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Undersökning om behovet av att upprätta en strategisk 
miljöbedömning 

Styrande lagstiftning 
Bedömningen är upprättad enligt Plan- och bygglagen (2010:900), Regeringens 
proposition 2016/17:200 om miljöbedömningar samt enligt 
Miljöbedömningsförordning (2017:996) inklusive bilaga. 

Sammanfattning 
Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) möjliggöra 
verksamheter och handel i ett attraktivt läge utmed E22. Detaljplaneförslaget har 
stöd i den kommunala översiktsplanen Ronneby 2035.  

Detaljplanen omfattar ett område om cirka 11 hektar. Området förväntas bli ett 
verksamhetsområde med även eventuellt möjlighet för exempelvis restaurang, 
motell, laddstation för elfordon eller annan verksamhet i skyltläge vid E22 och 
bygger vidare på befintlig och pågående utbyggnad av verksamheter i planområdets 
närhet. En ny in- och utfart beräknas tillkomma från Karlskronavägen. Ingen tung 
industri planeras. 

Beskrivning av planområdet 
Planområdet ligger i östra delen av Ronneby tätort och angränsar mot E22 i norr 
och Blekinge kustbana i öster.  
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Översiktskarta som visar var planområdet finns beläget.  
Inom planområdet idag finns två mindre block av jordbruksmark längst med 
Karlskronavägen och består i övrigt främst av skogsbruten hällmark i form av 
näringsfattig tall- eller barrblandskog. Höjdskillnader finns inom planområdet och 
mot närliggande vägar och järnväg. Området omfattar cirka 11 hektar.  

 
Ortofoto över ungefärligt planområde.  
 
Platsen ingår i det som i den kommunala översiktsplan Ronneby 2035 pekas ut som 
framtida verksamhetsområde Ro-14 och är strategiskt beläget längst med E22. 
Väster om Karlskronavägen finns idag detaljplan nummer 442 (FRM-akt 1081-
P2021/6) som möjliggör för verksamhet, handel, besöksanläggning och 
räddningstjänst. Väster om Karlskronavägen finns det även ett ytterligare pågående 
detaljplanearbete (Pågående detaljplan för Gärestad 1:13- Västra Gärdet) som syftar 
till att möjliggöra för industri och verksamheter. 
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Genom exploatering inom det föreslagna detaljplaneområdet Sydöstra Gärdet 
möjliggörs vidareutveckling av befintligt verksamhetsområde i ett attraktivt 
skyltläge och kan skapa en välkomnande entré från E22 in till verksamhetsområdet 
och centrala Ronneby. För de norra delarna av planområdet kommer det att vidare 
utredas vad för form av användning som är lämplig förutom Z – Verksamheter. På 
grund av läget kan det vara lämpligt för restaurang och någon form av rastplats för 
resande på E22, ett motell, laddstation för elfordon eller liknande.  
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Tidig skiss på hur området kan komma att planläggas.  

 



Ronneby kommun 
Datum 
2023-01-31 

Diarienummer 
2021/358 

Sida 
5(30) 

 

 

 

Innehållsförteckning 
Undersökning om behovet av att upprätta en strategisk miljöbedömning ...... 1 

Styrande lagstiftning ................................................................................... 1 

Sammanfattning .......................................................................................... 1 

Beskrivning av planområdet ........................................................................ 1 

Undersökning om en betydande miljöpåverkan kan antas .......................... 6 

Identifiering av behovet om en strategisk miljöbedömning behövs ........... 7 

Platsen ......................................................................................................... 7 

Påverkan .................................................................................................... 21 

Detaljplanen .............................................................................................. 26 

Positiva aspekter ........................................................................................ 26 

Behov av samråd ........................................................................................... 27 

Bedömning i frågan om miljöpåverkan ......................................................... 28 

Bedömningen grundas på följande ............................................................ 28 

Bedömning om behov av miljökonsekvensbeskrivning ............................ 28 

Planförfarande vid upprättande av detaljplan ................................................ 29 

Bilagor ........................................................................................................... 30 

 



Ronneby kommun 
Datum 
2023-01-31 

Diarienummer 
2021/358 

Sida 
6(30) 

 

 

Undersökning om en betydande miljöpåverkan kan antas 
Följande två diagram tydliggör behovet av att genomföra en 
miljöbedömning. 

( Ett JA kräver en strategisk eller  
  specifik miljöbedömning 

JA NEJ 
 

Natura 2000  X 

Detaljplan för tillståndspliktig 
verksamhet eller åtgärd enligt 
Miljöbedömningsförordningen MB-f 
6 § första stycket 

  
X 

Detaljplan för tillståndspliktig 
Verksamhet enligt 
Miljöbedömningsförordningen MB-f 
Bilaga 

  
X 

Är svaret JA ovan behöver en undersökning av behovet att upprätta en 
strategisk miljöbedömning inte genomföras. Gå direkt vidare och upprätta en 
strategisk alternativt specifik miljöbedömning enligt 6 kap. MB. 
Är svaret NEJ, vänligen gå vidare till nästa diagram. 

Ett JA innebär att skyldigheten 
att upprätta en miljöbedömning 
inte gäller (Miljöbalken, 6 kap. 3 
§) 

JA NEJ 
 

Planen eller programmet syftar 
endast till att tjäna totalförsvaret 
eller räddningstjänsten  

 
 

X 

Planen eller programmet är enbart 
av finansiell eller budgetär 
karaktär 

 X 

Är svaret JA ovan behöver en undersökning av behovet att upprätta en 
strategisk miljöbedömning inte genomföras. Gå vidare och fortsätt med 
övrigt planarbetet.  
Är svaret NEJ, vänligen fortsätt till nästa sida för att identifiera behovet av 
en strategisk miljöbedömning. 
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Identifiering av behovet om en strategisk miljöbedömning 
behövs 
Enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 6 § 1 p. ska kommunen identifiera 
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. 
Följande bedömning innebär att kommunen identifierar behovet av en 
strategisk miljöpåverkan.  

Platsen 

Den befintliga miljöns nuvarande känslighet 
Planområdet är beläget söder om E22, väster om Blekinge kustbana, öster om 
Karlskronavägen och norr om fastigheten Gärestad 1:4 och Gärestad bygata. På 
planområdet idag finns två mindre block av jordbruksmark längst med 
Karlskronavägen och består i övrigt främst av skogsbruten hällmark i form av 
näringsfattig tall- eller barrblandskog.  

En naturvärdesinventering för att undersöka de naturvärden som finns på platsen 
har genomförts 2022 och kommer att beaktas i detaljplanearbetet samt användas 
som underlag till undersökningen för behovet av att upprätta en strategisk 
miljöbedömning. I naturvärdesinventeringen identifierades naturvärdesobjekt i klass 
3 och 4. Naturvärdesinventeringen bifogas som bilaga.  

  
Naturvärdesobjekt enligt naturvärdesinventering som genomfördes 2022.  

Det område som klassas som naturvärdesobjekt klass 3 är en brandfältsskog sedan 
det brann på platsen för några år sedan. Påverkan från brand- och släckningsarbetet 
kommer att undersökas närmare i planprocessen. Även dagvattenhantering inom 
området och risk från järnvägen, E22 och Karlskronavägen kommer att beaktas i 
detaljplanarbetet.  

Området omfattas av regionalt kulturminnesvårdsprogram Levalunda – Edestad och 
motiveras av det höga antal fornlämningar som återfinns i närområdet.  

En arkeologisk utredning steg 1 har genomförts i området under år 2022 och 
kommer att beaktas i det vidare planarbetet. Den arkeologiska undersökningen 
bifogas som bilaga.  
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Rasterat illustrerar område för regionalt kulturminnesvårdsprogram för Levalunda 
– Edestad. Arkeologisk utredning steg 1 har genomförts 2022.  

Ingen eller liten  ☐ 

Inverkan   

Betydande  ☐ 

Radon 
Enligt SGU:s kartvisare finns det förhöjda radonvärden som anges som 62 Bq/kg. 
Det bör beaktas att kartvisaren enbart ger en översiktlig bild. Då allt byggande i 
Sverige utgår från ett radonsäkert byggande bedöms det inte behöva ställas några 
särskilda krav om detta i detaljplaneskedet för projektet. 
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Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Geologi 
Jordarter inom planområdet består till stor del av urberg och morän. Mindre 
områden bestående av glacial silt eller kärrtorv finns centralt och i väster under det 
som idag är jordbruksmark.  

Byggnation syftar till att koncentreras på områden med urberg och morän och 
hantering av dagvatten med tillhörande anläggningar kan komma att anläggas på 
områdena med glacial silt eller kärrtorv. Skulle byggnation på glacial silt eller 
kärrtorv komma att behövas för att uppnå detaljplanens syfte kommer en geologisk 
undersökning genomföras. 

 
Gult symboliserar glacial silt, rött betyder urberg, morän illustreras i blått och 
brunt är kärrtorv.  

Ingen eller liten   

Inverkan   

Betydande  ☐ 

Skredrisk 
Enligt SGI:s kartering finns mindre områden med ras- och skredrisk inom 
planområdet. Områdena består emellertid främst av väg- och järnvägsbankar och 
bedöms därför inte innebära någon risk för de föreslagna markändamålen. Dessa 
delar av området planeras inte att bebyggas eller förses med kvartersmark. 
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Orange illustrerar skredrisk 

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Översvämningsrisk 
I samband med planens genomförande kommer ytor som tidigare varit 
genomsläppliga att hårdgöras och förses med byggnader, asfalterade ytor och gator. 
Det innebär att dagvattnet behöver fördröjas och till viss del renas innan det släpps 
ut till recipient. Därmed behöver dagvattensituationen utredas. Hänsyn kommer att 
behöva tas från närliggande verksamheter och eventuella kommande etableringar i 
närområdet. 

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Ljusförhållanden på plats 
Befintliga bostäder i närområdet förväntas inte påverkas negativt av exploatering 
och kommer att fortsätta att klara dagsljuskravet.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Lokalklimat 
I samband med planens genomförande kommer mark som idag består av naturmark 
att tas i anspråk och till stora delar hårdgöras vilket kan generera något högre 
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temperaturer och ett större behov av dagvattenomhändertagande än vid nuvarande 
befintlig barrskog. Ny- och ombildning av soliga och skuggiga områden kommer att 
ske. 

Ingen eller liten  ☐ 

Inverkan   

Betydande  ☐ 

Markföroreningar 
Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet.  Cirka år 2017-2018 
härjade en brand i nedan markerat skogsområde vilket medfört att det idag finns en 
brandfältskog på platsen. Branden och släckningsarbetets påverkan kommer att 
undersökas vidare i detaljplanearbetet. Brandfältsskogen kommer att planläggas 
som NATUR. 

 

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 
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Buller från omgivningen 
Planområdet angränsar till E22 och Blekinge kustbana som är betydande källor för 
trafikbuller.  

Väster om Karlskronavägen finns idag detaljplan nummer 442 (FRM-akt 1081-
P2021/6) som möjliggör för verksamhet, handel, besöksanläggning och 
räddningstjänst vilket kan generera trafik- och verksamhetsbuller.  

Väster om Karlskronavägen finns det ett pågående detaljplanearbete (Pågående 
detaljplan för Gärestad 1:13- Västra Gärdet) som kan komma att möjliggöra för 
industri, handel och verksamheter som kan komma att generera buller. 
Bullerpåverkan från omgivningen kommer att utredas närmare senare i 
detaljplaneprocesserna. 

 
Pågående detaljplaner markeras med lila linje. Befintlig detaljplan för 
verksamheter markeras med blå linje.  

Ingen eller liten  ☐ 

Inverkan   

Betydande  ☐ 

Förekomst av verksamheter som medför risk för omgivningen i eller i 
närheten av planområdet 
Planområdet angränsar till E22, Karlskronavägen och Blekinge kustbana. E22 och 
Karlskronavägen är primär väg för farligt gods. På Blekinge kustbana transporteras 
inget farligt gods idag men kan komma att göra.  

Detaljplan nummer 442 
Laga kraft 2021 

Pågående detaljplan för Gärestad 
1:13 (Västra Gärdet)  

Pågående detaljplan för 
Gärestad 1:13 (Sydöstra Gärdet) 
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Väster om planområdet på andra sidan om Karlskronavägen finns detaljplan 
nummer 442 (FRM-akt 1081-P2021/6) som möjliggör för verksamheter och handel 
samt ett pågående planarbete för industri och verksamheter i den pågående 
detaljplanen för Gärestad 1:13 – Västra Gärdet. För det pågående planarbetet för 
Västra Gärdet utreds platsens lämplighet för miljöpåverkande verksamhet vilket 
ännu inte är klart. Utfallet kan komma att påverka detaljplanen för Gärestad 1:13 – 
Sydöstra Gärdet.  

Ingen eller liten  ☐ 

Inverkan   

Betydande  ☐ 

Grönytor i tätort  
Området är inte tätortsnära och omfattas inte av sådana sorters grönytor.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Tätortsnära rekreationsområde 
Området är inte tätortsnära och avskärmas av Blekinge kustbana, E22 och 
Karlskronavägen antas det inte användas för tätortsnära rekreation då det ligger 
utanför tätort. Det finns dock indikatorer på att den grusväg som leder genom 
området används för rekreation. Överfarten från den nedan markerade grusvägen 
över Karlskronavägen mot Västra Gärdet är trafikfarlig då det är vid befintlig på- 
och avfart vid E22.  

 
Grusväg som leder genom planområdet används för rekreation. Vy från Gärestads 
bygata mot planområdet.  

Blekingeleden går söder och öster om det tilltänkta detaljplaneområdet. Etablering 
inom detaljplaneområdet kan möjliggöra en angöring och ett stärkande av 
Blekingeleden.   

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 
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Risken för att nuvarande verksamhet överträder miljökvalitetsnormer 
Det finns ingen bebyggelse i området idag. 

Den brandfältsskog som finns inom området kan i samband med branden och 
släckningsarbetet har förorenats. Brukningen av åkermarken kan generera utsläpp 
som överträder miljökvalitetsnormer för vatten. 

Trafiken på angränsande E22 kan eventuellt genera utsläpp som överträder 
miljökvalitetsnormer för luft samt generera utsläpp vid olycka. E22 ligger utanför 
planområdet och är inget som kommunen har rådighet över. Detsamma gäller 
eventuella utsläpp från samt olycka på Blekinge kustbana som ligger utanför 
planområdet.   

Den samlade belastningen i området kan tillsammans med ovanstående yttre 
påverkan riskera att överträda miljökvalitetsnormer. Detaljplanen innebär en 
möjlighet att undersöka det närmare och säkerställa att kommande användning inte 
överträder miljökvalitetsnormer.  

Ingen eller liten                ☐ 

Inverkan   

Betydande  ☐ 

Riksintresse för naturvård 
Det finns inget riksintresse för naturvård som berörs av planförslaget.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Riksintresse för friluftsliv 
Det finns inget riksintresse för friluftsliv som berörs av planförslaget.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Riksintresse för geografiska bestämmelser 
Det finns inget riksintresse för geografiska bestämmelser som berörs av 
planförslaget.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Riksintresse för högexploaterad kust 
Det finns inget riksintresse för oexploaterad kust som berörs av planförslaget.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 
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Betydande  ☐ 

Riksintresse för skyddade vattendrag 
Det finns inget riksintresse för skyddade vattendrag som berörs av planförslaget.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Riksintresse för kulturmiljö 
Det finns inget riksintresse för kulturmiljö som berörs av planförslaget.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Regionalt intresse kulturmiljö 
Området omfattas av det regionala kulturminnesvårdsprogrammet för delområdet 
Levalunda – Edestad och motiveras av det höga antal fornlämningar som återfinns i 
närområdet. En arkeologisk utredning steg 1 har genomförts i området år 2022 och 
kommer att beaktas i det vidare planarbetet. I nedanstående rubrik ”Arkeologi” 
redovisas det vad som framkom av utredningen.  

En del av området, tematiskt illustrerad med cirkel i nedanstående karta, ingår 
enligt Bevarandeplan för odlingslandskapet i Blekinge i bevarandeområdet 81.42 
Edestad-Binga. Bevarandeområdet Edestad-Binga syftar till att skydda och främja 
det gamla odlingslandskapet med mosaikkaraktär och beskrivs som tematisk. Den 
del av planområdet som omfattas av bevarandeområdet består inte av ett 
odlingslandskap utan är naturmark vid järnvägen och E22. I detaljplanearbetet 
kommer påverkan på landskapsbilden att undersökas vidare.  
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Regionalt intresse för kulturmiljö redovisas som relief. Röd cirkel illustrerar den 
del av planområdet som berörs av bevarandeområdet för Edestad-Binga.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Arkeologi 
En arkeologisk utredning steg 1 genomfördes 2022 och bifogas som bilaga. Inom 
området finns fornlämning L1979:5090 stensättning och L1979:4831-1 röse, samt 
en fornlämningsliknande bildning L1979:4335-1 som bedöms att inte vara en 
kulturhistorisk lämning.  

Det finns även ett grävt dike med intilliggande resvallar, en vägsträckning som inte 
används idag som därmed bedöms som en fornlämning samt en överväxt 
torpargrund med stenmur som registrerats som övrig kulturhistorisk lämning. Inom 
det tilltänkta planområdet finns även stentippar från vägbyggen i området vilka inte 
bedöms som några kulturhistoriska lämningar.  

Schaktningsövervakning i åkermarken vid eventuella framtida grävarbeten skulle 
kunna vara aktuellt för att övervaka om det skulle framkomma lämningar efter 
boplatser, med hänvisning till att det finns sedan tidigare registrerade gravrösen i 
närområdet.  

Områden där de arkeologiska fynden har gjorts syftar till att planläggas som 
NATUR där andra värden, såsom dagvatten, djurliv och skyddsavstånd kommer att 
respekteras och i vissa fall främjas. 

  
Torplämning med stenmur och utsnitt från Riksantikvarieämbetets Fornsök.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Särdrag i naturen 
Planområdet har spår av mänsklig aktivitet och kulturhistoriska lämningar har 
hittats. Det huggna diket är ett särdrag för området och innehåller kulturhistoriska 
värden i dess ravinkaraktär. Dikets kulturhistoriska värden kan genom 
detaljplaneförslaget tillgängliggöras och fortsätta att nyttjas för dagvattenhantering.  



Ronneby kommun 
Datum 
2023-01-31 

Diarienummer 
2021/358 

Sida 
17(30) 

 

 

Planområdet präglas av tall- och blandbarrskog på hällmark med en varierande 
topografi vilket är en karaktäristisk miljö för kommunen och Blekinge 
sprickdalslandskap. Det strategiska läget intill E22 innebär att det i detaljplanen är 
viktigt att studera och analysera vad det är som presenteras mot E22 som 
representation för Ronneby kommun. 

Brandfält som finns i området är en ovanligt förekommande miljö i dagens 
skogsbruk. Hänsyn till naturvärden är därav viktigt i vidare planarbete och kommer 
att planläggas som NATUR.  

 
Dike i planområdet 

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Strandskydd 
Befintligt dike är anlagt och ingår i ett dikningsföretag, ”Gärestadmosses 
torrläggningsföretag”, skapat 1941 i syfte att torrlägga marker genom dikning. 
Diket är kulverterat under Karlskronavägen och Gärestad bygata. Då diket är anlagt 
och används omfattas det inte av strandskydd. Akten för dikesföretaget bifogas som 
bilaga.   
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Diket är anlagt och är en del av ”Gärestadsmosses torrläggningsföretag” 

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Naturreservat 
Det finns inget naturreservat som berörs av planförslaget.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Djurskyddsområde 
Det finns inget djurskyddsområde som berörs av planförslaget.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Växtskyddsområde 
Det finns inget växtskyddsområde som berörs av planförslaget.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Biotopskydd 
I området finns det flertalet stenmurar som inte angränsar till jordbruksmark. Dessa 
är inte biotopsskyddade och de omfattas inte av kulturhistoriska värden enligt den 
arkeologiska utredningen. Däremot är det önskvärt att stenmurar bevaras i den mån 
det går.  
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Mellan den nordligaste delen av åkermarken och linjedragning 4 (se karta nedan) 
finns det tendenser till vad som kan tolkas som en stenmur på grund av stenarnas 
placering i närhet mot åkermarken, men bedöms i den arkeologiska utredningen inte 
som en stenmur. Det är därmed inte en stenmur och omfattas inte av biotopskydd. 

 
Stenar i kanten mot åkermarken som inte är en stenmur.  

Inom planområdet, i det som i nedanstående bild redovisas som stenmur 8 finns det 
en äldre kulturhistoriskt värdefull lägenhetsbebyggelse (se ”arkeologi”) med 
omgivande stenmurar. Dessa kommer att bevaras.  

Delar av stenmur 1 är angränsande åkermarken och omfattas av biotopskydd. Om 
denna behöver avlägsnas för att planen ska kunna uppnå sitt syfte kommer dispens 
behöva sökas.  
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Ungefärligt planområdet med svart cirkel. Stenmurar i planområdet markerade och 
numrerade 1-10. Delar av stenmur 1 omfattas av biotopskydd. Bildkälla: Hulta- 
Gärestad Arkeologisk utredning steg 1 – inom Gärestad 1;4, 1:13 och Hulta 2:115.   

Ingen eller liten  ☐ 

Inverkan   

Betydande  ☐ 

Miljöskyddsområde 
Det finns inget miljöskyddsområde som berörs av planförslaget.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Vattenskyddsområde 
Det finns inget vattenskyddsområde som berörs av planförslaget.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Naturminne 
Det finns inget naturminne som berörs av planförslaget.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 
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Påverkan 
Följande avsnitt behandlar planförslagets påverkan på omgivningen utifrån flera 
olika faktorer. 

Projektets omfattning 
Detaljplanen omfattar ett område om cirka 11 hektar. Området förväntas bli ett 
verksamhetsområde i skyltläge vid E22 och bygger vidare på befintlig och 
pågående utbyggnad av verksamheter i planområdets närhet. Nya in- och utfarter 
till området kan tillkomma från Karlskronavägen. Ingen tung industri planeras.  

Ingen eller liten  ☐ 

Inverkan   

Betydande  ☐ 

Är planen del av ett större projekt? 
Detaljplaneområdet är en del av det område som i översiktsplanen Ronneby 2035 
benämns som Ro-14 och är utpekat som framtida verksamhetsområde.  

Detaljplanen ingår som en del av utbyggnaden av Ro-14, verksamhetsområdet 
Gärdet. Det innebär att det är fördelaktigt att samverka med framtagandet av 
detaljplanen på andra sidan Karlskronavägen (Gärestad 1:13 – Västra Gärdet) samt 
att i infrastrukturfrågor arbeta strategiskt och med ett helhetsmässigt perspektiv för 
utvecklingen av hela verksamhetsområdet.  

Detaljplanen för Sydöstra Gärdet är i sig ett fristående projekt och innebär inte en 
etablering eller utbyggnad av en gemensam verksamhet. Detaljplanen är inte 
beroende av andra delar av verksamhetsområdet och har exempelvis en egen 
tillfartsväg, kommer att hantera dagvatten inom det egna detaljplaneområdet och 
inte är beroende av detaljplanearbetet på andra sidan av Karlskronavägen.  

Ro-14 i översiktsplanen Ronneby 2035 och detaljplaneområdet i Ro-14 tillsammans 
med befintlig och pågående detaljplan nordväst om aktuellt detaljplaneområde. 

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Detaljplan nummer 442 
Laga kraft 2021 

Pågående detaljplan för Gärestad 
1:13 (Västra Gärdet)  

Pågående detaljplan för 
Gärestad 1:13 (Sydöstra Gärdet) 
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Miljöpåverkan av det överordnade projektet 
Det större området (Ro-14) är en del av översiktsplanen Ronneby 2035 för vilken 
det finns en MKB. Den sammanvägda effekten för verksamhetsområdet hanteras i 
den till översiktsplanen tillhörande MKB. Detaljplanen för Sydvästra Gärdet syftar 
ej till att möjliggöra tyngre industri eller andra verksamheter med betydande 
miljöpåverkan. Miljöpåverkan från övriga detaljplaner hanteras i respektive 
planprocesser.  

Ingen eller liten  ☐ 

Inverkan   

Betydande  ☐ 

Dagvattenhantering 
I samband med planens genomförande kommer ytor som tidigare varit 
genomsläppliga att hårdgöras och förses med byggnader, asfaltsytor och gator. 
Detta innebär att dagvattnet behöver fördröjas innan det släpps ut till recipient. 
Därmed behöver dagvattensituationen utredas. Hänsyn kommer att behöva tas från 
närliggande verksamheter och eventuella kommande etableringar i närområdet. 

Byggnation syftar till att koncentreras på områden med urberg och morän och en 
eventuell hantering av dagvatten med tillhörande anläggningar kan komma att 
anläggas på jordbruksmark. Detaljplanen syftar ej till att etablera bebyggelse på 
jordbruksmark men den kan eventuellt komma att behöva användas för att 
detaljplanen skall uppnå sitt syfte. Om så skulle bli fallet måste dagvattenhantering 
och byggnation på jordbruksmark behöva undersökas i dagvattenutredningen och en 
geoteknisk utredning.   

Ingen eller liten  ☐ 

Inverkan   

Betydande  ☐ 

Påverkan på trafik-situationen inom och utom planområdet 
Planen antas generera ökad trafik på Karlskronavägen och en ny in- och utfart på 
Karlskronavägen tillkommer. Inom planområdet kommer trafiken öka då området 
inte är hårdgjort idag. En trafikutredning kommer göras. 

Ingen eller liten  ☐ 

Inverkan   

Betydande  ☐ 

Påverkan på landskapsbilden 
Sett från E22 samt Gärdestad kommer skogsmarken att exploateras. Planområdets 
läge intill E22 innebär ett bra skyltläge och kan skapa en välkomnande entré till 
Ronneby.  Påverkan på det äldre odlingslandskapets mosaikkarakär kommer att 
beaktas i detaljplanearbetet. En ridå av befintlig skog planeras att bevaras och 
planläggas som NATUR i planområdets västra del. De sydvästra delarna kommer 
också att planeras också att planläggas som NATUR av samma anledning.  

Ingen eller liten  ☐ 
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Inverkan   

Betydande  ☐ 

Utnyttjande av mark 
Tidigare oexploaterad mark kommer att hårdgöras och bestå av verksamhetsmark i 
enighet med översiktsplanen. Pågående detaljplanearbete är en del av ett samarbete 
med andra pågående projekt i området där ett helhetsgrepp tas för hela Ro-14 
(Gärdet). Nyttjande av marken i kommunen blir på så sätt mer effektivt och 
verksamhetsområden sprids inte ut.  

Ingen eller liten  ☐ 

Inverkan   

Betydande  ☐ 

Utnyttjande av vatten 
Inga vattenförekomster inom området idag, men det finns ett utgrävt dike. Vatten 
kommer att nyttjas i form av dricksvatten och en vattenspegel kommer att tillföras 
kopplat till dagvattenhantering 

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Utnyttjande av övriga naturresurser 
Eventuellt kommer åkermark att ianspråktas för dagvattenhantering eller hårdgöras. 
Det finns stöd i den kommunala översiktsplanen för detta då det är utpekat som 
verksamhetsområde i ett strategiskt läge. Området avgränsas väsentligt av större 
vägar och järnväg i tre av fyra riktningar vilket innebär att större 
spridningskorridorer och sammanhållna natur- eller jordbruksområden redan 
fragmenterats.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Alstrande av avfall 
Nya verksamheter och eventuellt lättare industri kommer alstra mer avfall än vad 
som alstras inom området idag. Avfallet kan hanteras med kommunal 
avfallshantering.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Alstrande av föroreningar 
Utsläpp från verksamheter, hårdgjorda ytor och ökad trafik till och från området 
kommer alstra fler luftföroreningar än i nuläget då området inte är bebyggt. Rening 
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av dagvatten kommer att behöva utredas för att säkerställa att miljökvalitetsnormer 
för vatten inte överskrids på grund av ökad biltrafik och exploatering. 

Detaljplanen kan även innebära minskade utsläpp av näringsämnen från jordbruket 
och en minskad övergödning i Angleån.  

Ingen eller liten  ☐ 

Inverkan   

Betydande  ☐ 

Alstrande av störningar 
Bostäder i närheten kan komma att påverkas av nytt verksamhetsområde i form av 
buller och ökad trafik. Skuggbildning från nya verksamheter kan eventuellt komma 
att påverka närliggande bostäder men kommer att fortsätta att klara dagsljuskravet.  

Ingen eller liten  ☐ 

Inverkan   

Betydande  ☐ 

Risker 
Området angränsar till E22 och Karlskronavägen som är primära transportleder för 
farligt gods. Det angränsar även till Blekinge kustbana, som kan komma att 
transportera farligt gods men inte gör det i nuläget. Riskavstånd och hänsyn till 
järnväg och vägar med farligt gods kommer att behöva undersökas i 
detaljplanearbetet och skyddsavstånd beaktas.  

Det finns väsentliga höjdskillnader mellan planområdet, vägar och järnvägen som 
kommer att tas i beaktning i det vidare detaljplanearbetet med hänsyn till bland 
annat risk. Slänten närmast järnvägen avses inte att bebyggas och uppnår därmed 
goda möjligheter att uppnå lämpligt riskavstånd samt en avskärmande effekt då 
järnvägens läge är väsentligt lägre än planområdet. 
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Höjdskillnader inom området. Området närmast järnvägen och E22 avses inte att 
bebyggas.  

Ingen eller liten  ☐ 

Inverkan   

Betydande  ☐ 

Hälsa 
Ingen stadigvarande vistelse planeras. Bullerpåverkan och övrig inverkan på 
närliggande bostäder kommer att beaktas.  

Kompletterande gång- och cykelvägar kan främja cykelpendling till nya 
arbetsplatser samt för besökande till området.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Miljö 
Ingen miljöfarlig verksamhet planeras. Exploatering och ökad trafik inom 
planområdet planeras vilket genererar en liten påverkan.  

Det finns även samordningsfördelar med de övriga delarna inom Ro-14 (Gärdet) i 
form av exempelvis möjliggörande för fjärrvärme, laddinfrastruktur och VA-
infrastruktur vilket kommer att arbetas vidare med i detaljplanearbetet.  

Platsens lokalisering och höjdförhållanden innebär bra förutsättningar för solceller 
på tak.  

Ingen eller liten   
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Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Detaljplanen 
I denna del beskrivs vad detaljplanens regleringar och byggrätt bedöms innebära för 
miljöpåverkan. 

Ger planen möjlighet till miljöpåverkande verksamheter? 
Detaljplanen ger möjlighet för nytt verksamhetsområde men syftar ej till att medge 
verksamheter med stor miljöpåverkan eller tung industri.  

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Avser planen att reglera miljöpåverkande verksamheter? 
Planen avser exploatering av ett nytt verksamhetsområde och avser ej att reglera 
miljöpåverkande verksamheter. 

Ingen eller liten   

Inverkan  ☐ 

Betydande  ☐ 

Har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 
Planen avser ej och antas inte ha betydelse för andra planers miljöpåverkan.  

Den sammanlagda miljöpåverkan i området Ro-14 (Gärdet) har tidigare utretts i 
översiktsplanen Ronneby 2035 och den till översiktsplanen tillhörande MKB. 
Etableringen innebär hårdgörande av mark, ianspråktagen jungfrulig mark och ett 
antaget ökat utsläpp av luftföroreningar från motortrafik. Samtidigt ges det 
möjlighet att undersöka och förbättra miljökvalitetsnormer för vatten.  

Detaljplanen för Sydöstra Gärdet möjliggör även hantering av andra planers 
miljöpåverkan i området, då exempelvis dagvattenhantering från närliggande planer 
kan samordnas och hanteras i ett helhetsperspektiv för hela området. Genom 
samverkan med övriga detaljplaner och infrastruktursatsningar i området skapas 
möjligheter för en mer hållbar infrastruktur och utbyggnad i hela området.  

Ingen eller liten  ☐ 

Inverkan   

Betydande  ☐ 

Överensstämmelse med kommunens lokala miljömål? 
Planområdet kommer att planeras med hänsyn till Ronneby kommuns antagna 
Hållbarhetsstrategi 2022-2025 och är lokaliserad på mark utpekad som framtida 
verksamhetsmark i den kommunala översiktsplanen Ronneby 2035.  

Positiva aspekter 
Detaljplanen kan antas få en positiv inverkan på följande: 
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• Ökade arbetstillfällen 

• Ökat underlag för kollektivtrafik och gång- och cykelpendling. Kustbussen 
(linje 600) mellan Olofström – Karlshamn – Ronneby – Karlskrona kör 
längst med Karlskronavägen idag men stannar inte vid Gärdet. Etablering i 
området kan möjliggöra för ökat underlag och möjliggöra ett stopp längst 
med Karlskronavägen på Gärdet.  

• Ansluter till befintlig infrastruktur och ger ett ökat underlag för att hela 
verksamhetsområdet kan försörjas med fjärrvärme och andra offentliga 
infrastruktursatsningar. 

• Eventuellt möjliggörande av laddinfrastruktur för eldrivna fordon.  

• Samlokalisering av verksamheter med liknande behov. Samordning med 
transporter och infrastruktur. 

• Samverkan och ett helhetsperspektiv för verksamhetsområdet i helhet. 
Möjliggör ett samlat verksamhetsområde och att verksamheter samlas och 
inte sprids ut över kommunen.  

• Minskat läckage av näringsämnen kopplade till övergödning från 
jordbruksmark och möjlighet att undersöka och uppfylla områdets påverkan 
för miljökvalitetsnormer i vatten  

• Undersökning av påverkan från brand och släckningsarbete efter 
skogsbrand och resurser för hantering av eventuell sanering.  

Behov av samråd 
Utöver identifieringen av omständigheter som talar för eller emot en 
betydande miljöpåverkan ovan, ska kommunen enligt Miljöbalken (1998:808) 
6 kap. 6 § 2 p. samråda i frågan om betydande miljöpåverkan. I 5 kap. 11 § 
PBL finns ett undantag gällande omfattningen på samrådet som innebär att 
kommunen enbart behöver samråda med länsstyrelsen och de kommuner som 
kan antas bli berörda av planen eller programmet, om myndigheten eller 
kommunen inte redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk 
miljöbedömning ska göras. 
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Bedömning i frågan om miljöpåverkan 
Kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om 
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan (MB 6 kap. 7-8 §§). Beslutet ska redovisa de 
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. 
Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. Det är inte reglerat vem som 
fattar beslut om genomförandet kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan, utan det får avgöras i varje enskilt fall.  
 
Ett JA innebär att planen bedöms 
kunna medföra en betydande 
miljöpåverkan.  
 

JA NEJ 

Planen bedöms innebära betydande 
miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 
Miljöbalkens 6 kap 9-19 §§ bedöms 
därför behöva genomföras. 

 x 

Bedömningen grundas på följande 
• En utbyggnad av planområdet medför inte någon betydande påverkan 

på området. 
• Detaljplanen medför inte någon direkt eller indirekt negativ påverkan 

på riksintresseområden.  
• Genomförandet av planen bedöms inte innebära några risker för 

människors hälsa. 
• Miljökvalitetsnormer för luft och vatten bedöms inte överskridas till 

följd av planen. 

Bedömning om behov av miljökonsekvensbeskrivning 
Utifrån ovanstående görs bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning 
inte behövs. Frågan beslutas formellt i samband med beslut om samråd av 
förslaget till ny detaljplan.  
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Planförfarande vid upprättande av detaljplan 
Om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 
kommunen enligt 5 kap. 7 §, plan- och bygglagen (2010:900) tillämpa ett 
utökat förfarande vid upprättande av detaljplanen. Observera att det för 
detaljplan som antas medföra betydande miljöpåverkan gäller 30 dagars 
granskningstid.  
 
 
Ronneby 2023-01-31 
 

Matilda Stjärnfäldt 
Planarkitekt 

Helena Revelj 
Stadsarkitekt 
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