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 Detaljplan del av Gata 3:7 m fl  
Björkenäs och södra Skäppevik  

 
Planbeskrivning  

Samråd BMN 2022-04-20 28§ 
Granskning BMN 202X-XX-XX XX§ 

Antagande KF 202X-XX-XX XX§ 
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Inledning 
PLANENS BAKGRUND OCH 
HUVUDDRAG 
Ett önskemål om planläggning av Gata 3:7 och 
Gata 2:2 har inkommit. En översiktlig 
genomgång av tillgänglig information har skett 
och ett behov av en alternativ väg till Björkenäs 
1:1 via fastigheten Sandlycke 1:1 har då 
framkommit.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22 §181/19 
att syftet är att planlägga området för nya 
bostäder, en säker väg samt en utökad byggrätt i 
förhållande till gällande detaljplan. Planarbetet 

genomförs därmed enligt 2015 – 2020 års planbestämmelsekatalog. 
 

PLANOMRÅDE 
Planområdet är beläget söder om Bergkvara och avgränsas av det allmänt 
tillgängliga naturområdet kring Björkenäs udde samt av havet i öster, av 
höjdryggen på fastigheten Gata 2:2, av gamla E22ans vägsträckning samt av 
Gata 1:1, 2:3, 3:4, 3:6. Området är totalt cirka 27,6 ha stort varav ca 3,4 ha 
redan är bebyggt. 

TORSÅS 

SÖDER-
ÅKRA 

BERGKVARA 

Gata 3:7 

Sandlycke 1:1 

Björkenäs 1:1 

Gata 2:2 
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PLANARBETET OCH ARBETSPROCESSEN 
Då området inte kan antas vara av betydande intresse för allmänheten 
genomförs planarbetet med standardförfarande. Ett planeringsbesked från 
länsstyrelsen har inte begärts (PBL 4:10a). 
 
Vid upprättande av detaljplan ska en lagstadgad planeringsprocess följas, med 
följande steg; 

 
Samrådsskede 
Granskningsskede 
Antagande 
 

En samrådshandling är ett förslag till ny detaljplan. Under samrådstiden ges 
berörda och intressenter möjlighet att ge synpunkter på förslaget. Detaljplanen 
kommer efter samrådet att bearbetas inför ett granskningsförslag. Det ges då 
en sista möjlighet att yttra sig. För utbyte av information och synpunkter hålls 
samrådshandlingar till detaljplanen tillgängliga. Inkomna synpunkter kommer 
att sammanställas och presenteras för bygg- och miljönämnden.  
 
PLANFÖRHÅLLANDEN OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Gällande detaljplaner  
För områdets norra del finns en detaljplan - ” Sommarstugeområde vid 
Skeppevik” som vann laga kraft 1958-12-10 och som är planlagd för bostads- och 
campingändamål. Detaljplanens intentioner i området har inte följts. I nordväst, i 
Järnsida finns detaljplaner för bostadsändamål. Se utdrag från planmosaik nedan.  
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Översiktsplanering  
Enligt gällande översiktsplan är planområdet ett 
utvecklingsområde i ”Översiktsplan för Torsås kommun 
2010” laga kraft 2011-06-21.  
Översiktsplanen föreslår att ny bebyggelse i området 
separeras från befintligt genom att åtskilda 
bebyggelsekluster med avskiljande grönområden med 
syftet att tillåta en avvikande bebyggelsekaraktär - ett nytt 
bostadsområde. Möjligheter till en eventuell flytt av 
campingplatsen, riktlinjer för byggnaders utformning 
samt utredande av lämpligaste sträckning av tillfartsväg till 
ny bebyggelse är andra åtgärder som föreslås. I 
länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen 
saknas kommentarer kring det aktuella området. Kartan 
till vänster visar orangefärgade utvecklingsområden samt 

gulrandig strandskyddad mark. 
 
Riksintresse för naturvård enligt MB 3kap 6§  
Markområdet mellan planområdet och havet del berörs av riksintresse för 
naturvård, ”Södra Kalmars moränskärgård” NRO08050 sträcker sig längs hela 
kommunens kustremsa och vidare norrut. Berggrunden består av sandsten som 
överlagras av sandstenmorän, vilket är unikt. Området är även referenslokal för 
moränkust av underkambrisk sandsten med flera lövskogar, stränder, betesmarker 
och stora botaniska värden. Riksintresset har ett rikt fågelliv och är en viktigt 
fortplantnings- och uppväxtmiljö för fisk och säl. Området kan enligt 
riksintressebeskrivningen påverkas negativt av bebyggelse inom 
riksintresseområdet. 
 
Riksintresse för högexploaterad kust enligt MB 4kap 4§  
Inom riksintresseområdet får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av 
kompletteringar till befintlig bebyggelse om det inte påtagligt skadar områdets 
samlade natur- och kulturvärden. Turismens och det rörliga friluftslivets intressen 
ska beaktas. 
 
Bostadsförsörjningsprogram  
I Torsås kommuns bostadsförsörjningsprogram beskrivs olika scenarier och vilka 
konsekvenser de får på bostadsmarknaden. I åtgärdsprogrammet har beslutats att 
planarbeten för nya äldrebostäder och ny tomtmark för styckebyggda småhus ska 
sättas igång. 
 
Strandskydd  
Planområdets östra del omfattas av utökat strandskydd.  
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Förutsättningar  
BEBYGGELSE 
Områdets norra del - Skäppevik, består av en udde med ett låglänt och tätt 
bebyggt fritidshusområde. Bebyggelsen är framför allt från sextiotalet. 
Planområdets södra delen består av skog och åker. I närområdet finns en 
camping. Längs gamla E22 och i närbelägna Norra kärr finns exempel på äldre 
bebyggelse. 
 
FRITIDSLIV OCH NATUR 
En naturvärdesinventering enligt svensk standard (detaljeringsgrad detalj), en 
inventering av stråk och samband samt en inventering av arten strandödla har 
genomförts för planområdets södra del samt för resterande del av det 
obebyggda området mellan Skäppevik och Järnsida. En naturvärdesinventering 
enligt svensk standard speglar området så som det varit vid de tillfällen platsen 
besökts.  
 
Områdets sydöstra del längs kusten klassas som NVI 2 och består av 
ohävdade strandängar och driftvallar som till större delen består av högväxt 
vass och havssäv.  Vid stranden finns även en naturlig bassäng av havsvatten – 
en glo. Vid inventeringen sågs strandkrypa, smultronklöver, gulkämpar, 
strandmålla med fler växter här. Enligt artportalen har tidigare den fridlysta 
arten sandödla siktats inom området och därför har ”Manual för uppföljning i 
skyddade områden – skyddsvärda däggdjur, samt grod- och kräldjur” följts. 
Under inventeringen påträffades inga sandödlor, vilket sannolikt betyder att 
det inte finns en större population av sandödla i det inventerade området, men 
enstaka exemplar kan eventuellt finnas. Området hyser habitat främst 
kopplade till stenmurar som kan vara av visst värde. Den här delen av 
planområdet berörs av strandskydd samt riksintresse för natur och finns med i 
naturvårdsverkets våtmarksinventering. 
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I mitten av planområdet finns två åkrar i träda med mycket blommande växter 
som även är viktiga växter för insekter t.ex. syror, fibblor och måror. I 
naturinventeringen bedöms dessa åkrar som NVI 3 med ett visst artvärde och 
ett påtagligt biotopvärde.  Påträffade arter vid inventeringstillfället är bl a 
bergsyra, rödklöver, kråkvicker och råfibbla.  

 
I den västra delen, gränsande till trädorna finns ett sandtag samt anslutande 
torräng med mycket insekter t.ex. bin. Det finns mycket bohålor för insekter i 
skärningar. Sanden är exponerad, vindskyddad och solbelyst i vissa delar. 
Området bedöms som NVI 2 med ett påtagliga art- och biotopvärden. Den 
rödlistade arten mindre purpurmätare (NT) har hittats på platsen.  
 
Det finns ett antal stenmurar i området. I gränsen mellan skogs- och 
jordbruksmark finns ett stråk av stenmurar vilket bedömts som NVI 4 där 
arter som ek, asp, tall, murgröna, buskstjärnblomma, ängskovall m fl hittats.  
 
Resterande del av det södra området är skogs- och jordbruksmark. 
Skogsmarken består till största delen av produktionsskog av tall. Åkermarken 
är belägen västerut nära E22.  
 

N 

Skäppevik 

Järnsida 
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Marken närmast områdets tillfartsväg – gamla E22 består av åkerholmar med 
gamla tallar, björk och lönn. Här har arter som ängssyra, getrams, snöbär och 
akleja hittats. Området har bedömts som NVI 3 

 
I Skäppevik kringgärdas den aktuella bebyggelsen av ett låglänt gräsbevuxet 
grönområde och innehåller flera badplatser. 
 
Enligt information från Jordbruksverket är det drygt 500 meter mellan 
planområdet och närmaste produktionsenhet för djurhållning.  
 
KULTURMILJÖER OCH FORNLÄMNINGAR 
Områdets västra del ingår i det av Torsås kommun år 2019 framtagna 
kulturmiljöprogrammet. Marken ingår i ett huvudområde för Järnsida men är 
inte del av någon värdekärna och betraktas inte som särskilt värdefullt enligt 
plan- och bygglagen. Området beskrivs som ett mycket fornlämningstätt 
kustlandskap med flera synliga gravfält av järnålderskaraktär, 
stenåldersboplatser, fossil åkermark, stensättningar och resta stenar. Många av 
dessa är idag svåra att upptäcka med bara ögat. Se kartbild till vänster. 

 
I områdets västra del finns Torsås kommuns 
enda kända hällristningslokal (RAÄ Söderåkra 
109:1). Blocket med ristningen ligger inte på 
ursprunglig plats utan har flyttats dit från 
närliggande åkermark. Ristningen är något 
osäker, men har tolkats som en skeppsristning. I 
området finns också enstaka gravrösen som visar 
att det finns andra bronsålderslämningar i 
området, utöver den möjliga ristningen. Kartan 
visar ett utdrag från riksantikvarieämbetets 
register för fornlämningar. 
 

TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER 
Planområdets norra del nås idag via en smal väg västerifrån från gamla E22. 
Vägen är i delar väldigt låglänt. Den södra delen saknar väg. 
 
Det saknas skilda gång- och cykelvägar i närområdet. När nuvarande E22 
ersätts med ”E22 – Förbifart Bergkvara” kan cykeltrafik på nuvarande e22 
möjliggöras. Planerad byggstart för förbifarten är 2027.  
 
Närmaste busshållplats är idag belägen längs nuvarande E22 cirka 700 meter 
från planområdet. Här passerar bussen mellan Kalmar och Karlskrona drygt 
trettio gånger under vardagar. 
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HANDEL OCH SERVICE 
I anslutning till planområdets redan bebyggda del finns en liten servicebutik 
samt ett café. I Bergkvara, ca sex kilometer bort finns en matbutik samt en 
pizzeria. I Torsås samhälle finns ett större utbud av kommersiell, offentlig och 
social service.  
Förskola samt skola f-6 finns i Bergkvara. Årskurs 7-9 finns i Torsås och 
gymnasieskola i Kalmar. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Området är delvis beläget inom verksamhetsområde för allmän va-anläggning. 
Bergkvara reningsverk är dimensionerat för 7500 pe (personekvivalent) För 
reningsverket har antalet anslutna, baserat på antalet abonnenter, uppskattas 
till 5 900 pe. 
 
Dagvattenledningar finns inom område för allmän va-anläggning. 
 
Det är E.ON som ansvarar för områdets elnät. Kretslopp Sydost ansvarar för 
renhållning, sophämtning, slamtömning och återvinning.  Fiberutbyggnad 
pågår inom kommunen. 
 
MARKFÖRHÅLLANDEN 
Marknivåer 
Markens nivå ligger mellan 0 och 11 meter över havet och lutar mot öster. 
Områdets norra, redan bebyggda del, är belägen på mellan 0 och 3,5 meter 
över havet. 
 
Enligt boverkets vägledning bör ny sammanhållen bebyggelse eller bebyggelse 
med samhällsviktig verksamhet lokaliseras till områden som inte hotas av 
översvämning och som grundregel lokaliseras över beräknad högsta nivå för 
sjöar och hav eller nivån för beräknat högsta flöde i vattendrag. Effekten av ett 
förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd behöver beaktas. 
För Kalmar län är denna nivå 2,8m över havet. Enklare byggnader som garage 
eller uthus kan utan begränsning placeras på låga nivåer. 
 
Geoteknik 
Enligt SGU består området av bergarterna kalksten, sandsten eller lerskiffer 
och jordarten morän. Längs vattenlinjen består marken av sandsten som 
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överlagras av sandstensmorän vilket är 
unikt i landet. Längs gamla E22an löper ett 
välutbildat strandvallsystem. Vallarna 
bildades för 6000 - 7000 år sedan, under 
Littorinahavet. Se bild till vänster. 
 
En översiktlig markradonriskkarta togs 
fram för hela Torsås kommun 1992. De för 
området uppmätta värdena visar på 
normalrisk för radon.  
 

 
Planförslag 
 
UTGÅNGSPUNKTER 
Planområdets norra del, Björkenäs behöver en säker tillfartsväg belägen minst 
2,8 meter över havet som gör området tillgängligt vid översvämning.  
 
En anpassning till verkligheten för den norra delens befintliga bebyggelse ska 
genomföras. 
 
För en så snar sträckning av tillfarten till Björkenäs 1:1 som möjligt samt för 
att möjliggöra en successiv etablering av ny bebyggelse behöver områdets 
tillfartsväg vara belägen i den norra delen av den obebyggda marken, på Gata 
3:7.  
 
Mark inom område för strandskydd och riksintresse för naturvård ska skyddas. 
 
Det ska vara möjligt att på ett enkelt sätt röra sig till fots mellan kvarteren i 
området. 
 
Där vägen från Björkenäs 1:1 möter den nya tillfartsvägen är tätare bebyggelse 
lämplig. 
 
PLANFÖRHÅLLANDEN OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Gällande detaljplaner  
En ny detaljplan innebär att nu gällande detaljplan upphävs i de delar där dessa 
överlappas.  Detta planförslag innebär en utökning av tillåten byggnadsarea 
och innebär att områdets befintliga byggnation blir planenlig. 
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Översiktsplanering  
Planförslaget följer i stort sett översiktsplanens intentioner för utveckling i 
kommunen och för området.   
 
Riksintresse för naturvård enligt MB 3kap 6§  
Planområdet gränsar till riksintresseområdet och är en komplettering till ett 
tidigare exploaterat bebyggelseområde. Tillgängligheten till riksintresseområdet 
samt belastningen på området ökar när fler människor bor i närheten av 
området. Planförslaget skyddar områden med höga naturvärden. För vissa 
stenmurar kommer biotopskyddsdispens för att flytta stenmurarna att sökas. 
 
Riksintresse för högexploaterad kust enligt MB 4kap 4§  
Planförslaget är en komplettering till ett tidigare exploaterat bebyggelseområde 
och strider därför inte mot riksintresset för högexploaterad kust. 
Tillkommande bebyggelse planläggs som bostäder. Planförslaget skyddar 
områden med höga naturvärden. För vissa stenmurar kommer 
biotopskyddsdispens för att flytta stenmurarna att ansökas.  
 
Bostadsförsörjningsprogram  
Planförslaget möjliggör en utökning av kommunens bostadsbestånd och kan 
bidra till en större rörlighet på marknaden och därmed frigöra lediga småhus. 
 
Strandskydd  
För mer information se under rubriken ”strandskydd” sidan 13..  
 
MARK- OCH VATTENANVÄNDNING 
Planområdets markanvändning kommer att förändras från jungfrulig mark till 
mark för bostadsändamål(B), lokalgata (GATA), gång- och cykelväg 
(GCVÄG), torg (TORG) och natur (NATUR).  
 
BEBYGGELSE, KULTURMILJÖER OCH FORNLÄMNINGAR  
Planförslaget innebär att detaljplanen tillåter 20% byggnadsarea (e1 20%) för 
den norra, redan bebyggda delen och för områdets resterande obebyggda delar 
30% byggnadsarea (e2 30%).  
 
Planområdets nockhöjder för huvudbyggnad varierar mellan 5 och 11 meter. 
(<5.0>, <7.5>,<11.0>).  

 
Området som föreslås för bostadsändamål är knappt 95000 kvm stort 
(9,5hektar) av detta är cirka idag cirka 65000 kvm oexploaterad mark. 
Tomtstorleken tillåts variera mellan 800kvm och 2000kvm (d1 550) (d2 
2000). För vissa platser saknas begränsning av tomtstorleken.  
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Byggrätten varierar beroende på tomtstorlekarna. Detta innebär att på den 
vanligt förekommande tomtstorleken 1000kvm tillåts en byggnadsarea mot 
marken på 300kvm som när nockhöjden tillåter kan bebyggas med ytterligare 
en eller två våningar.  
 
Förslaget innebär att byggnad ska placeras minst 3 m från tomtgräns (p1) 
vilket möjliggöra underhåll och dagvattenhantering på den egna tomten.  
 
Eventuell uppfyllnad måste ske på den egna fastigheten. Detaljplanens 
administrativa bestämmelser tar bort lovplikten för stödmur lägre än 0,5 m 
under tio år (a5).  
 
Längs områdets tillfartsväg (gamla E22) finns fornlämningar. Infarten till 
området har placerats utanför det av Riksantikvarieämbetet utpekade området.   
 
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet  
omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet 
ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen. Detta gäller även tidigare 
okända fornlämningar. Detta är dock ingen fråga för detaljplanen utan regleras 
i annan lagstiftning. 
 
FRILUFTSLIV OCH NATUR 
Planförslaget innebär att mark med NVI-klass 2 kommer att skyddas i 
detaljplanen och att viss mark med NVI-klass 3 och 4 kommer att tas i 
anspråk framför allt för områdets genomfartsväg.  
 
Den mark som kommer att tas i anspråk är: 
- De två åkrar som idag är i träda. Planförslaget innebär att ca 40% av 

marken planläggs som natur. Övrig mark behöver tas i anspråk för att 
möjliggöra en genomfart genom området. En mindre del av marken 
planläggs även för bostadsändamål. Marken klassas som NVI 3 på grund 
av ett påtagligt biotopvärde. Värdet består av blommande växter som även 
är viktiga växter för insekter. Åkrarna har i gällande översiktsplan inte 
bedömts som värdefull odlingsmark. 

 
- Marken närmast områdets tillfartsväg (gamla E22) klassas som NVI 3 

med ett påtagligt biotopvärde då det är en åkerholme med äldre lövträd. 
Området behöver tas i anspråk för en väg in i planområdet. Vägen är 
placerad för att undvika grövre träd samt åkerholmen. 
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Genom att planlägga naturstråk samt skyddszoner kring ett urval stenmurar i 
området möjliggörs spridningskorridorer. Ett antal stenmurar belägna inom 
allmän platsmark kommer skyddas genom planbestämmelse (q1) För 
återstående stenmurar avser kommunen att ansöka om biotopskyddsdispens 
för att flytta murarna.  
 
Sandtaget är boplats för den rödlistade fjärilsarten Mindre purpurmätare som 
hittats inom området och planläggs som natur. Genom att skydda sandtaget 
och torrängen vid boplatsen bedöms inte någon negativ påverkan ske. 
 
Mark som exploateras blir inte längre tillgänglig för rekreation. 
 
TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER  
Nytillkomna och befintliga bostäder kan sammantaget innebära ca 700 
trafikrörelser per dygn. Genom att kräva att bostädernas behov av parkering 
sker på kvartersmark säkerställs parkeringsbehovet(n1). Kravet kan innebära 
en begränsning för tillåten byggnation.  
Tätt bebodda områden bidrar till en bättre fungerande kollektivtrafik. I Sverige 
bor det i genomsnitt i 2,7 personer per ägt småhus, Fullt utbyggt beräknas 
därför bostäder för ca 14,7 personer per hektar inklusive naturområdet kunna 
anordnas. Detaljplanen når inte upp till en tillräcklig täthet för att fullt ut 
stödja kollektivtrafiken men innebär en utökning av underlaget för 
kollektivtrafik i området.  
 
HANDEL OCH SERVICE  
Ett större antal boende kan innebära ett större underlag för service i 
Skäppevik, i Bergkvara och i kommunen. Den nybyggda förskolan i Bergkvara 
bedöms ha tillräcklig kapacitet för det högre behovet av omsorg som kan bli 
resultatet av områdets utbyggnad. Det finns dessutom möjlighet att genom en 
tillbyggnad utöka förskolan med ytterligare två avdelningar. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING  
Det finns vatten- och avloppsledningar i planområdets norra del. Det 
befintliga VA-nätet är utbyggt med hänsyn till kommande klimatförändringar. 
Utbyggnad av VA exklusive dagvatten och ett ev behov av brandpost kommer 
att ske av det kommunala bolaget Torsnet i samband med exploatering. Även 
framtida VA-utbyggnad kommer att anpassas till havsnivåhöjningen. Det finns 
utrymme för ytterligare anslutningar vid Bergkvara reningsverk. 
 
Höjdsättning för kvartesmark redovisas i plankartan (+2,8) Hårdgjord mark 
på kvartersmark har begränsats till 30% (b1). Dagvattenavrinning från 
kvartersmark kommer att ske till intilliggande naturområde via anordnade 
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svackdiken (dike1) och veck på gatan. Avsikten är även att anordna ett veck 
på asfalten med 3 promilles lutning.  
 

 
 
I det cirkelformade grönområdet behöver ett överdämningsområde anordnas 
(äng) (fördröjning). Överdämningsområdet ansluts inte till dagvatten. 
Områdets lägsta punkt får inte understiga 2,7m och markhöjden får inte 
understiga 3,1m  i gröna böjen. Detta innebär att 250 kubik vid 85 mm per 
timme som översilningsytan ska ta emot plus eventuellt 78/4*6,5 kubik 
pumpvatten från vägen i det nordöstliga området. Överdämningsytan antas 
därför kunna ta emot upp till 400 kubik vatten. Dagvatten från det nordöstliga 
området pumpas till överdämningsområdet. 
 
I den sydöstra delen rinner vattnet söderut från "torget" och sedan till en 
överdämningsyta i grönområdet österut. Torget kommer att slutta österut. 
 
Våtmarken i områdets västra del planläggs som <Våtmark> Detaljplanen 
innebär även att såväl kvarters- som allmän platsmark höjdsätts.  
 
Det finns elledningar i planområdets norra del. Ytterligare utbyggnadsbehov 
kommer att genomföras av E.ON. Elledningar belägna på kvartersmark som 
inte skyddas i detaljplanen kommer att flyttas. 
 
Fiberutbyggnad kommer att ske av Torsås kommun. 
 
Planförslaget följer Kretslopp Sydosts rekommendationer om transportvägar 
för renhållningsfordon. Miljörum och uppställningsplatser för avfallskärl eller 
dylikt för bostadens behov ryms inom begreppet bostadsanvändning. 
Detaljplanen säkerställer markens lämplighet. 
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GEOLOGI OCH GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  
Vid planläggning prövas planen enligt länsstyrelsens rekommendationer för  
strandnära byggnationer. Där framgår att nybyggnationer av bostadshus, 
riskobjekt samt samhällsfunktioner av betydande vikt endast kan lokaliseras på 
mark med låg sannolikhet för översvämning, det vill säga mark som ligger 
minst +2,8m över 1990 års medelvattennivå.  
 
Delar av kvartersmarken är låglänt beläget och behöver fyllas för att uppnå 
länsstyrelsens krav. Detta kräver att delar av kvartersmarken höjs genom 
uppfyllnad. Det är därför nödvändigt att ta reda på markens geologiska 
egenskaper. En utredning kommer att genomföras inför granskningsskedet. På 
ett urval platser ställer detaljplanen krav på markens höjd över nollplanet 
(+2,8) samt på vägens höjd över nollplanet (väghöjd1). 
 
I den norra, redan bebyggda delen av planområdet har bostäder belägna över 
1m tagits med. Enligt nuvarande faktaunderlag kommer havsnivån att vara en 
knapp meter över dagens nivåer (medelvattenstånd). Utöver detta kommer 
högsta havsvattennivån att öka och innebära ett ytterligare påslag till denna 
meter. Planområdet innefattar inte mark som konstant kommer att befinna sig 
under medelvattenståndets vattenyta eller tomtmark dit det inte är möjligt att 
anordna en väg belägen 2,8m över havsnivån. 
 
En översiktlig beräkning av innebär att cirka 45 700 kubikmeter massor 
behövs för att fylla låglänt mark. Detta motsvarar drygt 6500 lastbilsflak med 
jord. Avsikten är att flytta massor inom planområdet. En massbalans avses tas 
fram inför granskningsskedet. 
 
HÄLSA OCH SÄKERHET 
För att säkerställa att marken är lämplig för bostäder krävs att dessa utförs 
radonskyddade. Inom område med normalrisk för radon bör alla byggnader 
där människor stadigvarande vistas, uppföras radonskyddade. Detta är dock 
ingen fråga för detaljplanen utan regleras i annan lagstiftning. 
 
I områdets norra och östra del kommer startbesked för byggnation i 
bygglovsskedet inte att kunna ges innan väg till området är färdigställd. 
Detaljplanen ställer krav på kvartersmarken genom plushöjder (+3,0) och 
genom att byggnation ska ske med en lägsta grundläggningsnivå av +2,8möh 
eller genom en tekniskt säkerställd konstruktion (m1). För redan bebyggda 
tomter innebär detta att nytillkommande byggnadsyta t ex vid en tillbyggnad 
behöver säkras mot översvämning.  
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STRANDSKYDD 
I samband med att en ny detaljplan antas återinförs strandskyddet i 
planområdets norra del och denna detaljplan upphäver därför strandskyddet 
igen.  
 

Dessutom upphävs strandskyddet för det 
idag orörda naturområdet i områdets 
mellersta östra del. Se karta till vänster. 
Det är kvartersmarken inom det randiga 
området som avses.Området innefattas 
idag av det utökade strandskyddet.  
 
Enligt 7 kap 14 § miljöbalken finns en 
möjlighet för länsstyrelsen att besluta om 
att utöka strandskyddet. För att utöka 
strandskyddet ställs högre krav, 
strandskyddet får bara utökas för att 
säkerställa strandskyddets syfte, dvs för att 
trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till 
strandområden och för att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten.  
 
Det aktuella området saknar enligt den 

genomförda naturvärdesinventeringen värde för djur- och växtliv inom 
området. Enligt kommunens bedömning säkerställs strandskyddets syfte inom 
de områden som klassats och ytterligare skydd av området är inte nödvändigt. 

 
 

Miljökvalitetsnormer  
BULLER  
Miljökvalitetsnormen för buller syftar till att omgivningsbullret inte ska 
medföra skadliga effekter på människors hälsa.  
I de största kommunerna med mer än 100 000 invånare omfattar 
miljökvalitetsnormen omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser 
och tillståndspliktiga hamnar. Även små och medelstora kommuner omfattas 
av bullernormen i de områden som störs av buller  
•från större vägar med över 3 miljoner fordon/år.  
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•större järnvägar med över 30 000 tåg/år samt  
•större civila flygplatser med över 50 000 flygrörelser/år.  
Torsås kommun saknar områden som omfattas av miljökvalitetsnormen för 
buller.  
 
LUFT  
Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i 
tätorter. Riktvärden finns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen samt 
PM10 (partiklar i utomhusluft). Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön.  
Utomhusluften i Torsås kommun är av god kvalité. Planens genomförande 
medför lokalt en liten ökning av trafiken men inte i sådan omfattning att 
utomhusluften försämras mer än försumbart.  
 
VATTEN  
Miljökvalitetsnormerna för vatten syftar till att skapa en så god kvalitet på vårt 
vatten att ekosystemen fungerar på ett livskraftigt sätt och ekosystemtjänsterna  
bibehålls.  
 
Avrinningsområden Det aktuella planområdet är beläget inom 
huvudavrinningsområde ”Mellan Bruatorpsån och Lyckebyån” samt 
delavrinningsområdet ”(2016): Rinner mot M v s Kalmarsunds kustvatten”.  
Den föreslagna dagvattenlösningen innebär att avrinning från kvartersmarken 
kommer att ske via veck i asfalten samt svackdiken och sedan vidare till en 
översvämningsyta i naturmarken i planområdets mitt alternativt i en 
översvämningsyta öster om den nytillkomna bebyggelsen. 
 
Aktuella miljökvalitetsnormer för vatten  
Planförslaget får inte försämra avrinningsområdets status. 
Miljökvalitetsnormerna för vatten i kustområdet uppnår inte god kemisk status 
och har måttlig ekologisk status samt ett otillfredsställande grundvatten. 
Kusten omfattas av ett undantag från gällande miljökvalitetsnormer men ska 
senast 2027 ha god ekologisk status. De bakomliggande orsakerna till 
statusklassningarna beror på atmosfäriskt nedfall samt påverkan från gamla 
utsläpp som fortfarande påverkar havsbotten.  
Det är framförallt bromerade difenyletrar(pbde) och kvicksilver som är 
orsaken till statusklassningen.  
För både pbde och kvicksilver har mindre stränga krav beslutats då det 
bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna till de nivåer som motsvarar 
god kemisk ytvattenstatus. Problemet beror främst på påverkan från långväga 
luftburna föroreningar och i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att 
åtgärda det. De nuvarande halterna får dock inte öka.  
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Kvicksilvrets ursprung är långväga atmosfäriska utsläpp från tung industri och 
förbränning av stenkol. I Sverige har en stor mängd av det nedfallande 
atmosfäriska kvicksilvret under lång tid ackumulerats i skogsmarkens 
humuslager, varifrån det kontinuerligt sker ett läckage till ytvattnet med 
påföljande ackumulering i vattenlevande organismer och fisk. De 
bakomliggande orsakerna till statusklassningarna beror på atmosfäriskt nedfall 
samt påverkan från gamla utsläpp som fortfarande påverkar havsbotten. Den 
ekologiska statusen är måttlig beroende på övergödning på grund av belastning 
av näringsämnen, höga kvicksilverhalter i fiskbeståndet samt morfologiska 
förändringar och kontinuitet. 
 
Ytvattenförekomsten dvs havet, är en del av samma delavrinningsområde som 
mark inom planområdet. Dagvatten från planområdet kommer att släppas ut i 
ytvattenförekomsten. Idag uppnår ytvattenförekomsten inte god kemisk status 
och har en måttlig ekologisk status. Enligt prognosen finns risk att varken god 
kemisk eller god ekologisk status uppnås inom utsatt tid. 
Föroreningar i dagvatten är oftast kopplade till näringsrika partiklar som 
regnvattnet för med sig från markytan. Under vinter och vår innehåller 
dagvattnet ofta mycket höga halter av dessa partiklar, varvid även de högsta 
halterna av föroreningar förekommer då. De näringsrika partiklarna bidrar till 
övergödning av Östersjön. 
 
Planområdet är även beläget inom grundvattenförekomsten (2017-2021): 
Kalmar). Områdets kvantitativa status är otillfredställande eftersom uppmätta 
kloridvärden återkommande överstigit riktvärdet. Kloriden kommer från 
saltvatteninträngning i ett antal brunnar i Blekinge län. Kloridhalterna kopplas 
till ett överuttag vid kustnära brunnslägen och påverkar därmed den 
kvantitativa statusen i stället för den kemiska. Områdets kemiska status är god.  
 
Planområdet är eller kommer att vara inom verksamhetsområde för 
kommunalt vatten och avlopp. Kommunen bedömer att 
grundvattenförekomsten inte kommer att påverkas negativt av planens 
genomförande. 
 
Områdets dagvattenhantering 
En exploatering enligt planen medför att marken till största delen troligen 
kommer att bestå av trädgårdsmark. Under rubriken ”teknisk försörjning” 
redovisas översiktligt den planerade dagvattenlösningen. Det tillkommande 
dagvattenflödet beräknas kunna fördröjas genom infiltration i marken, 
svackdiken och översvämningsytor. Genom att fördröja vattnet kommer 
föroreningar och näringsämnen till exempel fosfor via sedimentering och 
kväve via fördröjning att omvandlas, fastläggas och renas så att det vatten som 
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tillförs ytvattenförekomsten inte försämrar vattenkvaliteten. 
 
Sammantagen bedömning miljökvalitetsnormerna för vatten 
Kommunens bedömning är att planförslaget inte orsakar någon försämring av 
miljökvalitetsnormen för vatten eftersom infiltrationsbädden renar den 
nedsmutsning som kan ha skett på bostadsmarken. 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan  
En undersökning om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan har 
gjorts enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Ett genomförande av 
detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4kap. 34§ plan- och bygglagen 
(PBL) erfordras inte. 
 
 
Administrativa frågor 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  
Respektive fastighetsägare ansvarar för att fastighetsbildning kommer till 
stånd. Fastigheter kan efter ansökan hos lantmäteriet bildas genom 
fastighetsbildning. Varje markägare ansvarar för att utbyggnaden följer 
detaljplanen på sin fastighet. Respektive markägare är huvudman för de 
allmänna platser som är utlagda i detaljplanen, betecknade med GATA, 
GÅNG, TORG och NATUR. Det finns en överenskommelse mellan 

markägarna att genomföra denna utbyggnad gemensamt.  
Samfällighetsföreningar ska ta över huvudmannaskapet för den allmänna 
platsmarken, dvs för huvudvägen genom området, för områdets stickgator 
samt för naturområden. Området saknar adresser kopplade till en gata. 
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Elledningar belägna på kvartersmark som inte skyddas kommer efter kontakt 
med E.ON att flyttas mot en kostnad. 
 
Tekniska anläggningar inom kvartersmark skyddas genom markreservat och 
genom användningen transformatorstation (u1 och E1). Ledningar inom 
området bör fastighetsrättsligt säkras genom ledningsrätt. 
Fastighetsbestämning av de fastighetsgränser som behöver fastställas inför ett 
antagande av detaljplanen kommer att genomföras inför granskningsskedet. 
Ett förslag till avtal inför detaljplaneläggning av berörda fastigheter har 
upprättats mellan kommunen och fastighetsägarna. Avtalet syftar till att 
klargöra förutsättningarna för det fortsatta planarbetet samt att översiktligt 
reglera förutsättningar för detaljplaneringen. Något exploateringsavtal har inte 
upprättats. 
 
KOSTNADER VID UTBYGGNAD 
Det finns inte något allmänt intresse för huvudmannaskap för allmän 
platsmark inom området eftersom dessa i allt väsentligt tillgodoser endast det 
planlagda områdets egna behov. De enskilda markägarna är skyldiga att ställa i 
ordning den allmänna platsmarken så att den kan användas för avsett ändamål 
efter hand som bebyggelsen färdigställs samt att ansvara för dess drift och 
skötsel (Huvudmannaskap). Huvudmannaskapet bör överföras på en 
Gemensamhetsanläggning (GA) för allmän platsmark. (PBL 4:7). Detta 
innebär att GA är ansvarig för anläggandet av gator och andra allmänna platser 
samt svarar för drift och underhåll av dessa. Naturmarken i området är en 
sådan allmän plats. Fastighetsägaren ansvarar för att fastighetsbildning samt 
gemensamhetsanläggning kommer till stånd. Markägaren/exploatören ansvarar 
för att utbyggnaden sker enligt plan. GA:s ansvar för drift och underhåll av 
viss allmän platsmark kan genom avtal överföras på kommunen. 
 
Huvudmannen kan i sin tur kan ta ut delar av kostnaderna genom 
markförsäljning. 
 
Inför exploatering kan detaljprojektering krävas. 
 
Kostnad för markbearbetning av planområdet är ännu inte känd.  
 
VA-anläggningens utbyggnad bekostas av VA-kollektivet som sedan tar ut 
kostnaderna genom anslutningsavgifter enligt Torsnets taxa.  
 
Utbyggnad av elnätet bekostas av nätinnehavaren som sedan tar ut 
kostnaderna genom anslutningsavgifter enligt nätinnehavarens taxa.  
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Elledningar belägna på kvartersmark som inte skyddas genom ledningsrätt 
flyttas på bekostnad av exploatören. 
 
Alla kostnader förknippade med bildandet av ledningsrätter inom planområdet 
bekostas av respektive ledningsinnehavare. Förrättningskostnader regleras 
enligt lantmäteriets avgifter för lantmäteriförrättning.  
 
Planavgift kommer att tas ut i bygglovskedet enligt bygg- och miljönämndens 
taxa (PBL12:9). 
 
GENOMFÖRANDETID 
Planens genomförandetid är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Innebörden av begreppet genomförandetid är att fastighetsägare inom 
planområdet har en garanterad rätt att få bygga enligt planen under 
genomförandetiden. Vägras bygglov, som uppfyller planens villkor för 
byggnationen samt gällande lagstiftning, har fastighetsägarna rätt till 
skadestånd. Efter genomförandetidens utgång bortfaller den garanterade rätten 
att bygga. Planen gäller dock fortfarande tills den upphävs eller ersätts med en 
ny plan. Genomförandetiden skall anges till minst fem år och längst femton år. 
Den valda genomförandetiden ger skälig tid för utbyggnad av området. Om 
utbyggnad inte har skett inom denna tid är det lämpligt att kunna ompröva 
områdets innehåll. 
 
TIDPLAN 
Tidsplanen enligt nedan är en försiktig uppskattning som kan komma att 
förändras. 
 
Granskning våren 2023 
Antagande sommaren 2023 

 
Efter att planen är antagen skall beslutet vinna laga kraft. Detta tar normalt 
minst fyra veckor. Om planen överklagas kan det ta betydligt längre tid. 
 
MEDVERKANDE 
Tobias Ulvesjö, VA-chef 
Johanna Eriksson, projektledare vatten 
Gustaf Nilsson, miljösamordnare 
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Fredrika Ternelius, planarkitekt 
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