EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

PLANBESTÄMMELSER

Stängsel och utfart

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är
tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED
KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Planområdesgräns

Skydd

Användningsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

Område som skyddar mot översvämning och erusion. Ska uppföras med en marknivå på
minst +42,30 meter över angivet nollplan, (PBL 4 kap 12 § 1)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, (PBL 4 kap 5 § 2)
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Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Inför byggnation eller markarbeten är
det byggherrens ansvar att ledningar inte skadas och att kabelvisning görs så att detaljerad
information om ledningars placering kan erhållas, (PBL 4 kap 6 § )

Strandskydd
Strandskyddet upphävs inom hela planområdet, (PBL 4 kap 17 § )

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30 %, (PBL 4 kap 11 § 1)

Kvartersmark , (PBL 4 kap 5 § 3)
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Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vinner laga kraft, (PBL 4 kap 21 § )

Utfart får inte anordnas, (PBL 4 kap 9 § )
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HANDLINGAR
Till planförslaget har följande handlingar upprättats:
▪ Plankarta med bestämmelser
▪ Plan- och genomförandebeskrivning
▪ Samrådsredogörelse
▪ Utlåtande
▪ Fastighetsförteckning
▪ Checklista MKB
▪ Bilaga; Bullerutredning
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BAKGRUND
Redan 2013-09-03 togs beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott att påbörja arbetet med att
ersätta äldre detaljplaner i Olofströms centrala delar med nya detaljplaner uppdaterade till att möta
dagens förutsättningar och behov. Idag råder det brist på lägenheter och boende för äldre i
Olofström, varför arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området har prioriterats. Planområdet
omfattas idag till största delen av en detaljplan från 2002 som endast medger kontor och skola.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen är att, genom att ersätta berörda detaljplaner med en ny detaljplan, skapa
bättre förutsättningar för dagens och framtidens behov. Planförslaget möjliggör flera användningar
av befintlig och ny bebyggelse.

PLANENS HANDLÄGGNING
Planen handläggs med standardförfarande. Processen för en detaljplan regleras i plan- och
bygglagen (PBL). Planarbetet delas in i fem steg; plansamråd, granskning, antagande, laga kraft
och genomförande. Under plansamrådet och i granskningsskedet har sakägare, berörda boende
och remissinstanser möjlighet att komma med synpunkter. Därefter kan planen antas. Efter att
detaljplanen har vunnit laga kraft kan genomförandeskedet påbörjas och bygglov ges. Denna
detaljplan vann laga kraft 2017-11-01.
SAMRÅD GRANSKNING

ANTAGANDE

LAGA KRAFT

GENOMFÖRANDE

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
Inom planområdet finns inga riksintressen. I planområdets närhet ligger utpekat utredningsområde
för Sydostlänken, en ny järnvägslänk som skulle koppla ihop södra stambanan med Blekinges
hamnar. En förstudie och en järnvägsutredning har genomförts och trafikverket gör bedömningen
att projektets genomförande bör prövas vid nästkommande översyn av Nationell plan för
transportsystemet. Trafikverket har tidigare utsett Sydostlänken som riksintresse för
kommunikation.

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.
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Strandskydd
Det råder idag inget strandskydd inom planområdet. Enligt 7 kap 18 § Miljöbalken återinträder
strandskyddet när gällande detaljplan ersätts. Strandskyddet föreslås i planförslaget att åter
upphävas inom hela planområdet. Befintligt naturområde längs ån behålls för att främja biologisk
mångfald och friluftsliv.
Som särskilda skäl för upphävande av strandskyddet anges:


enligt 7 kap. 18 c § 1 pkt. Miljöbalken, att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.



enligt 7 kap. 18 c § 5 pkt. Miljöbalken, att området behöver tas i anspråk för att

tillgodose ett angeläget allmänt intresse (nytt äldreboende) som inte kan tillgodoses
utanför området.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet ligger i centrala Olofström och är
ca 2,6 hektar stort. Området avgränsas av
Idrottsvägen i norr, Holjeån i öster och av Holje
park i söder och väster.

Markägoförhållanden
All mark inom planområdet är kommunägd.

Bild 1. Planområdets läge i Olofström.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan 2012
I gällande översiktsplan, antagen i februari 2012, finns intentionen att förtäta centrum för att kunna
erbjuda fler lägenheter med närhet till central service och samtidigt värna bostadsnära
grönområden. I översiktsplanen finns också en intention att åstadkomma en ökad stadsmässighet
samt att skapa förutsättningar för ett levande och händelserikt centrum. Vidare betonas Olofströms
åar som unika tillgångar och kommunens vilja är att dessa ska lyftas fram och bli ett tydligt element
i centrummiljön. Bland annat planeras för å-nära boende och gångvägar längs vattendragen.
Planförslaget bedöms vara förenlig med översiktsplanen.
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Detaljplaner
Planområdet berörs idag av 2 planer.
Planförslaget ersätter;
-

Detaljplan för del av fastigheten
161:1, akt: 1060-PO2/9 antagen
2002, se bild 3 nedan.

-

En begränsad del av Stadsplan
för fastigheten 116:69 m.fl. Holje
Gård, akt:10-OLO-980, fastställd
1975, se bild 4 nedan. Till
stadsplanen hör Ändring av
stadsplan för del av fastigheten
Holje 116:69 m.fl. Holje Gård, akt
1060-P06/5, laga kraftvunnen
2006. Tillägget omfattar område
utanför aktuellt planområde och
berörs inte av planförslaget.

Bild 2. Berörda detaljplaner inom planområdet.

Den nya detaljplanen ersätter även eventuella fastighetsindelningsbestämmelser,
ursprungligen fastställda som tomtindelningar.

Område ersatt av detaljplan för del
av fastigheten 161:1, antagen
1975.

Berörd del av stadsplanen
Som föreslås upphävas.

Bild 3. Detaljplan för del av fastigheten 161:1, akt:
1060-PO2/9, ersätts i sin helhet.

Bild 4. En begränsad del av Stadsplan för fastigheten 116:69
m.fl. Holje Gård, akt:10-OLO-980, föreslås upphävas.
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Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-09-03 att ge plan- och byggavdelningen i
uppdrag att på sikt upprätta förslag till sex större detaljplaner i Olofströms centrum. Tanken är att
skapa bättre förutsättningar för dagens och framtidens behov i befintlig centrumbebyggelse genom
att ersätta äldre små planer med större och mer övergripande detaljplaner. Vid Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2015-12-15 togs beslut om att prioritera upprättande av ny detaljplanen för
fastigheten som idag omfattar Holjeskolan.
Det råder bostadsbrist i Olofströms kommun. Behovet av boende för äldre och särskilt boende har
också ökat under de senaste åren. Vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträden 2015-03-23 (KS § 57, KF § 34) togs beslut om tilläggsanslag till socialnämnden för
särskilt boende, i vilket ombyggnation av Holjeskolan till äldreboende/särskilt boende omnämns.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation
Marken är till stor del bebyggd eller hårdgjord men i öster och söder finns gräsbevuxna friytor. Intill
ån växer en del träd och buskar. Enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, består jordarten
närmast ån av svämsediment (ler/silt) och berggrunden är av typen metamorf granit.

Geotekniska förhållanden
Risk för skred
Enligt SGU:s (Statens Geologiska
Undersöknings) översiktliga information om
förutsättningar för jordskred i finjord beskrivs
marken längs Holjeån som
aktsamhetsområde där skredfara kan
föreligga. När det gäller effekter beroende
på klimatförändringar visar
räddningstjänstens riskanalys att
medelvattenföringen kommer att minska
under sommaren och att lågvattenperioden
blir längre. Detta kan medföra ökad skredrisk
då den mothållande kraften i vattnet
minskar. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap har på senare tid särskilt
uppmärksammat att risken för sättningar och
skred ökar då vattnet sjunker undan efter
översvämning vid högflöde. Detta måste tas
i beaktande när skyddsvall mot ån utformas.

Bild 5. Förutsättningar för skred i finkornig jordart.
Aktsamhetsområde. Källa: SGU
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Risk för höga vattenstånd
Generellt kommer förändrade nederbördsförhållanden beroende på ett föränderligt klimat att
påverka yt- och grundvattennivåer, vattenföring och vattennivåer i vattendrag.
Enligt Översvämningskartering utmed Skräbeån, rapport nr. 25, 2014-10-31, MSB, som även
redovisar översvämningsrisker för Holjeån, riskerar stora delar av Olofströms samhälle att drabbas
av översvämning.
Under 2015 har Länsstyrelsen Blekinge Län
tagit fram Riktlinjer för byggande i låglänta
områden med hänsyn till översvämnings-risker
i ett föränderligt klimat. Bild 6 till höger är
hämtad från denna skrift och illusterar
översvämmade områden vid högflöde i
vattendraget inom planområdet. Beräkning av
100- och 200-årsflöde görs med statistisk
analys av observerade vattenserier. Beräknat
högsta flöde bygger istället på en systematisk
kombination av kritiska faktorer som bidrar till
ett flöde, till exempel regn, snösmältning och
högt vattenstånd. Återkomsttiden för beräknat
högsta flöde ligger på ca 10 000 år.
Bild 6. Säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden
Källa: Länsstyrelsen Blekinge Län, dnr 424-3167-14

Bild 7. Beräknat högsta flöde i förhållande till markhöjder i område med risk för översvämning
Källa: Översvämningskartering utmed Skräbeån. Rapport nr.25, 2014-10-31, MSB. Primärkarta med höjder
inmätta med totalstation 2014, Höjdsystem: RH 2000, Olofströms kommun.
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I rapporten Översvämningskartering utmed Skräbeån, rapport nr. 25, 2014-10-31, MSB,
konstateras att åtgärder är nödvändiga för att säkra objekt i Olofströms samhälle mot
översvämningar och flera alternativ på utformning av åtgärder i form av invallningar presenteras.
Skyddsvallarna behöver även utformas för att stå emot erosion vid beräknat högsta flöde.
Beräknat högsta flöde för berört område presenteras i bild 6 och 7. Bild 8 visar föreslagen åtgärd
för det område som omfattas av planförslaget. Ambitionen är att befintlig gång- och cykelväg
flyttas upp på planerad skyddsvall i området i enlighet med förslaget i bild 9.
Egenskapsbestämmelse för skyddsvall med lämplig höjd (42,3 m över angivet nollplan) skapas.
Före byggnation av invallningar bör kompletterande geotekniska undersökningar göras.
Åtgärderna ska planeras och genomföras enligt det underlag gällande beräknat högsta flöde som
finns tillgängligt vid tiden för åtgärderna samt med hänsyn till aktuella säkerhetsnivåer för
byggande i låglänta områden. Åtgärderna kan kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt
miljöbalken 11 kap. I plankartan reserveras mark för översvämningsskydd i område där risk för
översvämning föreligger (beställense för skyddsvall införs i hela det bevarade parkområdet i öster).
Söder om planområdet uppförs en förlängning av skyddsvallen, utom planområdet, vilket avses
regleras i exploateringsavtal.

Aktuell fortsatt sträckning
skyddsvall/upphöjd GC-väg

Bild 8. Föreslaget översvämningsskydd
Källa: WSP 2013-07-11, Olofströms kommun.
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Radon
Inom planområdet har ingen risk för hög markradonhalt registrerats. Vid byggnation inom
planområdet krävs dock att byggnader där människor stadigvarande vistas ska uppföras i
radonsäkert utförande.

Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om fornlämning påträffas vid planens
genomförande ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen i Blekinge län kontaktas i enlighet med 2
kap 10 § Kulturmiljölagen.

Förorenad mark
Inom planområdet finns inga noterade potentiellt förorenade områden. Inför nybyggnation inom
planområdet bör tidig kontakt ske med tillsynsmyndigheten över föroreningsskador (i detta fall
Miljöförbundet Blekinge väst) i samband med genomförandet av anläggningsarbeten i området.
Vid upptäckt av markförorening ska tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap. 11 §,
miljöbalken. Om grävning i förorenade massor ska genomföras ska detta föregås av en anmälan
enligt 28 §, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som lämnas in till
tillsynsmyndigheten.

Bebyggelse och markanvändning kvartersmark
Nuvarande skolbyggnad som är uppförd på 1970-talet är drabbad av fuktskador. Byggnadsteknisk
undersökning utförd av WSP, daterad 2012-06-01, har visat att byggnaden efter upprustning
kommer att vara lämplig för boende. Förslag till åtgärder består sammanfattningsvis av byte av
papptäckning på yttertak, rivning av skadat material i ytterväggar samt byte av golvbeläggningar i
bottenplan.

Bild 10. Befintlig skolbyggnad sedd från nordost.

Bild 11. Befintlig skolbyggnad sedd från sydost.

Ny bebyggelse
Ny bebyggelse ska utformas med utgångspunkt från god hushållning med naturresurser,
kretsloppsanpassning samt en hälsosam inre och yttre miljö. Vid val av material och utformning av
byggnader inom området ska energieffektiva material och uppvärmning med förnyelsebara
energikällor eftersträvas.
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Bostäder och arbetsplatser
Genom att medge både bostäder, vård, kontor och skola kan flera olika arbetsplatser bli aktuella
inom planområdet. Det finns planer på att bygga om befintlig skolbyggnad till boende men det kan
även bli aktuellt med utbildningslokaler. Ett eventuellt boende för äldre kommer att vara bemannat
med personal och i anslutning till detta kan hemtjänstpersonal komma att ha sina lokaler.

Bild 12. Foto: Helena Nyholm

Bild 13. Illustration: Sesam Arkitektkontor

Offentlig och kommersiell service
Ca en kilometer från platsen ligger Olofströms centrum som har ett rikt utbud med såväl offentlig
som kommersiell service såsom affärer, bibliotek, kyrka, biograf och vårdinrättningar. Söder om
planområdet ligger Holje Park med museer, restaurang och idrottsanläggning.

Tillgänglighet
Planområdet är till största delen plant och tillgängligt för funktionshindrade. I områdets västra del
finns en höjdskillnad mot grönområde och intilliggande parkering. Den planerade vallen som ska
skydda mot översvämning och erosion kommer att medföra en slänt mot ån. Slänten och området
intill ån ska tillgängliggöras för funktionshindrade. När det gäller byggnadsutformning och
invändiga mått avseende det särskilda boendet kommer en höjd tillgänglighetsnivå enligt svensk
standard att krävas.

Kulturmiljöprogram
Hela planområdet omfattas av Olofströms kulturmiljöprogram där Olofströms tätort som
brukssamhälle i sin helhet omnämns som en kulturhistoriskt intressant miljö. Vidare framhålls åstråket som ett miljömässigt och kulturhistoriskt inslag. Vid framtida exploatering bör samhällets
kulturhistoriska värden värnas och framhävas.

Friytor och rekreation
Utemiljön kommer till stor del att utgöras av ytor för samvaro, rekreation och återhämtning för de
boende. Friytor ska göras tillgängliga för funktionshindrade. I händelse av att området åter skulle
bli aktuellt för skola, ska ytor för lek och utevistelse beaktas i enlighet med boverkets allmänna råd.
En friyta på ca 40 m2 per förskolebarn och ca 30 m2 per barn i grundskolan bör då eftersträvas.
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I planområdets östra del, längs Holjeåns strand, finns ett grönområde med buskar och träd.
Intentionen med området närmast ån, som även kommer att utgöra skydd mot översvämning, är
att det ska vara en plats för möten och rekreation. Det är av stor vikt att å-rummet här gestaltas
med omsorg till förmån för medborgarnas hälsa och möjlighet till återhämtning. Samtidigt måste
den biologiska mångfalden värnas. I planområdets närhet finns gott om möjligheter till rekreation.
Fotbollsplan, tennisbanor och minigolfbana är exempel på fritidsanläggningar i närområdet.
Holjeån, som även är tillgänglig via kanot, erbjuder dessutom tätortsnära naturupplevelser.

Bild 14. Rekreationsmöjligheter på Holjeån.

Bild 15. Närliggande tennisbana.

Vattenområden
Å-rummet
Öster om planområdet rinner Holjeån. Olofström har en stark koppling till vatten och vacker natur.
Enligt översiktsplanen är det viktigt att tydliggöra och bygga vidare på dessa värden. Längs det
strandnära stråk som ägs av kommunen säkras tillgängligheten för allmänheten och bebyggelse
hindras genom att marken i plankartan regleras som område för skydd mot översvämningar. I ett
pågående centrumutvecklingsprogram kommer Olofströms å-rum att särskilt studeras. Förslag på
utformning och gestaltning kommer att tas fram. Å-rummen i Olofström bidrar med en tätortsnära
vildmarkskänsla och ska i framtiden även kunna erbjuda iordningställda mötesplatser.

Bild 16. Å-rum intill planområdet.

Bild 16. Å-rum intill planområdet.
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Gator och trafik
Gatunät
Planförslaget medför inga förändringar avseende gatornas utformning eller sträckning. Förslaget
förväntas inte heller medföra någon väsentlig ökning av biltrafiken. Längs Idrottsvägen föreslås en
zon med beteckningen Park där ingen byggnation tillåts.
Gång- och cykeltrafik
Planområdet är tillgängligt via gång- och cykelvägar i nordost och nordväst. Från centrum i norr
når man också området via en gångtunnel som passerar under Idrottsvägen. Befintlig gång- och
cykelväg som nu löper längs ån kan flyttas inom parkområdet västerut. Med fördel kan den
placeras på skyddsvall mot översvämning. Planbestämmelser införs inte om gc-vägarnas exakta
läge inom parkområden i planområdet, i syfte att skapa flexibilitet.

Bild 17. Infart till planområdet från Idrottsvägen.

Bild 18. Gång- och cykelväg i planområdets norra del.

Bild 19. Befintlig gång- och cykelväg längs Holjeån.

Bild 20. Befintlig gångväg i nordväst.
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Kollektivtrafik
En ny busshållplats, med placering strax norr om korsningen Idrottsvägen/Riksväg 15, planeras i
samband med ombyggnationen av Riksväg 15. Olofströms resecentrum med lokal och regional
busstrafik nås inom en kilometer.
Angöring och parkering
Angöring till och från området sker via befintlig infart från Idrottsvägen. I övrigt förses plangränsen
mot Idrottsvägen med utfartsförbud. Anslutningen till Idrottsvägen sker från Riksväg 15 i väster och
från Ö Storgatan i norr. Parkering sker inom kvartersmark. En större parkering finns också i
anslutning till planområdet i väster.

KONSEKVENSER
Planförslaget
Planförslaget möjliggör generellt en mer flexibel användning av befintlig byggnad. Planen medger
bostäder, vård, kontor och skola. I dagsläget planeras befintlig byggnad att byggas om till
äldreboende och lokaler för hemtjänst. De grönområden som finns inom planområdet ska värnas
för att främja biologisk mångfald och samtidigt tillgängliggöras för rekreation och friluftsliv. Den
fysiska miljön bedöms inte påverkas nämnvärt av planförslaget.

Behovsbedömning av 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
behovsbedömning gjorts av tjänstemän på plan- och byggavdelningen. Vid behovsbedömningen
framkom att detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan och att en
miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas.

Miljökvalitetsnormer
Planförslaget bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för luft eller buller överskrids.
Under anläggningstiden kan buller och emissioner till luft förväntas öka men bedömningen är att
miljökvalitetsnormerna inte överskrids.

Barnkonsekvenser
Planförslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för barns behov och rättigheter.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Föreslagen förändrad markanvändning inom området bedöms inte medföra några störningar eller
risker för omgivningen. Gällande riktvärden för luft och buller får inte överskridas. Planförslaget
bedöms inte medföra några ökade störningar avseende buller och avgasutsläpp på omgivningen
eller den egna miljön.
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Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inom primär skyddszon för grundvattentäkt i Olofströms kommun. Syftet med
den primära skyddszonen är att riskerna för akut förorening genom olyckshändelser ska
minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan föroreningen
hinner nå uttagsbrunn. Fastighetsägare och exploatör ska ta hänsyn till de föreskrifter som gäller
för området, både under byggnadsfasen och när området ska användas. Skyddsföreskrifter för
Lilla Holje grundvattentäkt, fastställda 2014-05-15 ska följas.

Buller
Planområdet är utsatt för trafikbuller, främst från Riksväg 15 och Idrottsvägen. Riksväg 15
planeras att byggas om till 2+1-väg med mitträcken. I korsningen Idrottsvägen/Riksväg 15 kommer
en cirkulationsplats att anläggas. Ombyggnationen kommer att ske med start 2017/2018 och när
det gäller trafikbuller har dessa förändringar har beaktats i bilagd bullerutredning.
Bullerutredningen, daterad 2016-03-07, bygger på beräknade de ljudnivåerna och visar på att
riktvärdet inomhus på högst 30 dBA i ekvivalentljudnivå och högst 45 dBA i maximal ljudnivå klaras
(även om man räknar med relativt dålig ljudisolering i fasaderna). Riktvärdet utomhus på 55 dBA i
ekvivalent ljudnivå vid fasad klaras också liksom riktvärdet på högst 70 dBA i maximal ljudnivå på
uteplats. Bestämmelse skapas som anger att en bullerdämpad tyst sida ska skapas (i enlighet med
gällande förordning, SFS 2015:216), något som bedöms kunna vara möjligt på flera olika sätt.

...

Bild 13. Ljudnivå utomhus samt inomhus om relativt dålig fasadisolering på 25 dBA antas.

Luftkvalitet
Mätningar av luftkvalitet avseende partiklar (PM, 2,5m och 10m), flyktiga kolväten (VOC) och
kväveoxider (NOx) pågår i Olofströms centrum. Mätplatsen, ca en kilometer från planområdet, har
dålig luftomsättning och är vald för att visa på värsta scenario. Inga uppmätta värden har
överskridit gällande miljökvalitetsnormer eller miljömålens preciseringar

Farligt gods
Riksväg 15 är rekommenderad av Trafikverket för transport av farligt gods. I riskanalys för det
geografiska området Olofström, upprättad 2007 och reviderad 2013, uppges skyddsavstånd från
väg rekommenderad för transport av farligt gods; 25 meter byggnadsfri zon, 40 meter till kontor
och 75 meter till sammanhållen bostadsbebyggelse. Vid nyetablering i anslutning till Riksväg 15
bör dessa rekommendationer följas. Avståndet från Riksväg 15 till planområdets västra gräns är
mer än 100 meter.
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Konsekvenser på fastighetsnivå
I tabellen nedan redovisas hur berörd del av fastigheten Holje 161:1 berörs av planförslaget.

KONSEKVENSBESKRIVNING PÅ FASTIGHETSNIVÅ
Fastighet

Enligt tidigare plan

Aktuellt planförslag Konsekvenser

Del av Holje 161:1

Den västra delen av
området medger
kontor (K) och skola
(S). Byggnadshöjd 12
meter.

I planförslaget förses
merparten av
planområdet med
kvartersmark som
medger bostäder,
vård, kontor och skola
(BDKS).

Användningarna
bostäder (B) och vård
(D) tillkommer samt
idrott (R).

Högsta tillåtna
byggnadshöjd 15
meter.

Byggnation begränsas
till att endast medge
källarlösa hus.

Endast källarlösa hus
medges.

Del av fastighetenen
(stråk och viss yta)
omvandlas från allmän
platsmark (PARK) till
kvartersmark (BDKS).

I nordost är ett område
kvartersmark avsatt
för parkering (P).
Planområdets norra
och sydöstra del är
betecknad som Park.
Område i söder är
reglerad som byggrätt
A (Allmänt ändamål)

Längs ån reserveras
ett område för
anläggning av skydd
mot översvämning.
Området blir fortsatt
tillgängligt för
allmänheten då det
betecknas som allmän
platsmark (Skydd).
Område i söder
regleras som R (Idrott)
för att befintlig
fotbollsplan ska
bevaras

Högsta tillåtna
byggnadshöjd ökas.

Del av fastigheten
omvandlas från
kvartersmark
(Parkering) till allmän
platsmark (PARK).
Del av fastighetenen (i
söder) omvandlas från
allmän platsmark
(PARK) till
kvartersmark (R1).
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningens rättsverkan
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och
ekonomiska 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 normalt planförfarande enligt nedanstående tidplan:





Samråd
Granskning
Antagande
Detaljplan tidigast laga kraft






Juli 2016
November 2016
September 2017
Oktober 2017 (förutsatt att detaljplanen inte
överklagas)

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark med ansvar för dess utbyggnad, drift och underhåll.
Avtal
Exploateringsavtal ska upprättas mellan byggherre och kommun vilket tydligt reglerar att
skyddsvallen i planområdet förlängs söderut. Denna skyddsvall bekostas av byggherren.

Fastighetsrättsliga frågor
Konsekvenser på fastighetsnivå
Konsekvenser för berörd fastighet redovisas ovan.
Rättigheter
Inom planområdet finns rättigheter i form av servitut. Dessa redovisas i bifogad
fastighetsförteckning. Rättigheterna påverkas inte av planförslaget.

Tekniska frågor
Vatten, avlopp, el och värme
Kommunalt VA- och elnät finns idag utbyggt inom planområdet, med möjlighet att ansluta ny
bebyggelse. Skåne Blekinge Vattentjänst AB ansvarar för driften av VA-anläggningen på uppdrag
av Olofströms Kraft AB. När det gäller dagvattenhanteringen ska dagvatten omhändertas enligt
Olofströms kommuns dagvattenpolicy antagen 2011. Kommunens målsättning är att dagvattnet
ska omhändertas på lokal nivå. Området är anslutet till fjärrvärmenätet.
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Inom planområdet finns ledningar som ägs av Olofströms Kraft AB, Skåne Blekinge Vattentjänst
AB och Skanova. I plankartan är befintliga ledningar för allmänt ändamål inom kvartersmark
markerade med u-områden, det vill säga marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar. Inför byggnation eller markarbeten är det byggherrens ansvar att ledningar inte skadas
och att kabelvisning görs så att detaljerad information om ledningars placering kan erhållas.
Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars
funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.

Brandskydd
Vid planens genomförande måste framkomligheten för räddningsfordon säkras och
brandskyddsföreskrifter enligt BBR (Boverkets byggregler) beaktas.

Avfall
Närmaste återvinningsstation finns vid Oredsvägen i centrala Olofström i norr. Återvinningscentral
finns vid Traktorvägen i sydost. Hantering av avfall ska ske enligt kommunens avfallsplan.

Ekonomiska frågor
Plankostnader
För kostnader genererade i samband med upprättande av detaljplanen svarar Kommunstyrelsen.
Allmän plats, vägar och naturmark
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 markföroreningar. Inom
kvartersmark svarar exploatören för samtliga kostnader i samband med eventuell erforderlig flytt
av ledningar inom planområdet. Anslutningsavgifter för el, vatten och avlopp utgår enligt gällande
taxor. Byggherre bekostar förlängning av skyddsvall söderut utom planområdet vilket ska regleras i
exploateringsavtal med kommunen.
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
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ersättningen utav Lantmäteriet i samband med nödvändig fastighetsbildningsåtgärd. I nuläget är
all mark inom planområdet kommunägd.

Administrativa Frågor
Villkor för lov
Inom planområdet får inga bygglov beviljas eller byggnation ske innan skyddsvall mot
översvämningsrisk anlagts. Bestämmelser har införts som reglerar minsta marknivå (42,3 m) för
skyddsvallen.
Strandskydd
Strandskyddet upphävs inom hela planområdet.
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter det att planen vunnit laga kraft.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt, plan- och byggavdelningen, Olofströms kommun.
Mari Wagner, planarkitekt, plan- och byggavdelningen, Olofströms kommun
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I samarbete med tjänstemän på kommunala enheter kopplade till infrastruktur och miljö. I arbetet
har Sweco Architects bistått.
Antagen av KSau 2017-10-03
Laga kraft 2017-11-01

