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Yttrande över undersökning av betydande miljöpåverkan för ändring av de-

taljplan för del av Holje 161:1, Holjegården i Olofströms tätort, Olofströms 

kommun 

Handlingar daterade 2021-10-01 för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900) 

 

 

Planens syfte och huvuddrag 

Planändringen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett nytt äldreboende med tillhörande tvät-

teri och storkök samt att släcka ut markreservat för underjordiska ledningar som inte fyller nå-

gon funktion. I planändringen tillförs exploateringsbestämmelser då detta saknas inom vissa 

egenskapsområden. 

Planområdet för ändringen omfattas idag av detaljplan som möjliggör för uppförandet av bostä-

der, vård, kontor, och skola.   

Länsstyrelsens samlade bedömning  

Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan som bör beaktas i det fortsatta planarbetet. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Olofströms kommun har upprättat en checklista för att bedöma behovet av att upprätta en strate-

gisk miljöbedömning. Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen 

inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt 4 kap. 34 § PBL inte krävs.  

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det inte bedöms uppstå någon nämnvärd mil-

jöpåverkandet då ändringen rör u-områden och exploateringsgrad. Den befintliga miljön be-

döms inte ha sådana värden eller en sådan sårbarhet och att planens storlek och dess risker för 

människors hälsa och miljön inte är av en sådan omfattning att denna kan väntas leda till bety-

dande miljöpåverkan. Detaljplanen utgör inte heller en del i ett sådant större utbyggnadsprojekt 

där de olika delprojekten sammantaget kan innebära betydande miljöpåverkan. 
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Riksintresse 

Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB vad gäller MSA-

område. Eftersom planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby flygplats 

är Luftfartsverket samt Försvarsmakten sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över plan-

förslaget. 

Planområdet ligger cirka 150 meter från Pukaviksvägen/väg 121 som utgör riksintresse för kom-

munikationer enligt 3 kap. 8 § MB samt den planerade järnvägskorridoren för Sydostlänken. 

Trafikverket ska därför ges möjlighet till att yttra sig över kommande planförslag. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget inte bedöms skada eller påverka 

riksintressena negativt. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Planändringen bedöms inte påverka förändring gällande risk för hälsa och säkerhet, olyckor el-

ler erosion.  

Översvämning 

Planområdet ligger inom riskområde som kan översvämmas vid höjda flöden i Holjeån. Läns-

styrelsen har tagit fram riktlinjer om ”Säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden – hän-

syn till översvämningsrisker i föränderligt klimat” och Boverket har motsvarande ”Utgångs-

punkter för bedömning av översvämningsrisk”.  

Vid förtätning eller omvandling av befintlig bebyggelse krävs analys av framtida behov av 

skyddsåtgärder för den befintliga bebyggelsen både inom och i anslutning till planområdet.  

Vatten 

Dagvatten 

Länsstyrelsen vill uppmuntra till att se dagvatten som en resurs när området bebyggs. Väl av-

vägda lösningar kan skapa värdefulla mervärden, som ekosystemtjänster, gynna den biologisk 

mångfalden och bidra till hälsa och det allmänna välbefinnandet.  

Det är viktigt att ta i beaktande att alla dagvattenlösningar behöver säkras mot översvämningar 

från Holjeån och att kommunen tar hänsyn till, samt skyddar, grundvattentäkten från förore-

ningar. 

Grundvattentäkt 

Planområdet berörs av grundvattentäkten Lilla Holje. Länsstyrelsen delar kommunens bedöm-

ning att det inte blir någon påverkan genom planändringen jämfört med befintlig detaljplan.  
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MKN 

Enligt 2 kap. 10§ PBL ska MKN följas vid planläggning. Miljökvalitetsnormer är bestämmelser 

om den lägsta godtagbara miljökvalitet och är juridiskt bindande, fastställda av regeringen ut-

sedd myndighet. Miljökvalitetsnormer finns för luft, vatten och buller.  

”Frisk luft” är ett av riksdagens uppsatta miljökvalitetsmål, där luften ska vara så ren att männi-

skors hälsa och djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att uppnå detta mål är miljökvali-

tetsnormer ett av styrmedlen. Kommunerna har ansvaret att kontrollera luftkvaliteten för de 

flesta miljökvalitetsnormerna. 

För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status (kvicksilver, TBT m.m.) och ekolo-

gisk status (bottenfauna, fisk m.m.). För grundvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk sta-

tus och kvantitativ status (dvs. att det råder balans mellan uttag och nybildning av grundvatten).  

Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser 

och tillståndspliktiga hamnar. Den gäller även omgivningsbuller från vissa större, utpekade in-

dustrigrenar i de största kommunerna.  

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det med tanke på planområdets läge inte bedöms 

finnas någon risk för att någon miljökvalitetsnorm ska överskridas.  

Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 

Planförslaget bedöms inte beröra mellankommunala eller regionala förhållanden.  

Strandskydd 

Strandskyddet är upphävt i gällande detaljplan och berörs inte av den nu föreslagna ändringen. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Förhållande till ÖP 

Planområdet ligger inom Olofströms tätort. I kommunens gällande översiktsplan 2021 anges 

bland annat att satsningar ska ske inom det redan uppbyggda samhället samt att planområdet lig-

ger inom värdefull kulturmiljö. Länsstyrelsen bedömer att planförslaget följer intentionerna i 

gällande översiktsplan.  

Kulturmiljö 

Ur kulturmiljösynpunkt har länsstyrelsen ingen erinran mot den föreslagna ändringen av detalj-

planen. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planområdet och Lilla Holje är väl av-

gränsade och någon negativ påverkan bedöms inte uppstå.  
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Naturmiljö 

Någon nämnvärd påverkan av naturvärdena bedöms inte ske av planändringen. Det är dock vik-

tigt att ta hänsyn till att avledning av dagvatten eller annat som kan innebära miljöpåverkan inte 

sker till Holjeån. 

Koppling till miljömålen 

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

len. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska en-

ligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.  

Kommunen anger att miljömålen inte berörs. Länsstyrelsen instämmer i att planförslaget inte 

bedöms inverka på kommunens arbete att nå miljömålen. Dock innebär planförslaget att befint-

lig infrastruktur kan nyttjas effektivt vilket stämmer överens med miljömålet god bebyggd 

miljö, vilket kan nämnas i handlingarna.  

Klimatanpassning 

Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat. Kli-

matförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjda medeltemperaturer och värme-

böljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för i stort sett alla samhällssektorer och 

anpassningsåtgärder är därför nödvändiga. 

Det är viktigt att planområdets lämplighet över tid utreds utifrån en analys av relevanta klima-

teffekters inverkan på området, till exempel om ökad nederbörd kan medföra översvämningsrisk 

från höga flöden i närliggande vattendrag, om intensiva värmeböljor kan innebära problem med 

överupphettning i tätbebyggda områden eller om en havsnivåhöjning kan medföra en permanent 

översvämning av hela eller delar av planområdet. Analysen bör sedan ligga till grund för beslut 

om lämplig markanvändning, samt vilka eventuella klimatanpassningsåtgärder som behöver in-

tegreras i planförslaget för att möta effekterna av ett förändrat klimat. 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av funktionschef Lena Ekroth med planarkitekt Annica Karlsson som före-

dragande. I ärendet har även miljöskyddshandläggare Anna Algö och Johanna Schultz, arkeolog 

Magnus Petersson, naturskyddshandläggare Elvira Isacsson Nilsson samt vattenskyddshandläg-

gare David Hjortenkrans deltagit.  

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 


