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Plan 2009/297      

Detaljplan för 

STIBY 28:1 
Hällevik, Sölvesborg 

 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

 

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS 

Ärendet handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6§. 

Tillfälle att ta del av förslaget föreligger i såväl samrådsskede som granskningsskede. 
 

Samråd 

Samråd har enligt byggnadsnämndens beslut 2017-10-18 genomförts under tiden 2017-

11-03 till 2017-11-26. Myndigheter och förvaltningar har beretts tillfälle att yttra sig 

genom att fullständiga handlingar har översänts till dem. Även berörda sakägare har 

erhållit handlingarna. Planförslaget har varit tillgängligt på Stadshuset, på kommunens 

hemsida under samrådstiden.  

 

Yttranden har inkommit från 8 av de berörda remissinstanserna.  

 

Från berörda sakägare har 22 skrivelser inkommit. 

 

A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 

Skogsstyrelsen 

Skanova 

(texten finns här) 2017-12-15 

2017-11-01 
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B. YTTRANDEN MED ERINRAN ELLER ANDRA SYNPUNKTER 

Johan och Ellinethe Thörnberg, Stiby 4:18   2017-10-30 

Lantmäterimyndigheten                                       2017-11-08 

Jan Isaksson, Stiby 4:28                                                 2017-11-09 

E.ON                                                                                 2017-11-15 

Jochen Liebig, Midgårdsvägen 7136                        2017-11-15 

Jörgen Rudetoft, Aslögsvägen 7142                        2017-11-16 

Conny och Ann-Charlott Blid, Stibyvägen 249                              2017-11-16 

Helén Marcolin, Stiby 17:1                                 2017-11-20 

Lennart Nilsson, Stiby 26:1    2017-11-20 

Maria och Pontus Bartilson, Stiby 14:153   2017-11-21 

Grönslätts intresseförening                             2017-11-22 

Malin Bergman och Thomas Hedlund   2017-11-22 

Thomas Brodin, Stibyvägen 265–5    2017-11-22 

Tuva och Boel Gidlöf, Stiby 2:29    2017-11-22 

Catarina Nilsson, Stiby 28:97                          2017-11-23 

Sofie och Daniel Gustavsson, Stiby 2:45   2017-11-23 

Sölvesborg energi     2017-11-23 

Anna och Johan Holmqvist, Stiby 2:12            2017-11-24 

Bo och Boel Attner, Stiby 2:17                                          2017-11-24 

Jerry Göransson, Stiby 2:31                              2017-11-24 

Martin och Maria Holmstedt    2017-11-24 

Monica och Jan Schmidt    2017-11-24 

Anders Nilsson, Stibyvägen 370                       2017-11-27 

Per Göransson, Stiby 2:30    2017-11-27 

Miljöförbundet (dispens, förlängd tid)   2017-11-27 

Stiby vägförening, Britt Fransson (dispens, förlängd tid)   2017-11-28 

Trafikverket      2017-11-28 

Länsstyrelsen Blekinge Län    2017-12-08 
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YTTRANDE FRÅN REGIONALA OCH STATLIGA INSTANSER 

 

Länsstyrelsen 

 

Till ärendet hör följande handlingar:  daterad: 

- Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 2017-10-10 

- Plankarta   2017-10-10 

- Illustrationskarta   2017-10-10 

- Miljökonsekvensbeskrivning  ej daterad 

 

 

Planens syfte och bakgrundsbeskrivning 

Detaljplanens syfte är att planlägga fastigheten Stiby 28:1 m.fl. för ny 

bostadsbebyggelse med främst villor, men även radhus, kedjehus, parhus med 

tillhörande lokalgator, cykelvägar och grönområden samt möjliggöra en utbyggnad av 

Stibyvägen. Den totala byggrätten inom området uppgår till 117 400 kvm. Området ska 

även ge utrymme för grönstråk mellan havet och Stiby backe. I enlighet med vad som 

anges i Sölvesborgs kommuns Översiktsplan 2010.  

 

Området ansluts i norr till befintlig bebyggelse och kommunal service finns i Hällevik. 

En ny förskola planeras norr om planområdet. I områdets närhet finns en F-6 skola. 

Delar av planområdet har höga naturvärden och det finns förekomst av större 

vattensalamander.  

 

Sammanfattning av MKB 

Sölvesborgs kommun har upprättat en miljökonsekvensbeskrivning. Sydöst i området 

finns ett vattenhål där den större vattensalamandern har möjlighet att reproducera sig. 

Ett blötområde i nordöst ger möjlighet för vattensalamandern för lek. Respektavstånd 

har tagits från pölen till bebyggelsen. Grönstråk förespråkas i den norra delen i väst och 

östlig riktning. De skyddsvärda träden och delar av de utpekade områdena med 

nyckelbiotopskvalitet kommer att bevaras. Två lokaler av fornlämning eller 

kulturlämning i nordöstra delen av området har tagits bort. Förslaget innebär en ökad 

trafikalstring på Stibyvägen. Grundvattennivåerna inom området varierar och påverkas 

av nederbörd och årstid. Luftburen ledning kommer att grävas ner i mark. 
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Länsstyrelsens synpunkter och råd 

Länsstyrelsen har för fem år sedan yttrat sig över det föreslagna utvecklingsområdet. 

Området då som nu har höga naturvärden och vattensalamandern finns kvar i området. 

I det fortsatta arbetet bör länsstyrelsens synpunkter enligt nedan beaktas. 

 

Riksintressen  

Planområde för ny detaljplan omfattas av geografiska bestämmelser för kustzonen i 

enlighet med 4 kap 2 och 4 §§ MB, riksintresseområde för naturvård och friluftsliv 

enligt 3 kap 6 § MB. Länsstyrelsen bedömer att så som förslaget är utformat beaktas 

inte riksintresset för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB då områden med höga 

naturvärden exploateras och naturvärden riskerar att försvinna.  

 

Fornlämningar 

Inför den aktuella detaljplanen beslutade länsstyrelsen 2012 att en arkeologisk 

utredning skulle utföras av Blekinge museum. Resultaten från denna påvisade 

boplatsspår i, framförallt, den nordvästligaste delen av området. I den ostligaste delen, 

(numera utanför detaljplanen) påträffades förhistoriska boplats lämningar samt en 

anläggning för pottaskebränning. Det mellersta området undersöktes endast okulärt 

pga. svår framkomlighet i tät vegetation. Med anledning av de påträffade lämningarna i 

nordväst beslutade länsstyrelsen 2013 om en arkeologisk förundersökning som 

utfördes 2014–2015. Förundersökningen visade att området hade utnyttjats som 

boplats med odlingsytor främst under århundradena efter Kristi födelse, under romersk 

järnålder. Länsstyrelsen anser att området är tillfredsställande undersökt och kommer 

inte att ställa krav på fortsatta arkeologiska åtgärder inför verkställandet av 

detaljplanen. 

 

Biotopskydd 

Marken närmast Stibyvägen utgörs av öppnare ängsmark med enstaka träd och buskar 

som ramas in av stenmurar. Stenmurar i ängsmark omfattas av biotopskydd. I första 

hand bör dessa objekt sparas för att bibehålla natur- och kulturvärden i området. 



 
   

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Stadsarkitektavdelningen 

2018-10-26 Sid 5 (59) 

  

  

 

 5(59) 

Länsstyrelsen förespråkar att ev. dispens från biotopskyddet inges till länsstyrelsen 

innan antagandet av planen. Dispens får endast medges om det finns särskilda skäl. 

 

Artskydd 

Planförslaget bedöms inte innebära att någon fridlyst art enligt artskyddsförordningen 

påverkas negativt enligt kommunen. Länsstyrelsen vill dock upplysa om att även om 

man sparar vatten där man hittat större salamander så betyder inte det att man inte 

påverkar arten genom att bygga nära inpå. Livsmiljöerna där de rör sig kommer att 

krympa och vattnet blir mer isolerat från omgivande naturområden. Vattensalamanders 

spridning är vanligtvis 100 meter, men de kan mycket väl röra sig runt 500 meter, alltså 

inom större delen av planområdet. Om avstånden mellan lämpliga biotoper blir för stora 

isoleras populationerna med stor risk för lokalt utdöende som följd av t e x 

slumpmässiga eller miljöbetingade faktorer. Arten är redan relativt isolerad från 

naturområdet i söder eftersom där också är bebyggt. Dessutom tar man av viktiga 

livsmiljöer när man bygger på de ytor som utpekats som nyckelbiotoper. 

 

Länsstyrelsen vill även informera att om arter som omfattas av artskyddsförordningen 

(2007:845) påträffas kan det kräva dispens från artskyddsförordningen. I förordningen 

framgår det vilket skydd som gäller för vilka arter. Även fortplantningsområden eller 

viloplatser för vissa arter är skyddade, exempelvis större vattensalamander. Dispens får 

endast medges om kraven uppfylls i 14 § artskyddsförordningen, därmed medges 

dispens endast i undantagsfall. 

 

Länsstyrelsen har inte tagit del av den senaste inventeringen av långbensgroda och 

större vattensalamander som gjordes 2015 av Ekoll AB. I den tidigare utredningen från 

Ekoll AB, 2013, framgick det att exploateringen sannolikt kan påverka populationen. 

Det kan alltså påverka populationen även om respektavstånd och gröna korridorer görs. 

Exploateringen kan även påverka vattenflöden till lekvattnen och påverka indirekt. 

Kommunen behöver i det fortsatta arbetet visa hur populationen och 

bevarandestatusen av såväl långbensgroda som större vattensalamander kommer 

påverkas av planen, så som den ser ut i dagsläget. Det behöver alltså framgå tydligt 

huruvida planförslaget skadar arterna, detta underlag behövs även för att utreda om 

dispens enligt artskyddsförordningen krävs. Detta bör utredas i tidigt skede då ett 

avslag skulle kunna hindra genomförandet av planen. Det framgår även i handlingarna 
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att vattenområdet i norr kan användas som en leklokal för större vattensalamander, 

detta måste också tas hänsyn till samt utredas. Även om respektavstånd hålls och 

gröna korridorer behålls behöver det utredas huruvida det är tillräckligt för att säkra en 

fortsatt population och reproduktion i området. Planförslaget kan trots detta ändå 

påverka arterna till den grad att dispens från artskyddsförordningen krävs. 

Vattenmiljöerna omges redan i dagsläget av bebyggelse och kommer med detta 

planförslag att isoleras ytterligare. Länsstyrelsen förespråkar att denna fråga utreds i 

tidigt skede, samt att planförslaget anpassas på så vis att dispens inte krävs då dessa 

medges endast i undantagsfall, och om särskilda skäl uppfylls. Kompensationsåtgärder 

kan också bli aktuellt.   

 

En felaktighet har noterats i miljökonsekvensbeskrivningen gällande blåsippa. Den är 

fridlyst i hela Sverige enligt 9 § artskyddsförordningen, därmed även i Blekinge.  

 

Natur- och rekreationsvärden 

Planområdet ligger i Hälleviksbukten som utgörs av uppskjutande höjder i landskapet 

med innehåll av ädellövskog. Området har idag höga rekreationsvärden. Sölvesborgs 

kommun har tagit fram en grönstrukturplan för kommunen. Genom kommunens 

grönstrukturplan har behovet av tätortsnära områden för rekreation och friluftsliv 

poängterats. Och enligt översiktsplanen bör ett stråk sparas, genom planområdet, för 

att skapa en länk mellan det kustnära stråket och det yttre stråket. Detta stråk får inte 

vara för smalt då kan mikroklimatet ändras för salamandern vilket kan göra att 

salamandern inte trivs där och inte kommer att utnyttja stråket. Länsstyrelsen ställer 

sig positiv till detta men det är viktigt att man sparar liggande träd och liknande då 

salamandern behöver ställen att söka skydd på, frågan gällande större 

vattensalamander samt långbensgroda kan kräva artskyddsdispens eller vidare 

utredning. Inom planområdet finns tre nyckelbiotoper (Naturvårdsverket och 

Skogsstyrelsen). En med värdeklass 1 och två med värdeklass 2. Inom dessa 

nyckelbiotoper har ytor med högre värden /hög koncentration av signalarter eller 

rödlistade arter påträffats. Dessa värdekärnor bedöms enligt handlingarna vara en 

minimumnivå för vad som måste sparas om de mest känsliga arterna ska kunna leva 

kvar inom området. Länsstyrelsen anser att de områden som är nyckelbiotoper, eller 

som enligt miljökonsekvensbeskrivningen (s. 19) är utpekade som områden med höga 

naturvärden, bör sparas helt. Ingen exploatering bör alltså ske inom de skrafferade 
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områdena enligt miljökonsekvensbeskrivningen s. 19. Länsstyrelsen bedömer att det 

inte är tillräckligt ur naturvårdssynpunkt att endast spara värdekärnorna utan att 

istället spara hela dessa områdena. Då planområdet är utpekat som riksintresse för 

naturvården är detta extra viktigt att beakta. Områdena har flera signalarter och höga 

naturvärden. Dessa områden bör även ha en skyddszon intill så att bebyggelse inte 

placeras direkt inpå naturvärdena.  

 

Om ett Natura 2000-område kan skadas krävs tillstånd enligt 7 kap. miljöbalken. Det 

gäller även om åtgärden sker utanför Natura 2000-området. Vidare får skada inte 

uppkomma inom naturreservat.     

  

Hälsa och säkerhet 

Geoteknisk undersökning 

En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts och förhållandena verkar goda. 

Länsstyrelsen har inga andra upplysningar angående markförhållandena. 

 

Buller 

Enligt de nya bullerreglerna i plan- och bygglagen som trädde i kraft 2 januari 2015 är 

det ett krav att beräknade bullernivåer vid fasad och uteplats ska redovisas i 

planbeskrivningen, om det inte kan anses obehövligt. Beräkningarna bör visa den 

beräknade situationen 20 år framåt i tiden. Enligt genomförd trafik- och 

bullerutredning, WSP- 2017-09-20, kommer fastigheter utmed Stibyvägen få en 

försämrad bullersituation. Även utmed matargatan kommer bullernivåer att vara höga. 

På plankartan regleras genom bestämmelse att bostäder med uteplats ska ha tillgång 

till en gemensam uteplats. Vilket är positivt, se även nedan under Trafik.  

 

Trafik 

Området angränsar inte direkt till några statliga vägar men ansluts till väg 501, 

Haveliden via Stibyvägen. Planområdet kommer att inrymma ett stort antal nya 

bostäder. Dessutom planeras för nya bostäder norr om planområdet, vilka även de 

kommer att använda sig av Stibyvägen och bidra till ökade trafikflöden på såväl 

enskilda som det statliga vägnätet. Länsstyrelsen vill upplysa kommunen att antalet 

fordonsrörelse skiljer sig i handlingarna. I MKB anges 900 fordon/dygn och i 
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planbeskrivningen 1235/dygn när området är utbyggt. Länsstyrelsen förespråkar 

även att man i buller- och trafikutredningen inkluderar det pågående planområdet i 

norr utmed Haveliden. 

 

Det finns inga gång- och cykelvägar inom planområdet idag men kommer enligt 

handlingarna att tillkomma och förbindas med området i norr. Utbyggnad med gång- 

och cykelväg kommer även att göras utmed Stibyvägen. Det kommer att innebära att 

flera vägar kommer att korsa den gröna korridoren som är tänkt att koppla ihop 

området med lekvattnet och naturområdet norr om det planerade området. Vägarna 

kan dels verka som barriärer men även som dödsfälla. Det behöver framgå i en 

utredning hur detta påverkar större vattensalamander och långbensgroda och 

huruvida populationerna och bevarandestatusen påverkas. Det kan betyda att 

åtgärder så som groddjurspassager är nödvändiga, alternativt att kommunen 

minskar på antalet vägar. 

 

Sociala frågor 

Det är även viktigt att trygghet och säkerhet implementeras i arbetet med detaljplanen. 

Dvs trygghet till/från busshållplatser, till skola m.m. för att inte unga som äldre ska 

känna sig otrygga. Det är även av vikt att områden som är allmänna tillgängliggörs för 

funktionshindrade. 

 

Elektromagnetiska fält 

Länsstyrelsen ställer sig positiv till att befintlig luftledning markförläggs i samband med 

exploateringen med tillräckligt skyddsavstånd till bostäderna. 

 

Vatten och Avlopp 

I samband med planens genomförande kommer kommunens verksamhetsområde att 

utvidgas för att även omfatta den nya bebyggelsen. Länsstyrelsen anser att det är en 

förutsättning vid ett genomförande av planen att utbyggnadsområdet ska anslutas till 

kommunalt Va. 

 

Dagvattenhantering 

Planområdet ingår i Länsstyrelsens våtmarksinventering som klass 3-objekt och med 

förekomst av sumpskog. I planbeskrivningen anges att området ligger utanför 



 
   

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Stadsarkitektavdelningen 

2018-10-26 Sid 9 (59) 

  

  

 

 9(59) 

kommunalt verksamhetsområde. Det är viktigt att tekniska lösningar för dagvatten 

beaktas och utformas för att kunna hantera ökad nederbördsintensitet. Det gäller såväl 

fysisk dimensionering som kapacitet för ev. reningsbehov. Enligt SMHI:s senaste 

analyser under hösten 2014 beräknas korttidsnederbördens intensitet öka med upp 

emot 50% fram till år 2100.  

 

Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen planerar för öppna lösningar för 

dagvatten och ev. markavvattning som en viktig klimatanpassningsåtgärd. Öppna diken 

och andra dagvattenlösningar är relativt lätt att åstadkomma vid planering av ny 

bebyggelse. Om kommunen avser att kuvertera och göra utfyllnad av vattenområde kan 

det komma att kräva en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen enligt 11 kap. 

MB. Det är viktigt att planerade åtgärder för dagvattenhantering inte påverkar 

ytvattenströmmarna till vattensamlingarna med vattensalamander negativt. 

 

Strandskydd 

Vid kust, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd om 100 meter från 

strandkanten på land och 100 meter i vattnet. Strandskyddet gäller även under vattnet 

enligt 7 kap 13 § MB. Inom och i dess närhet av området finns vattenansamlingar som 

omfattas av strandskyddet. För att ta mark i anspråk inom strandskydd krävs att det 

finns särskilda skäl. Om kommunen har för avsikt att upphäva strandskyddet bör det av 

handlingarna framgå vilka särskilda skäl som finns för att ta markområdet i anspråk för 

bebyggelse. Då det finns höga naturvärden i området bedöms planförslaget medföra 

väsentlig skada på växt- och djurliv. Skadan på växt- och djurliv tas i beaktande vid en 

eventuell dispens eller vid ett upphävande.  

 

Ifall markavvattningsföretag kommer att övervägas för området bör detta tydligt 

framgå av planbeskrivningen. Markavvattningsföretag kräver både tillstånd och dispens 

enligt 11 kap miljöbalken.  

 

Klimatanpassning – nederbörd - dagvatten 

Enligt SMHI:s nya analyser under hösten 2014 beräknas korttidsnederbördens 

intensitet öka med upp emot 50 procent fram till år 2100. Länsstyrelsen anser därför 

att det är viktigt att dagvattensystemet i området tar hänsyn till framtida ökad 

nederbördsintensitet, såväl avseende fysisk dimensionering som kapacitet för 
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eventuellt reningsbehov. För nederbördsmängder som inte kan omhändertas av 

dagvattensystemet behöver tillfälliga magasineringsytor och avrinningsvägar planeras. 

Dagvatten bör dessutom tas om hand på ett sätt som inte påverkar tillströmningen av 

vatten till befintliga dammar. Rätt planerat kan dagvattenhanteringen bidra till 

salamanderns livsbetingelser. den kommande detaljplanen behöver därför kommunen 

redovisa hur man avser att ta hand om dagvattnet inom planområdet.  

Koppling till miljömålen 

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå 

miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap. 2 §. 

Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid 

tillämpningen av miljöbalken. Varje detaljplan innebär åtgärder som påverkar de av 

riksdagen beslutade nationella miljökvalitetsmålen. Varje genomförd detaljplan 

representerar en aktiv handling i miljömålsarbetet. Länsstyrelsen anser att det framgår 

i MKB. 

Redovisning av detaljplanens konsekvenser 

Enligt PBL 4 kap. 33 § p. 5 ska konsekvenserna på fastighetsnivå för organisatoriska, 

tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder framgå av detaljplanens 

planbeskrivning. Kommunen har tydliggjort detta i handlingarna. 

  

Samråd med Trafikverket 

Samråd har skett med Trafikverket, vilka lämnar eget yttrande. 

 

Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL 

Förslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranleda prövning enligt plan- 

och bygglagen 11 kap 10 § vad gäller det geografiska riksintresset enligt 4 kap. 2 och 4 

§§ MB. mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer, eller risken för olyckor, 

översvämning eller erosion. Synpunkterna ovan avseende trafikbuller behöver dock 

beaktas för att inte ge en negativ påverkan på människors hälsa och säkerhet. 

Riksintresset för naturvården enligt 3 kap § MB och strandskyddet behöver också 

beaktas enligt ovan. 
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Kommentar 

I granskningsförslaget har hänsyn tagits till Riksintresse Naturvård genom att 

bebyggelsen har en annan mer anpassad struktur för grönstråk och 

bebyggelse. Tidigare föreslagen radhusbebyggelse närmast naturvärdena i öst 

har plockats bort. En inventering av fladdermöss är utförd för att se hur de kan 

påverkas. Dagvatten- och VA utredning är framtagen b.la. med syfte för att 

kartlägga påverkan på större vatten salamander. Därmed anser kommunen att 

tillräcklig hänsyn till Riksintresset har tagits. 

 

Enligt den utredning som utförts av WSP 2018-10-09 innebär den föreslagna 

exploateringen inte att den större vattensalamandern eller dess livsmiljö 

utsätts för påtaglig skada. Anpassningar har gjort i planförslaget för att säkra 

detta genom förändringar i grönstråk och annat i planförslaget. Dessutom har 

en utredning tagits fram hur påverkan för arten blir genom förslaget. 

Anpassningar har gjort så att planförslaget inte bedöms påverka den större 

vattensalamandern och kommunen har därmed bedömt att dispens inte 

behövt sökas. 

 

Dispens söks innan antagande för biotopskyddet av stenmurar i ängsmark.  

 

Miljökonsekvensbeskrivningen har ändrats gällande informationen om 

blåsippan. 

 

I granskningsförslaget sparas de mer av de utpekade nyckelbiotopsområdena 

(skrafferade områden i MKB:n) förutom för en del i väster där det finns 

prioriterad skogstyp i värdeklass 2. 

 

Den kompletterande trafik- och bullerutredning som gjorts av WSP 2018-11-

22. Utredningen har även tagit fram prognoserade värden för 2040. Antalet 

GC-vägar genom den gröna korridoren har begränsats till en.  

 

Under granskningsskedet har dagvattenutredningen reviderats och 

planförslaget har dimensionerats för att klara ett 20-årsregn. Det är också 
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klarlagt hur dagvattnet ska hanteras för att inte påverka vattensamlingarna 

där vattensalamandern finns. 

 

Strax öster om planområdet finns en vattensamling där större 

vattensalamander påträffats. Den omfattas av strandskydd. Det finns också 

ett område direkt söder om den befintliga bebyggelsen som tidvis är 

översvämmad. Kommunen gör bedömningen att det området inte omfattas av 

strandskydd. Strandskyddet för havet påverkas inte av planförslaget. 
 

 

Lantmäterimyndigheten  

 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig 

genomgång har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på 

genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande 

frågeställningar. 

 Det finns rättigheter (servitut) som ser ut att beröras av planen men hur de ska 

behandlas finns inte i medtaget i planhandlingarna. 

 Bestämmelsen i e3 kan bli svår att tolka vid en framtida avstyckning så vi måste 

veta på förhand vilken byggnations som ska ske på området. Det är inte säkert 

att bygglov har sökts innan det att ansökan om avstyckning inkommer. 

 

Lantmäterimyndigheten ser ett stort värde i att genomförandefrågorna redovisas på ett 

tydligt att i planhandlingarna så att berörda fastighetsägare förstår vilka åtgärder 

(lantmäteriförrättningar mm) som kommer att bli nödvändiga och vem som kommer att 

stå för olika slag av kostnader (framtida underhåll av gemensamma anläggningar, 

marklösen förrättningskostnader mm). Arbetsprocessen blir inte rationell om berörda 

fastighetsägare inte kunnat läsa ut dessa uppgifter under planprocessen. Följden blir då 

istället att dessa frågor måste behandlas på nytt i efterföljande lantmäteriförrättningar 

vilket också leder till längre genomförandetider. 
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Kommentar 

I genomförandebeskrivningen under Fastighetsrättsliga frågor läggs följande 

text till: I samband med planförslagets antagande har olika servituts 

omfattning utretts. Var de ligger och hur de påverkas av planförslaget.  

 

Kommunen bedömer att bestämmelsen e3 är självreglerande eftersom den 

avstyckade tomtens storlek avgör vad som kan beviljas i bygglov. För en 

fastighet som är mindre än 800 m2 kan endast bygglov för radhus eller 

kedjehus ges. För en fastighet över 800 m2 kan bygglov ges för både 

sammanbyggda och fristående hus.   

 

 

Trafikverket 

 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Detaljplanens 

syfte är att möjliggöra utbyggnad av ca 180 bostäder inom området samt möjliggöra en 

förbättring av den del av Stibyvägen som utgör enskild väg.  

Närmaste statliga vägar som berörs är väg 501, Haveliden/väg 507 Stibyvägen där 

området föreslås anslutas till befintlig korsning ca 600 meter norr om planområdet. 

Aktuell korsning mellan väg 501, 507 och den del av Stibyvägen som i nuläget utgör 

enskild väg ligger i en skarp kurva, varför eventuella åtgärder kopplat till den ökade 

belastningen behöver utredas. Av planbeskrivningen framgår att Stibyvägen kommer 

att breddas i samband med exploateringen samt att en mer trafiksäker anslutning mot 

väg 501 kommer anordnas. I planbeskrivningen hänvisas till den trafikutredning som 

har tagits fram för angränsande detaljplan. Trafikverket anser att analysen baseras på 

inaktuella uppgifter om trafikflöde där trafikmängd från mätår 2008 har använts. 

Trafikutredningen behöver uppdateras utifrån uppräknad trafik till dagens nivå för år 

2017 och därefter uppräknas utifrån prognostiserad trafikmängd för minst 20 års 

framtid. Normalt brukar en uppräkning med 1% göras för denna typ av vägnät. Utifrån 

detta underlag om trafikflöde behöver en analys av kapaciteten för Haveliden och 

berörd korsningspunkt göras. Dessutom har vägen närmare fördubblat trafikflöde 

under sommarmånaderna, vilket också behöver beaktas. Trafikverket anser att 

detaljplanen behöver kompletteras med ett fördjupat underlag för korsningspunkten 

för att Trafikverket ska kunna ta ställning till om ett genomförande av detaljplanen och 
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åtgärder i korsningspunkten behöver säkerställas genom ett avtal. Det framgår av 

planbeskrivningen att utbyggnaden planeras i flera etapper. Det bör förtydligas att 

åtgärder i vägsystemet och förbättring av korsningspunkten är en förutsättning för 

exploateringen och behöver genomföras innan bygglov kan medges inom området. 

Behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av 

exploateringen behöver framgå av detaljplanen och ska vidare bekostas av kommunen 

och/eller exploatören.  

 

Då målpunkter som skola och service finns i Hälleviks centrum och befintligt vägnät 

innebär en omväg för gående- och cyklister bör i detaljplanen säkerställas att en gen 

förbindelse mellan planområdet och skolan vidare till Hälleviks centrum kan byggas ut.  

 

I samband med utbyggnad av Stibyvägen och korsningspunkten kan även 

gångförbindelse till befintliga hållplatser utmed Stibyvägen (Stiby Backe) behöva 

säkerställas, vilket bör ingå i korsningsutredningen.  

 

Trafikverket förutsätter att detaljplanen kompletteras med underlag enligt ovan före 

det att den ställs ut för granskning. 

 

Kommentar 

Den kompletterande trafik- och bullerutredning som gjorts av WSP 2018-11-

22. Utredningen har även tagit fram prognoserade värden för 2040. Antalet 

GC-vägar genom den gröna korridoren har begränsats till en.  

 

Korsningspunkten Stibyvägen och Havaliden har studerats i trafikutredningen 

och föreslås bli ombyggd för en säkrare lösning. Ett avtal mellan Sölvesborgs 

kommun och Trafikverket tas fram innan området byggs ut. 

 

På plankartan läggs gång- och cykelväg mellan befintliga och nya områden ut. 

 

Etappindelningen har förtydligats i planhandlingarna. 
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E.ON Elnät AB 

 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har följande synpunkter. 

  

E.ON har en högspänningsluftledning tvärs genom området, se bifogad eon karta. 

  

För att luftledningen ska vara förenlig med detaljplanen yrkar E.ON i första hand på att 

det i plankartan sätts ut ett 20 meter brett l-område med luftledningen i mitten. Den 

restriktion i markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i 

planbestämmelserna. E.ON föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid 

beteckningen l: ”Marken ska vara tillgänglig för allmän luftledning. Inom området får 

inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som hindrar bibehållandet av elektriska 

ledningar, ej heller finnas vegetation, flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan 

utgöra fara för ledningen, så länge luftledningen finns kvar.” 

  

Men då luftledningen kommer att behöva raseras i samband med exploateringen och 

markkablar istället behöver förläggas för att möjliggöra genomförande av detaljplanen, 

yrkar E.ON i andra hand att det framgår av planbestämmelserna att inga bygglov får 

beviljas innan luftledningen är förlagd i mark. 

  

För att kunna klara elförsörjningen av området behövs tre transformatorstationer inom 

området, se förslag på placering i bifogad fil, ”mps scan”.  Om justeringar av önskade E-

områdes placeringar behövs önskar E.ON att kontakt tas med Bo Carlsson, E.ON 

Energidistribution på telefon 070-630 27 73 i god tid före granskningsstadiet för vidare 

samråd och överenskommelse. 

  

För att efterleva Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en 

starkströmsanläggning vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland 

annat innebär att den ska vara utförd enligt svensk standard. Av svensk standard SS 

421 01 01 samt den tillhörande handledningen Högspänningsguiden framgår att minsta 

tillåtna avstånd mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart 

upplag är 5 meter. SS 421 01 01 föreskriver också att nätstationer ska placeras så att de 



 
   

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Stadsarkitektavdelningen 

2018-10-26 Sid 16 

(59) 
  

  

 

 16(59) 

rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal drift och 

underhåll ska säkerställas. 

  

E.ON hemställer att det i plankartan sätts ut E-områden kring transformatorstationerna 

där marken ska vara tillgänglig för elektriska anläggningar. Ett minsta område på 6x6 

meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Plankartan och 

planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan 

transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätt-hålls. 

Det ska vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon. 

  

E.ON yrkar på att E-områden för våra transformatorstationer ska specificeras E1 – 

Transformatorstation samt att följande formulering tas med i plankartans 

planbestämmelser ”minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och 

brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter.” 

  

Nya kablar förläggs förslagsvis i lokalgata eller i allmänplats mark i samband med att 

man iordningställer gatorna. 
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Kommentar 

I planbestämmelserna har villkor för lov lagts till: inga bygglov får beviljas 

innan luftledningen är förlagd i mark. 

  

På plankartan läggs tre områden, med en storlek på 6*6 meter, för 

transformatorstationer ut enligt E.ONs förslag. I planbestämmelsen preciseras 

”minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar 

byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter.” 

  

Nya kablar förläggs i lokalgata eller i allmänplats mark i samband med att man 

iordningställer gatorna. 
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Skogsstyrelsen 

 

Efter fråga från Sölvesborgs kommun om Skogsstyrelsens yttrande i ärendet kommer här ett 

kort svar. (anledningen till att vi inte svarade under ordinarie svarstid var att vi inte hade några 

ytterligare synpunkter och därmed valde att inte svara alls).  

 

Skogsstyrelsen har efter den nya anpassningen av detaljplanen för Stiby 28:1 inga synpunkter 

på detaljplanen. Vi anser att de anpassningar som har gjorts för att inte skada de värdekärnor 

(registrerade nyckelbiotoper, N156-2011 och N735-2011 är tillräckliga för att naturvärdena ska 

besvaras i området. 

 

YTTRANDE FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG M.FL. 

 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

 

Miljöförbundet har granskat handlingarna och vill med anledning av detta framföra följande: 

  

Miljöförbundet anser att denna detaljplan, miljö/naturmässigt, hänger ihop med det pågående 

planärendet på fastigheterna Stiby 30:10, 4:17, 28:1 m.fl. Utifrån det perspektivet är 

utformningen av naturmark/grönkorridor och föreslagen dagvattenhantering bra. Men 

Miljöförbundet anser att det grönstråk som binder ihop dessa två planområden skulle bli mer 

adekvat om en specifik tomt togs bort eller omlokaliseras. Det är den västligaste av de tre 

tomter som ligger som en egen enklav, i nord östra delen av planområdet. Stråket kan sägas 

motsvara grönstråk nr 3 enligt översiktsplanen (fig. 3 MKB). I övrigt har Miljöförbundets 

synpunkter i stort inarbetats i planförslaget. Miljöfrågorna belyses även väl i tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning. Miljöförbundet har därför inget övrigt att erinra i nuläget. 

Ärendets bakgrund och handläggning Sölvesborgs kommun har berett Miljöförbundet Blekinge 

Väst tillfälle att yttra sig angående detaljplan för fastigheten Stiby 28:1 m.fl., 

Vassabacksområdet, Hällevik. Syftet med planen är att planlägga ett område på ca 11,7 ha för ny 

bostadsbebyggelse med tillhörande lokalgator, cykelvägar och grönområden samt möjliggöra 

en utbyggnad av Stibyvägen. 
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Kommentar 

Miljöförbundets synpunkt beträffande borttagande eller omlokaliseringen av en tomt 

har tagits i beaktande genom en stor förändring av bebyggelsens utbredning i den 

östra delen. 

 

 

Sölvesborgs Energi  

 

Det är viktigt att det i planen särskiljs på kommunen och VA-huvudmannen eftersom det är två 

juridiskt skilda personer, när man läser samrådshandlingen kan man tro att det är en och 

samma juridiska person. Man bör nog använda sig av begrepp som allmänt VA och VA-

huvudmannen istället för t.ex. kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 

 

Det står att dagvattenanläggningarna ska anläggas enligt genomförd utredning. Denna 

utredning är inte helt fastslagen ännu, det återstår en del frågor i denna som kommer att 

diskuteras senare. 

 

Under rubriken Teknisk försörjning bör man dela upp rubrikerna i Vatten och Spillvatten samt 

Dagvatten eftersom att avlopp innefattar både spill- och dagvatten.   

 

Viktigt är att utbyggnaden av det allmänna Va-nätet sker i samband med VA-huvudmannen.  

Det ligger på exploatörens ansvar att VA-anläggningen uppfyller de krav och standarder som 

förväntas av VA-huvudmannen. 

 

Utöver dessa ändringar har Sölvesborg Energi inget ytterligare att tillägga gällande den 

tekniska försörjningen som berör vatten, spillvatten och dagvatten utöver det som framgår av 

samrådshandling Planbeskrivning 2017-10-10.  

 

Kommentar 

I planhandlingarna har tydliggjorts att Sölvesborgs kommun och Sölvesborgs Energi 

är två olika juridiska personer. Ändringar har gjorts från exempelvis kommunalt 

verksamhetsområde för dagvatten till allmänt VA och VA-huvudmannen. 

 

Efter samrådet har dagvattenutredningen reviderats. Det har föranlett stora 

ändringar i planhandlingarna för att inte dagvattnet nedströms ska påverka 

salamandrar och djurlivet. 
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Under rubriken Teknisk försörjning har Avlopp delats upp i rubrikerna Vatten och 

Spillvatten. 

 

Utbyggnaden av det allmänna VA-nätet är en förutsättning för exploateringen och 

beräknas vara färdig för området 2019 (dubbelkolla ifall denna tidpunkt kan 

preciseras/har ändrats) 

 

SKRIVELSER FRÅN SAKÄGARE, BOSTADSRÄTTSHAVARE M.FL. 

 

 

Johan och Ellinethe Thörnberg, Stiby 4:18 

Mottog en planbeskrivning/detaljplan för Stiby 28:1. 

  

Här kommer synpunkter/överklagan gällande detaljplan för Stiby 28:1. 

  

 1.      Varför skickas en väldigt liten grundkarta över Stibyvägen ut? Där vår bostad Stiby 4:18 

finns med kräver vi en större karta där mått anges eftersom vi har uppfart/garage och vedbod 

där ni planerat vägen. Efter vi fått den så kommer vi att återkomma med fler punkter! 

  

2.      Hur kommer kopplingen mellan Stibyvägen och Haveliden bli? Eftersom det är väldigt nära 

olyckor där varje dag på sommaren nu så kommer detta öka i takt med att trafiken ökar. Ni 

skriver att det föreslås en ombyggnad? Vänligen specificera i detalj hur denna ombyggnad blir, 

då det påverkar vår bostad oerhört mycket. 

  

3.      Hastighetsreduceringen vad kommer den att bli? Då trafiken mer än 3 dubblas sommartid 

och 5 dubblas vintertid samt att bilarna enligt er ritning kommer närmare vår tomt så ser vi en 

hastighet på max 40km/h som ett krav eftersom vi redan haft bilar inne i trädgården så vi kan 

garantera säkerheten för våra barn som alltid leker i trädgården. 

  

4.      Bullret ifrån vägen kommer alltså enligt er plan att 3 dubblas sommartid 5 dubblas 

vintertid med trafiken. Även om era mätningar ej överstiger gränsvärdena så ökar bullret i takt 

med att trafiken ökar samt er planerade väg kommer närmare vår uteplats. Vad har ni för 

åtgärd på det? 

  

5.      Eftersom trafiken 3 dubblas sommartid och 5 dubblas vintertid så kommer värdet minska 

på vårt hus (Stiby 4:18). Hur ersätter ni detta? 
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6.      Att ni sen vill ta bort större delen av vår uppfart samt minska vår tomt accepterar vi ej! Det 

finns ett grönområde mitt över vår tomt. Vill ni bredda vägen så gör det där. 

 

Kommentar 

1. En karta i större skala har skickats till Thörnberg.  

2. Korsningen Stibyvägen och Havaliden har utretts i trafik- och bullerutredning och ett 

förslag har redovisats för granskningshandlingarna. 

3. Vilken hastighet som ska tillåtas på en väg är inte en fråga som utreds i detaljplan men är 

behandlad i trafik- och bullerutredningen. Kommunen noterar synpunkten. 

4. Den reviderade trafikutredningen som gjorts av WSP visar att trafiken vid Stiby 4:18 

beräknas öka. Det innebär dock att riktvärden för buller kan uppfyllas. 

5. Kommunen ersätter inte eventuella värdeförändringar. 

6. Väg och GC-väg breddas åt väster. 

 

 

Jan Isaksson, Stiby 4:28 

 

Jag godkänner ej detaljplanen för Stiby 28:1 med avseende på det stora intrånget (633 kvm) på 

min fastighet Stiby 4:28 (Stibyvägen 179–3). Er bekräftelse av mottagandet av detta brev 

emotses. 

 

Kommentar 

Enligt den detaljstudien som är gjord i trafikutredningen kommer ett mindre intrång 

att behöva ske i hörnan av fastigheten i sydväst. 

 

 

Jochen Liebig, Midgårdsvägen 7136 Hällevik 

 

Jochen Liebig, am the owner of the property in Midgarsweg 7136 Hällevik. 

 

I hereby object to the planned development including an access road. Sadly I am not in a 

position to attend to any meetings however please accept my appeal against the proposed 

development with this letter. 

 

I would be grateful if you could keep me informed the progress in this matter. 
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Kommentar 

Liebig har fått information om att beslutet inte går att överklaga eftersom planen inte 

är antagen. Överklagan anses därför vara ett samrådsyttrande, vilket innebär att 

möjlighet att överklaga planen efter antagande kvarstår. 

 

 

Jörgen Rudetoft, Aslögsvägen 7142 

 

Byggnation Stiby 28:1 

 

Jag tycker inte det är ett bra förslag till byggnationen enligt ritningen/kartan som ni hr skickat 

ut men viss byggnation kan verka okej utan att förstöra känslan av det natursköna med Hällevik 

och Grönslätt. 

 

Här kommer min bild på 

förslag till byggnation på 

Stiby 28:1 som enligt min 

uppfattning inte förstör 

Hällevik och Grönslätts 

natursköna strövområde 

som finns idag på samma 

sätt. Önskar heller inte 

några cykelvägar från det 

nya området till Grönslätt 

som förstör det lugna 

området som vi har (det 

kan bli mycket körning 

med tex. Mopeder mm) 

och det finns redan 

befintliga gångstråk i 

området. 

 

Ser fram emot att ni gör en bättre utvärdering av byggnation i området. 
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Kommentar 

Sölvesborgs kommun noterar synpunkterna. Den föreslagna utökningen av 

exploateringen i områdets östra del ligger inom en värdekärna för biotopsområde. 

 

 

 

Conny Blid och Ann-Charlotte Blid, Stibyvägen 249 

 

Undertecknade invänder härmed mot ovanstående detaljplan i sin helhet. 

 

Området är i sin nuvarande form ytterst värdefullt för rekreation och friluftsliv, både för boende 

i Hällevik och Grönslätt och för mer långväga besökare. Om detta område skulle bebyggas 

enligt förslaget kommer stora värden att gå förlorade för all framtid. 

Redan förra gången förslaget väcktes att bebygga området hade de flesta tillfrågade instanser 

stora invändningar då det blir alldeles för stor påverkan på både flora och fauna. 

 

Det är Hälleviks närhet till den orörda naturen och det genuina levande fiskesamhället som gör 

platsen intressant för både boende, sommargäster och turister. 

 

Ett bostadsområde enligt förslaget som dessutom är så stort som närmare 200 bostäder skulle 

te sig helt malplacerat och totalt förstöra den lantliga miljön med öppna betesmarker och skog. 

 

Med tanke på storleken på byggplanerna samt att ytterligare nybyggnadsområden planeras i 

närheten torde trafiksituationen längs Stibyvägen och vidare ner mot Hällevik bli helt ohållbar 

och en sanitär olägenhet för dem som idag lever och bor längsmed nämnda vägar. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att planförslaget bör dras tillbaka och planeringen inriktas på att 

långsiktigt skydda och vårda området till gagn för nutida och kommande Hälleviksbor. 

 

Kommentar 

Kommunen har en stark önskan att kunna bebygga på delar av området. Hänsyn visas 

till stor del till de naturvärden som är dokumenterade och de områdena kan också 

utgöra ytor för rekreation och friluftsliv. 

Framtagen trafikutredning visar hur trafiksituationen blir när området är utbyggt och 

år 2040. 
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Helén Marcolin, Stiby 17:1 

 

Beträffande det samrådsförslag som jag fått mig tillsänt anser jag att det saknas en aktuell 

konsekvensanalys och plan för trafikläget på Stibyvägen. Dessutom är den mätning som är 

gjord är flera år gammal (april 2012) men också ofullständig och redovisar inte alls det faktiska 

läget. Mätningen av antalet fordon som hänvisas till är gjord på våren. Eftersom det är betydligt 

fler som vistas i sina hus på Grönslätt under sommaren blir detta värde missvisande. Antalet 

fordon är betydligt färre under tidig vår, höst och vinter vilket innebär att ökningen av antalet 

fordon kommer att vara mycket större än vad som beräknas. Under den kalla årstiden kommer 

skillnaden att vara ytterst markant. 

 

Därtill saknas en konkret plan och en beskrivning av hur Stibyvägen och korsningen med 

Haveliden ska se ut i framtiden. Eftersom underlaget är ofullständigt och trafikplanen saknas 

finner jag inte att det går att ta ställning till det befintliga förslaget om Stiby 28: 1. Därför 

motsätter jag mig förslaget.  

 

Beträffande min egen fastighet så har jag idag uteplatsen precis nedanför vägen. Det är den 

enda platsen på tomten med kvällssol och jag har inte för avsikt att flytta den. Med ökad trafik 

kommer det att bli så mycket buller att uteplatsen inte blir bekväm att vara på. 

Min utfart från tomten är ganska brant, och det kommer inte att vara möjligt att komma ut 

därifrån om vägen blir mer trafikerad och jag dessutom ska ta hänsyn till gång och cykelväg. 

 

Med tanke på att så många hus ligger nära vägen och stora ökningen av trafik bör hastigheten 

på den del av Stibyvägen som är närmast Haveliden begränsas till 50 km / h. Förslagsvis fram 

till skogsdungen med väg ner till en minkfarm om man kommer från Haveliden. 

 

Det kan hända att dessa problem kan lösas, men framtill det finns ett aktuellt trafikförslag att ta 

ställning till, och förslag på lösning för min tomt som är godtagbara, motsätter jag mig förslaget. 

 

Kommentar 

Den kompletterande trafik- och bullerutredning som gjorts av WSP 2018-11-

22. Utredningen har även tagit fram prognoserade värden för 2040. . 
 

En detaljprojektering av korsningen Stibyvägen, Havaliden har gjorts. 

 

Intrånget på fastigheten Stiby 17:1 berör enligt trafikutredning den nordöstra spetsen 

på fastigheten. 
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Lennart Nilsson, Stiby 26:1 

 

I egenskap av ägare till fastigheten Stiby 26:1 kommer jag att drabbas av vägens utformning i 

förslaget. Det kommer att innebära att stenmurar/staket skall rivas samt att mark skall tas i 

anspråk och kommer därmed att försämra värdet på min fastighet när det gäller möjlighet till 

exploatering och öka risken för obehörig trafik mm. När det gäller detta begär jag att stenmurar 

återuppföras och att nya plankstaket med grindar/bommar uppsättes samt att underhållet 

faller på kommunen. Det behövs också ett skydd/ridå för att minska störningen på min 

fastighet där utfarten kommer från området ut på Stibyvägen. 

 

Vid vägens utformning måste hänsyn tas till att lantbruksmaskiner kommer fram på ett bra sätt. 

Hela vägen måste också övergå i kommunalt ansvar för de fastighetsägare som blir kvar på den 

södra sträckan kan inte bära dessa framtida kostnader och problem som kommer med detta.  

 

Kommentar 

Små Intrånget på fastigheten Stiby 26:1 kommer vara nödvändigt. Eventuella 

plank/stenmurar som behöver flyttas bekostas av kommunen. Stenmurar som 

omfattas av biotopskydd kan eventuellt kräva dispens för ändringar. Dessa ska sökas 

av kommunen. 

 

 

 

Maria Bartilson och Pontus Bartilson, Stiby 14:153 

 

Undertecknade protesterar härmed starkt mot rubricerad detaljplan i sin helhet. 

 

Vi anser att denna detaljplan strider generellt mot Länsstyrelsen Blekinges uttalade arbete med 

landskapsvård för att bevara och synliggöra landskapets värde inkluderat räddningsaktioner för 

att bevara de upp emot 1200 djur och växter i länet som riskerar att dö ut samt mot 

Skogsstyrelsens yttrande mot nämnda detaljplan (daterad 2012-06-13) i synnerlighet. ”Om 

Sölvesborgs kommun och Sverige menar allvar med att uppfylla miljömål, konventioner och direktiv 

rörande biologisk mångfald, bevarande av arter för såväl djur och växter som för människor, bör 

kommunen noga överväga om de beskrivna planerna skall realiseras”. 

Våra skäl till protest styrks och stöds mycket tydligt av Skogsstyrelsen. Vi vänder oss emot all 

ologisk och hänsynslös skövling av natur och detta område är dessutom klassat att vara av 
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riksintresse att bibehålla samt vårda riksintresse av naturvård, rekreation, rödlistade arter, 

nyckelbiotoper, klass III-område för rik flora och fauna och en amfibie omfattad av EU:s 

artdirektiv. Hällevik kan som det ser ut idag, i direkt anslutning till samhället, erbjuda unika 

värden för boende, sommargäster och turister. Denna fantastiska Avenbok-skog och öppna 

ängar med betande djur har oräkneliga besökare året runt som tar promenader genom skogen 

via Stibyvägen- Havaliden och längs stranden_ allt naturligt bevarat och i omedelbar närhet. 

Det är just Hälleviks närhet till denna orörda natur som gör platsen intressant för såväl boende 

som sommargäster och turister. Människan är sammanvävd med naturen. Vi läker i naturen och 

måste alla vara rädda om denna- inte endast för vår egen skull utan för kommande 

generationers skull.  

Rekreationsvärdet sjunker drastiskt om skogen förvandlas till en villastad. 

 

Den direkta konsekvensen för oss är ett nollat rekreationsvärde då vår tomt gränsar till detta 

tänkta villaområde med asfalt, regelrätt upplysta gator, markant ökade avgaser och 

ljudförorening. 

Vi invänder å det starkaste mot det direkta avståndet till fritids-området och vår tomt Stiby 

14:153. 

 

Vidare ur skogsstyrelsens yttrande: ”sammantaget har området så höga kvalitéer för människor, 

växter och djur att Skogsstyrelsen på grunder härav anser att planförslaget i sin helhet bör 

förkastas och nya områden för byggnation sökas. 

 

Kommentar 

Kommunen har en stark önskan att kunna bebygga på delar av området. Hänsyn visas 

till stor del till de naturvärden som är dokumenterade och de områdena kan också 

utgöra ytor för rekreation och friluftsliv. 

I det granskningsförslag som föreligger har stora ändringar gjorts utifrån resultaten i 

utredningar. Bostadsområden har plockats bort och grönstråket har breddats med 

tanke på djur och natur samt dagvatten. Skogsstyrelsens synpunkter avser det 

samrådsförslag från 2012. För nu aktuellt planförslag har skogsstyrelsen inget att 

erinra. 
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Grönslätts intresseförening genom Ronny Anderberg 

 

Grönslätts intresseförening får efter genomgång av planförslaget enligt ovan lämna följande 

synpunkter. 

Jämfört med tidigare förslag har hänsyn tagits till artskydd, och den östra delen av området har 

lämnats. Den västra delen föreslås bebyggd med förtätning med förtätning jämfört med tidigare 

plan, med avsikt att ge plats för 180 bostäder. Områdets södra gräns planeras helt intill 

Grönslättsområdet. Byggnationen planeras etappvis med början i den nordvästra delen av 

området. I detaljplanens avsnitt ”Bedömning av miljöpåverkan och planens miljökonsekvenser” 

görs bedömningen att miljön har sådana naturvärden eller sårbarhet att planens genomförande 

kan väntas leda till betydande miljöpåverkan (vår kursiv). Det framgår av planen att området 

ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård, men man drar slutsatsen att genomförande 

av projektet inte påverkar dessa riksintressen, vilket står i strid mot ovanstående bedömning. 

 

Vi vill anföra att Skogsstyrelsens bedömning av föregående plan daterad 2012-06-13, gällande 

det nu planerade västra och tidigare planerade östra området. Vi citerar ”sammantaget har 

området så stora kvalitéer för människor, växter och djur att Skogsstyrelsen på grund härav 

anser att planförslaget i sin helhet (vår kursiv). Bör förkastats och nya områden sökas.”  

I föreliggande förslag finner man en helt stadsliknande bebyggelse, som inte har sin 

motsvarighet inom Hällevik i övrigt, och som inte på något sätt passar in i den omkringliggande 

miljön. Vidare har den södra gränsen lagts helt inpå Grönslätt, där asfalterade gator och 

vändplatser direkt gränsar till områdets naturtomter. Detta skiljer sig från ett tidigare förslag 

med längre avstånd och trädgräns. Avsikten är gång- och cykelvägar från området direkt in till 

Grönslätt, vilket kan förmodas öka trafiken, som sannolikt innefattar mopeder, ev. andra 

motordrivna fordon. För att bereda plats för dessa passager avser man rasera delar av 

stenmurar, och såvitt vi förstår kommer man att förse dessa vägar med gatubelysning. 

Grönslättsmiljön skulle därmed förändras radikalt i negativ riktning. Det bör noteras att i 

arbetet med framtagning av detaljplan för ny detaljplan för Grönslätt 2015 framhölls från 

kommunen väsentligheten av att behålla Grönslätts karaktär som fritidsområde. Mot den 

bakgrunden finner vi det anmärkningsvärt med den sammanbyggnad av områdena som 

föreslås. Bilagt denna skrivelse finns ett förslag där man behåller trädgräns och avstånd till 

Grönslätt. Andra planlösningar med minskat intrång för Grönslätts vidkommande är fullt ut 

möjliga, om en vilja finns. 

 

I planbeskrivningen hävdas att naturområden sparas inom det bebyggda området, vilket är en 

god intention, men som med hänsyn till den utbredda byggnationen knappast kan ses som 

realistisk. Dessa områden, till exempel kring den genomgående väg som planeras mellan en 
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nordlig och sydlig del av byggnationen, torde inte överleva byggprocessen, utan bli ett mer eller 

mindre artificiellt grönområde. Man nämner t. ex. en central grönyta med område för lek, vilket 

får tolkas som en nyanlagd gräsmatta. Generellt ger planen ett intryck av att man tror att små 

delar av befintlig natur kan sparas och ge upphov till samma naturupplevelse som tidigare. Att 

natur som mer eller mindre skövlas inte återhämtar sig på kort tid, torde vara en självklarhet. 

Det är svårt att förstå hus man tänker sig att det s k Vassabacksstråket ska te sig, då 

uppenbarligen ädellövskog ska avverkas inom området men ”ett stråk sparas”. 

Tillgängligheten för rekreation i naturen vid området anses inte försämras, vilket torde vara 

felaktigt. Tillgänglighet som kräver passage genom stadsbebyggelse, går över asfaltsvägar mm, 

reducerar hela intrycket av natur. 

Om än endast ett mindre område exploateras i en första omgång, torde stor risk finnas att flora 

och fauna störs inom en större det av detta hittills helt orörda skogsområde. 

 

Ekoll AB som tidigare inventerat delar av området har beretts tillfälle att studera detaljplanen. 

Sammanfattningsvis finner de att kartunderlaget är ofullständigt, naturvärdesinventeringen 

enligt standard 2014 saknas, och fladdermusfaunan är inte inventerad (utlåtande bilägges). 

 

Sammanfattningsvis förutsätter vi att kommunen i första hand ombesörjer de inventeringar som 

beskrivits (se även Ekolls utlåtandet), tillser en förbättring av kartmaterialet, och överväger att 

inte inleda byggnation av Stiby 28:1, i andra hand att minska förtätningen och behålla ett större 

trädbevuxet naturområde mot Grönslätt. 

 

Bilagor: 

Ekolls kommentar till detaljplan för Stiby 28:1 m.fl. Sölvesborg november 2017. 

 

Alternativ planlösning med bevarande av området mot Grönslätt. 
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Bakgrund 
På uppdrag av Grönslätts intresseförening (sakägare) har Ekoll Ab gjort en bedömning av 

planbeskrivningen för detaljplan för Stiby 28:1 m.fl. utifrån befintligt underlag (planbeskrivning 

och miljökonsekvensbeskrivning), i syfte att bedöma om det finns behov av kompletterande 

undersökningar. Detta för att planens genomförande inte ska ha negativ påverkan på viktiga 

ekosystemtjänster som biologisk mångfald och rekreation. Planområdet ligger inom område 

med bl. a riksintresse för friluftsliv och naturvård och det finns dessutom förekomster av 

livsmiljöer för större vattensalamander. Planförslagets nuvarande utformning (2017-10-10) har 

justerats för att inte påverka den större vattensalamanderns livsmiljöer. Ekoll AB är inte 

sakägare i ärendet utan nedanstående innehåll får användas fritt av Grönslätts intresseförening 

om de lämnar synpunkter till kommunen på samrådshandlingarna. 

 

Sammanfattande synpunkter 
Sammanfattningsvis lämnar vi följande synpunkter på detaljplanen för Stiby 28:1: 

 

 

 Kartunderlag och innehåll som presenteras i dessa är inte bra. Det saknas skala i 

kartorna och resultaten från naturvärdesinventeringen som det hänvisas till finns inte i 

samma karta som själva planförslaget för utbyggnad. Det måste göras en 

Naturvärdesinventering (NVI) enligt den standard som finns i Sverige sedan 2014 med 

tillhörande kartunderlag och sedan presentera detta i planen för hela planområdet (nivå 

detalj). 

 Alla fladdermusarter i Sverige är fridlysta och listade i EU:s art och habitatdirektiv. Det 

finns flera arter av fladdermus observerade söder om planområdet (även arter som 

omfattas av nationellt åtgärdsprogram) men i detaljplanen och tillhörande MKB finns 

ingen information om vilka arter som utnyttjar planområdet idag samt konsekvenserna 

för fladdermössen vid exploatering av området. Inventering av fladdermössen enligt 

gällande handledning för miljöövervakning bör vara ett krav.  

 Befintlig MKB måste kompletteras med information från ny NVI och med information om 

fladdermusfaunan och deras livsmiljöer inom planområdet. Baserat på resultaten från en 

fladdermusinventering och NVI ska det framgå hur planförslaget tar hänsyn till denna 

information och om dispens från Artskyddsförordningen behöver sökas och/eller 

kompensationsåtgärder göras. 

 

Planområdet-Generella kommentarer och kända naturvärden 
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Planområdet är ca 11,7 ha och utgörs enligt planbeskrivningen till största delen av lövträd med 

bok och avenbok med rik flora, exempelvis blåsippa. I väster finns även ett ängsparti. Öster om 

planområdet finns ett småvatten med större vattensalamander. Det finns även stengärsgårdar 

inom planområdet men ingen bebyggelse. Enligt planförslaget bedöms området som värdefullt 

ur rekreationssynvikel. Den planerade bebyggelsen kommer bestå av radhus, kedjehuseller 

parhus med en nockhöjd på upp till 6,5-8m. 

Tidigare utförda ekologisk/biologiska undersökningar har huvudsakligen inriktats på groddjur, 

flora, svampar och lavar (och en del insekter) men det nämns och att undersökningarna inte 

varit tidsmässigt optimala för vissa organisationsgrupper. Vidare framgår det att någon 

heltäckande florainventering inte gjorts. Enligt underlaget omfattar planen områden med högre 

naturvärden, men bara i begränsad omfattning. Det finns nyckelbiotoper och skyddsvärda träd i 

främst östra delen som lämnas utanför bebyggelsen, vilket är bra. Vidare anges att detaljplanen 

medför att tillgängligheten till stora delar av området inte förändras för allmänheten och 

närboende, men upplevelsen för skogen som helhet kommer att påverkas negativt och ett 

renodlat område för friluftsliv kommer att minska. Det senare är enligt vår mening uppenbart 

eftersom det kommer att anläggas trädgårdar och cykelstigar och andra hårdgjorda ytor, där 

det i dagsläget finns skogs- och ängsmark med strövstigar. Trafikintensiteten förväntas uppgå 

till 900 fordon per dygn, vilket kommer att påverka karaktären och värdet av området ur 

friluftssynvinkel negativt. Närmaste alternativa områden för bebyggelse, på kommunal mark, 

anges till 2 km, men dessa två områden förkastas enligt förslaget. Några andra alternativ för 

bebyggelse i kommunen diskuteras inte vilket är en brist. 

 

Vi tycker det är bra att östra delen av området, med förekomst av större vattensalamander och 

nyckelbiotoper, inte direkt påverkas av planen. Men det underlag som finns vad gäller 

naturvärden är förhållandevis gamla och delvis ofullständiga, detta leder till vissa brister i den 

MKB som upprättats och som ligger till stor del grund för planförslaget. Vi föreslår därför att 

det görs en NVI enligt den standard som nu råder och som kompletteras med bl. a en 

fladdermusinventering och en mer detaljerad artinventering. 

 

Naturvärdesinventering (NVI) 

NVI avseende biologisk mångfald finns som svensk standard (SS 199000:2014) och bör 

redovisas för det berörda planområdet i sin helhet, inte som det är nu enbart vissa 

”nyckelbiotoper och hotade arter”. Härvid skapas ett digitalt underlag om biologiska värden 

(arter och biotoper) och de strukturer och värdeelement som kan vara av betydelse för 

mångfalden, t ex gärdsgårdar och hålträd inom hela planområdet. Rekommendationen enligt 

standarden är också att det vid upprättande av detaljplaner i mindre områden. Där det troligen 

finns skyddade eller rödlistade arter, ska inkludera detaljeringsgraden ”detalj” och 
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”naturvärdesklass 4”. Fördjupad artinventering av fladdermöss bör ingå (se nedan) samt 

detaljerad redovisning av artförekomst. 

 

Fladdermusfaunan i området och planens eventuella påverkan. 

Enligt Naturvårdsverkets sammanställning (Handbok för Artskyddsförordningen, del 1, 2009:2) 

bör fladdermöss uppmärksammas i samband med exploateringar av områden- speciellt i södra 

Sverige, bland annat i samband med avverkningar av grova lövträd. Fladdermössen är, precis 

som groddjuren, fridlysta i Artskyddsförordningen och fladdermössen listas även i EUS art- och 

habitatdirektiv. Målsättningen med art- och habitatsdirektivet är att bibehålla eller återställa 

gynnsam bevarandestatus för vissa arter och deras livsmiljöer. För alla fladdermöss gäller att 

man inte avsiktligt får störa dem och att deras fortplantningsområden och viloplatser skyddas 

från skada eller förstörelse. 

 

Enligt Artportalen (2000–2017) fanns det 9 rapporterade arter av fladdermöss vid 

Björkenabben år 2011 (inventeringen är gjord av experter på fladdermöss), inklusive den 

rödlistade barbastellen som dessutom omfattas av nationellt Åtgärdsprogram och är listad i 

bilaga 2 i art- och habitatdirektivet, precis som den större vattensalamandern. Björkenabben 

ligger ca 1,8 km söder om planområdet, inget avstånd för en fladdermus, som därför skulle 

kunna utnyttja detta såväl som yngelplats och som jaktområde. Fladdermössen trivs i liknande 

miljöer som planbeskrivningen omfattar. De flesta rödlistade arterna av fladdermöss finner man 

i varierande blandskogar med tillgång till äldre träd med håligheter för sin reproduktion. Därför 

är det bra att några sådana träd pekas ut och bevaras i planen. Men om planförslaget påverkar 

fladdermössfaunan kan dispens behövas sökas och krav på kompensationsåtgärder kan också 

ställas. Det handlar inte bara om att identifiera och bevara boplatser det kan också behövas tas 

hänsyn till fladdermössens jaktmöjligheter och att t ex minimera negativ påverkan från 

belysning i planområdet. Därför anser vi att det krävs en fladdermusinventering i området (och 

intilliggande marker) som tillsammans med NVI och förekomsten av hålträd kan bedöma 

områdets betydelse som fladdermuslokal (jaktområde, bo- och övervintringsplats). Utifrån 

detta underlag kan man utvärdera behovet av att eventuellt sätta upp holkar och redan nu 

bevara träd som får bli framtida hålträd. Man kan inte förlita sig på att träd som finns i 

trädgårdar bevaras för framtiden. När det gäller fladdermössen behöver livsmiljöerna skyddas 

även när de inte används så att funktionen finns kvar när arten återvänder för att lägga ägg 

eller föda ungar. Detta gäller sådana områden som regelbundet används, men inte 

nödvändigtvis varje år. 

 

Enlig Naturvårdsverkets Handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan (2006:Rapport 

5546) medför underskriften av ”EUROBATS” att man även i Sverige måste betrakta förekomst 
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av värdefull och skyddsvärd fladdermusfauna inför beslut om ingrepp och förändringar i viktiga 

miljöer. I vissa lägen är det därför nödvändigt att specialister under minst en säsong utför 

undersökning av koncentrerad förekomst av fladdermöss längs flyttningsstråk och vid och 

utanför lämpliga kuster där det sker sträck och födosök. Vidare anges i handlingsprogrammet 

att det är nödvändigt att beakta flygvägar och uddar där flyttandefladdermöss koncentreras till 

smala passager eller ansamlas i stort antal inför sträck.  

 

Med anledning av ovanstående är det angeläget att planområdet och även situationen för 

fladdermusfaunan i närheten av Grönslätt utreds närmare. 

 

Kommentar 

Skogsstyrelsen yttrande avser ett tidigare samrådsförslag. Vid det här 

samrådstillfället har Skogsstyrelsen inget att erinra. 

 

I granskningsförslaget har hänsyn tagits till Riksintresse Naturvård genom att 

bebyggelsen har en annan mer anpassad struktur för grönstråk och 

bebyggelse. Tidigare föreslagen radhusbebyggelse närmast naturvärdena i öst 

har plockats bort. En inventering av fladdermöss är utförd för att se hur de kan 

påverkas. Dagvatten- och VA utredning är framtagen b.la. med syfte för att 

kartlägga påverkan på större vatten salamander. Därmed anser kommunen att 

tillräcklig hänsyn till Riksintresset har tagits. 

 

Enligt den utredning som utförts av WSP 2018-10-09 innebär den föreslagna 

exploateringen inte att den större vattensalamandern eller dess livsmiljö 

utsätts för påtaglig skada. Anpassningar har gjort i planförslaget för att säkra 

detta genom förändringar i grönstråk och annat i planförslaget. Dessutom har 

en utredning tagits fram hur påverkan för arten blir genom förslaget. 

Anpassningar har gjort så att planförslaget inte bedöms påverka den större 

vattensalamandern och kommunen har därmed bedömt att dispens inte 

behövt sökas. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen har ändrats gällande informationen om 

blåsippan. 
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I granskningsförslaget sparas de utpekade nyckelbiotopsområdena i sin helhet 

och ett bedömt tillräckligt omland. 
 

 

Malin Bergman och Thomas Hedlund, Stiby 28;98 

 

Vi anser att det vore mycket oklokt att bygga i ovanstående område då det har högt 

rekreationsvärde. Här finns vacker bok- och avenbokskog som vi som bor här njuter i och av 

varje dag. Var finns hållbarhetstänket i att bygga i värdefull lövskog? Vårt jordklot behöver 

skogarna mer än någonsin; är det då försvarbart att hugga ner träd för att bygga bostäder? De 

politiker som godkänt denna detaljplan kan ju inte ha något som helst intresse av natur- och 

friluftsliv. Värdet av skogen går inte att mäta i pengar; här andas vi djupt och hämta energi och 

kraft, och här njuter vi av både tystnad och fågelsång. 

 

Kommentar 

Kommunen har en stark önskan att kunna bebygga på delar av området. Hänsyn visas 

till stor del till de naturvärden som är dokumenterade och de områdena kan också 

utgöra ytor för rekreation och friluftsliv. 

 

 

Tomas Brodin, Stibyvägen 265–5 

 

Med denna överklagan vill jag försöka förmedla hur jag och flera andra boende i närheten 

känner för vårt område. Jag har bott som sommargäst i samma stuga precis hela mitt liv, i 48 

år. Min mor var från Lister och jag har många släktingar i området. Annars bor jag i ett 

villaområde i Malmös utkant.  

  

När jag kommer till Stiby möts jag av lugnet som man bara kan få på landet, utan tät bebyggelse 

med grannar tätt inpå. Jag åker till Stiby för att jag vill ha det där lugnet. Här har jag grannar, 

men inte så många. Inte så nära som i stan. Intill min tomt har jag även åkrar och hagar. När jag 

blickar ut över den närmaste hagen ser jag ofta korna beta. Ungefär 100 m bort har jag skogen, 

vars stig leder till havet. Samma stig som jag sprang längs när jag var liten. Där hade jag och 

grannen kojor och gömställen, ett stort äventyr för oss som små pojkar. Här har vi i alla år haft, 

och har fortfarande, en riktigt känsla av landsbygd. För oss som inte har det till vardags är det 

unikt. Och det är något som vi alla behöver.  
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På Grönslätt strax intill njuter sommargästerna av att bo alldeles i kanten av skogen. Tystnaden 

blandas av naturliga ljud som fågelkvitter. Självklart hörs även där grannens gräsklippare, men i 

det stora hela är det en helt annan känsla att vara på landet än vardagen i stadsmiljö.  

  

Jag är övertygad om att alla som bor intill det område ni vill exploatera skulle göra allt för att 

stoppa det. Det vet ni också.  

  

Förra gången ni skickade ut ritningar fick ni massor av protester. Ändå gör ni det igen. Den 

gången ändrade jag era ritningar så att alla befintliga boende fick behålla sin grönska och inga 

av de nya husen gick att se från befintliga tomter.  

  

Det känns som om ni helt missat varför sommargäster och bofasta i närområdet sökt sig dit. Det 

är för att det ser ut just som det gör just nu. Just för att vi får den där landsbyggdskänslan vi 

söker. Just den känslan som försvinner om vi får ett villaområde inpå knuten.  

  

Självklart förstår jag att ni inte ställer in byggnationen, jag ber er bara att göra den med förnuft 

och hänsyn till de som redan bor i området. Det borde vara väldigt enkelt att lägga 

nybyggnationen på ett så behörigt avstånd till vår lantidyll att den inte syns.  

  

Jag ser fram emot ett nytt omarbetat förslag som tar hänsyn till kommunens nuvarande 

invånare. 

 

Kommentar 

Kommunen har en stark önskan att kunna bebygga på delar av området. Hänsyn visas 

till stor del till de naturvärden som är dokumenterade och de områdena kan också 

utgöra ytor för rekreation och friluftsliv. 

Granskningsförslaget har omarbetats efter de synpunkter som har kommit in och 

efter de utredningar som har gjorts. 

 

 

Tuve Gidlöf och Boel Gidlöf, Stiby 2:29  

 

Undertecknad invänder härmed mot rubricerat i sin helhet. Skälen till min synpunkt är många 

men jag redogör här i grova drag. Förutom skälen nedan skall tilläggas att tidigare har 

kommunen sagt vid förfrågan att detta område är och ska vara ett strövområde för rekreation, 

något som många har förlitat sig på i samband med beslut om köp av fastighet intill det aktuella 

området. 
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Kulturella värden-biologiska värden-Ekonomiska värden och framtida bestående värden. 

 

Hällevik kan så som det ser ut i dag i direkt anknytning till samhället erbjuda unika värden för 

boende, sommargäster och turister. Denna fantastiska avenbokskog, öppna ängar med betande 

djur. Oräkneliga är de som motionärer som tar promenader genom skogen via Stibyvägen-

Havaliden och längst stranden allt i omedelbar närhet året om. Från Havet betraktat som 

inseglande mot hamnen erbjuds även där en unik vy av natur som mjukt övergår i tillgänglig 

strand och därefter det fint inbäddade pittoreska samhället Hällevik. 

 

Det är just Hälleviks närhet till denna orörda natur som gör platsen intressant för både boende 

och för sommargäster och övriga turister. Det är osäkert om det faktiskt finns fler kommuner i 

Sverige som kan erbjuda något liknande. Vi måste alla vara rädda om detta.  

 

På Sölvesborgs hemsida finns att läsa ”av naturliga skäl” det rimmar dåligt med att då 

omvandla unik natur till bostadsområde. 

 

Som ni själva skriver i Miljökonsekvensbeskrivningen citat ”värsta scenariot i planområdet är 

att alla träd fälls”. Detta är en skam gentemot förra generationen som bodde här, nuvarande 

generation och kommande. Att skövla denna fantastiska skog är kort sagt inte klokt. Denna 

skog har många värden inte att förglömma ett stort socio-emotionellt värde. 

 

Kommentar 

Kommunen har en stark önskan att kunna bebygga på delar av området. Hänsyn visas 

till stor del till de naturvärden som är dokumenterade och de områdena kan också 

utgöra ytor för rekreation och friluftsliv. 

Granskningsförslaget har omarbetats efter de synpunkter som har kommit in och 

efter de utredningar som har gjorts. 

 

 

 

Catarina Nilsson, Stiby 28:97 

 

Som det ser ut i dag bor vi väldigt trång och inklämt. Grannens tomt ligger på högre höjd och 

går en bit framför vår utfart, vilket gör att vi har väldigt dålig sikt ut mot gatan åt två håll. Vi har 

redan kört in i brevlådorna två gånger, muren till grannen flera gånger och även varit nära att 

köra på människor på väg mot brevlådan och ute på vägen, även övrig trafik på gatan är svåra 
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att upptäcka. Som jag ser det är det totalt livsfarligt och helt orimligt att lägga en cykelväg här. 

Risken är stor att även bilister på gatan inte ser cyklister som kommer. Jag är riktigt orolig för 

att en olycka ska inträffa. 

  

Utifrån detaljplanen så känns inte denna cykelväg så nödvändig, låt den hellre vara ett naturligt 

stråk till det lilla grönområde som blir kvar. Tycker det är viktigt att ni inte "avbryter" 

grönområdena med en asfalterad cykelväg utan låter dom vara "hela" och sammanhängande. 

Detta gäller även cykelvägen bakom våra hus, längs med stengärdet neråt. 

Mitt förslag är att lägga cykelvägen längs det nya området 28:1 rakt ner mot radhusområdet, 

där man kan ansluta till den befintliga cykelväg som går längs Aspvägen bort mot skolan på ett 

mycket säkrare sätt. Risken blir annars att skolungdomar "genar" genom vildapelvägen -

Lindvägen som är en mycket osäkrare väg. Känns mycket säkrare att leda dom rätt till den 

säkrare cykelvägen längs Aspvägen. Kom gärna hit och titta på vår utfart, så kan jag visa och 

förklara mer. 

 

Kommentar 

Kommunen har noterat synpunkterna och tagit dem i beaktande, men gör 

bedömningen att cykelvägens placering är lämplig. 

 

 

Sofie och Daniel Gustavsson, Stiby 2:45 

 

Med denna överklagan vill jag framföra hur jag och flera andra boenden i närheten känner för 

vårt område och era planer.  

 

Jag har flyttade ut på landet till Stiby för att komma bort från storstaden. Jag ville bo på landet 

och njuta av lugnet. Att få vakna till fågelkvitter och se solen stiga upp över trädtopparna. Jag 

ville komma ifrån bullret i staden, stressen och trängseln. Vi är många här ute på glesbygden 

som känner likadant, vi gillar våra grannar men vi tycker också att det är trevligt att vi inte bor 

på varandra.  

 

Vi förstår att det måste byggas fler boenden i kommunen. Men ställer oss frågande till om det 

bästa stället att bygga på är just i de områden som idag klassas som glesbygd. Varför bygger ni 

inte ut runt Hällevik i första hand? Där är det redan villaliv och tätbebyggelse, för de som bor 

där kommer det i så fall inte bli någon skillnad. Att bygga runt Stiby och Grönslätt kommer 

förändra hela vårt sätt att bo på. Istället för att ha betesmark och skog som närmaste granne 

kommer vi nu har ett radhus och villaområde med trafik, buller och stök.  
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Sedan kan man även fråga sig varför ni valt att bygga ut just här? Det är tex långt från 

Sölvesborg och tågförbindelser. Enda sättet att ta sig härifrån på andra tider än 

morgon/eftermiddag är med bil. Är det förenligt med Kommunens miljötänk? Även om ni utökar 

busstrafiken kommer den inte kunna täcka folks behov att ta sig till och från Sölvesborg/tåget 

med tanke på att det inte finns några cykelvägar till varken Sölvesborg eller Mjällby så lämnar 

ni bara bilen som alternativ, vill ni verkligen att vi skall börja pendla mer med bil?  

 

Eller handlar det om att ni kommer tjäna en rejäl hacka när ni säljer tomter i ett attraktivt 

område som Hällevik/Stiby/Grönslätt? Det måste finnas bättre platser att planera nya 

bostadsområden på? Ljugnaviken har ni väl inte sålt alla tomter på än?  

 

Jag förstår att vad vi än skriver så kommer det inte kunna ändra på era planer. Men jag önskar 

och ber av hela mitt hjärta att tänka om och rita om detaljplanen.  Min gode vän och granne 

Tomas Brodin skickade er ett väldigt fint förslag förra gången detta var på tapeten. Ett förslag 

som gjorde att alla befintliga boenden fick behålla sin grönska och inga av de nya husen gick att 

se från befintliga tomter. Det vore så lätt för er att rita om kartan så att vi fick bevara vår 

lantidyll.  

 

Jag ser fram emot ett nytt omarbetat förslag som tar hänsyn till kommunens nuvarande 

invånare. 

 

Kommentar 

Det finns en politisk vilja att exploatera området för bostadsbebyggelse. Hänsyn visas 

till stor del till de naturvärden som är dokumenterade och de områdena kan också 

utgöra ytor för rekreation och friluftsliv. 

Övriga synpunkter har noterats. 

 

Anna och Johan Holmqvist, Stiby 2:12 

 

Vi har tagit del av samrådshandlingen med tillhörande utredningar för Stiby 28:1. Hur kan 

Sölvesborgs kommun på fullt allvar försvara denna exploatering i en bokskog med 

dokumenterade höga natur- och rekreativa värden? 

 

Framtagen MKB redogör för nyckelbiotoper, skyddsvärda träd, signalarter och rödlistade arter. 

Slutsatsen är sedan att föreslagen exploatering inte får några större konsekvenser på dessa 
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värden. Detta är inte trovärdigt. Ska Hällevik växa bör detta ske på redan ianspråktagen mark 

och inte på bekostnad av värdefulla naturvärden. 

 

Vi tycker att planförslaget är bedrövligt och vill å det bestämdaste protestera mot att 

processen löper på. 

 

Kommentar 

Kommunen har en stark önskan att kunna bebygga på delar av området. Hänsyn visas 

till stor del till de naturvärden som är dokumenterade och de områdena kan också 

utgöra ytor för rekreation och friluftsliv. 

Granskningsförslag har omarbetats efter de synpunkter som har kommit in och efter 

de utredningar som har gjorts. 

 

 

Bo Attner och Boel Attner, Stiby 2:17 

 

Undertecknade, som har fritidsfastighet på Stibyvägen 265:15 (Stiby 2:17) dvs närmaste granne 

till det planerade området på västra sidan, önskar framföra följande synpunkter på rubricerad 

detaljplan: 

Vi vidhåller i princip våra synpunkter som lämnades 2012 dels på planprogrammet inför 

detaljplanen dels på det förra detaljplaneförslaget. Våra viktigaste synpunkter/frågor inom 

några områden har sammanfattats nedan.    

 

1. Vilka människor ska bo i det planerade området? Och var vill man bo? 

 

I handlingarna står: ”Hällevik är ett av kommunens attraktiva samhällen. Efterfrågan på 

bostäder finns.” ”Sölvesborg växer och kommunen är i behov av att möta det ökade 

bostadsbehovet och efterfrågan på bostäder i varierande områden.” 

 

Var finns efterfrågan redovisad? Vilken typ av bostäder efterfrågas? Var vill man bo? Nere I 

Hällevik? Eller mestadels i Stiby (där den större delen av planområdet finns) med som mest 

drygt 2 km till affär/restaurang och 2,5 km till stora havsviksstranden (via stigar och gator). 

Det finns ingen samlad bostadskö i Sölvesborg, endast kommunal tomtkö för Ljungaviken.  

 

Det finns många tomter ute på marknaden både från kommunen och privata intressenter. Till 

detta kommer omsättning av många fritidsfastigheter varje år varav en del omvandlas till fast 

boende. 



 
   

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Stadsarkitektavdelningen 

2018-10-26 Sid 42 

(59) 
  

  

 

 42(59) 

 

Finns någon vision och analys av vad som kommer att ske de närmaste 10–15 åren avseende hur 

näringslivet utvecklas och hur omförflyttning sker när äldre lämnar sina egna fastigheter jämte 

hur ungdomen vill bosätta sig mm?  

 

2 Varför bygga just här?  

 

I handlingarna står: ”Området står i kontakt med intilliggande bostadsområden med tillhörande 

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

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

förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras”. ”Området kommer 

att erbjuda boende och närhet till service i Hällevik.” 

 

Dessa påståenden torde kunna uppfyllas betydligt bättre om all nybyggnation samlas till 

Hällevik/Nogersund med avstamp från det som presenterats inför den kommande  

översiktsplanen. Där presenteras stor variation av områden som kan bebyggas på olika sätt. 

Inkluderas sedan det som föreslagits i detaljplan för Stiby 30:10, 4:17, 28:1 m fl. så behöver 

förslaget till detaljplan för Stiby 28:1 endast förverkligas till en mindre del i närheten till 

befintlig bebyggelse i nordöst. Från de nämnda två detaljplanerna kan 60–100 bostäder uppnås 

utan någon större åverkan på skogen och ängarna som finns i planområdet för Stiby 28:1 m fl. 

 

I förra samrådsförfarandet skrev Skogsstyrelsen: 

”Sammantaget har området så stora kvalitéer för människor, växter och djur att Skogsstyrelsen 

på grunder härav anser att planförslaget i sin helhet (vår kursiv.) bör förkastas och nya områden 

för byggnation sökas”. 

Och Naturvårdsföreningen skrev: ”Från naturvårdssynpunkt kan vi konstatera att planen inte 

bör genomföras. Även från rekreationssynpunkt kan vi konstatera att planen inte bör 

genomföras. Sammanfattningsvis anser vi att planförslaget bör dras tillbaka och planeringen 

inriktas på att långsiktigt skydda området till gagn för nutida och kommande Hälleviksbor.” 

 

Underhand efter förra plansamrådet har vi delgetts uppfattningen att man skulle ta stor hänsyn 

till inkomna synpunkter dock inte fullt ut som Skogsstyrelsen och Naturvårdsföreningen önskat. 

Man skulle bl. a ta hänsyn enligt följande (med våra kommentarer inom parentes):   

 Göra ett avstånd på 30–50 meter från befintligt område. (Ej uppfyllt, i flera fall har man 

kommit närmare).  

 Spara minst halva skogen. (Ej uppfyllt).  

 Värna om friluftslivet. (Det kan vi inte heller se att man gjort).  
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 Den mark som exploateras ska ha så hög exploateringsgrad att det är värt det! (Här 

finns nog den största avvikelsen enligt vår mening).  

 Öka skyddsavstånd till befintlig bebyggelse. (Ej uppfyllt, se första punkten). 

 

3 Planbeskrivning inkl. miljökonsekvensbeskrivning 

 

Beskrivningen är till viss del vilseledande. Det står att planområdet avgränsas i norr av 

villabebyggelse i Hällevik. Avgränsningen mot bebyggelsen är i nordöst och utgör en mindre del 

av utav gränsen i norr, den större delen avgränsas av skog och ängar. 

 

Här står också att enligt gällande översiktsplan ska området även ge utrymme för grönstråk 

mellan havet och Stiby backe (område N17, som sträcker sig längs gränsen mot Grönslätt). I 

förslaget finns inte detta grönstråk medtaget avseende den västra delen. Nu står det istället att 

längs den norra gränsen mot Hällevik ska delar av den befintliga vegetationen bevaras så att ett 

grönstråk mellan Hälleviksbukten och Stiby backe, det s k Vassabacksstråket, kan bildas. 

Centralt i området föreslås en större grönyta med område för lek. 

 

Vi tolkar denna beskrivning som att grönstråket går över cykel- och gångvägar i en liten smal 

strimma. Mycket tveksamt om det överhuvud taget finns någon natur kvar där om allt enligt  

planen bebyggs. Och grönyta för lek betyder sannolikt att det inte heller här finns någon natur 

kvar. Det skrivs också: 

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

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

människor.”  

 

Stråk? Passage? Dessa ord beskriver hur man ser på att bevara naturen.  

 

Det hänvisas till en tidigare Geoteknisk utredning, ej till den som är bilagd som 

samrådshandling vilket är svårförståeligt. Varför nämns i inledningen av planbeskrivningen 

ingenting om att det är väldigt gott om stora stenar på många delar av planområdets skogiga 

delar? Det framkommer senare när man läst all text i planbeskrivningen och 

miljökonsekvensbeskrivningen. Regionmuseet benämner det som blockbildning. Måste man 

inte undersöka om det finns berg innan man sätter igång? 

Det föreslås 6 etapper med start från Stibyvägen och vidare österut. Söder om Vildapelvägen 

och Valnötsvägen föreslås radhus som kan komma att byggas ut oberoende av andra etapper. 

Här nämns inte hur dessa etapper ska utformas. 
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Om det trots alla invändningar från många olika håll och instanser ska byggas, så anser vi att 

vägen ska gå längs norra gränsen och att den södra delen, dvs den del som huvudsakligen ligger 

på N17, inte ska bebyggas. 

 

Lämpligt vore att bygga radhusen i nordöst först och att därefter fylla på med tomter/hus 

västerut så att anknytningen blir så stor som möjligt till Hällevik. Men endast om det är 

nödvändigt med tanke på dels förslaget till detaljplan för Stiby 30:10 m fl. dels hur 

Hällevik/Nogersund kan byggas ut/förtätas enligt förslag/samråd till ny översiktsplan (ÖP). Här 

har i planeringsskedet nämnts och diskuterats bl. a delar av Lindskogsområdet, områden vid 

gamla kiosken, rökeriet och i Nogersund. 

 

Det planeras ca 40 bostäder söder om den planerade förskolan väster om nuvarande 

bebyggelse i närheten av skolan (planområde Stiby 30:10). Sammantaget blir det totalt ca 220 

bostäder om planområde 28:1 byggs enligt förslaget, vilket måste anses som väldigt många. 

Lägger man därtill det har tagits upp samrådet om ny ÖP avseende Lindskogsområdet mm så 

kan det bli åtminstone 50% höjning av antalet bostäder jämfört med hur många som finns idag i 

Hällevik.  

 

Om man inte bygger på södra delen (motsv. N17) och ej heller på ängarna norr om vår fastighet 

minskas beståndet med drygt 50 bostäder, kvar i denna planen finns ändock ca 130 bostäder 

vilket blir mer rimligt men kanske ändå inte helt nödvändigt. 

 

Om vägen läggs den norra gränsen så kan den också knyta an till befintligt bostadsområde och 

avlasta in och utfart från Haveliden vilket skulle kunna vara en fördel även för det planerade 

området med ca 40 bostäder söder om nya förskolan. 

 

I planbeskrivningen står:  

”Inom användningen NATUR avses friväxande grönområden som inte sköts mer än enligt 

skötselplan eller genom viss städning. Även mindre park-, vatten och friluftsanläggningar och 

andra komplement för naturområdets användning ingår (exempelvis GC-vägar).” 

 

Vad blir kvar av den "riktiga naturen"? Små öar, strimmor, enstaka träd eller ingenting alls på 

vissa ställen? 

 

”För att minska ingreppen på områdets naturvärden är exploateringen begränsad till den västra 

delen av fastigheten Stiby 28:1. Detta innebär att området även efter planens genomförande 
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kommer att vara ett attraktivt rekreations- och naturstråk samt utgöra en god livsmiljö för växter 

och djur.” 

 

Det är inte bara västra delen som exploateras utan även det mesta av den norra delen. 

Beskrivningen ger en felaktig bild och planens konsekvenser är förödande för flora, fauna och 

friluftsliv. Det är uppenbart att det blir en negativ inverkan på det rörliga friluftslivet när 

friluftsområdet minskas till ca 1/3. Till det kommer att det kvarvarande området blir mer 

svårtillgängligt och dessutom tillkommer fler störningar från närboende, trafik, gatubelysningar 

mm. Till detta kommer att i den delen som ska exploateras finns en stor del av den fina 

ädellövskogen. 

 

”Inom nyckelbiotoperna har tre områden identifierats som anses vara en minimumnivå för vad som 

måste sparas om de mest känsliga arterna ska kunna leva kvar i området på längre sikt. Dessa 

”värdekärnor” ingår ej i planområdet. Planens genomförande kommer dock att innebära en 

påverkan för livsmiljön för signalarter och rödlistade arter då kringliggande ytor exploateras.” 

 

Denna slutsats borde väl leda till att man inte ska exploatera på det sätt som man föreslår. 

 

”Bedömningen är att den befintliga miljön har sådana naturvärden eller en sådan sårbarhet att 

planens genomförande kan väntas leda till betydande miljöpåverkan.” 

 

Planen kan leda till betydande miljöpåverkan trots att miljökvalitetsmålen kan uppfyllas! Svårt 

att förstå.  

 

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

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

planområdet finns ingen bebyggelse idag.”  

 

Vad anser man om att den är skyddsvärd? Och att det finns flera stengärdsgårdar som bör 

bevaras. Hela området är kulturhistoriskt intressant. Det var här som fornlämningarna fanns 

som har tagits bort! (se nästa stycke). 

 

”Forn- och kulturlämningar Området bedöms vara tillräckligt utrett.” 

 

I samrådshandling ”Blekinge museum rapport 2015:9” står:  

”Med den arkeologiska förundersökningen inom Stiby 28:1 är fornlämningarna RAÄ Mjällby 167 och 

168 undersökta och borttagna. Sin begränsade omfattning till trots, berör resultaten det 
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odlingshistoriska forskningsfältet, och det kan avslutningsvis konstateras att perspektiv på 

odlingsspår och fossil åker förtjänar att beredas ett större utrymme vid framtida arkeologiska 

undersökningar på Lister.” 

 

Om detaljplanens förslag genomförs finns inga fler möjligheter att på detta området göra fler 

arkeologiska undersökningar.  

 

”Hällevik ett gammalt fiskesamhälle med yrkesfiskare som hade sin placering i hamnen. Genom 

minskning av yrkesfisket har Hällevik omstrukturerats till kustboende med mindre 

serviceverksamhet. I hamnområdet finns en efterfrågad fritidshamn. Kommersiell, offentlig och 

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

bykärna finns grundskola, fritidshem, två deltidsförskolor samt dagligvaruhandel, en restaurang, en 

fiskehamn och en gästhamn. Gångväg till skolan finns. En allmän badplats i havsviken är belägen ca 

500 m utanför planområdet samt två mindre badplatser finns 100–200 m från området. Även en 

biblioteksfilial och en idrottsplats berikar samhället Hällevik. Avstånd till närströvområden är ca 0–

300 m, till lekplats 400–900 m och avstånd till kollektivtrafik 650–1250 m. Planområdet nås från 

Stibyvägen.” 

 

En mycket svårförståelig beskrivning.  

Här nämns inte alls servicen i Mjällby med bl. a en stor livsmedelsaffär, växtcenter, bygghandel, 

apotek, klädesbutik mm. Sammanblandning av avstånd i och från Hällevik med hur det blir från 

planområdet. Avståndet från den västligaste delen av planerad bebyggelse ner till närmaste lilla 

badplats (som inte är allmän) är ca 1200 m. Från den östligaste delen av planerad bebyggelse är 

det ca 400 m. Till den stora allmänna badplatsen i havsviken är avståndet ytterligare ca 1500 m 

dvs totalt drygt 2500 resp. knappt 2000 m från de västligaste delarna. 

 

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

Länsstyrelsens och SGI framtagna kartor. Grundläggningsnivån på rekommenderade + 3,0 m 

bedöms kunna uppfyllas i hela området.” 

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

huvudsakligen i marken och tas omhand av rötter samt vatten tas upp av blad och vegetation.”  

”Planförslaget medför att dagvattenavrinningen från området ökar till följd av att andelen 

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

från området med ökade momentana flöden i diken och ledningar.” 
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Vilken effekt blir det på Hällevik och havsviken när den största delen av skogen avverkas samt 

efter tillkomsten av alla hårdgjorda ytor? Finns ingen risk för högvattenscenario i Hällevik när 

vatten flödar ner mot havet i större utsträckning än idag? 

 

”Dagvattenledningssystemet dimensioneras för att klara belastningen av ett regn med en statistisk 

återkomsttid på 10 år (marköversvämning) med en varaktighet om 10 minuter.” 

 

Vad innebär detta? Under de senaste 10 åren har vi haft regn under ett flertal tillfällen där det 

under 2–3 dygn kommit 75–80 mm i området. 

 

”Det är av stor vikt att dagvatten inte leds till dammen med groddjur i ytterkanten av området. 

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

arten är känslig för försurning. Risk finns för transport till recipienten av bekämpningsmedel och 

gödningsämnen som används i enskilda trädgårdar.” 

 

Detta måste vara en stor risk. Hur ska man kunna garantera att hanteringen av dagvatten inte 

omöjliggör groddjurens överlevnad. 

 

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

grävas ner på de delar som omfattar planområdet.” 

 

Elledningen borde redan vara nedgrävd. Om man börjar med det arbetet så får man erfarenhet 

av hur stenigt området är. 

 

”Planens genomförande innebär att bullernivåerna kommer att öka inom området, framför allt 

längs Stibyvägen där antalet trafikrörelser ökar markant. Enligt Stiby 28:1 – Sydvästra Hällevik och 

Grönslätt, Hälleviks samhälle, Sölvesborgs kommun, Trafik- och bullerutredning, WSP 2017-09-20 

kommer dock riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller ej överskridas längs vägen, och inga 

bullerreducerande åtgärder bedöms som nödvändiga.” 

 

Vi hittar inte denna aktuella rapport angående trafiken bland samrådshandlingarna. I en tidigare 

rapport har talats om ca 1400 fordonsrörelser på Stibyvägen, i planbeskrivningen skrivs det om 

900 fordonsrörelser som väl ska tolkas som utökningen. Kan inte kommunen ha lägre 

gränsvärden när man ska bebygga känsliga områden? Trafikbuller på Stibyvägen intill 

planområdet och i planområdet borde inte ha samma höga gränsvärden som i en stad med 

mycket trafik eller längs stora vägar. 
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”En uppskattning av framtida trafikalstring har gjorts utifrån schablonvärden. Genom bostädernas 

tillkomst kommer andelen personbilar i området att öka. Under byggtiden kommer även 

arbetsmaskiner att belasta omkringliggande vägar.”  

 

Eftersom det enligt vår uppfattning har underskattats vilket arbete som kommer att krävas för 

att iordningställa tomterna så kommer det att bli väldigt mycket tung trafik under byggtiden 

under lång tid vilket bör beaktas. 

 

”Genom förändring i planen kommer den planerade bebyggelsen närmare villabebyggelsen i 

nordost. Utifrån genomförda undersökningar har kommunen anpassat ursprungligt planförslag och 

koncentrerat bebyggelsen nord/nordväst i området.” 

 

Dessa påståenden stämmer inte. Visserligen har 17 bostäder tillkommit i norra delen söder om 

Valnötsvägen och mellan Valnötsvägen och Vildapelsvägen, vilket är positivt, om det godkänns 

av Skogsstyrelsen, men i den södra delen har planområdet utvidgats till att nu omfatta ca 400 

m i öst-västlig riktning mot tidigare ca 300 m! Dessutom har bostäderna och vägarna nu 

kommit nästan inpå Grönslätt och det tidigare naturområdet har minskat i gränszonen. 

 

”Planförslaget medför mindre yta att röra sig i för redan boende i intilliggande områden. En grön 

barriär av skog försvinner.”                                                                                                                                   

Inte bara en barriär utan ett helt natur- och friluftsområde samt betesmarker för djur.  

 

”Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att fortsatt få den större vattensalamandern att 

finnas kvar i området. Respektavstånd till bebyggelsen från vattenhålet i söder. Busk- och 

markvegetationen kommer att bevaras inom respektavståndet.”  

 

Respektavståndet bör ökas och tillsammans med andra synpunkter innebär det att 

planområdet bör minskas radikalt.  

 

”Det planerade området i Hällevik har stor betydelse för att Sölvesborg ska kunna utvecklas och 

erbjuda ett attraktivt boende i samhället Hällevik”. 

 

På vilket sätt skulle exploatering av detta område ha större betydelse än att utveckla 

Hällevik/Nogersund utifrån tankarna i förslaget till ny översiktsplan jämte utbyggnaden som 

föreslås i detaljplan för Stiby 30:10 mm? Man måste ta i beaktande alla de naturvärden som 

försvinner vid ett förverkligande av hela det aktuella förslaget jämfört med vad som försvinner 

med de andra alternativen. 
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”Värsta scenario i planområdet är att alla träd fälls. Ett visst skydd av området kan ske genom 

bevarade träd framförallt längs den längsgående vägen i området. En målsättning är att ett 

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

Björkenabben och Stiby naturreservat.” 

 

Här belyses det som är mycket troligt. På frågor om detta har det tidigare svarats att 

kommunen inte kan/tänker hindra de boende att ta ner träd. Tillsammans med den lösning som 

presenterats för hur området är tänkt att byggas ut och hur dagvatten ska tas om hand så 

innebär det nog tyvärr att det värsta scenariot kan bli uppfyllt. 

 

Avslutningsvis, det kan inte bli en skoglig karaktär inne i området när i princip alla träd fälls. Det 

står ingenting om skyldigheter att behålla träd vilket ändå blir ytterst svårt när det byggs tätt 

och med avancerade lösningar för att ta hand om dagvatten mm. Att exploateringen är relativt 

begränsad är svår att förstå. På den del av området som nu blivit planområde är det mycket hög 

exploatering.  

 

Det blir i princip ingenting kvar av skogen. Förutom stråket/passagen där det kan bli någon 

form av skogsmiljö blir det endast enstaka träd kvar här och var som med tiden införlivas i en 

parkmiljö. 

 

Påståendet att södra delen av området till viss del lämnas orört är märkligt. Den östra delen av 

området kan inte bebyggas till följd av beslut eller påpekanden från länsstyrelsen och 

skogsstyrelsen. I det som därefter återstår dvs planområdet är den södra delen totalt 

exploaterad dvs helt rörd. 

 

Vassabacksstråket är förvirrande. I förslaget till ÖP fanns det ett stort område, benämnt N17, 

som skulle vara en del i ett grönstråk. N17 gick i riktning öst-väst norr om Grönslätt och det som 

inte framgick var hur det skulle anslutas i nord-sydlig riktning. I detta planförslag har den östra 

delen av N17 bibehållits och ansluts norröver genom en ”passage”/stråk norröver. Genom att ej 

bebygga N17 över huvud taget samt ej bebygga allt i den västra delen kan ytterligare ett stråk 

tas fram för anslutning norröver. Samtidigt minskar exploateringen till en rimlig nivå som också 

lättare kan anpassas/utvecklas i takt med ökad efterfrågan.  

 

Förslaget innebär också att man tänker bebygga ett område som Skogsstyrelsen anser vara en 

nyckelbiotop i värdeklass 2. På figur 8 är det den gulstreckade delen av den polygon som ligger 

längst västerut alldeles intill Grönslätt. 
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På följande 2 blad visas ett förslag 

till en etappindelning i enlighet 

med den text som har skickats in 

för samråd. 

Båda skisserna visar i grunden 

utbyggnaden i de föreslagna 

detaljplanerna Stiby 28:1 m fl. resp. 

Stiby 30:10 m fl. Ovanpå skisserna 

har lagts en blå markering. 

 

På blad 1 har markeringen lagts så 

att den omfattar hela planförslaget 

för Stiby 30:10 jämte den del av 

Stiby 28;1 som omfattar 

utbyggnaden nära intill Valnöts- 

och Vildapelsvägen, tillsammans 

ca Omfattar enligt planförslagen 

knappt 60 bostäder (ca 40 +17). 

 

På blad 2 har den blå markeringen 

förskjutits så att den omfattar ca 

100 bostäder. 
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Kommentar 

Skogsstyrelsens yttrande avser det tidigare samrådsförslag som ställdes ut 

2012. Skogsstyrelsen har den här gången inga synpunkter på förslaget. 

 

Det finns en politisk vilja att bebygga det här området. Den viljan grundar sig 

på att det upplevs finnas en efterfrågan på bostäder i Hällevik som är en av 

kommunens mest populära bostadsorter. Utformningen av det här 

detaljplaneförslaget har gjorts i nära samarbete med politiker och den 

politiska viljan att exploatera en stor del av området har varit ledande. Hänsyn 

har tagits till de biotopsområden som finns, en stor del av skogen i det 

ursprungliga planområdet (2012) har därmed sparats i det här 

samrådsförslaget.  

 

Det granskningsförslag som tagits fram tar hänsyn till de kompletterande 

utredningar som har gjorts och yttranden som har inkommit under 

samrådstiden genom att ändra i bebyggelsestrukturen i den östra delen av 

området.   

 

Under granskningsskedet har dagvattenfrågan utretts djupare och föranlett 

ändringar. Även påverkan på livsmiljöerna för Salamandern har undersökts 

vidare och ändringar har gjorts. 

 

För markförläggningen av den luftburna ledningen se kommunens kommentar 

till E.ON. 

 

En kompletterande trafik- och bullerutredning har gjorts av WSP 2018-11-22. 

Utredningen har även tagit fram prognoserade värden för 2040.  
 

Jerry Göransson, Stiby 2:31 

 

Angående detaljplan Stiby 28:1 

Förstår på er framställning att ni anser att ni har lyckats eliminera de protester och åsikter som 

framkom vid tidigare Detaljsplansmöte. 
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Min uppfattning är fortfarande att de andra placeringarna av ett nytt bostadsområde är i all 

väsentlighet bättre och påverkar miljön i betydligt mindre omfattning, framför allt 

Nogersundsområdet. Detaljplanen för detta område skall uppdateras så att även om där just nu 

är detaljplan för industri så kommer det säkert att resultera i att det kommer att finnas 

möjlighet för bostadsbyggande även där. 

 

Era "Motiv " i Miljökonsekvensbeskrivningen för det valda alternativet kan utan problem 

överföras till Nogersundområdet. 

 

Argument för mitt motstånd är enbart grundade på hur jag ser slutresultatet. Mina synpunkter 

kan tolkas som önskemål att ta i beaktande då jag tyvärr är helt övertygad om att detta projekt 

kommer att genomföras som ni tänkt er. 

 

 Anslutningsvägar. Ni anser att det enbart bör finnas en anslutnings till området bortsett 

från den nödväg som skall kunna användas. En högst väsentlig ökning av trafiken 

kommer belasta Stibyvägen (400–1200 bil). Ett av era motiv är att området erbjuder 

"närhet till service" i Hällevik. Kan man då inte se om det kan finnas någon form av 

alternativ till Stibyvägen, en avlastningsväg som kan användas då man skall ner till 

servicen i hamnen. Stibyvägen har ju haft en utveckling med en ökad takt på 

nyproducerade hus som ligger tämligen nära vägen denna ökning av trafiken kommer 

inte att upplevas positiv även om bullerkraven uppfylls. Ni ser fortfarande vägen som en 

matarväg men det är den i all väsentlighet inte längre. Det bästa hade varit om ni hade 

integrerat vägen i miljön. Få ner volymen av trafik genom att fördela den på 2 riktiga 

vägar. Sänk hastigheten med väggupp så blir det betydligt trevligare att utnyttja ev. 

GC-vägar. Vägen inbjuder redan idag till att köra fortare än rekommenderat så med ny 

asfalt och bredare vägbana kommer detta bara att öka.  

 Belastningen på miljö i form av badstränder och strövområde anser jag redan ligger på 

en för hög nivå. Hällevik har ju haft en positiv utveckling i form av att det blivit mer känt 

för gemene man. Grundar detta på mitt boende i södra Skåne, det är fler som känner till 

o besöker området. Det är en balansakt och toppen är nådd.  

 Med mina rötter i området, en moder som är bofast på Stibyvägen så ser jag en 

förändring som jag tyvärr inte kan förlikas med. Från att ha varit mitt andningshål 

utanför all konkurrens så har det fallit in till att bli en plats som alla andra och helt 

plötsligt så är attraktionen borta …. 

 Jag motsäger mig så klart hela projektet då jag fortfarande inte kan se att fördelarna 

med denna placering i jämförelse med alternativen. 
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Kommentar 

Om ytterligare en väg ska försörja området kräver det antingen direkt utfart till Havaliden 

eller att en väg går genom skogsområdet i öster och ansluter till befintlig vägstruktur vid 

havet. Båda dessa lösningar har avfärdats under planprocessen. Den östra dragningen för 

att den skulle ha för stor påverkan på naturen och på de privata vägar och fastigheter som 

ligger där. Havaliden för att den redan har en hög belastning. 

 

Kommunen bedömer att det är möjligt att genomföra detaljplanen utan att belastningen på 

badstränder och strövområden blir för hög. 

 

Kommunen har noterat övriga synpunkter. 

 

 

Martin och Maria Holmstedt, Vildapelvägen 5 (Stiby 28:89) 

 

Med denna skrivelse vill vi överklaga Sölvesborgs kommuns planer på att bebygga området 

28:1. 

Skogen består idag av sammanhängande ädellövskog och har stor biologisk mångfald. Den är 

ett viktigt rekreations- och friluftsområde för både närbefolkningen och mer långväga besökare 

tack vare sitt stora rekreations- och naturvärde. Skogen är unik då den är sammanhängande 

och ostörd, vilket gör att den lämpar det sig väl för djupare rekreation och återhämtning. 

Sölvesborgs kommuns planer att bebygga delar av skogen och anlägga tillfartsväg strider mot 

Miljöbalken 3 kap 2 § då det skulle innebära att detta stora skogsområde, som inte är påverkat 

av exploatering eller andra ingrepp i miljön, inte skulle skyddas mot åtgärder som påtagligt 

skulle påverka områdenas karaktär. Skogen är högt skattad, bostadsnära och används flitigt för 

bl.a. rekreation, promenader, annan fysisk aktivitet, svamp- och bärplockning, utflykter, 

skridskoåkning samt värdefull naturlek. I skogens direkta närområde bor det många 

barnfamiljer samt äldre personer som aktivt valt att bosätta sig i detta naturnära område av 

naturliga skäl.  

Vid samrådsmöte med befolkningen har det framkommit att många motsätter sig kommunens 

planer, då de skattar skogen högt och den har stor betydelse för deras rekreation och 

livskvalitet. I Sveriges Rikes lag står det att det ska finnas goda möjligheter till inflytande i vårt 

samhälle. Makten ska utgå från människorna och varje invånare ska ha ett avgörande inflytande 

över beslut som rör den egna vardagen. Även i Folkhälsoinstitutet (Fhi) grundläggande 

folkhälsomål slås det fast att befolkningen ska ha inflytande i samhället och kunna påverka de 

egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället. Avsaknad av delaktighet och inflytande i 

samhället leder, enligt Fhi, till maktlöshet och minskad hälsa. Kommunens planer strider även 
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mot PBL (2 kap 1 §) då planen innebär att skogen inte skulle användas för det ändamål den är 

mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Inte heller den 

sociala aspekten beaktas i planen då den inte tar hänsyn till befolkningens upplevelse av vad en 

god livsmiljö är (2 kap 2 §). Kommunens planer strider vidare mot Miljöbalken (3 kap 6 §) då 

planen innebär att skogen inte skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön trots 

att befolkningen skattar skogen högt för dess naturvärden och det friluftsliv den erbjuder. 

Kommunens planer överensstämmer inte heller med kommunens egen översiktsplan där man 

lyfter vikten av att behålla rekreationsområden som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd 

samt att fragmentisering av grönområden ska motverkas. Parollen ”Sölvesborg av naturliga 

skäl” innebär, enligt Sölvesborgs kommun, att man vill värna om ett rikt växt- och djurliv, vilket 

innebär en varsam exploatering där tillgänglig kunskap om växt- och djurlivets behov tas in i 

planering. 

 

Som framgår av ovanstående vänder vi oss mot hela exploateringen av 28:1 och menar att Stiby 

30:10 är det område som ska exploateras i första hand. Detta område skulle även kunna 

exploateras ytterligare åt väster. Det finns även andra områden i Hällevik som går att 

exploatera vilka utritats och presenterats på samrådsmöte i Hällevik. 

Om kommunen mot kommuninvånarnas vilja beslutar att exploatera 28:1 menar vi att stor 

hänsyn ska tas till synpunkter från oss som bor i direkt anslutning till det planerade området 

eftersom vi har valt att bygga och bosätta oss i ett område som gränsar till naturen. Hänsyn bör 

tas till följande synpunkter: 

 Cykelvägen som löper längs tomtgränserna Vildapelvägen 5, 7, 9, 11, 13, 15 bör tas bort. I 

stort sätt samtliga fastigheter har byggts med stora fönster mot skogen. En cykelväg 

skulle medföra störande och oönskad insyn. Cykelvägen kan istället dras enligt bifogad 

karta. 

 Vändplatsen bakom Vildapelvägen bör tas bort av samma anledning som ovan. Den 

vändplats som finns i vägens östra ände borde vara fullt tillräcklig. Vi hänvisar även till 

Valnötsvägen 21, 23,25 där vändplats saknas, vilket fungerar utan komplikationer. 

 Den planerade bebyggelse som gränsar till Vildapelvägen 5 och nuvarande radhus bör 

vara enplans för att harmonisera med tidigare bebyggelse och för att minska insyn till 

närliggande fastigheter. 

 Exploateringen bör ske etappvis västerifrån så att skogen bevaras så länge som det är 

möjligt. Detta betyder att ett nytt område inte påbörjas förrän samtliga tomter i 

föregående etapp är sålda. 
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Kommentar 

Cykelvägens dragning ses över och kommer justeras jämfört med samrådsförslaget 

då marklägenhetsområdet i öst plockas bort. 

Vändplatsen tas bort då hela det fristående området i öster plockas bort. Likaså utgår 

frågan om byggnadshöjd då menat område tas bort. 

 

Monica Schmidt och Jan Schmidt, Stiby 14:150 

 

Vi motsätter oss den nya detaljplanen för Stiby 28:1 av många olika skäl. Nedan anges några 

skäl. 

 

Våra föräldrar köpte tomten 1964 och byggde det första huset. Vi fick som barn uppleva en 

blandad lövskog, som våra föräldrar uppmanade oss att den skulle vara orörd och där fick inget 

brytas ner. När vi nu har fått ärva fastigheten vill vi fortsätta kunna värdesätta ett orört 

lövskogsområde och ha kvar en skön natur. Från våra fönster kan vi se rådjursmamman och 

hennes kid vila i skogen. Rådjuren har även en promenadväg genom västra delen av vår tomt. 
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På kvällarna flyger fladdermössen ut från skogen över vår tomt. Vi vill fortsätta att njuta av det 

varierande fågellivet vid fågelmatningen, och även njuta av ekorrarna som försöker äta av 

fågelmaten. Vi vill behålla skogen som den är, dels för att bevara djurlivet och dels kunna 

använda skogen som rekreationsområde.  

 

Om bebyggelsen ändå genomförs, krävs ett ökat avstånd mellan bebyggelsen och Grönslätt, 

detta för att ett större lövskogsbestånd ska kunna bevaras. 

 

Kommentar 

I granskningsskedet har kompletterande och nya utredningar gjorts. Det förslags som 

tagits fram har tagit hänsyn till de värden som framkommer i dessa.  

 

 

Stiby Vägförening genom ordf. Britt Fransson 

 

Stiby vägförening har efter genomgång av planförslag följande synpunkter att lämna. 

 Belastningen på hela vägen kommer att öka så mycket att det är ett kommunalt ansvar 

att ta över hela vägen ner till Björkelund. 

 

 Breddning av väg och avledning av vatten från nytt bostadsområde ger ökat vattenflöde, 

vilket innebär ytterligare belastning på omgivande marker. Föreningen begär att 

motparten ska betala de juridiska och de faktiska kostnaderna som kan uppkomma. 

 

Kommentar  

Kommunen ska ta över huvudmannaskapet på vägen.  

  

 

ÖVRIGA SYNPUNKTER 

Synpunkter lämnade vid samrådsmöte, muntligt framförda synpunkter eller skrivelser 

utan namnunderskrift ger ej rätt att överklaga planförslaget. Endast skriftliga 

inlämnade synpunkter som undertecknats med namnunderskrift kan åberopas för 

överklaganden. 

 

Synpunkter inkomna efter samrådstidens utgång 
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Anders Nilsson, Stibyvägen 370 (Stiby 8:21) 

 

Det har kommit till min kännedom att berörda av planerad byggnation av Stiby 28:1 med 

breddning av Stibyvägen har fått information och möjlighet att inkomma med synpunkter.  

Då jag som berörd inte fått någon information ser jag att det finns möjlighet att inkomma med 

synpunkter än en tid. 

 

Hur har ni planerat att reglera ev. inlösen av samfälligheter som ni skriver skall avstå mark? 

 

Hur har ni planerat att ta hand om det ökade vattenflödet vid en breddning av befintlig väg och 

nyanläggning av vägar samt dränering av bostadsområde, då dagens ledningar inte är 

dimensionerade för större flöde? 

Det åligger då kommunen att anlägga och bekosta en sådan ledning som kan hantera 

vattenflödet. 

 

Kommentar 

Sölvesborgs kommun har inte bedömt Stiby 8:21 som sakägare i planförslaget, därför 

har vederbörande inte fått någon information.  

 
Per Göransson, Stiby 2:30 

 

Angående detaljplanen för Stiby 28:1 Hällevik. Sölvesborgs kommun (Vassabacksområdet) 

motsätter jag mig allt exploatering av detta område. 

 

Kommentar 

Yttrandet har inkommit efter samrådstidens slut. Kommunen noterar synpunkten. 
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STÄLLNINGSTAGANDE 

De under samrådet inkomna synpunkter föranleder följande stora 

kompletteringar/revideringar inför granskning: 

- En annan struktur för bebyggelse och grönstråk. Främst har ett område i öster 

tagits bort. 

- Uppdaterad dagvatten/VA- utredning samt trafik- och bullerutredning. 

- Inventering av fladdermöss samt PM om hydrologiskt och geohydrologiskt 

påverkan på större vattensalamander. 

- En mängd små åtgärder som finns ovan i redogörelsen 

 

 

Synpunkter som helt eller delvis ej beaktats: 

- Många intrång på fastigheter utmed Stibyvägen 

- Motståndet mot att bebygga området som helhet. 

 

 

 

Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden besluta att 

 

- bemöta ingivna erinringar eller andra synpunkter i enlighet med 

stadsarkitektavdelningens redogörelse samt  

- godkänna planförslaget för granskning 

 

 

NAMNLISTA 

Följande sakägare har kvarstående synpunkter som inte till fullo kunnat tillgodoses:  

 

- Johan och Ellinethe Thörnberg, Stiby 4:18   2017-10-30 

- Jan Isaksson, Stiby 4:28                                                 2017-11-09 

- Jochen Liebig, Midgårdsvägen 7136                       2017-11-15 

- Jörgen Rudetoft, Aslögsvägen 7142                       2017-11-16 

- Conny och Ann-Charlott Blid, Stibyvägen 249                             2017-11-16 
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- Helén Marcolin, Stiby 17:1                                 2017-11-20 

- Lennart Nilsson, Stiby 26:1    2017-11-20 

- Maria och Pontus Bartilson, Stiby 14:153   2017-11-21 

- Grönslätts intresseförening                             2017-11-22 

- Malin Bergman och Thomas Hedlund   2017-11-22 

- Thomas Brodin, Stibyvägen 265–5   2017-11-22 

- Tuva och Boel Gidlöf, Stiby 28:29 (dubbelkolla fastighet) 2017-11-22 

- Catarina Nilsson, Stiby 28:97                          2017-11-23 

- Sofie och Daniel Gustavsson, Stiby 2:45   2017-11-23 

- Anna och Johan Holmqvist, Stiby 2:12           2017-11-24 

- Bo och Boel Attner, Stiby 2:17                                          2017-11-24 

- Jerry Göransson, Stiby 2:31                              2017-11-24 

- Martin och Maria Holmstedt    2017-11-24 

- Monica och Jan Schmidt    2017-11-24 

- Anders Nilsson, Stibyvägen 370                      2017-11-27 

- Per Göransson, Stiby 2:30    2017-11-27 

- Stiby vägförening, Britt Fransson (dispens, förlängd tid)  2017-11-28 
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