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Följande handlingar tillhör planförslaget: 
▪ Plankarta med bestämmelser 
▪ Plan- och genomförandebeskrivning 
▪ Undersökning av betydande miljöpåverkan 
▪ Fastighetsförteckning 
▪ Ursprunglig detaljplan, ”D26 – Detaljplan för fastigheten Holje 104:3 m.fl.”
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BAKGRUND 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-12 att ge samhällsutvecklingsavdelningen i 
uppdrag att påbörja arbetet med att ändra detaljplanen för fastigheterna Holje 116:30 och Holje 
104:2 i syfte att lägga till centrumändamål för att för att tillåta fler verksamheter centralt i 
Olofström och på så sätt möjliggöra en utveckling av Olofströms tätort. Det finns ett behov av att 
utveckla Olofströms centrum, men möjligheterna begränsas av bestämmelser i äldre planer. 
 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med planändringen är att utöka handelsändamålet i gällande detaljplan till att även omfatta 
centrumändamål för att tillåta fler verksamheter centralt i Olofström och på så sätt möjliggöra en 
utveckling av Olofströms tätort. Planändringen innebär även en ökad byggrätt på fastigheten 
Holje 104:2. Befintlig korsmark samt del av prickmark för parkeringsändamål övergår till handels- 
och centrumändamål. Prickmark utmed Östra storgatan och Nedre Brogatan övergår till allmän 
platsmark, ”GATA” för att bättre anpassa planen till befintliga förhållanden. 
 
 
PLANENS HANDLÄGGNING 
Planändringen handläggs med standardförfarande. Processen för en detaljplan regleras i plan- 
och bygglagen (PBL). Planarbetet delas in i fem steg; samråd, granskning, antagande, laga kraft 
och genomförande. Under samråd och granskning har sakägare, berörda boende och 
remissinstanser möjlighet att komma med synpunkter. Därefter kan planen antas. Efter att 
planändringen har fått laga kraft kan genomförandeskedet påbörjas och bygglov ges. Denna 
detaljplan har fått laga kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Förenlighet med 3 och 4 kap. Miljöbalken 
Enligt 3 kap Miljöbalken ska marken användas till det ändamål den är mest lämpad för med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Planförslaget bedöms vara förenligt 
med 3 kap Miljöbalken. Planförslaget berörs inte av 4 kap Miljöbalken. 
 

Riksintresse 
Planområdet omfattas av riksintresse för flyg, MSA-område (Minimum Safe Altitude-område). En 
ändring av detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset. 

  

SSAAMMRRÅÅDD  GGRRAANNSSKKNNIINNGG  AANNTTAAGGAANNDDEE  LLAAGGAA  
KKRRAAFFTT  

GGEENNOOMMFFÖÖRRAANNDDEE  
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Miljöbedömning 
När kommunen upprättar eller ändrar en detaljplan ska kommunen bedöma om planen medför 
någon betydande miljöpåverkan och fatta beslut i frågan om det krävs en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas om planen medger en markanvändning som innebär 
betydande miljöpåverkan. Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att ge en samlad och 
allsidig bedömning av detaljplanens inverkan på miljön, hälsan och säkerheten samt 
hushållningen med mark och vatten och andra naturresurser. För att avgöra om detaljplanen 
medför betydande miljöpåverkan har en undersökning gjorts. Vid undersökningen framkom att 
detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas. Undersökningen bifogas 
planhandlingarna. 
 

Miljökvalitetsnormer 
I 5 kap Miljöbalken behandlas föreskrifter om hur miljökvalitetsnormer ska uppfyllas. 
Miljökvalitetsnormerna avser kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt och har till syfte att 
varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter 
för människors hälsa eller miljön. Då planförslaget inte medför några väsentligt förändrade 
förhållanden avseende kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, bedöms planförslaget 
inte medverka till att gällande miljökvalitetsnormer överskrids. 
 

Strandskydd 
Strandskyddet är upphävt genom tidigare detaljplan och återinträder inte vid planändring. 
 
 

PLANDATA 
 

Läge och areal 
Planområdet ligger i centrala Olofström och är 
ca 11 200 m2 stort. Området avgränsas av 
Östra Storgatan i söder och Nedre Brogatan i 
väst. I norr gränsar planområdet till en befintlig 
parkering och i öst mot befintlig gång- och 
cykelväg. 

Markägoförhållanden 
Fastigheterna Holje 116:30 och Holje 104:2 är 
privatägda. 
 

  

OLOFSTRÖM 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

 
Översiktsplan 2012 
Enligt gällande översiktsplan finns en intention att åstadkomma en ökad stadsmässighet samt att 
skapa förutsättningar för ett levande och händelserikt centrum. Planändringen bedöms vara 
förenlig med översiktsplanen. 
 
 

Detaljplaner 
Inom området gäller detaljplanen D26 som vann laga kraft 1988-03-31. Inom området medger 
planen handelsändamål (H) samt parkering (P). Inom område för parkeringsändamål är en del 
reglerad med korsmark – ”marken får endast bebyggas med uthus och garage” samt 
bestämmelsen last – ”lastzon, garage/carport får anordnas”. 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Bild 1. Utdrag ur gällande detaljplan ”D26 – Detaljplan för fastigheten Holje 104:3 m.fl.” 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR & KONSEKVENSER 
 

 
Natur 
 
Mark och vegetation 
Marken inom området utgörs till största del av befintliga byggnader samt parkering. Norr om 
planområdet rinner Holjeån som utgör en viktig del av tätortens grönstruktur. Inga grönytor berörs 
av planändringen. 

 
 
 

Geotekniska förhållanden 
Marknivån i området är relativt flack med marknivåer mellan 43 och 44 meter. Enligt SGUs 
jordartskarta återfinns isälvssediment inom hela planområdet. Uppskattat jorddjup är enligt SGU 
mellan 10 och 20 m med enstaka partier på 20-30 meter. Berggrunden inom området består 
enligt SGU av sur intrusiv bergart (granit, granodiorit, monzonit m.m.), porfyrisk eller 
ögonförande.  

 
 
 
Vid framtida exploatering i området svarar exploatören för erforderliga geotekniska 
undersökningar.  

Bild 2. Vy över Holjeån från Nedre Brogatan Bild 3. Vy över Holjeån 

Bild 4. Utsnitt ur SGU:s jordartskarta Bild 5. Utsnitt ur SGU:s berggrundskarta 
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Radon  
Inom planområdet finns områden med grovkornigt isälvsmaterial där risk för hög markradonhalt 
föreligger. Vid byggnation inom planområdet krävs att byggnader där människor stadigvarande 
vistas ska uppföras i radonsäkert utförande. Detta säkerställs med planbestämmelsen b1, 
”Byggnader i vilka människor stadigvarande vistas i ska uppföras i radonsäkert utförande”.  
 

Förorenad mark 
Inom området som berörs av planändringen finns inga noterade potentiellt förorenade områden. 
Vid misstanke om förorening ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap. 9 §, Miljöbalken. 
Om grävning i förorenade massor ska genomföras ska detta föregås av en anmälan enligt 28 § 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som ska lämnas till 
tillsynsmyndigheten. Vid byggnation ska provtagning av överskottsmassor göras. 
 

Fornlämningar och kulturmiljö 
Planområdet omfattas av Olofströms kulturmiljöprogram där Olofströms tätort som brukssamhälle 
i sin helhet omnämns som en kulturhistoriskt intressant miljö. Området finns utpekat som 
fornlämning i Riksantikvarieämbetets fornsök. Området har tidigare utgjort en gårdstomt, Holje 
gamla tomt. Merparten av gårdsbebyggelsen är utflyttad efter enskiftet år 1811. 
Planändringen medför inga förändringar vad gäller fornlämningar eller kulturmiljö. Vid framtida 
exploatering bör samhällets kulturhistoriska värden värnas och framhävas. 
 

Bebyggelse 
 
Befintlig bebyggelse 
Byggnaderna i området innehåller idag olika typer av handels- och restaurangverksamheter. 
 
Byggnaden på fastigheten Holje 116:30 byggdes 1969 och inhyste då Domus. Byggnaden är 
ritad av arkitekt Owe Rubin. Denna låga byggnad, som sträcker sig över större delen av 
kvarteret, är ett tidstypiskt inslag i centrummiljön.  

 Bild 6. och 7. Befintlig bebyggelse på Holje 116:30 
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Varuhus av detta slag har kommit att bli en symbol för denna tids centrumförnyelser. Storskaliga 
byggnader med öppna planlösningar där det vertikala rörelsemönstret togs bort genom 
reducering till ett plan är karaktäristiska byggnader. 
 
Lokalerna på fastigheten Holje 104:2 har inhyst olika verksamheter. Här finns en blomster- och 
designbutik och PostNord har sin verksamhet i en del av byggnaden. 

 

 
 
 
Planförslag och förändring 
Planändringen innebär att handelsändamålet i gällande detaljplan utökas till att även innefatta 
centrumändamål. Byggrätten på fastigheten Holje 104:2 utökas även genom att korsmark och del 
av prickmark för parkeringsändamål övergår till handels- och centrumändamål. För att säkerställa 
radonsäkert utförande införs en bestämmelse om krav på radonsäkert utförande. Befintliga gång- 
och cykelvägar utmed Östra Storgatan och Nedre Brogatan planläggs som allmän platsmark 
”GATA”. Markreservat för allmän gångtrafik x1 tas bort. 
 

 
Bild 10. Planillustration, ändringar och tillägg i gällande detaljplan D26 
 

Bild 8. Befintlig bebyggelse på Holje 104:2 Bild 9. Befintlig bebyggelse på Holje 116:30 
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De ändringar som görs är: 
 
- Planbestämmelsen C tillåts inom hela området. Användningen centrum inrymmer en 

kombination av olika verksamheter som handel, service, samlingslokaler och andra 
verksamheter som bör ligga centralt. 

- Tidigare prickmark utmed Östra storgatan och Nedre Brogatan planläggs som allmän 
platsmark ”GATA” och markreservat för gångtrafik tas bort. 

- Högsta byggnadshöjd begränsas till 4,0 meter för den del som tidigare var parkeringsändmål 
med korsmark på fastigheten Holje 104:2. 

- Planbestämmelse b1, byggnader i vilka människor stadigvarande vistas i ska uppföras i 
radonsäkert utförande. 

Tillgänglighet 
Nya byggnader ska enligt lag utformas så att byggnaden är tillgänglig och användbar för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Tillgängligheten prövas i samband med 
bygglov. Vid prövning ska hänsyn tas till befintliga förutsättningar. Detaljplaneändringen 
förhindrar inte att området eller byggnationen inom området utformas tillgängligt. 

Trygghet och säkerhet 
Otrygghet ska så långt som möjligt byggas bort, genom att t.ex. undanskymda platser och 
siktskymmande vegetation tas bort, samt att bra belysning finns i området. Ny bebyggelse bör 
utformas för att försvåra klotter och annan skadegörelse. 

Barn och unga 
Planändring innebär ingen förändring som bedöms medföra några negativa konsekvenser för 
barns behov och rättigheter. 

Gator och trafik 
 
Gatunät 
Planområdet gränsar till Östra Storgatan i söder och Nedre Brogatan i väst. Norr om planområdet 
ligger Oredsvägen. Planändringen medför inga förändringar i befintligt gatunät. 
 

 
Bild 11. Vy utmed Östra Storgatan Bild 12. Vy över korsning  

Nedre Brogatan/Oredsvägen 
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Gång- och cykeltrafik 
Det finns väl utbyggda gång- och cykelvägar längs med närliggande gator som är separerade 
från biltrafiken. Befintliga gång- och cykelvägar utmed Östra Storgatan och Nedre Brogatan 
planläggs som allmän platsmark ”GATA”. I användningen ingår bl.a. lokalgator, gågator, 
gångfartsområden och cykelvägar. 
 
Kollektivtrafik 
Olofströms resecentrum med lokal och regional busstrafik ligger ca 150 meter söder om 
planområdet. 
 
Angöring och parkering 
Angöring till och från området sker idag mot Oredsvägen i norr. 

 
 
I gällande detaljplan är befintlig parkering reglerad med bestämmelsen P ”Parkering”. 
Planändringen medför ingen förändring av parkeringssituationen inom fastigheterna och 
parkeringsbehovet ska fortsatt lösas inom fastigheten och behandlas i bygglovsskedet. 

Teknisk försörjning 
 
Vatten, avlopp och dagvatten 
Kommunalt vatten och avlopp finns idag utbyggt i anslutning till planområdet, med möjlighet att 
ansluta ny bebyggelse. En ändring av användningen i befintliga byggnader enligt planändring 
innebär ingen förändring i befintligt ledningsnät. 
 
Området är anslutet till befintligt ledningsnät för dagvatten. Planändringen medför ingen 
ytterligare hårdgjord yta då platsen redan idag är bebyggd eller asfalterad. 
 
El, värme, tele och bredband 
I närområdet har Olofströms Kraft AB och Skanova AB ledningar för el, opto, TV och telefoni. 
Byggnaderna i området är anslutna till det befintliga fjärrvärmenätet. 
 
Avfall 
Hantering av avfall ska ske enligt kommunens avfallsplan. Återvinningscentral finns vid 
Traktorvägen i sydöstra delen av Olofströms tätort.  

Bild 13. Vy utmed Oredsvägen Bild 14. Vy över befintlig parkering 
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MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel för att kontrollera miljöpåverkan och berör främst luft, vatten 
och buller. 
 
Luft 
Mätningar av luftkvalitet avseende partiklar (PM, 2,5m och 10m), flyktiga kolväten (VOC) och 
kväveoxider (NOx) pågår i Olofströms centrum. Mätplatsen, ca 10 meter från planområdet, har 
dålig luftomsättning och är vald för att visa på värsta scenario. Inga uppmätta värden har 
överskridit gällande miljökvalitetsnormer eller miljömålens preciseringar. Planändringen bedöms 
inte påverka miljökvalitetsnormen för luft. 
 
Vatten 
Planområdet ligger i tillrinningsområdet till Skräbeån. Den sammanvägda ekologiska statusen för 
Holjeån bedöms till måttlig på grund av status för konnektivitet och morfologiskt tillstånd. Det är 
inte rimligt att vattenförekomsten med det påverkanstryck som finns har högre status än måttlig. 
Vattenförekomsten uppnår inte heller god kemisk status beroende på att generellt förhöjda halter 
av kvicksilver och bromerade difenyletrar som överskrids i alla ytvattenförekomster i Sverige. 
Undantag för dessa ämnen görs i kravet på att uppfylla miljökvalitetsnormerna. 
 
Påverkan på vattenmiljön sker främst genom dagvattenhantering. Planändringen bedöms inte 
påverka miljökvalitetsnormen för vatten eftersom ingen förändring av dagvattnets kvalitet eller 
mängd kommer att ske till följd av planändringen. 
 
Buller 
Trafikbuller 
Buller kan beskrivas som ett oönskat ljud. Störningar i form av trafikbuller kommer framförallt från 
Östra Storgatan och Nedre Brogatan. För verksamheter som tillåts inom planområdet förväntas 
inte trafikbuller bli något problem. Planändringen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen för 
buller. 
 

Miljömål 
Riksdagen har antagit 16 miljömål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges 
miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Detaljplanen berör främst 
miljömålet ”God bebyggd miljö”. 
 
Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra 
till en hållbar utveckling. Genom att möjliggöra fler användningsområden i området skapas 
möjligheter för ett ökat utbud för service samt ett mer effektivt utnyttjande av befintlig 
infrastruktur.  
 

Ras och skred  
I en riskanalys från Räddningstjänsten Västra Blekinge, reviderad 2013, görs bedömningen att 
Olofström inte är någon högriskkommun när det gäller ras och skred. Enligt SGU:s översiktliga 
information finns det risk för ras eller skred utanför planområdet utmed Holjeån. 
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Översvämning 
Generellt kommer förändrade nederbördsförhållanden beroende på ett föränderligt klimat att 
påverka yt- och grundvattennivåer, vattenföring och vattennivåer i vattendrag.  
 
2014 gjorde Sweco, på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), en 
uppdaterad översvämningskartering längs Skräbeån för sträckan från Olofström till mynningen i 
Östersjön (Översvämningskartering utmed Skräbeån, Rapport nr: 25, 2014-10-31). 
 
För att kunna beräkna vattennivåer och utbredningen av en översvämning för ett flöde med en 
viss återkomsttid används en hydraulisk datamodell. Modellen innehåller information om flöden, 
höjddata och strukturer i vattendraget som påverkar vattnets rörelser. Modellen innehåller också 
uppgifter om vattendragets övriga egenskaper som lutning och bottenfriktion samt landskapets 
topografi, geometri och friktion. Slutligen kalibreras modellen mot tidigare mätningar av 
vattenstånd och vattenföring. Kartering har gjorts för 100-årsflödet, 200-årsflödet och beräknat 
högsta flöde. 100-och 200-årsflödet har anpassats till ett förväntat klimat år 2098. Beräkning av 
100- och 200-årsflöde görs normalt genom statistisk analys av observerade vattenföringsserier. 
Beräknat högsta flöde tas fram med en hydrologisk modell avsedd för högvattenföringar. 
Beräkningen bygger på en systematisk kombination av kritiska faktorer som bidrar till ett flöde 
(regn, snösmältning, hög markfuktighet, högt vattenstånd i sjöar samt magasinsfyllning i 
reglerade vattendrag). Någon återkomsttid kan inte anges för detta flöde, den ligger dock i 
storleksordningen cirka 10 000 år. 
 
 

 
 
 
 
Som framgår av översvämningskarteringen bedöms det inte föreligga någon risk för 
översvämning inom planområdet. Det är viktigt att dagvatten inom planområdet tas om hand på 
ett lämpligt sätt för att undvika översvämning i närliggande områden. 

  

Bild 15. Utdrag ur ”Översvämningskartering utmed Skräbeån, Rapport nr: 25, 2014-10-31” 

100-årsflöde 
 
 

200-årsflöde 
 
 

Beräknat högsta flöde 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat 
plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan 
ska fungera som vägledning vid genomförandet av detaljplanen. 
 
Organisatoriska frågor 
 
Tidplan  
Planen handläggs med standard planförfarande enligt nedanstående tidplan: 
 

• Beslut om samråd November 2019 
• Beslut om granskning Mars 2020        
• Beslut om antagande Maj 2020 
• Laga kraft   Tre veckor efter antagande, förutsatt att detaljplanen 

inte överklagas 
 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark med ansvar för dess utbyggnad, drift och 
underhåll. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden för planändringen slutar 5 år efter det att planen fått laga kraft. 
 
Avtal 
Planavtal har tecknats med fastighetsägaren för berörda fastigheter. 
 
 
Ekonomiska frågor  
 
Plankostnader 
För kostnader genererade i samband med upprättande av detaljplanen svarar beställaren av 
planen för.  
 
Allmän plats  
Kommunen svarar för kostnader för skötsel och underhåll av allmän platsmark.  
 
Kvartersmark  
Inom kvartersmark svarar fastighetsägare för kostnader kopplade till planens genomförande 
inklusive erforderliga geotekniska undersökningar och sanering av eventuella markföroreningar. 
Inom kvartersmark svarar exploatören för samtliga kostnader i samband med flytt av ledningar 
eller transformatorstation inom planområdet. Anslutningsavgifter för el, vatten och avlopp utgår 
enligt gällande taxor. 
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Inlösen och ersättning enligt plan- och bygglagen 
Om detaljplanen ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjats. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter detaljplanen med dess rättigheter att gälla, men om planen ändras eller upphävs ges 
inte längre ersättning för de rättigheter som gått förlorade. Rätt till ersättning kan föreligga om 
detaljplanen innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom någon del av 
fastigheten. Ersättningskraven ska ställas till kommunen, inom två år från det att detaljplanen 
vunnit laga kraft. 
 
Kommunen har en ovillkorlig rätt att lösa in allmänna platser (6 kap. 13 § PBL). Omvänt har 
kommunen en ovillkorlig skyldighet att lösa in allmän platsmark, om fastighetsägaren begär det 
(14 kap. 14 § PBL). Såväl rättigheten som skyldigheten gäller oberoende av om 
genomförandetiden har gått ut eller inte. Oavsett om det är kommunalt eller enskilt 
huvudmannaskap ska ersättningen bestämmas enligt 4 kap. Expropriationslagen. I första hand 
bestäms ersättningen genom överenskommelse mellan fastighetsägaren och huvudmannen, i 
andra hand görs en värdering av ersättningen utav Lantmäteriet i samband med nödvändig 
fastighetsbildningsåtgärd. 
 
 
Tekniska frågor 
 
Parkering 
Planändringen medför ingen förändring av parkeringssituationen i området. Parkeringsbehovet 
ska fortsatt lösas inom fastigheten. 
 
Vatten, avlopp, el och värme 
Byggnaderna i området är anslutna till det kommunala VA- och elnätet. Skåne Blekinge 
Vattentjänst AB ansvarar för driften av va-anläggningar på uppdrag av Olofströms Kraft AB. Om 
befintliga ledningar behöver flyttas i samband med exploatering ska kontakt tas med berörd 
ledningsägare innan byggstart. 
 
Dagvattnet som uppkommer inom området ska omhändertas enligt Olofströms kommuns va-
policy. Kommunens målsättning är att dagvatten ska omhändertas på ett, för den aktuella 
platsen, lämpligt sätt ur både estetisk, biologisk och hydrologisk synpunkt. Det är av stor vikt att 
tekniska lösningar beaktas och utformas för att kunna hantera ökad nederbördsintensitet. 
Lösningar i form av LOD-damm, infiltrationsmöjligheter på parkeringsytor, gröna tak eller öppna 
system är att föredra. 
 
Byggnaderna i området är anslutna till fjärrvärmenätet. 
 
Brandskydd 
Vid planens genomförande måste framkomligheten för räddningsfordon säkras och 
brandskyddsföreskrifter enligt BBR (Boverkets byggregler) beaktas. 
 
Avfall 
Hantering och sortering av avfall sker inom den egna fastigheten. Återvinningscentral finns vid 
Traktorvägen i sydöstra delen av Olofströms tätort. Hantering av avfall ska ske enligt kommunens 
avfallsplan. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Konsekvenser på fastighetsnivå 
I tabellen nedan redovisas hur fastigheterna Holje 116:30 och Holje 104:2 berörs av 
planförslaget. 

 

 KONSEKVENSBESKRIVNING PÅ FASTIGHETSNIVÅ  
Fastighet Enligt tidigare plan Aktuellt planförslag Konsekvenser 
Holje 116:30 
 

Handelsändamål. Högsta 
byggnadshöjd 7,0 meter. 
 
Prickmark utmed 
angränsande gator.  
 
X-område, markreservat för 
allmän gångtrafik till en fri 
höjd av 3,0 meter i söder. 
 
Parkeringsändamål 
markerad med prickmark, 
ingen byggrätt. 
 

Handels- och 
centrumändamål. Högsta 
byggnadshöjd 7,0 meter. 
 
Bestämmelse om 
radonsäkert utförande. 
 
Parkeringsändamål 
markerad med prickmark, 
ingen byggrätt. 
 
Befintliga gång-och 
cykelvägar längs med Östra 
Storgatan och Nedre 
Brogatan planläggs som 
allmän platsmark ”GATA”. 

Planförslaget medger 
ytterligare användning. 
Förutom handelsändamål 
medges nu även 
centrumändamål. 
 
Komplettering med 
bestämmelse om 
radonsäkert utförande. 
 
Tidigare prickmark utmed 
angränsande gator 
planläggs istället som allmän 
platsmark ”GATA”. 
 
X-område, markreservat för 
allmän gångtrafik, tas bort. 

Holje 104:2 Handelsändamål. Högsta 
byggnadshöjd 4,0 meter. 
 
Prickmark utmed 
angränsande gator.  
 
X-område, markreservat för 
allmän gångtrafik till en fri 
höjd av 3,0 meter mot 
fastigheten Holje 116:30. 
 
Parkeringsändamål 
markerad med prickmark, 
ingen byggrätt. 
 
Lastzon där endast garage 
/ carport får anordnas. 

Handels- och 
centrumändamål. Högsta 
byggnadshöjd 4,0 meter. 
 
Bestämmelse om 
radonsäkert utförande. 
 
Parkeringsändamål 
markerad med prickmark, 
ingen byggrätt. 
 
Befintliga gång-och 
cykelvägar längs med Östra 
Storgatan planläggs som 
allmän platsmark ”GATA”. 

Planförslaget medger 
ytterligare användning. 
Förutom handelsändamål 
medges nu även 
centrumändamål.  
 
Utökad byggrätt för handels- 
och centrumändamål på 
mark som tidigare var 
avsedd för lastzon. 
 
Komplettering med 
bestämmelse om 
radonsäkert utförande. 
 
Tidigare prickmark utmed 
Östra Storgatan planläggs 
istället som allmän platsmark 
”GATA”. 
 
X-område, markreservat för 
allmän gångtrafik, tas bort. 
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Fastighetsbildning 
Om kommunen löser in delar av allmän platsmark krävs det fastighetsbildningsåtgärder. 
Fastighetsbildning ansöks hos Lantmäteriet och bekostas av den som initierar 
fastighetsbildningen. 
 
Servitut och ledningsrätt 
Inom planområdet finns rättigheter i form av servitut. Dessa redovisas i bifogad  
fastighetsförteckning. Inga rättigheter bedöms påverkas av planförslaget. 
 

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 
Planförslaget har upprättats av planarkitekt Fredrik Ingstorp, samhällsutvecklingsavdelningen, i 
samarbete med övriga berörda kommunala tjänstemän. 
 
Antagen av KSau 2020-05-19 
Laga kraft 2020-06-15 
 
 
 
Olofströms kommun, maj 2020 
 
 
 
Fredrik Ingstorp 
Planarkitekt 
 



                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                           

 

2020-05-07 

 
Ändring av detaljplan för 
fastigheterna Holje 116:30 och Holje 104:2 
i Olofströms samhälle, Olofströms kommun 
 
 
 

U N D E R S Ö K N I N G  A V  
B E T Y D A N D E  M I L J Ö P Å V E R K A N  
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Om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt 4 kap 34 § i 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och enligt 6 kap 11 § Miljöbalken (SFS 1998:808). 
Undersökningen görs för att utreda om genomförandet av en detaljplan medger en 
markanvändning som innebär betydande miljöpåverkan. 
 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-12 att ge samhällsutvecklingsavdelningen i 
uppdrag att påbörja arbetet med att ändra detaljplanen för fastigheterna Holje 116:30 och Holje 
104:2 i syfte att lägga till centrumändamål för att för att tillåta fler verksamheter centralt i 
Olofström och på så sätt möjliggöra en utveckling av Olofströms tätort. Det finns ett behov av att 
utveckla Olofströms centrum, men möjligheterna begränsas av bestämmelser i äldre planer. 
 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planändringen är att utöka handelsändamålet i gällande detaljplan till att även omfatta 
centrumändamål för att tillåta fler verksamheter centralt i Olofström och på så sätt möjliggöra en 
utveckling av Olofströms tätort. Planändringen innebär även en ökad byggrätt på fastigheten 
Holje 104:2. Befintlig korsmark samt del av prickmark för parkeringsändamål övergår till handels- 
och centrumändamål. 
 
 
Platsens förutsättningar 
Planområdet ligger i centrala Olofström och är ca 11 200 m2 stort. Området avgränsas av Östra 
Storgatan i söder och Nedre Brogatan i väst. I norr gränsar planområdet till en befintlig parkering 
och i öst mot befintlig gång- och cykelväg. Byggnaderna i området innehåller idag olika typer av 
handel, restaurang och i den östra byggnaden har bl.a. PostNord sin verksamhet. Byggnaden på 
fastigheten Holje 116:30 har inhyst flera olika typer av handelsverksamheter sedan den byggdes. 
Lokalerna på fastigheten Holje 104:2 har inhyst olika verksamheter. 
 
Inom planområdet finns inga noterade potentiellt förorenade områden. Vid misstanke om 
förorening ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap. 9 §, Miljöbalken. 
 
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret, MSA-område (Minimum Safe Altitude-
område). En ändring av detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset. 
 
Enligt SGUs jordartskarta återfinns isälvssediment inom hela planområdet. Uppskattat jorddjup är 
enligt SGU mellan 10 och 20 m med enstaka partier på 20-30 meter. Berggrunden inom området 
består enligt SGU av sur intrusiv bergart (granit, granodiorit, monzonit m.m.), porfyrisk eller 
egenförande. 
 
Planområdet ligger ca 20 meter från Holjeåns strandkant. 2014 gjorde Sweco en uppdaterad 
översvämningskartering för Skräbeån som omfattar planområdet (Översvämningskartering utmed 
Skräbeån, Rapport nr: 25, 2014-10-31). Av karteringen bedöms det inte föreligga någon risk för 
översvämning inom planområdet. 
 
Strandskyddet är upphävt inom planområdet. 
 
 



                
                                                                       UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

                                                                        
 

 
3(6) 

Planens styrande egenskaper 
Planens syfte är att utöka handelsändamålet i gällande detaljplan till att även omfatta 
centrumändamål för att tillåta fler verksamheter centralt i Olofström. Befintlig detaljplan i området 
tillåter endast handels- och parkeringsändamål. 
 
Detaljplanen föreslår att användning utökas till att även tillåta centrumändamål inom området. 
Planändringen innebär även en ökad byggrätt på fastigheten Holje 104:2 genom att befintlig 
korsmark och del av prickmarken för parkeringsändamål övergår till handel- och 
centrumändamål. I övrigt sker ingen förändring av byggrätten eller högsta tillåtna byggnadshöjd. 
Befintliga gång- och cykelvägar utmed Östra Storgatan och Nedre Brogatan planläggs som 
allmän platsmark ”GATA”. Markreservat för allmän gångtrafik x1 tas bort. 
 
Inom planområdet finns områden med grovkornigt isälvsmaterial där risk för hög markradonhalt 
föreligger. Vid byggnation inom planområdet krävs att byggnader där människor stadigvarande 
vistas ska uppföras i radonsäkert utförande. 
 
 

 
Planillustration, ändringar och tillägg i gällande detaljplan D26 
 
 
Planens tänkbara effekter 
Ändringen innebär en begränsad ökning av byggrätten på fastigheten Holje 104:2 samt utökat 
ändamål inom planområdet, vilket innebär att befintliga lokaler kan användas av andra 
verksamheter än handel. Funktioner som ryms inom ändamålet C, centrum, bedöms ha liknande 
omgivningspåverkan som befintligt ändamål H, handel. Planändringen bedöms därmed inte 
innebära några större förändringar vad gäller markanvändning eller omgivningspåverkan.  
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Checklista 
I följande checklista har bedömningar gjorts av miljöpåverkan vid planernas genomförande. 

 
 

 Negativ påverkan Positiv påverkan Ingen 
påverkan 

Berörs 
ej 

Kommentarer 
Sto
r 

Måttli
g 

Liten Liten Måttlig Stor 

Miljö 
Miljökvalitetsnormer       X  Inga MKN bedöms 

överskridas. 
Miljömål       X  Detaljplanen 

bedöms inte 
inverka på 
kommunens arbete 
att nå miljömålen. 

Hållbar utveckling          
Energi och naturresurser 
Befintlig infrastruktur       X  Planområdets läge 

är positivt då det 
ligger i anslutning 
till befintlig 
infrastruktur och 
bebyggelse. 

Mark       X  Hushållningen av 
mark anses vara 
god då området till 
stor del redan är 
anspråktagen. 

Vatten       X   
Riksintresse 
Totalförsvaret       X  MSA-område 
Naturvård        X  
Kulturmiljövård        X  
Infrastruktur        X  
Friluftsliv        X  
Jordbruk        X  
Kulturmiljö och lanskapsbild 
Kulturhistorisk miljö       X   
Fornminne        X  
Stads- och 
landskapsbild 

       X  

Natur 
Naturreservat        X  
Natura 2000        X  
Växt- och djurliv        X  
Biotopskydd        X  
Områdes- och 
störningsskydd 

       X  

Påverkan på vatten 
Strandskydd       X  Strandskyddet är 

sedan tidigare 
upphävt. 

Dagvatten       X   
Grundvatten        X  
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Föroreningar 
Förorenad mark        X  
Avfallshantering       X   
Hälsa (planens påverkan på människor) 
Buller, trafik       X   
Buller, verksamheter        X  
Luftkvalitet       X   
Radon       X  Planbestämmelse 

för radonsäkert 
byggande. 

Strålning, vibrationer 
och ljus 

       X  

Lukt        X  
Säkerhet 
Trafik       X   
Brand        X  
Explosion        X  
Översvämning       X   
Ras och skred        X  
Farligt gods        X  
Planer och program 
Översiktsplan       X  Detaljplanen följer 

intentionerna i 
gällande ÖP. 

Gällande 
detaljplaner 

    X    Planen möjliggör 
en utveckling av 
Olofströms 
centrum. 

Pågående 
planläggning 

      X   

Mellankommunala 
intressen 

       X  

 
 
 

Kommunens bedömning 
 

Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan X 
Genomförandet ger viss men ej betydande 
miljöpåverkan 

 

Genomförandet riskerar att medföra betydande 
miljöpåverkan 

 

Andra lokaliseringsalternativ bör utredas  
 
 

Miljöbedömning behövs  
Miljöbedömning behövs inte X 
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Bedömning 
Marken inom planområdet bedöms som lämplig att bebygga och planens påverkan på miljön 
är begränsad. Inga miljömål, miljökvalitetsnormer eller riksintresse påverkas negativt.  
Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte behöver upprättas. 
 
 
Olofströms kommun, maj 2020 
 
 
 
Fredrik Ingstorp 
Planarkitekt 
 






















