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Traktgräns

Fastighetsgräns

LINDÅS / ATLE
Traktnamn / Kvartersnamn

Fastighetsbeteckning, samfällighet3:6 , S:1
Övrig gräns (lr, sv, GA mm)

sv
Servitut

lr
Ledningsrätt

Bostadshus, uthus husliv

Bostadshus, uthus takkontur

Annan byggnad

Transformator, skärmtak

Gränspunkt

Väg, gc-väg

Stenmur

Belysningsstolpe

Dike, vattendrag, strandlinje
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5

Nivåkurvor
3

43.8
Mätt höjdpunkt, laserskannad höjd

Fornminne

Anl1

Dikningsföretag

BETECKNINGAR  GRUNDKARTA

UPPLYSNINGAR

Grundkartan framställd genom utdrag och

komplettering av Varbergs kommuns

digitala baskarta.

Aktualitet

Fastighetsindelning: 2020-07-02

Detaljinformation: 2020-07-01

Karin Fridstrand

Avdelningschef

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Skala: 1:2000

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast

angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller

bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

IndustriJ

Infartsgata till industriområde på minst 8 meters bredd

och gång- och cykelväg på minst 3 meters bredd ska

anordnas

T

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största exploatering är 30 000 kvadratmeter

byggnadsarea,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med upplag, parkering och

kompletterande byggnader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

Byggnad får inte uppföras närmre markförlagd högspänningslednings yttersta fas

än 7,5 meter i horisontalled,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Fasad ska i huvudsak utföras i trä,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Upplag får uppföras till högst + 8 meter över befintlig

marknivå,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Förrådsbyggnader och teknikhus kan medges som

komplement till industriändamålet. Maximal

byggnadsarea inom all korsmark är 1200 kvadratmeter

byggnadsarea och maximalt 350 kvadratmeter

byggnadsarea per byggnad. Högsta nockhöjd är 8

meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

4

Stenmur ska uppföras längs med planområdesgränsen,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

+23

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utförande

Minst 2230 m³ fördröjningsvolym för dagvatten ska anläggas inom planområdet,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Vegetationsområde med anknytning till den lokala

vegetationen, till exempel slåtteräng eller

pollinatörsplantering, ej buskar och träd,  4 kap. 10 §

n

2

Vegetationsområde,  4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

Startbesked för bebyggelse får inte ges förrän markens lämplighet säkerställts

genom att föroreningar har avhjälpts så att nivåer för markföroreningar MKM

(mindre känslig markanvändning) erhållits. Bedömning att så har skett kan göras

först när en slutrapport efter utförda avhjälpandeåtgärder har lämnats in och

godkänts av miljö och hälsoskyddsförvaltningen,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

Startbesked får inte ges för byggnad inom 20 meter från luftburen

högspänningslednings närmaste anläggningsdel förrän luftburen

högspänningsledning har flyttats eller markförlagts. Om luftburen

högspänningsledning markförläggs inom planområdet får startbesked inte ges för

byggnad inom 7,5 meter från markförlagd högspänningslednings närmsta fas i

horisontalled,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Gemensamhetsanläggning

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st

p.

Skala: 1:2000 i A1

Plankarta med bestämmelser

Detaljplan för

Del av Lahall 2:13, Lahall 1:18 & Lahall 2:2

Beslutsdatum

Godkänd för samråd

2020-03-26 § 81

Godkänd BN

2020-12-17 § 396

Laga kraft

2021-03-17 

Claus Pedersen Linnéa Enochsson

VÄ102

Godkänd för granskning

2020-08-27 § 269

Bua, Varberg kommun

Upprättad för Stadsbyggnadskontoret av Axel Lindqvist, Radar arkitektur 

Datum 2020-03-26, rev 2020-08-27, rev 2020-11-17

Planchef Planarkitekt

200 m18016014012080 1006040200

Träfabrik

UPPLYSNING

Vid anläggning av väg och byggnation inom 30 meter från

kraftledning ska riktlinjer för säkerhetsavstånd intill luftledning

beaktas och samråd bör ske med ledningsägare. Antagen KF

2021-02-16 § 24
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Traktgräns
Fastighetsgräns

LINDÅS / ATLE Traktnamn / Kvartersnamn
Fastighetsbeteckning, samfällighet3:6 , S:1
Övrig gräns (lr, sv, GA mm)

sv Servitut
lr Ledningsrätt

Bostadshus, uthus husliv
Bostadshus, uthus takkontur
Annan byggnad
Transformator, skärmtak

Gränspunkt

Väg, gc-väg
Stenmur
Belysningsstolpe
Dike, vattendrag, strandlinje

4
5

Nivåkurvor3

43.8 Mätt höjdpunkt, laserskannad höjd
Fornminne

Anl1 Dikningsföretag

BETECKNINGAR  GRUNDKARTA

UPPLYSNINGAR
Grundkartan framställd genom utdrag och
komplettering av Varbergs kommuns
digitala baskarta.

Aktualitet
Fastighetsindelning: 2020-02-19
Detaljinformation: 2020-02-11

Karin Fridstrand
Avdelningschef

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Skala: 1:2000

Skala: 1:2000

Illustrationskarta med bestämmelser

Illustrationskarta

Del av Lahall 2:13, Lahall 1:18 & Lahall 2:2
Beslutsdatum

Godkänd för samråd
2020-03-26 § XXX

Antagen KS/BN
20xx-xx-xx
Laga kraft
20xx-xx-xx 

Claus Pedersen Eva Örneblad XXX
Godkänd för granskning
20xx-xx-xx § xx

Bua, Varberg kommun
Upprättad för Stadsbyggnadskontoret av Axel Lindqvist, Radar arkitektur 
Datum 2020-03-26, rev 2020-08-27

Planchef Arkitekt

200 m18016014012080 1006040200

Träfabrik
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LINDÅS / ATLE Traktnamn / Kvartersnamn
Fastighetsbeteckning, samfällighet3:6 , S:1
Övrig gräns (lr, sv, GA mm)

sv Servitut
lr Ledningsrätt

Bostadshus, uthus husliv
Bostadshus, uthus takkontur
Annan byggnad
Transformator, skärmtak

Gränspunkt

Väg, gc-väg
Stenmur
Belysningsstolpe
Dike, vattendrag, strandlinje

4
5

Nivåkurvor3

43.8 Mätt höjdpunkt, laserskannad höjd
Fornminne

Anl1 Dikningsföretag

BETECKNINGAR  GRUNDKARTA

UPPLYSNINGAR
Grundkartan framställd genom utdrag och
komplettering av Varbergs kommuns
digitala baskarta.

Aktualitet
Fastighetsindelning: 2020-07-02
Detaljinformation: 2020-07-01

Karin Fridstrand
Avdelningschef

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Skala: 1:2000

Traktgräns
Fastighetsgräns

LINDÅS / ATLE Traktnamn / Kvartersnamn
Fastighetsbeteckning, samfällighet3:6 , S:1
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Annan byggnad
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Anl1 Dikningsföretag

BETECKNINGAR  GRUNDKARTA

UPPLYSNINGAR
Grundkartan framställd genom utdrag och
komplettering av Varbergs kommuns
digitala baskarta.

Aktualitet
Fastighetsindelning: 2020-07-02
Detaljinformation: 2020-07-01

Karin Fridstrand
Avdelningschef

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Skala: 1:2000

Skala: 1:2000

Illustrationskarta med bestämmelser

Beslutsdatum
Godkänd för samråd
2020-03-26 § 81

Godkänd BN
2020-12-17 § 396
Antagen KF
2021-02-16 § 24
Laga kraft
2021-03-17 

Claus Pedersen Linnéa Enochsson VÄ102

Godkänd för granskning
2020-08-27 § 269

Upprättad för Stadsbyggnadskontoret av Axel Lindqvist, Radar arkitektur 
Datum 2020-03-26, rev 2020-08-27, rev 2020-11-17

Planchef Planarkitekt

200 m18016014012080 1006040200

Träfabrik
Bua, Varberg kommun

UPPLYSNING
Byggnation enligt illustration förutsätter att luftledning flyttas till nytt läge. 

KLT 3

KLT 3 

industrispår

planområdesgräns
planområdesgränsLuftledning

Ny väg

Säkerhetsavstånd på 20 meter 
från luftlednings yttersta fas.

20 m20 m

planområdesgräns

Norr
planområdesgräns

Sektion B-B skala 1:2000

Sektion A-A skala 1:1000

Ny vägNy väg

KLT 3
Bevarad 
Stenmur i bakgrunden

Sektion A-A
A

A

Sektion B-B

Sektion B-B

KLT3  fabriken

Teckenförklaring

Förråd/teknikhus

Upplag

Vegetation

Väg, cykelväg och parkering

Grusad yta

Byggrätt 

Träd

Kattegattleden, ny dragning

Bevarad stenmur

Föreslagen stenmur

Industrispår

Illustrationskarta

Del av Lahall 2:13, Lahall 1:18 & Lahall 
2:2 
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VÄ102

KUNGÖRELSE

Detaljplan för del av Lahall 2:13, 2:2 och 1:18,

Varbergs kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2021 § 24 att anta

detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 17

mars 2021.

Den som lider skada p g a detaljplanen kan bli berättigad till ersättning

av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och

bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste

väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och

miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden

räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan

rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.



Plan- och  
genomförandebeskrivning

Detaljplan för del av Lahall 2:13, 2:2 och 1:18 
Antagen av kommunfullmäktige  2021-02-16 (§ 24)

Laga kraft 2021-03-17
Varbergs kommun

Dnr: 2019/470

Skala 1:5000
200 m

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar
© Varbergs kommun
© Lantmäteriet
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Sammanfattning
Planområdet omfattar cirka 14 hektar och omfattas av Värö bruks industriområde. 
Syftet med detaljplanen är utveckla befintligt industriområde med möjlighet att 
etablera ny fabrik för verksamhetens expansion. Detaljplanen syftar till att infoga ny 
byggnad väl mellan jordbrukslandskapet och industrilandskapet och att möjliggöra 
en ny tillfartsväg och gång- och cykelväg nordväst om ny byggnad. 

Utvecklingen syftar främst till att på sikt möjliggöra en större fabriksbyggnad i pla-
nens norra del. Området avses inledningsvis nyttjas för timmerupplag och omlast-
ningsverksamhet.

Planprocessen
Planen upprättas med utökat förfarande i enlighet med Plan- och bygglagens (PBL) 
regler. 

I ett första skede upprättas samrådshandlingar, som efter samråd resulterar i en 
samrådsredogörelse. Därefter upprättas granskningshandlingar där kommunen i 
samrådsredogörelsen redovisar hur man har bemött de olika synpunkterna som 
inkommit i samrådet. Innan granskningen skickas en underrättelse om granskning 
av planförslaget ut. Efter granskningen sammanställs synpunkterna som inkommit i 
ett granskningsutlåtande. Efter ett nytt politiskt ställningstagande kan planförslaget 
föras till antagande och vinner efter länsstyrelsens prövning laga kraft. Det utökade 
förfarande innebär att detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Ärendet kommer 
att kungöras. 

Tidplan
Samråd 2:a kvartalet 2020 
Granskning 3:e kvartalet 2020 
Antagande  1:a kvartalet 2021

Planhandlingar
Planbeskrivning (denna handling) med genomförandebeskrivning, 2020-03-26, rev 
2020-08-27 samt 2020-11-25

Plankarta med bestämmelser, 2020-03-26, rev 2020-08-27 samt 2020-11-25

Illustrationskarta, 2020-03-26, rev 2020-08-27 samt 2020-11-25

Grundkarta 2020-07-02

Fastighetsförteckning, 2019-11-14, rev 2020-02-19 och 2020-07-02

Miljökonsekvensbeskrivning, Vatten- och samhällsteknik, 2020-02-17, rev 2020-08-
04

Övriga handlingar
Naturvärdesinventering, Sweco 2019-10-10

Kulturhistorisk utredning, Sweco 2019-09-23

Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Inledning

Plandata 
Planområdet ligger på Väröhalvön cirka 20 km norr om Varbergs centrum. Planom-
rådet omfattar cirka 14 hektar och utgörs delvis av Värö bruks industriområde och 
delvis av angränsande ängs/jordbruksmark. Inom planområdet ligger delar av en 
gammal gård vid namn Båtsmans. Marken är i privat ägo och ägs av Södra skogs-
ägarna ekonomisk förening. Bruksverksamheten är en koncern med olika bolag för 
verksamhetens olika delar. I detta dokument benämns alla delar med Södra.  

Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig industriverksamhet. 
Utvecklingen ska ske genom god gestaltning och en varsam anpassning till omgiv-
ningen. Ny bebyggelse ska infogas väl mellan jordbrukslandskapet och industriland-
skapet. Särskild hänsyn ska visas de stenmurar som finns i området. Syftet är också 
att möjliggöra en ny tillfartsväg och gång- och cykelväg i planens nordvästra del. 

Utvecklingen syftar främst till att på sikt möjliggöra en större fabriksbyggnad i 
planens norra del. Området avses inledningsvis nyttjas för timmerupplag och utlast-
ningsverksamhet. 

Uppdrag
Södra skogsägarna ekonomisk förening inkom under våren 2019 med en ansökan 
om planbesked för en ny fabriksbyggnad nordväst om befintligt industriområde. 

Byggnadsnämnden beslutade den 25:e april 2019 att ge positivt planbesked (BN § 
147).

Bakgrund
Södras verksamhet består av ett sulfatmassabruk (pappersmassa), ett sågverk, en 
pelletsfabrik och en fabrik för framställning av korslimmat trä, KLT. I en KLT-fabrik 
förädlas träråva till stommaterial/byggelement i massivt trä, se avsnitt Beskrivning 
av KLT under kapitel Planförslag. Inom anläggningen finns även timmerupplag och 
industrispår. Massabruket byggdes 1972 och 1974 startades sågverksamheten upp. 
KLT- fabriken har varit i drift sedan hösten 2019. 

Det är stor efterfrågan på KLT och Södras befintliga fabrik, KLT1, är fullbelagd ett år 
framöver. För att möta efterfrågan och behålla sin ställning på marknaden planerar 
Södra för två ytterligare fabriker. Den planerade fabriksutbyggnaden kan delas upp i 
två etapper: 

Etapp 1: KLT2 byggs inne på verksamhetsområdet. Befintliga virkestorkar rivs. 
Verksamhetsytor för utlastning/ färdigvarulager anläggs norr om det norra industri-
spåret utanför sågverksområdet. Fabriken väntas vara i drift kvartal 1 2022.

Planområdets läge på 
Väröhalvön. 

Skala 1:50000
2 km

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar
© Varbergs kommun
© Lantmäteriet
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Etapp 2, om 5-8 år: KLT3 byggs norr om det norra industrispåret. Utlastning/fär-
digvarulager flyttas till en ny verksamhetsyta nordost om KLT3.

Utlastningsverksamheten inom etapp 1 och KLT3 inom etapp 2 hanteras genom 
detta planförslag. KLT2 ryms inom gällande detaljplan för industriområdet och 
hanteras genom mark- och bygglov. Nedan redovisas beröringspunkter mellan de 
två processerna. 

PBL-processer

Utbyggnad 

Södra 

Tillstånd mm

2024-2027

KLT3 byggs. Utlast-

ning flyttas till nytt 

läge

KLT2 i driftByggstart 

KLT2 och ny 

infartsgata 

och gc-väg

Detaljplan  

antas för utlast-

ningsverksam-

het och KLT3

Granskning för 

detaljplan. Bygglov 

för KLT2 ansöks och 

planeras beviljas. 

Marklov planeras 

beviljas

Omdispo-

nering av 

verksamhetsy-

tor. Etablering 

utlastning.

Marklov 

utlastnings-

verksamhet 

inlämnad 

Tankstation 

flyttas

Markarbete (rivning, 

dagvattenanläggning, 

ledningsflytt mm). Flytt 

busshållsplats.

Biotopsskyddsdispens 

planeras beviljas

Miljötillstånd 

planeras 

beviljas

Omdragning Kat-

tegattleden

Q2 2020 Q3-4 

2020

2020/ 

2021
Q1 2021 Q1 2022

Tidslinje för processerna kring och sambanden mellan etapp 1 och 2.

Bygglov KLT3

Kartbild till vänster visar etapp 1 och läge för KLT2, inom befintligt industriom-
råde. Grön figur visar KLT2 och grön, streckad grön oval visar läge för utlastnings-
verksamhet. Kartbild till höger visar etapp 2 och läge för KLT3 som detaljplanen 
syftar till att möjliggöra. Gul figur visar KLT 3. 

Röda och lila linjer visar externa och interna körvägar som planeras inför etapp 1. 
Ny järnvägsöverfart anordnas. 

Etapp 1 Etapp 2

KLT2, etapp 1

KLT3, etapp 2

Plangräns

Intern logistik

Extern logistik

NY JÄRNVÄGSÖVERFART
NY JÄRNVÄGSÖVERFART

NY LAGERYTA

NY LAGERYTA
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Alternativa placeringar 
Alternativa lägen har studerats. Läge 2 enligt karta på nästa sidan är det läge som 
planbeskedet omfattar och som planen hanterar och även läget för KLT3. Läget för 
KLT2, läge 1 i kartan, var i inledningen av planarbetet ett avfärdat alternativ. Tid-
plan för planprocessen i kombination med tidplan för leverans av fabrik, efterfrågan 
på marknaden och logistik för utvecklingen har dock påverkat Södras utvecklings-
planer, vilket ledde till att både läge 1 och 2 är aktuella för utveckling av verksamhe-
ten. 

Ett alternativt läge gäller en yta nordväst om kraftstationen, läge 3 enligt karta på 
nästa sida. 

Nedan redovisas fördelar och nackdelar i förhållande till läge 1 och 2:

Fördelar: Läge 3 innebär ingen rivning eller rivnings- och flyttkostnader för befintli-
ga anläggningar. Läget har i övrigt låg påverkan på befintlig verksamhet. Etablering-
en kräver ingen ny detaljplan och har begränsad påverkan på natur- och kulturmiljö. 

Nackdelar: Läget skulle innebära långa transporter och ineffektiv intern logistik 
inom verksamheten. Läget har inte tillfredsställande geotekniska förhållanden. 
Etableringen innebär höga kostnader för ändring av vägnät, ledningsdragning för 
biprodukter och högst totaltkostnad jämfört med läge 1 och 2. Etableringen kräver 
också ett markköp. Området ligger inom arkeologiskt provgrävningsområde (övrig 
kulturhistorisk lämning och det är hög översvämningsrisk. Placering här innebär 
större påverkan på landskapsbilden än läge 1 och 2 och ianspråktar större andel 
jordbruksmark. Läget är också närmre bostäder. 

I den fördjupade översiktsplanen för norra kusten finns ett område längs industri-
spåret mellan Södra och Västra stambanan utpekat för verksamhetsutveckling. Detta 
område ligger i direkt anslutning till befintlig anläggning men fastigheten är pri-
vatägd och inte tillgänglig för etablering. Södra bedömmer att en etablering i detta 
område inte är aktuellt i dagsläget på grund av de interna logistikproblem i form av 
långa transporter mellan de olika råvarorna som skulle uppstå. 

1.
2.

3.

Läge 1 och 2 ingår i etapp 1 respektive 2. Läge 3 är ett avfärdat läge för KLT-
fabrik. Blå yta markerar en grov tolkning av utvecklingsområde för verksamheter 
enligt den fördjupade översiktsplanen för norra kusten. 
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Tidigare ställningstaganden
Riksintressen och förordnanden  
Planområdet ligger inom område som omfattas av riksintresse för högexploaterad 
kust enligt 4 kap 4 § miljöbalken (1998:808) och rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § 
miljöbalken (1998:808). Bestämmelserna  utgör  inte  hinder  för  utvecklingen  av 
det lokala näringslivet.
Cirka 1 km norr om planområdet finns ett Natura 2000-område kallat Båtafjorden 
som är en kustnära strandäng med ett rikt fågelliv. 

Översiktsplan
I Översiktsplan för Varbergs kommun, antagen 2010, anges befintlig och framtida 
markanvändning i kommunen. Planområdet ligger i gränslandet mellan det som är 
utpekat som ett befintligt verksamhetsområde och skogs- och naturmark. Marken 
är också utpekad som utredningsområde för vindkraft. All mark inom planområdet 
är idag planlagd som Industri, läs mer under rubriken Detaljplan, och planförslaget 
bedöms stämma överens med översiktsplanens intentioner. 

I den fördjupade översiktsplanen för norra kustområdet, antagen 2017, finns för 
planområdet ingen ytterligare angivelse om markanvändning, utöver det som ÖP:n 
angivit. Marken mellan Södra och Västra stambanan är utpekad för verksamheter. 

Detaljplan
Det aktuella området berörs av två gällande detaljplaner, VÄ20 (laga kraft 1968) och 
VÄR21 (laga kraft 1988). Markanvändningen är JP-industripark för berört område. 
Syftet med användningen industripark var att skapa ett specialområde innebärande 
en planterad skyddszon mot jordbruksmarken och bebyggelse i nordväst. De nu gäl-
lande detaljplanerna anger att när ytterligare industrianläggningar inom området 
blir aktuella förutsätts planändring ske. Delar av planområdet är också idag planlagt 
för trafikändamål och järnvägsändamål och mark som ska vara tillgänglig för elek-
trisk högspänningsledning. Genomförandetiden har gått ut i båda detaljplanerna.

Strategisk miljöbedömning
Kommunen har gjort en undersökning i enlighet med 6 kap. miljöbalken för det 
aktuella planförslaget. Kommunen har bedömt att genomförandet av planförslaget 
kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därmed tagits fram. Bedömningen 
i konsekvensbeskrivningen är att detaljplanen inte medför betydande miljöpåver-
kan. Läs vidare under Konsekvenser.  
 

Utdrag ur gällande översiktsplan. Svart streckad oval markerar ungefärligt läge 
för planområdet. 
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Planeringsförutsättningar

Mark och vegetation
Planområdet består till drygt hälften av mark ianspråktagen för industriändamål. I 
den norra delen finns asfalterade och grusade ytor för timmerupplag och liknande. 
Mitt i området finns en tankstation. I den södra delen finns två grusade parkerings-
platser samt timmerupplag.   

Den västra delen utgörs av relativt flack jordbruksmark. Jordbruksmarken har 
inslag av betesmark som avgränsas av stengärdesgårdar. Gärdesgårdarna kantas av 
buskage och mindre träd och strax nordväst om planområdet finns ett mindre skogs-
parti som avgränsas av en grusväg i söder. 

En naturvärdesinventering har utförts av Sweco, 2019-10-10, inom och väster om 
planområdet. De naturtyper som dominerar i inventeringsområdet är jordbruks-
mark med inslag av betesmark som avgränsas av stengärdesgårdar. Inom invente-
ringsområdet definierades totalt 10 naturvärdesobjekt vilka är knutna till det gamla 
kulturlandskapet med betade hagmarker och stenmurar samt den flora och fauna 

Skala 1:2500
100 m

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar
© Varbergs kommun
© LantmäterietKarta över befintlig markanvändning inom planområdet. 

Mätstation 
timmer

Tankstation

Upplagsytor 
för timmer
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som är typiska för denna typ av miljöer. Objekten består av betesmark, åkerholmar, 
odlingsrösen, stenmurar och diken. De naturvärdesklassade objekten omfattas också 
av det generella biotopskyddet enligt miljöbalkens 7 kap. 11§ och det är förbjudet att 
skada eller ta bort objekt utan dispens från biotopskyddet. Biotopvärdena generellt 
i området utgörs framför allt av hävdad betesmark och solbelysta stenmurar. Totalt 
har 15 objekt (inklusive de 10 naturvärdesobjekt som identifierats) som omfattas av 
det generella biotopskyddet noterats inom inventeringsområdet. Dessa är fördelade 
på 8 stenmurar, 4 odlingsrösen, 2 åkerholmar och 1 dike. 

Av de identifierade objekten finns cirka fyra stenmurar, ett odlingsröse och del av ett 
dike inom planområdet. Stenmurarna inom planområdet bedöms ha påtagligt samt 
visst naturvärde, framför allt på grund av deras värde som spridningskorridorer och 
som livsmiljö för kräldjur. Diket bedöms ha visst naturvärde då förekomst av vatten-
drag skapar variation och positiv betydelse för biologisk mångfald. Odlingsröset har 
inte naturvärdesklassats men omfattas av det generella bitopskyddet. I södra delen 
av planområdet finns enstaka stenmurar som inte omfattas av biotopskyddet. De 
angränsar inte till jordbruksmark, utan har tidigare hört samman med en gård som 
numera är riven, och omfattas därmed inte av det generella biotopskyddet. För dju-
pare beskrivning av de naturvärdesobjekt och objekt som omfattas av det generella 
biotopskyddet hänvisas till naturvärdesinventeringen. 

Vid fältbesöket noterades totalt sex olika naturvårdsarter inom inventeringsområ-
det. Dessa utgörs av bland annat kärlväxtarterna ängsvädd, rödklint, liten blåklocka 
och äkta johannesört. Huvuddelen av de uppräknade arterna är knutna till det gamla 
jordbrukslandskapet med hävdade ängar och betesmarker. 

Skogspartiet utgörs av en sekundärt uppkommen, enskiktad blandskog som do-
mineras av triviallövslag som asp och björk med visst inslag av tall. Skogsområdet 

Karta från naturvärdesinventeringen som visar biotopskyddade objekt inom och 
väster om planområdet. Röd linje visar inventeringsområdet. Svart streckad linje 
visar planområdets ungefärliga gräns. Karta Sweco.  
Läs mer om biotoperna under  avsnitt Naturmiljö i kapitel Konsekvenser. 

Inventeringsområde

Odlingsröse

Åkerholme

Stenmur

Dike

Stenmur, ej skyddad

Odlingsröse

TECKENFÖRKLARING
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Stenmur med påtagligt naturvärde. Ladugårdsbyggnad på gården Båtsmans i 
fonden. 

bedöms inte ha tillräckligt högt naturvärde för att naturvärdesklassas. 

Inga skyddade områden enligt miljöbalken, utöver det generella biotopskyddet, 
finns inom inventeringsområdet.

Norr om inventeringsområdet har tidigare ett antal bon av den fridlysta arten has-
selmus noterats. Några bon noterades inte under inventeringen. Fynden har påträf-
fats som närmst cirka 150 meter från den västra plangränsen. 

Befintlig bebyggelse
Planområdet omfattar delar av en äldre gård med ett enbostadshus och uthus, se 
avsnitt Kulturhistoria.

I östra delen finns en mindre tankstationsanläggning och i sydvästra delen ligger 
en parkering för personal och besökande till området. I nordsydlig riktning genom 
planområdet löper luftburna högspänningsledningar om 130kV.

Kulturhistoria
Inom planområdet ligger delar av gården Båtsmans med mangårdsbyggnad och till-
hörande lador och uthus. Gården omges av ett kulturlandskap med öppna åker- och 
hagmarker indelade av stenmurar. Stenmurarna och de mindre åkrarna i området 
visar på det småskaliga jordbruket som bedrivits i området och som kan ses vid de 
äldre torpställena. Runt Båtsmans är markerna fortfarande öppna då boende har 
låtit slå markerna. Stenmurar i jordbrukslandskap omfattas av biotopskydd.

Gårdsbebyggelsen inventerades 2009 av Kulturmiljö Halland och klassificerades 
med klassen C (A är högst) och har ett byggnadshistoriskt och miljöskapande värde. 
Mangårdsbyggnaden är en hallandslänga med förhöjt väggliv. Byggnaden har en 
stomme och fasadmaterial av trä och ett sadeltak belagt med lertegel. Byggnadsår 
saknas men uppfördes under senare delen av 1800-talet eller tidigt 1900-tal. Bebyg-
gelsen har delvis förändrats under 1900-talet med tillbyggnader och fönsterbyten. 
Mangårdshuset var vid inventeringstillfället 2009 i gott skick men är i dagsläget i 
kraftigt förfall. Trädetaljerna är kraftigt angripna av röta och sprickbildning finns i 
grund och skorsten. 
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Fornlämningar
En kulturhistorisk utredning har genomförts av Sweco 2019-09-23. Utredningen vi-
sar att det väster om planområdet finns en registrerad lämning i form av en boplats. 
Denna är delvis undersökt och anges i utredningen som ”möjlig fornlämning”. Vid 
utredningen har även platsen för en äldre bebyggelseenhet registrerats. Inga spår 
finns på platsen varför den anges som förstörd och har fått bedömningen ”ingen 
antikvarisk bedömning”. Även en källargrund har registrerats och getts bedömning-
en ”övrig kulturhistorisk lämning”. Länsstyrelsens slutmeddelade 2020-01-31 anger 
att inget hinder för exploatering föreligger ur arkeologisk synpunkt. 

Mangårdsbyggnaden tillhörande gården Båtsmans. 

L1996:657

L2019:3974

L2019:3975

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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Karta över utredningsområdet för fornlämningar. Provgropar visas med orange 
markering. Svart, streckad, linje visar planområdets ungefärliga avgränsning. 
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Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning är framtagen av WSP, 2019-11-26. De geotekniska rekom-
mendationerna är att byggnader grundläggs med spetsburna betongpålar ned till 
berg. Där jorddjupet till berg är litet och pålning är inte möjligt föreslås plintar på 
berg.

Marken är relativt plan förutom i norr där marken faller från cirka + 8,0 meter över 
nollplanet till cirka +6 meter. Vid Båtsmans finns även en höjdrygg med högsta höjd 
om +10 meter över nollplanet. 

Jordarterna utgörs i den västra delen av postglacialt grus med enstaka förekomster 
av block. Den östra delen består av fyllning utan förekomster av block. 

Förorenad mark 
Inför planarbetet har en översiktlig miljöteknisk markundersökning på del av fast-
igheten Lahall 2:13 genomförts, WSP 2019-12-06, för att utreda föroreningssitua-
tionen inom norra delen av planområdet, där det främst planeras för bebyggelse, 
timmerupplag och markarbeten. Undersökningen har omfattat provtagning av jord, 
grundvatten och asfalt. Överlag konstateras mycket låga föroreningshalter. Inga 
föroreningar över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvänd-
ning (KM) har påvisats i jord. I grundvatten har förhöjda halter av ett antal metaller 
överskridande använda riktvärden konstaterats. I asfaltsprovet har låga halter av 
PAH hittats. Asfalten i området är fri från stenkolstjära.

I den norra delen av det undersökta området, öster om befintlig väg har det tidi-
gare funnits en tankstation med cisterner förlagda ovan mark. I den södra delen av 
upplagsytan, öster om befintlig gata, ligger i dagsläget en tankstation med cisterner 
förlagda ovan mark. Detta område är inte fullt undersökt eftersom den ännu är i 
bruk och inte tillgänglig för provtagning. 

Inom befintligt industriområde finns platser med kända föroreningar eller risk för 
att förorening förekommer. Inför byggnation ska samråd ske med tillsynsmyndighe-
ten om eventuella krav på vattenhantering i samband med planerade markarbeten, 
läs mer under rubriken Planförslag - störningar och risker. 

Buller
Planområdet ligger i direkt anslutning till befintligt industriområde vars buller ka-
tegoriseras som industribuller. Södra Wood Värö innehar i sitt miljötillstånd, enligt 
Länsstyrelsen i Hallands läns beslut daterat 2017-03-08, följande bullervillkor:

Buller från verksamheten, inklusive transporter inom verksamhetsområdet, ska 
begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid 
bostäder som inte ägs av Södra-koncernern än: 

- 50dBA dagtid (07:00 - 18:00) måndag - fredag

- 45 dBA övrig tid.

Utökad industriverksamhet inryms i det befintliga miljötillståndet i alla avseenden 
utom när det gäller geografisk placering som hamnar utanför befintligt tillståndsom-
råde. Södra har ansökt om ändrat miljötillstånd och i tillståndsprövningen kommer 
bullernivåer att hanteras. 
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Service
Det finns en lunchrestaurang inom anläggningen, i övrigt ingen kommersiell eller 
kommunal service inom eller direkt anslutning till planområdet. I Bua tätort finns 
kommunal service såsom förskola, skola, livsmedelsbutik, restauranger, verksamhe-
ter mm. I Limabacka/Väröbacka finns skola, livsmedelsbutik, restauranger, verk-
samheter, drivmedelsstation mm.

Teknisk försörjning
Vatten, spill och dagvatten
Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde men industriverksamhe-
terna är anslutna till VA-nätet genom avtal. Inom planområdet finns VA-ledningar 
för Södra och Trollåsens villaförening. 

Avvattning av planområdet sker idag via diken och till ledning genom det befintliga 
industriområdet utan tillkommande anslutningar. Ledningen övergår söder om 
industriområdet till ett dike som mynnar ut i recipienten Klosterfjorden. Rening av 
dagvatten sker i diken. 

Energiförsörjning 
Området strömförsörjs av Vattenfall Eldistribution. Genom området löper luftburna 
högspänningsledningar om 130kV som ägs av Vattenfall Eldistribution. Verksam-
heten har en intern elförsörjning och matar högspänning till anläggningen genom 
intern matning om 10kV. 

Övrigt
Varberg Energi förser området med tele och bredband. Ledningarna är säkerställda 
genom ledningsrätt respektive avtalsservitut. 
Skala 1:2500

100 m

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar
© Varbergs kommun
© Lantmäteriet

Principkarta över dagvattnets väg, blå linje inom planområdet. Svart, streckad, 
linje visar planområdets ungefärliga avgränsning. 

Dike

Ledning
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Trafik
Planområdet nås från E6 och väg 845 och 850. Till området leder även ett industri-
spår. Trafikmängderna till området idag uppskattas, baserat på mätningar från 2012 
till en årsdygnstrafik (ÅDT) på 2015 fordon. Av dessa utgör 510 st tung trafik.

Idag har har Södra cirka 620 st anställda, men på grund av skiftgång arbetar det 
som mest cirka 400 personer samtidigt. I det trafik- PM som tagits fram av Sweco, 
2020-02-13, antas att 80% av dem tar sig dit med egen bil. Det finns idag cirka 600 
parkeringsplatser på asfalterade ytor, utöver det finns det grusplaner tillgängliga 
som bland annat används vid revisionsstopp. Beläggningsgraden beräknas till min-
dre än 55%.

Busshållplats finns vid entrén/grinden till Värö bruk där buss från Varberg anländer 
två gånger på morgonen och avgår två gånger på eftermiddagen. 

Längs Industrivägen, söder om korsningen Buavägen/Industrivägen, går en separe-
rad gång- och cykelväg till området och cykelvägen ansluter även till Kattegattleden 
som är en turistled genom Halland. Idag skyltas Kattegattleden längs Industrivägen 
och vid bruket svänger leden västerut vid Båtsmans till Österbuavägen och vidare 
via Toftekullavägen, Pribesgårdsvägen och Bua bygata mot Bua centrum och vidare 
sträckning norrut. I planområdets södra del finns också en gång- och cykelförbin-
delse som ansluter Toftekullavägen och som används av personal boende i Buatrak-
terna. Trafikverket avser bygga ut en gång- och cykelväg längs Buavägen.

Varje vecka avgår det tåg med sågat virke, pappersmassa mm och ankommer tåg 
med kemikalier, timmer och massaved, totalt cirka 40 tåg. 50% av tågen går till Var-
bergs hamn för omlastning, 25% går vidare söderut och 25 % går norrut. 
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Planförslag

Beskrivning av KL-trä
Korslimmat trä är en byggskiva i massivt trä som tillverkas av minst tre skikt korsvis 
limmade lameller av gran eller furu. Storleken är vanligen upp till 3 x 16 meter. Ski-
vorna anpassas med korslimmat trä för frästa öppningar för dörrar och fönster och 
är lämpligt både för inner- och ytterväggar, tak och golvbjälklag. Användningsom-
rådet för KLT är framförallt för produktion av större byggnader och flerbostadshus 
där trä ersätter betong. Trä är ett hållbart byggmaterial och halverar byggindustrins 
utsläpp av CO2

 jämfört med betongkonstruktioner. Massiva träelement möjliggör 
dessutom att bygga högre med trästomme än vad som tidigare varit möjligt. Råvaran 
till produktionen tas från det egna sågverket och restprodukten från KLT-processen 
används i pelletstillverkning.

Bebyggelse
Planförslaget möjliggör utveckling av befintlig verksamhet genom markanvänd-
ningen J - industri. Inom angiven markanvändning ryms byggnader, ytor och infra-
struktur för bland annat produktion, upplag, logistik, parkering, lagring, personal-
utrymmen och kontor. Tekniska anläggningar och infrastruktur i form av gator och 
spårområden som krävs för den etablerade verksamheten ryms också i markanvänd-
ningen. Industriverksamheter som kräver tillstånd ryms inom markanvändningen. 
Tillståndsprocessen hanteras separat via tillsynsmyndighet och länsstyrelsen.

Planområdet är uppdelat i huvudsakligen två större områden, ett i norr och ett i 
söder. I den norra delen får den huvudsakliga utbyggnaden ske och i den södra delen 
tillåts upplag och kompletterande bebyggelse såsom förråd och teknikhus mm.

Den norra delen har ett bra läge i direkt anslutning till befintlig verksamhet och 
infrastruktur. Det ger direkt åtkomst från infartsgatan och entrén till området samt 
industrispåret som är ett järnvägsspår till området. 

För reglering av volymerna för byggnad/er inom den norra delen anges en högsta 
nockhöjd om +23 meter över nollplanet, vilket motsvarar en verklig nockhöjd om 
cirka 15 meter. Ytan får bebyggas med 30 000 kvm, vilket motsvarar drygt 40 % av 
den byggbara marken. 

På den södra delen får timmerupplag uppföras till en höjd om 8 meter. Som komple-
ment till industriändamålet medges även mindre lager och teknikbyggnader med en 
största byggnadsarea om 350 m2  per byggnad, totalt 1200 m2.  Högsta tillåtna nock-
höjd är 8 meter. 

3D-vy från sydväst. Brun volym visar en möjlig utformning där byggrätten i princip maximeras. 
Befintligt verksamhetsområde till höger i bild. 
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KLT3-fabriken planeras i planområdets norra del och väntas bli cirka 24 000 kva-
dratmeter och cirka 15 meter hög i nock. KLT3-fabriken planeras att uppföras i 
etapp 2 av utvecklingen av produktionen av korslimmat trä om cirka 5-8 år. i Etapp 
1, innan fabriken uppförs, avses ytan iordningsställas och nyttjas för utlastnings-
verksamhet. Utlastningsverksamheten är en utomhusverksamhet och består till 
största delen av en plan yta där omlastning av varor sker. Till verksamheten uppförs 
en mindre kontorsbyggnad. Den södra delen avses främst nyttjas för timmerupplag 
och parkeringsyta för personalen. 

Markplanering
Det är främst i planområdets norra del som förändringar av marknivåer planeras. 
Plana ytor behöver iordningsställas, dels för den utlastningsverksamhet som inled-
ningsvis planeras och dels som förberedelse för framtida bebyggelse. Totalt kommer 
medelmarknivån att förändras 2 meter, upp till cirka +8,5 meter över nollplanet, 
vilket ansluter väl mot befintlig industrimark. I vissa delar av området kommer 
det krävas uppfyllnadsmassor men det sker inom industriområdet och är en given 
konsekvens när en så stor byggrätt tillskapas. Det är av vikt att området kan ansluta 
till befintliga markhöjder för att logistiken ska optimeras. Höjdskillnader tas upp i 
mjuka slänter för god anpassning till befintlig mark.

Den nya gatan och gc-vägen planeras också ligga på cirka +8,0-8,5 meter över 
nollplanet vilket förhåller sig väl till kringliggande mark.  I vissa sektioner innebär 
det att gatan och gc-vägen ligger högre än kringliggande landskap. Sektionen kom-
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Traktgräns
Fastighetsgräns

LINDÅS / ATLE Traktnamn / Kvartersnamn
Fastighetsbeteckning, samfällighet3:6 , S:1
Övrig gräns (lr, sv, GA mm)

sv Servitut
lr Ledningsrätt

Bostadshus, uthus husliv
Bostadshus, uthus takkontur
Annan byggnad
Transformator, skärmtak

Gränspunkt

Väg, gc-väg
Stenmur
Belysningsstolpe
Dike, vattendrag, strandlinje

4
5

Nivåkurvor3

43.8 Mätt höjdpunkt, laserskannad höjd
Fornminne

Anl1 Dikningsföretag

BETECKNINGAR  GRUNDKARTA

UPPLYSNINGAR
Grundkartan framställd genom utdrag och
komplettering av Varbergs kommuns
digitala baskarta.
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Fastighetsindelning: 2020-07-02
Detaljinformation: 2020-07-01

Karin Fridstrand
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Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Skala: 1:2000
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Karin Fridstrand
Avdelningschef
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Illustrationskarta med bestämmelser

Illustrationskarta

Lahall 2:13, Lahall 1:18 & Lahall 2:2
Beslutsdatum

Godkänd för samråd
2020-03-26 § 81

Antagen KS/BN
20xx-xx-xx
Laga kraft
20xx-xx-xx 

Claus Pedersen Eva Örneblad XXX

Godkänd för granskning
2020-08-27 § 269

Bua, Varberg kommun
Upprättad för Stadsbyggnadskontoret av Axel Lindqvist, Radar arkitektur 
Datum 2020-03-26, rev 2020-08-27, rev 2020-11-17

Planchef Arkitekt

200 m18016014012080 1006040200

Träfabrik

UPPLYSNING 
Byggnation enligt illustration förutsätter att luftledning flyttas till nytt läge. 

KLT 3

KLT 3 

industrispår

planområdesgräns
planområdesgränsLuftledning

Ny väg

Säkerhetsavstånd på 20 meter 
från luftlednings yttersta fas.

20 m20 m

planområdesgräns

Norr
planområdesgräns

Sektion B-B skala 1:2000

Sektion A-A skala 1:1000

Ny vägNy väg

KLT 3
Bevarad 
Stenmur i bakgrunden

Sektion A-A
A

A

Sektion B-B

Sektion B-B

KLT3  fabriken

Teckenförklaring

Förråd/teknikhus

Upplag

Vegetation

Väg, cykelväg och parkering

Grusad yta

Byggrätt 

Träd

Kattegattleden, ny dragning

Bevarad stenmur

Föreslagen stenmur

Industrispår

Illustrationskarta över möjlig utformning vid maximalt utnyttjande av byggrätten. 
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Tvärsektion (B-B) genom planområdet 
från norr till söder. Sektionen visar en 
möjlig byggnad enligt byggrätten. 
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Tvärsektion genom möjlig gatusektion 
i planområdets mittersta del.  
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mer dock vara väl inramad av kringliggande landskap och följderna av en upphöjd 
vägkropp är acceptabla. Ur den mänskliga skalan är det fördelaktigt om gång- och 
cykelvägen är upphöjd i förhållande till gatan, där tung trafik går. 

Gestaltningsprinciper och landskapsbild
Den tillåtna byggnadsarean och höjden i planens norra del innebär ett tillskott med 
industrivolym/er i mötet mellan befintligt industrilandskap och det omgivande jord-
brukslandskapet. En, eller flera, byggnader i detta läget kommer också utgöra en del 
av ett storskaligt industrilandskap och på nära håll bedöms inget behov finnas av att 
bryta upp volymerna. En väl omhändertagen gestaltning är dock viktigt för att möta 
det småskaliga jordbrukslandskapet i nordväst och för att bebyggelse i detta läge 
kommer utgöra entré till industriområdet. 

Byggnader inom planområdet bedöms bli mest synliga från väster, varför gestalt-
ningen av fasader åt väster bör bidra till att byggnader inte blir framträdande i 
landskapet. Inom industriområdet finns idag en receptionsbyggnad med en inspi-
rerande gestaltning som representerar träråvaran som hanteras inom området. En 
god gestaltning, som är planens syfte, uppnås genom att den yttre gestaltningen av 
ny bebyggelse bör ske med hänsyn till det omgivande jordbrukslandskapet och med 
materialval som återspeglar den träförädling som ska ske. Planbestämmelse anger 
att fasadmaterial huvudsakligen ska utgöras av trä. Fasader bör även ha inslag av 
glas för en sinnlig och öppen gestaltning. 

Den västra plangränsen har i anslutning till gårdsmiljön Båtsmans lagts öster om en 
av de stenmurar som finns intill gården, vilket innebär att stenmuren kan vara kvar 
i sin sträckning. Avsikten är att stenmuren förlängs genom återuppbyggda befintliga 
stenmurar utmed planområdets gräns i nordväst, väst och sydväst som kompensa-
tionsåtgärd för de stenmurar som behöver flyttas i samband med uppförandet av 
fabriken. Avgränsningen är en anpassning till jordbrukslandskapet och stenmuren 
som kommer löpa längs gång- och cykelväg kommer utgöra en tydlig gräns mellan 
industriområdet och omgivande landskap. Avgränsningen förstärks genom vegeta-
tionszoner längs västra och södra gränsen.  

Framtida läge för ny fabriksbyggnad. Vy från Industrivägen.  
Fotomontage: Arkitektbolaget.
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Grönstruktur
Planområdets omfattning innebär att jordsbruksmark ianspråktas för industriverk-
samhet. För att skapa en god anpassning till miljön och en övergångszon föreslås 
gröna buffertzoner, så kallade vegetationsområden, längs den västra och södra 
plangränsen. I väster ligger zonerna längs stenmur i plangräns. Zonerna främjar 
biologisk mångfald genom att de utgör vegetationsområde med anknytning till den 
lokala vegetationen. Marken i den västra zonen ska bestå av slåtteräng eller pollina-
törsplantering. För beskrivning av hur stenmurar hanteras, se avsnitt Naturmiljö i 
kapitlet Konsekvenser. Det är inte gynnsamt att stenmurar täcks med vegetation, då 
kan den förlora sitt värde. Vegetationen ska kunna skötas och stenmuren kunna rö-
jas fram årligen. Buskar och träd ska inte planteras. I den södra zonen står befintliga 
träd. I marken går ledningar varför bestämmelsen enbart anger vegetationsområde, 
utan specificering av vegetationen. Marken får inte hårdgöras med asfalt, plattor, 
sten eller hårt packat grus. Trädridå kring Båtmans, utanför aktuellt planområde 
men inom det som är planlagt som industriparksändamålet i gällande detaljplan, 
bibehålls genom exploateringsavtal.

Service
Inom planområdet föreslås ingen kommunal eller kommersiell service. 

Trafik
Gator
Befintlig tillfartsgata ligger inom byggrätten för nya industribyggnader. Planerad 
fabriksverksamhet väntas placeras över befintlig tillfartsgata och för bästa interna 
logistiklösning behöver gatan flyttas. Den nya sträckningen föreslås dras i planens 
nordvästra del och i mitten av planområdet svänga österut och in i befintligt verk-
samhetsområde. Utöver den nya tillfartsgatan kommer interna, mindre gator och 
anslutningar att anläggas.  

Planen omfattar enbart kvartersmark och för att säkerställa god infrastruktur anger 
planbestämmelse att infartsgata till industriområde på minst 8 meters bredd och 
gång- och cykelväg på minst 3 meters bredd ska anordnas.

Trafikflöden
Vid uppförande av ny fabrik (KLT3) väntas en personalökning med cirka 70 perso-
ner ske vilket innebär en ökad persontrafik och kan leda till ökade transporter. En 
förväntad ökning av årsdygnstrafiken är 112 resor med personbil per dygn, vilket 
resulterar i 2127 fordon varav fortsatt 510 stycken utgör tung trafik. Framtida års-
dygnstrafik på Industrivägen, prognos år 2040, bedöms vara 2640 fordon.

Fabriken kommer att förses med material internt från sågen vilket gör att den trafik 
som idag avgår lastad med sågat virke istället kommer lastas med korslimmat trä. 
Det resulterar i att tågtrafiken och den tunga trafiken till och från verksamheten 
inte kommer att öka. Internt kommer transporter till och från fabriken utgöras av 
trucktransporter med råvarupaket samt lastbilstransporter med färdig produkt för 
leverans. 

Andra möjliga utvecklingsinriktningar som planen medger och som planeras, såsom 
utlastningsverksamhet, timmerupplag mm bedöms inte medföra några nämndvärda 
förändringar av trafikflöden jämfört med dagens verksamhet.

Parkering
Trafikökningen på grund av den personella utökningen när ny fabrik anläggs be-
döms generera ett ökat parkeringsbehov om cirka 55 platser. I södra delen av pla-
nområdet finns idag två ytor för parkering. Båda kommer att flyttas och utrymme 
för en ny parkeringsplats finns i planens mittersta del. Parkeringsplatsen kommer 
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rymma cirka 300 platser vilket tillgodoser befintligt och ökat behov av parkering. 

Gång- och cykel, kollektivtrafik
I samband med att ny infartsgata anläggs får befintlig gång- och cykelväg en ny 
sträckning. Ny anslutning görs mellan gc-vägen och Kattegattleden i höjd med Båts-
mans vilket innebär en begränsad förändring för Kattegattleden. Planen medger att 
befintlig gång och cykelpassage åt söder kan vara kvar eller flyttas till annat läge.

Busshållplatsen vid Värö grind behöver flyttas något och nytt läge beslutas i samråd 
mellan Södra och Varbergs kommun. Placeringen ska vara i ett likvärdigt läge.

Planområdet har sammantaget goda kopplingar till gång- och cykelförbindelser. 
Den ombyggnad av infrastrukturen som ett genomförande av planförslaget medger, 
samt planerade åtgärder utanför planområdet (gång- och cykelväg längs Buavägen), 
innebär att förutsättningarna stärks för att fler resor till arbetet kan ske till fots, med 
cykel eller med kollektivtrafik. Södra kommer iordningsställa en gång- och cykelväg 
förbi fabriksområdet under byggtiden så att Kattegattleden ska kunna nyttjas utan 
avbrott. 

Störningar
Ett utökat industriområde bedöms inte innebära någon ökad störning och risk för 
omgivningen. Omprövning av befintligt miljötillstånd för verksamheten hanteras pa-
rallellt med planprocessen. Närmaste bostad kommer efter planens genomförande 
att ligga 400 meter från industriområdet.

Verksamheten
Den planerade fabriken innebär träbearbetning i torrt material och slutna lokaler. 
Produktionen kommer hantera polyuretanlim. Utlastningsverksamheten innebär 
körning med virkestruckar och lastbilar. Dagens arbetstider gäller för utlastnings-
verksamheten och för KLT3-fabriken. 

Buller
För att bedöma bullerpåverkan har ljudberäkningar gjorts för de planerade åtgär-
derna inom etapp 1 och 2, alltså både för KLT2-fabriken och utlastningsverksamhet 
och för KLT3-fabrik. I framtagen bullerrapport av Tyréns, 2020-02-06, komplette-
rad 2020-06-25, anges att etapp 1 och 2 har en försumbar inverkan på ljudnivån vid 
närmaste bostäder. Verksamheten uppfyller miljötillståndens begränsningsvärden 
för ekvivalenta ljudnivåer under dag, kväll och natt (50, 45 och 45 dBA). Det bedöms 
inte förekomma höga maximala ljudnivåer från verksamheterna i etapp 1 och 2. 
KLT-fabrikerna och verksamheten vid utlastning/färdigvarulager bedöms inte avge 
höga maximala ljudnivåer. Verksamheternas dominerande bullerkällor är fläktar, 
lastbilar och truckar som avger fläktbuller och motorbuller

Beräkningar visar att ljudbidraget från en KLT-fabrik i planområdet är förhållan-
devis lågt vid närmaste bostadshus jämfört med ”bakgrundsljudnivån” från bruket 
i övrigt. Bruket uppfyller de riktvärden/begränsningsvärden som gäller enligt verk-
samhetens olika miljötillstånd. 

Trafikbullerberäkningarna för den nya vägsträckningen visar att Naturvårdsverkets 
riktvärden för befintlig bebyggelse (NV-08465-15) uppfylls med god marginal.

Med rapporten som underlag bedöms att etablering av utlastningsverksamhet och 
en ny KLT3-fabrik som detaljplanen föreslås medge kan ske utan att det uppstår 
olägenheter vid omkringliggande bostäder. 

Bullernivåer för nya verksamheter kommer hanteras och regleras i miljötillståndet. 
Inga särskilda åtgärder bedöms behövas i detaljplanen. 
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Markföroreningar
Föroreningsnivåer invid befintlig tankstation har inte fastställts eftersom stationen 
är i drift. De eventuella föroreningar som förekommer invid tankstationen kan med 
stor sannolikhet avhjälpas, varför inga hinder för antagande av detaljplanen före-
ligger. Planbestämmelse kring villkor för startbesked kopplat till sanering av mark 
till föroreningsnivåer som klarar riktvärden för lämplig markanvändning (mindre 
känslig markanvändning, MKM) föreslås: 

”Startbesked för bebyggelse får inte ges förrän markens lämplighet säkerställts ge-
nom att föroreningar har avhjälpts så att nivåer för markföroreningar MKM (mindre 
känslig markanvändning) erhållits. Bedömning att så har skett kan göras först när 
en slutrapport efter utförda avhjälpandeåtgärder har lämnats in och godkänts av 
miljö och hälsoskyddsförvaltningen, 4 kap. 14 § 1 st 2 p. ”

Bestämmelsen säkerställer att Södra inkommer med en anmälan enligt 28§ i För-
ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till tillsynsmyn-
digheten (miljö- och hälsoskyddsförvaltningen) och att kommande schaktarbeten 
därmed kommer att utföras med hänsyn tagen till risk för spridning av föroreningar. 
När tillsynsmyndigheten godkänt den slutrapport som ska lämnas efter slutförda sa-
neringsåtgärder finns inga hinder ur miljösynpunkt för byggnadsnämnden att lämna 
startbesked för byggnation. Ett troligt krav från myndigheten baserat på nuvarande 
kunskap är schaktövervakning med indikerande provtagning av metaller i jorden 
samt provtagning av ev. schaktvatten. Eftersom det har påträffats föroreningar av 
metaller i grundvattnet ska schaktvatten som ska släppas till omgivningen provtas 
först. 

Verksamheten hanterar träråvara som innebär en risk för ökad belastning vad gäller 
utfällning av bland annat fosfor och organiska ämnen, särskilt vid timmerupplag. 
Den lösning för dagvattenhantering och rening av dagvatten ska genomföras vilket 
innebär att skyddsåtgärder är vidtagna för att minimera spridning av föroreningar 
via dagvatten till recipienten. 

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
VA-ledningar till Trollåsen föreslås delvis läggas i eller intill den nya gatan/gc-vägen 
och delvis i befintligt läge. Marktillgängligheten säkerställs med planbestämmelsen 
”g - Markreservat för gemensamhetsanläggning”.

Dagvatten
Exploatering på tidigare obebyggd mark leder till kortare rinntider och ökat behov 
av dagvattenhantering. En dagvattenutredning har genomförts av Sweco, 2020-02-
14, rev 2020-03-13, kompletterad 2020-06-23, för att ta fram möjliga lösningar för 
dagvattenhantering. 

Bebyggelsen inom planområdet kommer att bestå av en hallbyggnad och de hård-
gjorda markytorna kommer troligtvis bestå av grusade eller asfalterade vägar, både 
för internt bruk och för tillfartstrafik. För att inte ha negativ påverkan på Klosterfjor-
den ska dagvattnet renas innan utsläpp. Detta föreslås ske genom i huvudsak öppna 
dagvattensystem. En reningsberäkning har gjorts som visar att utloppsvattnets 
renhet kommer förbättras innan det når recipient, jämfört med dagens nivåer, om 
de åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen genomförs. MKN bedöms därmed 
inte påverkas negativt. Förbättringen beror på att det i dagsläget inte finns några 
renande åtgärder inom planområdet utöver diken. För att inte försämra möjligheten 
att uppnå MKN ska de åtgärder med öppna diken och dammar som föreslås i dag-
vattenutredningen genomföras. 
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Föreslagen dagvattenhantering innebär att vatten från hårdgjorda markytor leds till 
diken, som både har en fördröjande och renande funktion. Diken bör dimensioneras 
för att klara 100-års regn och ha en volym på max 4000 m3 söder om möjlig bebyg-
gelse och max 2300 m3 norr om möjlig bebyggelse, inom planens norra del. Även s.k. 
”våtdammar” bör anläggas i anslutning till dikena som ger ytterligare utrymme för 
fördröjning och rening. Dagvatten från tak föreslås ledas till ett fördröjningsmagasin 
under mark som är dimensionerat för ett 10-årsregn. Vid kraftigare regn leds vattnet 
till dike genom en bräddledning. Ett maxflöde ut från området har satts till 360 l/s 
vilket motsvarar kapaciteten hos befintlig utloppsledning med cirka 10% marginal. 
Maxflödet utgår från ett kombinerat flöde från dike, magasin och fördröjningsyta. 
Planförslaget möjliggör uttrymme för underjordiskt fördröjningsmagasin och våt-
damm i planområdets norra del.

Den dagvattenlösning som föreslås i dagvattenutredningen gäller främst för fram-
tida större byggnader, tex KLT3-fabrikens placering och omfattning. Dagvattensys-
temet byggs ut till fullo i etapp 1. För att dagvatten från ytan för utlastningsverksam-
heten ska kunna hanteras kommer dagvattensystem enligt dagvattenutredningen 
iordningställas för utlastningsverksamheten. Ett dike kommer att få annat läge, 
vilket inte bedöms påverka det slutliga dagvattensystemet utan innebär en optime-
ring av ytor för utlastningen. 

Plankartan säkerställer utrymme för fördröjning genom en generell bestämmelse 
om utförande: ”Minst 2230 m3 fördröjningsvolym för dagvatten ska anläggas inom 
planområdet”. 

Brandposter och släckvatten
Befintlig anläggning är väl försedd med brandposter och internt system för släck-
vatten. Avstånd mellan uppställningsplats och brandpost får max vara 150 meter, 
vilket bedöms klaras inom planområdet. Befintliga brandposter kan behöva flyttas 
beroende på hur bebyggelse placeras inom planområdet. Om komplettering behövs 
på grund av för långa avstånd till närmsta brandpost hanteras det enligt krav som 
ställs i bygglovsprocess för ny beyggelse. 

En risk som har identifierats är utsläpp av kontaminerat släckvatten (vatten från 
släckningsarbeten) till dagvattensystemet. För att undvika att vattnet når recipien-
ten Klosterfjorden ska diken och dammar utformas med tekniska lösningar, tex 
tätning med duk för att undvika infiltrering och avstängningsventil på utlopp för att 
stänga inne släckvattnet i dagvattensystemet. När släckningsarbete är avslutat kan 
kontaminerat släckvatten sugas ur diken och damm för sanering. 

Strömförsörjning
Transformatorer anordnas för att erhålla lågspänning om 400V inom området. Tek-
niska anläggningar ryms inom markanvändningen J - industri och behöver inte ges 
särskilt utrymme i plankartan. 

Högspänningsledning 
Den luftburna högspänningsledning som löper genom planområdet avses i dagsläget 
stå kvar i befintligt läge. En eventuell flytt av ledningen till ett annat luftburet läge 
eller i mark ligger långt fram i tiden. Detaljplanen möjliggör tre alternativ. Alternativ 
1 - att ledningen står kvar i befintligt läge och byggrätten anpassas efter den. Alter-
nativ 2 - att ledningen markförläggs inom planområdet. Alternativ 3 - att ledningen 
flyttas till annat luftburet läge. Ändringar av högspänningsledningen hanteras i en 
separat process mellan Energimarknadsinspektionen och ledningsägaren (Vattenfall 
Eldistribution) i ett så kallat koncessionsärende. Vid handläggning av nätkoncession 
prövas lämpligheten bland annat gentemot miljöbalken och befintliga planer. 
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UPPLYSNING 
Byggnation enligt illustration förutsätter att luftledning flyttas till nytt läge. 

KLT 3

KLT 3 

industrispår

planområdesgräns
planområdesgränsLuftledning

Ny väg

Säkerhetsavstånd på 20 meter 
från luftlednings yttersta fas.

20 m20 m

planområdesgräns

Norr
planområdesgräns

Sektion B-B skala 1:2000

Sektion A-A skala 1:1000

Ny vägNy väg

KLT 3
Bevarad 
Stenmur i bakgrunden

Sektion A-A
A

A

Sektion B-B

Sektion B-B

KLT3  fabriken

Teckenförklaring

Förråd/teknikhus

Upplag

Vegetation

Väg, cykelväg och parkering

Grusad yta

Byggrätt 

Träd

Kattegattleden, ny dragning

Bevarad stenmur

Föreslagen stenmur

Industrispår
För att minimera påverkan på landskapsbild och kulturmiljö är ett markförlagt läge 
önskvärt. Det bedöms därför relevant att möjliggöra utrymme i detaljplanen för ett 
alternativt markförlagt läge på sikt. Detta säkras genom prickmark - mark som inte får 
förses med byggnad i planens västra del. Ett optimalt läge för dragning av en markför-
lagd ledning är dock inte studerat under planarbetet. Detaljplanen omöjliggör därför 
inte heller ett alternativt luftburet läge. Luftburen ledning ska ha en så rak sträckning 
som möjligt, vilket med planens och byggrättens avgränsning är svår att uppnå. En 
eventuell framtida ny placering av högspänningsledningen bedöms hanteras genom 
koncession och ledningsrätt.  

Ett villkor för startbesked i plankartan säkerställer att byggnation inom 20 meter från 
den luftburna ledningen inte kan ske så länge ledningen står kvar. Vidare anger bestäm-
melsen att byggnader inte får placeras närmare än 7,5 meter från markförlagd hög-
spänningslednings närmsta fas i horisontalled vilket säkerställer säkerhetsavstånd om 
ledningen markförläggs.

Vidare ska säkerhetsavstånd enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt ledningsäga-
rens riktlinjer beaktas vid placering av parallell väg, korsande väg eller cykelväg, anlägg-
ning av parkering samt upplag intill luftburen högspänningsledning. En upplysning i 
plankartan pekar på att samråd med ledningsägaren ska ske i dessa fall.

Kring markkablar finns även säkershetskrav vad gäller placering av träd/buskar, väg-
kropp och byggnader. Inom ett område om minst 2 meter från kabels yttersta faser bör 
inte träd och buskar planteras. Vägbanekant för parallell väg bör placeras minst 2,5 
meter från markkabels närmsta fas respektive 0,5 meter för gång och cykelväg. Vid kor-
sande ny väg eller gång- och cykelväg ska kabel förläggas i rör. Parkeringsyta bör inte 
anordnas och upplag får inte ske över markkabelns läge. Upplag får förekomma invid 
markkabel under förutsättning att inte underhåll av kabeln försvåras. Det horisontella 
avstånden från markkabelns närmsta fas till upplaget bör inte understiga 5 meter. An-
dra anordningar, såsom belysningsstolpar och liknande bör också placeras på ett minsta 
avstånd om 5 meter. Se sektion nedan.

Illustration som visar säkerhetsavstånd kring högspänningsledning. 
Byggnation enligt illustrerat förslag förutsätter att luftledningen flyttas.
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Konsekvenser

Hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Föreslagen utveckling bedöms medföra en god hushållning av mark- och vattenom-
råden då utveckling av befintlig verksamhet knyter an till intilliggande industriom-
råde, markanvändning och bebyggelsestruktur. Marken är detaljplanelagd idag, men 
innehar vissa naturvärden och kulturmiljövärden som går förlorade genom exploa-
tering. I en avvägning mellan intressen för kulturmiljön och naturmiljö och närings-
livets intressen bedöms det vara av stor vikt att utveckling av näringslivet kan ske, 
med en begränsad påverkan av andra intressen. Ett möjliggörande av aktuell fabrik 
är av stor vikt för utveckling av verksamheten och bidrar till utveckling av ett mer 
hållbart samhälle genom hållbara tekniska lösningar för byggnadskonstruktioner. 
En lokalisering intill befintligt industriområde innebär att befintlig infrastruktur ut-
nyttjas effektivt. Utbyggnaden stärker även den lokala tillväxten, bland annat genom 
fler arbetstillfällen på orten. 

En utveckling av Södras verksamhet är av stor vikt ur många hänseenden. För nä-
ringslivet är marknadsperspektivet och möjligheterna att etablera sig på lång sikt av 
högsta vikt. Södras verksamhet är idag i stort behov av mer utrymme har ett ex-
pansionsbehov på 5-8 års sikt, planberedskap stärker utvecklingsmöjligheterna för 
näringslivet i Varbergs kommun. 

Tillgängliga alternativa placeringar har studerats och avvägningar mellan kostna-
der, påverkan på omgivningen och effektiva logistiska lösningar har gjorts. Bedöm-
ningen är att det föreslagna planområdets läge är mest lämpligt för utveckling av 
industriområdet. Av de studerade alternativen ger detta läge bäst möjligheter till god 
anpassning till omgivningen. Den aktuella platsen är lämplig tack vare sin placering 
nära infrastruktur/hamn, befintlig såg och tillgång till råvara. Läget vid befintliga 
verksamheter underlättar också den interna logistiken, minskar behovet av längre 
transporter och underlättar omhändertagande av råvara, färdiga produkter och 
restprodukter. Det innebär att trä från bruket kan förädlas på plats istället för att 
råvaran ska transporteras och exporteras för förädling någon annanstans, vilket är 
positivt för de transportmängder och utsläpp som hela verksamheten genererar.   

Planförslaget är positivt för påverkan på Klosterfjorden genom att dagvattnet efter 
exploateringen kommer att renas i större utsträckning innan det släpps ut, vilket 
inte sker i nuläget. Planförslaget innebär också att förorenad mark i anslutning till 
den befintliga tankstationen kommer att saneras efter att tankstationen flyttats till 
en ny plats. Den nya fabrikens läge har optimerats med tanke på befintlig infrastruk-
tur inom industriområdet men även för att i så stor utsträckning som möjligt behålla 
naturvärden väster om planområdet. 

Den påverkan som föreslagen placering ändå har på omgivningen beskrivs djupare 
i följande avsnitt. Sammantaget bedöms genomförandet av planförslaget bidra till 
ökad ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och innebär ingen betydande nega-
tiv påverkan på omgivningen. 

Miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplanen innebär inte en betydande miljöpåverkan men viss miljöpåverkan sker 
på landskapsbilden, naturmiljö, kulturmiljön samt hälsa och säkerhet. Konsekven-
serna bedöms som små eller måttliga. Åtgärder, tex kompensationsåtgärder för 
stenmurar, vidtas för att minimera skadan. 
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Som underlag till ovan ställningstagande har kommunen gjort en undersökning om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En 
sammanvägning av konsekvenserna visar att planens genomförande kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
tagits fram inför samrådshandlingen, Vatten- och samhällsteknik, 2020-02-17, för 
att djupare utreda konsekvenserna och kommunens antagande om miljöpåverkan. 
Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till att omfatta följande miljöaspek-
ter: landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, ianspråktagande av jordbruksmark, vat-
tenmiljö och hälsa och säkerhet. MKB:n undersöker graden av miljökonsekvens på 
respektive miljöaspekt samt den geografiska omfattningen av konsekvensen. MKB:n 
undersöker även detaljplanens påverkan på gällande miljökvalitetsmål och miljökva-
litetsnormer samt noll- och sidoalternativ. 

Naturmiljö
Ett genomförande av planen bedöms enbart innebära små konsekvenser för natur-
miljön. Kompensationsåtgärder är möjliga att genomföra vilket kan återställa natur-
värden på platsen. 

Naturvärdesobjekt med visst respektive påtagligt naturvärde och biotopsskyddade 
objekt, vilket omfattar cirka 560 meter stenmur, ett odlingsröse och cirka 11o meter 
av ett dike, kommer att behöva flyttas eller tas bort. Karta nedan visar vilka biotoper 
som ligger inom planområdet och som därför kommer påverkas. Stenmurar som 
ligger i kant för planområdet kommer vara kvar. Påverkan på de aktuella biotoperna 
inom planområdet är oundvikligt om industrin ska utvecklas inom området. 

För att ersätta den biotopförlust som ianspråktagandet av stenmurar innebär ska 
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Stenmur längs
Kategattleden

Stenmur i
planområdes-
gräns

Eventuell stenmur i
planområdesgräns

Karta som visar vilka biotopskyddade objekt som påverkas och hur kompensation ska ske. Planom-
rådets ungefärliga gräns visas med gul linje. 
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ny stenmur anläggas i den västra/nordvästra plangränsen och längs med ny gc-väg/
Kattegattleden. Avsikten är att anlägga mur i plangränsen fram till den norra plan-
gränsen. Den nya muren kommer mot nordväst att angränsa mot jordbruksmark 
vilket innebär att den kommer att ha liknande värden och funktion som i dagsläget. 
Åtgärden innebär därmed att biotopens värde som ledstruktur och andra värden 
bibehålls. För borttagande av diket föreslås ingen kompensation då det skulle kunna 
försvåra framtida jordbruksdrift i området. Dagvattendiken kommer dock att anläg-
gas vilket innebär att mängden småvatten i landskapet kommer att vara ungefär som 
i dag. 

Stenmurarna ska rivas under perioden april-oktober för att minska risk för att störa/
skada eventuella reptiler eller groddjur som kan tänkas övervintra i dessa. Igenlägg-
ning av dike ska genmföras så att grumling minimeras. För mer information hänvi-
sas till dispensansökan som lämnats in hos länsstyrelsen. 

Marken väster om planområdet fyller en funktion som buffert mot landskapet 
genom att de fortsatt omfattas av detaljplanerna VÄ20 (laga kraft 1968) och VÄR21 
(laga kraft 1988) och är betecknade som Jp- Industripark. Exploatering bedöms inte 
vara lämpligt inom detta område på grund av identifierade naturvärden, främst be-
tesmarken med högt naturvärde, hasselmus och övriga stenmurar. En förutsättning 
för att naturvärdena ska behållas är att området betas eller hävdas genom slåtter. 

Hasselmöss har noterats i skogspartiet norr om planområdet samt i det kringlig-
gande landskapet på sydöstra Väröhalvön. Hasselmöss är fridlysta enligt 4–5 §§ i 
artskyddsförordningen, och det är bl.a. förbjudet att störa djuren samt att skada de-
ras fortplantningsområden och viloplatser. Planläggningen bedöms inte medföra att 
livsmiljöer för hasselmöss försvinner. Spridning mellan skogspartier bedöms främst 
ske längs trädstråk och stenmurar utanför planområdet. Avståndet mellan planom-
rådet och de tidigare kända förekomsterna bedöms vara tillräckliga för att undvika 
störning. Byggarbeten bör ändock göras under höst eller vinter för att minimera 
påverkan på arten. Samordning och planering av arbeten under året måste ske för 
att minimera påverkan på olika arter.  

Ett genomförande av planområdet bedöms inte påverka Natura 2000-området 
Båtafjorden. Området ligger 1 km från planområdet och avvattning från planområ-
det sker söderut. Planen medger inga höga byggnader eller verksamheter som kan 
komma att störa djurrlivet.

Planens genomförande bedöms inte påverka naturvärdena utanför planområdet och 
bedöms inte medföra risk för negativ påverkan på förekomsten av hasselmöss. 

Kulturmiljö
Ett genomförande av planförslaget innebär att mark som idag utgör jordbruksmark 
och kulturlandskap med öppna åker- och hagmarker och som ingår i gårdsmiljön 
kring Båtsmans tas i anspråk för industriändamål. För det specifika kulturmiljöob-
jektet blir påverkan stor eftersom delar av det behöver rivas. Främst gäller det man-
gårdsbyggnaden samt delar av stenmurar. Etableringen innebär därmed att lokala 
kulturmiljövärden går förlorade. Värden på Väröhalvön som helhet bedöms inte gå 
förlorade. 

En kulturhistorisk dokumentation av mangårdsbyggnaden Båtsmans har genom-
förts. Dokumentationen är en del av mark- och rivningslovsärendet hos Varbergs 
kommun. 

I en avvägning mellan intressen för kulturmiljön och näringslivets intressen bedöms 
det vara av stor vikt att utveckling av industriverksamheten kan ske. Etablering av 
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aktuell anläggning bedöms vara av allmänt intresse. Detaljplanen innebär en plan-
beredskap för den utveckling av verksamheten som är aktuell och för kommunen 
vad gäller arbetsplatser och utveckling av näringslivet i kommunen. Utvecklingsin-
riktningen bidrar även till utveckling av ett mer hållbart samhälle genom hållbara 
tekniska lösningar för byggnadskonstruktioner. 

Utvecklingen behöver ske inom eller intill den befintliga anläggningen. Det föreslag-
na läget bedöms dock vara mest lämpligt med hänsyn till omgivningspåverkan och 
möjligheter att nyttja befintlig infrastruktur. Planområdets avgränsning medför att 
natur- och kulturvärden i övrigt kan vara intakta. 

Inga arkeologiska fynd påträffades vid genomförd arkeologisk utredning. 

Ianspråktagande av jordbruksmark
I kommunens översiktsplan anges att den bästa jordbruksmarken i så stor utsträck-
ning som möjligt ska skyddas från exploatering. Översiktsplanen har vägt intressen 
mellan jordbruksmark och utveckling av verksamheter och anger att viss jordbruks-
mark kan tas i anspråk för  tätortsutveckling  för  att  tillgodose  behovet  av  bostä-
der  och  verksamheter.  

Planområdet tar i anspråk jordbruksmark väster om befintligt industriområde. 
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Marken brukas eller betas inte utan slås och hålls öppen på så vis. Något annat 
antagande än att marken är brukningsvärd har inte gjorts. Inom marken finns 
naturvärden såsom biologiska värden och biotop, sociala värden såsom rekreation, 
upplevelse, landskap) samt landskapskaraktär i form av kulturhistoria, miljövärden, 
naturvärden, sociala värden. 

I frågan om annan mark än berörd mark kan tas i anspråk för industriutvecklingen 
är det relevant att Södra planerar för KLT-fabrik (KLT2) inom befintligt område. 
Annan mark för det specifika ändamålet KLT-fabrik finns därmed sannolikt. Bygglov 
har ännu inte beviljats men åtgärden har stöd i gällande plan. Ytan inom planområ-
det behövs dock för ersättningsytor för sådant som kommer få ge plats åt KLT2-fa-
briken samt kompletterande verksamhet/bebyggelse som behövs för utvecklingen av 
KLT-produktionen (utlastningsverksamhet mm). Ytan behövs även för den framtida 
utvecklingen av industriområdet där ytterligare en fabrik, KLT3, planeras.

Vad gäller frågan om annan mark utanför industriområdet än den föreslagna kan tas 
i anspråk så är industriområdet omgivet av huvudsakligen jordbruksmark eller en 
skogsridå mellan havet och industrin. Expansion av industriområdet kan endast ske 
i direkt anslutning till befintligt område och ianspråktagandet av annan mark kring 
bruket innebär också annan jordbruksmark eller skogsmark i ett läge nära Kloster-
fjorden, vilket sannolikt påverkar andra intressen. Ett annat tillgänglig alternativ har 
studerats, se avsnitt Nollalternativ under kapitlet Konsekvenser. 

Utveckling av verksamheten bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse för Var-
bergs näringsliv, för utveckling av hållbara byggmaterial och för behovet av mins-
kade transporter och utsläpp. Behovet kan inte tillgodoses på annan plats ur ett 
tekniskt, funktionellt och ekonomiskt perspektiv.  
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Landskapsanalys över jordbrukslandskapet väster om planområdet. 

Fabrik

Bostadsområden

Viktiga siktlinjer

Viktiga skogsridåer

Gröna siktridåer

Siktridåer byggnader

Viktig siktlinje från 
odlingslandskapet

Påverkan på luft
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen för 
luft eller luftkvaliteten. Verksamheten genererar inga nämndvärda utsläpp och/el-
ler ökning av trafik. Produktionen förses med filter för damm och spån. Det lim som 
används innehåller isocyanater. I limmet är dessa inte flyktiga vilket innebär att de 
inte avgår till luft. 

Påverkan på vatten
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen för 
vatten. Jämfört med nuvarande dagvattenssituation innebär ett genomförande av 
planen att vattenmiljön i Klosterfjorden inte påverkas negativt. Dagvatten ska för-
dröjas och renas innan det leds till recipienten Klosterfjorden. Dagvattenmängderna 
kommer öka på grund av den ökade andelen hårdgjord yta, men genom fördröjning 
kommer flödet till Klosterfjorden inte ökas. 

Eftersom det är ett litet område jordbruksmark som tas i anspråk för bebyggelse be-
döms inte genomförande av detaljplanen innebära en betydande miljöpåverkan vad 
gäller urlakning av jordbruksmark till vattenförekomster. 

En tankstation kommer att behöva flyttas för att ge plats åt ny gata och fabrik, vilket 
innebär att marken kommer behöva saneras vilket är positivt för miljön. Den förore-
ning som eventuellt kan ha uppstått är från spill. Tankstationen är en ny anläggning 
med betongplatta under.

För att förhindra att eventuellt brandsläckvatten leds till Klosterfjorden ska lösning-
en för dagvattenfördröjning förses med tekniska lösningar såsom avstängningsventi-
ler eller liknande. 
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Vy från Österbuavägen. Fotomontage över den volym som detaljplanen möjliggör 
i sin norra del, med nockhöjd +23 meter över nollplanet. Träden i ridån är mel-
lan 16-20 meter höga vilket innebär att trädsiluetten har en höjd på cirka +25-30 
meter över nollplanet. En fullt nyttjad byggrätt bedöms ha en begränsad påverkan 
på landskapsbilden. 

Påverkan på landskapsbilden
Landskapsbild
Industriområdet är idag framträdande i landskapet och den byggnadsvolym som de-
taljplanen medger kommer i vissa siktlinjer vara synlig. Förändringen i landskapet 
i sin helhet bedöms dock inte innebära någon betydande negativ påverkan. Annan 
verksamhet som detaljplanen medger bedöms inte bli nämnvärt synlig i landskapet. 

Landskapets strukturer och form med skogs- och vegetationsridåer skapar gröna 
siktridåer och skärmar av planområdet från övriga delar av landskapet. Omgivande 
bebyggelse är till stor del uppförd i relation till industriområdet genom att det finns 
vegetation eller uthus/ladugård riktad åt bruksområdets riktning. Det skapar en 
avskärmade effekt för upplevelsen av industriområdet från intilliggande bostäder.

I studier av landskapet och siktlinjerna från Österbuavägen och Knallens väg fram-
kommer att den möjliga utbyggnadens placering och höjd är anpassad till landska-
pets topografi och struktur och enbart marginellt kommer framträda i landskapet.  
Bebyggelsens läge har en tydlig koppling till det indutriella sammanhanget. De 
studerade siktlinjerna och vyerna baseras på volymer på en marknivå på +8,5 meter 
över nollplanet. Förutsättningar finns för att nya byggnader också kan komma att 
utgöra en siktridå in mot det brokiga industrilandskapet vilket bedöms vara positivt. 

Om vegetationen som skapar siktridåer mot industrilandskapet förändras och gröns-
strukturens förmåga att skyla industribyggnader blir effekten på landskapsbilden 
stor. Det är därför viktigt att befintlig trädvolym och höjder består. Det innebär att 
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stormfälld vegetation ska ersättas. Vid val av träd för återplantering ska likvärda ob-
jekt väljas för att bibehålla befintlig karaktär. Det är även viktigt att skogsbeståndet 
och trädraderna förvaltas och underhålls av markägaren för att beståndet ska förbli 
livskraftigt. Skötsel mm regleras i exploateringsavtal, se Genomförandebeskrivning. 

Flytt eller markförläggning av den luftburna högspänningsledningen kommer inne-
bära en förändring av landskapsbilden. Ett annat luftburet läge kan inte bedömas då 
det inte är känt. Om ledningen markförläggs försvinner inslaget ur landskapsbilden 
vilket bedöms vara positivt. 

Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär att inga av de i detaljplanen redovisade förslagen genom-
förs. Det betyder att Båtsmans i sin helhet, stenmurar, luftburen högspänningsled-
ning och vägdragningen är kvar och inga nya fabriker byggs. Detta innebär bättre 
förutsättningar för att kulturmiljövärden och naturvärden kan vara opåverkade 
inom den närmsta framtiden. För boende i närområdet kan det upplevas positivt om 
områdets befintliga omfattning kvarstår. Ett nollalternativ innebär vad gäller detta 
planförslags omfattning både att landskapsbilden är oförändrad och att möjlighe-
terna att skärma av industrilandskapet från omgivande landskap minskar. Området 
omfattas dock av detaljplan sedan tidigare och får till viss del bebyggas eller anläg-
gas med trafikändamål.

Ett nollalternativ begränsar Södras möjligheter att utveckla sin verksamhet och satsa 
på förädling av den egna råvaran till färdigt byggmaterial. För den fabrik som pla-
neras i etapp 1, KLT2, behövs ytor för utlastningsverksamhet. Den norra ytan inom 
planområdet behövs därmed för att etapp 1 ska vara möjlig, se avsnitt Bakgrund. 
Marknaden efterfrågar den mängd KLT-element som tre fabriker skulle leverera 
och ett nollalternativ innebär att ingen ny fabrik kan byggas och att planberedskap 
saknas för utveckling av verksamheten. I scenariot att förädling sker på annan plats 
behöver sågat virke transporteras från Södra vilket skapar ytterligare transporter 
och ökade mängder utsläpp. Indirekt påverkas också möjligheten till vidareförädling 
av trä som råvara, utvecklingen av hållbara byggnadsmaterial och byggmarknadens 
möjligheter att bygga bostäder med enbart trästomme. Trä som konstruktionsmate-
rial har en betydande mindre klimatpåverkan än betong som främst används idag. 
Nollalternativet innebär också att kommunen går miste om minst 70 nya arbetstill-
fällen i kommunen. 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att Kattegattleden på en kort sträcka 
behöver dras om. Nollalternativet innebär att inga förändringar görs, men inget av 
alternativen påverkar nämnvärt ledens funktion eller upplevelsevärdet. 
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Genomförande av projektet
Genomförandedelen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsli-
ga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Plan- och genomförandebeskriv-
ningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen av genomförandet av 
projektet är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

I detta avsnitt förkortas Södra skogsägarna ekonomiska förening till enbart Södra. 

Genomförandetid 
Begreppet genomförandetid innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under 
genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan 
att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. Genomförandeti-
den är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.

Organisatoriska frågor
Markägoförhållanden 
Planområdet omfattas av del av fastigheterna Lahall 2:13, 2:2 och 1:18 som alla ägs 
av Södra skogsägarnas ekonomiska förening. Fastighetsägare och rättighetshavare 
inom planområdet framgår av den  tillhörande fastighetsförteckningen.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Detaljplanen omfattar enbart kvartersmark och enskilt huvudmannaskap gäller 
inom planområdet. Detaljplanen omfattar ingen allmän plats. I övrigt gäller följande 
ansvarsfördelning:

Vatten, spill & dagvatten Enskilt/respektive fastighetsägare (ej kommunalt   
    verksamhetsområde)

El    Ellevio och Skanova

Tele, bredband  Varberg Energi

Utförande
All mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark och det är Södras ansvar att 
bygga ut och bekosta all utbyggnad och omläggning av den gemensamma infrastruk-
tur som krävs för gator, gång- och cykelvägar, vatten och spillvatten, dagvattensys-
tem, flytt av tankstation, utlastningsverksamhet, och timmerupplag inom planområ-
det. 

Planändringen kommer medföra åtgärder utanför planområdet som Södra är ansva-
rig för såsom kompensationsåtgärder i form av återuppbyggnad av stengärdsgårdar 
och planteringar för minska insyn till verksamhetsområdet. Även anpassningar av 
cykelled/Kattegatsleden. Det kan även behövas åtgärder av enskilda dagvattennätet.

Åtgärder som kommer ske utanför planområdet kommer regleras i exploateringsav-
talet för att säkerställa respektive parts åtagande.

Drift och underhåll 
Drift och skötsel av gemensam infrastruktur som infartsgator, parkeringsytor, gång- 
och cykelbanor, vatten-, avlopp- och dagvattenledningsnäten kommer framledes 
behöva förvaltas av fastighetsägaren Södra skogsägarnas ekonomiska förening.
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Dispenser och tillstånd under genomförandeskede
För att ansökan om följande dispenser resp. tillstånd ansvarar:

Biotopskyddsansökan     Södra

Reviderat miljötillstånd    Södra

Avtal 
Följande avtal ska upprättas inför, under och efter planarbetet:

- Planavtal mellan Södra och byggnadsnämnden/Varbergs kommun,  
 upprättat 2019-10-01

- Exploateringsavtal mellan Södra och Varbergs kommun

- Drift- och underhållsavtal gällande cykelled/Kattegattleden mellan Södra/ 
 samfällighetsförening och Varbergs kommun 

- Avsiktsförklaring gällande eventuel flytt av starkströmsledning mellan Vat  
 tenfall Eldistribution och Södra

- Eventuell nätkoncessionsansökan görs och lämnas in av Vattenfall Eldistri 
 bution till Energimarknadsinspektionen

Exploateringsavtal och drifts- och underhållsavtal ska vara undertecknade av båda 
parter innan detaljplanen kan antas.

Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastigheter 
Här redovisas de fastigheter som påverkas fastighetsrättsligt av planen. 

Fastigheter   

Lahall 2:13, 2:2 och 1:18

Fullständig sammanställning av angränsande fastigheter, samfälligheter, lednings-
rätter och servitut finns i tillhörande fastighetsförteckning (bilaga). 

Fastighetsbildning
Södra har ingen avsikt att skapa fler fastigheter inom planområdet.

Gemensamhetsanläggningar
En zon med bestämmelse om gemensamhetsanläggning, ”g”, löper parallellt med 
västra plangränsen, för att säkra möjligheten för Trollåsens VA-förening att förlägga 
sina ledningar i en ny sträckning. Överenskommelse finns mellan Södra och Trollå-
sen VA-förening som får ligga till grund för en omprövning av nya ledningssträck-
ningen.

I övrigt finns inga behov från Södra att bilda fler gemensamhetsanläggningar. Om 
förändrade behov uppstår får detta prövas i enlighet med anläggningslagen i kom-
mande lantmäteriförrättning.

Lantmäteriförrättningar bekostas av Södra. 

Ledningsrätter
Ledningsrätt, inom planområdet, och som till följd av planförslaget kan behöva om-
prövas är:

- Lr 1 Vattenfall Eldistribution – ledningsrätt Starkström akt nr 1383-96/51.1. 

Om markförläggning av starkströmsledningens är aktuellt finns mark tillgänglig 
genom prickmark (mark som ej får bebyggas) i plankartan. Kompletterande bestäm-
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melser säkerställer att bebyggelse placeras enligt nödvändiga skyddsavstånd om led-
ning markförläggs. Frågan om ledningsflytt hanteras i ett separat koncessionsärende 
hos Energimarknadsinspektionen, där Södra och Vattenfall Eldistribution är parter. 
Södra bekostar samtliga kostnader för koncession.

Om ledning står kvar i befintligt läge behövs ingen omprövning av ledningsrätten. 
Kompletterande bestämmelser säkerställer att bebyggelse placeras enligt nödvän-
diga skyddsavstånd om luftledning blir kvar i befintligt läge.

Avtal
Följande avtal skall upprättas till följd av planens innehåll:

- Överenskommelse om VA-ledning

Om det blir aktuellt att flytta högspänningsledning skall även följande avtal upprät-
tas:

- Överenskommelse om omprövning av ledningsrätt för högspänningsledning

För att teckna avtal, ansöka om lantmäteriförrättning, träffa ny överenskommelse 
gällande Trollåsens VA-förenings VA-ledning samt bekosta lantmäteriåtgärder och 
intrångsersättningar ansvarar Södra eller respektive fastighetsägare.

Tekniska frågor
Redovisning av aspekter/synpunkter som kommit fram i olika utredningar som 
gjorts under planarbetets gång.

Saneringar      Södra

VA-utredningar    Södra

Arkeologiska insatser    Södra

Detaljerad geoteknisk undersökning  Södra

Dagvatten utredningar   Södra

Gator och trafik
Inom planområdet är det Södras ansvar att bygga ut och bekosta utbyggnad av all 
infrastruktur. Befintlig tillfartsgata behöver i berörda delar rivas och ny gata anläg-
gas. 

Ett genomförande av planen innebär att busshållsplats för kollektivtrafik behöver 
flyttas. Placering av ny hållplats tas fram i samråd mellan kommunen och Södra. 
Inga särskilda åtgärder för gatuutformning behövs då bussar ryms inom de gatusek-
tioner som lastbilar till verksamheten behöver. 

Ombyggnation av gata, Kattegattledens sträckning och gc-väg bekostas av Södra. 

Vatten, spill  och dagvatten
Södras och Trollåsens VA-förenings respektive VA-ledningar som idag går i mitten 
av planområdet kommer behöva flyttas när marken tas inspråk. Delar av ledningar-
na kommer förläggas under eller i anslutning till den nya gatan/gc-vägen. Utrymme 
för Trollåsens VA-förenings ledning säkras genom markreservat för gemensamhets-
anläggning i plankartan.

Industriområdet har ett eget separat system för vatten, spill och dagvatten och inga 
åtgärder på det kommunala nätet behövs. 

Diken och dagvattendamm utformas med tekniska lösningar så att eventuellt släck-
vatten (vatten för att släcka bränder) inte infiltreras eller på annat vis följer med 
dagvatten till recipient. 
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Ledningar
Detaljplanen påverkar inte möjligheten att den luftburna högspänningsledningen 
kan stå kvar i befintligt läge. Ledningsrätten gäller fortsatt. Om marken ska tas i 
anspråk för ny bebyggelse och ledningen behöver flyttas eller markförläggas utförs 
ändringsarbete av Vattenfall Eldistribution. Södra står för samtliga kostnader i sam-
band med ändring. Arbete under/invid ledningen ska bevakas av behörig personal.

Tele och bredbandsledningar berörs inte. 

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Det finns inga ekonomiska åtaganden för kommunen inom planområdet i enlighet 
med exploateringsavtalet. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Södra svarar för samtliga utrednings- och exploateringskostnader samt förrättnings-
kostnader. 

Finns ett behov av att bygga ut eller uppdimensionera ledningsnätet för släckvatten 
bekostas detta av Södra liksom kostnaden för eventuella brandposter eller andra 
åtgärder. 

Planavgift
Planeringen bekostas av Södra skogsägarnas ekonomisk förening och särskild plan-
avgift tas inte ut. 

Medverkande
Planförslaget har tagits fram av planenheten, Stadsbyggnadskontoret, genom Linnéa 
Enochsson och Eva Örneblad, planarkitekter i Varbergs kommun samt Axel Lind-
qvist och Elin Wiman, Radar arkitektur. Representanter från övriga förvaltningar i 
Varbergs kommun har deltagit i planarbetet.

Claus Pedersen      Linnéa Enochsson

Planchef       Planarkitekt
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Detaljplan för
Lahall 2:13
Varbergs kommun
d.nr. 2019-470

Undersökning

En strategisk miljöbedömning ska göras för planer och program om dess genomförande kan antas

medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen är den analys som leder fram till

ställningstagandet om huruvida en strategisk miljöbedömning behöver göras eller inte.

Undersökningen utgör också ett viktigt underlag för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som

behöver beskrivas vidare i planbeskrivningen eller i en eventuell miljökonsekvensbeskrivning.

Platsens förutsättningar

Nuvarande mark- eller
vattenanvändning
(Kort beskrivning)

Planen omfattar befintlig industrimark och infartsväg till Södras område
samt jordbruksmark bebyggd med en gård (bla bostadshus och uthus).
Inom jordbruksmarken finns naturvärden och kulturhistoriska värden.
Jordbruksmark och spridda bostadskluster omger planområdet.

Planområdet berörs av Nej Kanske Ja Kommentar
Internationella konventioner
(Natura 2000, Unescos världsarv etc.)

X

Riksintressen och särskilda
hushållningsbestämmelser enl.
3-4 kap MB

X Riksintresse för rörligt friluftsliv MB 4 kap §1,2
Riksintresse högexploaterad kust 4 kap §4

Skyddad natur/kultur enl. 7 kap
MB
(biotopskydd, strandskydd,
vattenskyddsområde natur-
/kulturreservat etc.)

X Biotopskyddade stenmurar finns inom
jordbruksmarken.

Byggnadsminne el Fornminne X Inom området finns en registrerad lämning i form
av en boplats. Denna är delvis undersökt
men anges som möjlig fornlämning. Även en
källargrund har registrerats och getts bedömningen
övrig kulturhistorisk lämning.

Höga kulturhistoriska värden
(T.ex. områden som ingår i kommunens
bevarandeprogram el program för
kulturmiljövård)

X Området rymmer bebyggelseenheten Båtsmans
som omges av ett kulturlandskap med öppna
åker- och hagmarker indelade av stenmurar.
Kulturhistoriskt intressant befintlig byggnad.
Byggnaden är i dåligt skick, renoveringar krävs för
att återfå värdet.

Höga naturvärden
(T.ex. områden som ingår i kommunens el.
länsstyrelsens naturvårdsprogram)

X Planområdet innehåller höga naturvärden. Fynd av
hasselmus (fridlysta enligt 4 och 5 § i
artskyddsförordningen), strax utanför planområdet
samt naturvärdesobjekt med visst till högt värden
inom planområdet. (not: Planområdets utbredning
har ändrats sedan undersökningen och inkluderar
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inte längre naturvärdesobjekt med höga
naturvärden). Inom inventeringsområdet noterades
totalt 6 naturvårdsarter, bl.a. den rödlistade och
hotade arten slåttergubbe samt ett antal övriga
kärlväxtarter som i huvudsak är knutna till öppna,
hävdade marker. Biotopvärdena utgörs framför allt
av hävdad betesmark och solbelysta stenmurar.
Inom området har ett flertal objekt som omfattas
av det generella biotopskyddet noterats. Inom
planområdet finns flera stenmurar på en total längd
av ca 570 meter, ett stensatt dike samt ett mindre
odlingsröse, som påverkas av planläggningen.

Ekologiskt känsliga områden
(Områden som enl. ÖP är ekologiskt
särskilt känsliga eller opåverkade)

X

Skyddsavstånd
(Industrier, djurhållning, kraftledningar
etc.)

X Södra Cell har nuvarande bullervillkor som börjar
gälla på ett avstånd av 600 m från fabriksområdet. I
sin prövotidsutredning, där man nu ansöker om
förlängd prövotid, skall bullernivåerna beräknas
även vid fastigheter närmare fabriksområdet än 600
m. Även järnvägen ska räknas in i verksamheten.
Någon gräns enligt ovan finns inte för Södra Wood
utan deras bullervillkor gäller för alla fastigheter
utanför fabriksområdet. Bullerutredning för
planerad verksamhet, som inkluderar buller från
redan befintliga verksamheter inom Södra Cell och
Södra Wood bör göras.

Kraftledningen har ett skyddsavstånd om minst 10
meter från ledningsstolparna.

Övriga störningar (buller, ljus,
lukt, strålning etc.)

X Södras befintliga verksamhet genererar buller, ljus
och lukt.

Geotekniska svårigheter eller
förorenad mark

X Marken för planerad byggnad har olika hållfasthet
och bärande egenskaper och olika höjdnivåer vilket
innebär att risk för olika sättningsegenskaper inom
byggnaden.
Detta bedöms kunna hanteras genom
grundläggning med pålning, vilket innebär höga
grundläggningskostnader.

Vidare provtagning kommer att ske.

Högt exploateringstryck/ är
redan högexploaterat

X Ja högt exploateringstryck generellt längs kusten.
Men närområdet är inte högexploaterat, bortsett
från befintligt verksamhetsområde.
Verksamhetsområde planerat i den fördjupade
översiktsplanen nordost om området

Planens karaktäristiska egenskaper

Planens innehåll och
omfattning
(Kort beskrivning)

Utökning av befintligt industriområde. Byggnad för produktion av
konstruktionsdelar av trä.

Faktor Nej Kanske Ja Kommentar
Planen medger en användning av
planområdet för verksamheter
som kräver anmälan eller tillstånd
enl. miljöbalken.

X Industriverksamhet, störande verksamhet.
Befintlig verksamhet är tillståndsklassad.
Utbyggnaden kommer kräva en ändring av
miljötillståndet då den avses bedrivas inom nytt
geografiskt område.



Undersökning 3 (7)
2020-03-02

Planen medger en användning av
planområdet för verksamheter
som finns angivna i 6 §
miljöbedömningsförordningen.

X

Planen medger en användning av
planområdet för verksamheter
som finns angivna i PBL 4 kap 34
§.

X Industriändamål

Planen strider mot andra
planer/projekt (Översiktsplaner,
detaljplaner, övriga projekt)

X Gällande detaljplaner anger mark för industri,
trafikändamål och industripark. Föreslagen
byggnad ligger inom mark som är avsedd för
trafik och industripark.

I enlighet med översiktsplanen.

Planområdets läge bidrar till långa
fordonstransporter för att nå
service och andra viktiga
målpunkter.

X Verksamheten ligger nära motorväg och
industrispår. Verksamhetens utbyggnad syftar till
att material kan förädlas inom egen verksamhet
istället för att köras iväg för ändamålet.
Slutprodukten kommer dock att transporteras till
hela landet och potentiellt till den europeiska
marknaden.
Trafikutredning ska tas fram som tydliggör
trafikmängder.

Planen har betydelse för andra
planers miljöpåverkan.

X

Planen kan bidra till att
miljökvalitetsnormer överskrids (5
kap. miljöbalken)

X Det går inte att bedöma i nuläget. Ytterligare
underlag behövs för att bedöma om
miljökvalitetsnormer överskrids.

Den planerade fabriken väntas inte innebära
luftutsläpp.

Dagvattenutredning tas fram. Alternativa
lösningar för dagvattenhantering kommer
redovisas.

Planen har betydelse för
genomförande av EU:s
miljölagstiftning (gäller t.ex.

vattendirektivet)

X Påverkan på MKN (Vattendirektivet) är svårt att
bedöma utan underlag, men uppsatta
reningskrav (enligt dagvattenanvisningarna) ska
hållas.

Beskrivning av recipient och dess status samt en
bedömning av risk för påverkan på MKN bör tas
fram i dagvattenutredningen som ska göras.

Art- och habitatdirektivet.
Med föreslagen placering av byggnation bedöms
risken liten att detaljplanen kommer att strida
mot artskyddsförordningen.

Planens tänkbara effekter

Faktor Påverkan Kommentar
(Påverkans sannolikhet, varaktighet,
frekvens, fysiska omfattning,
gränsöverskridande karaktär,
möjligheter att avhjälpa påverkan osv.)

Ingen Påverkan Betydande
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påverkan påverkan

Påverkan på marken (instabilitet,

sättningar, ras, skred, erosion, vibrationer,
föroreningar, skada på värdefull geologisk
formation etc.)

X Risk för sättningar finns inom planerad
byggnad. Den geotekniska utredningen
visar dock på möjliga lösningar för
grundläggning genom pålning.

Påverkan på luften och klimatet
(luftföroreningar, vindrörelser, temperatur,
luftfuktighet ljusförhållanden etc.)

X Ingen påverkan på luften eller klimatet.

Generellt vindutsatt område. Ny
byggnad bedöms enbart påverka
vindrörelser lokalt inom befintligt
verksamhetsområde.

Förändringar av grund- eller
ytvattnet (kvalitet, flödesriktningar,
nivåer, mängd, etc. Krävs vattendom?)

X

Risk för översvämningar X

Svårigheter att lokalt omhänderta
dagvattnet

X Ökad mängd hårdgjord yta inom
planområdet genom takyta på
fabriksbyggnad och väg-yta. Innebär
ökat och koncentrerat flöde till
anslutningspunkt. Svårigheter finns att
omhänderta dagvattnet, men
dagvattenutredning ska tas fram för att
utreda de alternativ som finns.

Påverkan på växt- eller djurliv
(antal arter, arternas sammansättning,
hotade eller fridlysta arter etc.)

X Hasselmusbon har noterats i
brynområden strax utanför
planområdet. Träd- och buskvegetation
finns i den norra delen av planområdet.
Då industribyggnaden kommer att
placeras på den östra delen av
fastigheten på öppen jordbruksmark
bedöms risken liten för påverkan på
boplatser eller spridningskorridorer
mellan de kända förekomsterna.

Inom planområdet finns en
naturbetesmark som ingår i ängs- och
betesmarksinventeringen och som
klassats som högt naturvärde i
naturvärdesinventeringen. Flera
hävdgynnade arter har noterats i
området, bl.a. slåttergubbe (rödlistad).
Detta område kommer att bevaras.

Övriga naturvärden i området är
framförallt knutna till strukturer i
odlingslandskapet: stenmurar,
stenrösen, åkerholmar och öppna
diken. Vissa av stenmurarna kommer
att behöva tas bort och påverkas
därmed negativt av planförslaget.
Stenmurar som påverkas kan återställas
på annan närliggande plats för att
återskapa värden. I övrigt bibehålls
dessa strukturer.

Påverkan på ekosystemtjänster
(stödjande, försörjande, reglerande,
kulturella)

X Försörjande ekosystemtjänster -
Ianspråktagande av jordbruksmark

Stödjande ekosystemtjänster – Viss
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påverkan på biologisk mångfald och
spridningskorridorer, till exempel
stenmurar

Reglerande ekosystemtjänster –
Minskad möjlighet till
vattenreglering/utjämning av flöden

Kulturella ekosystemtjänster –
Påverkan på estetiska-/
kulturarvsvärden (värden knutna till
Båtsmans gård)

Försämrad kvalitet eller kvantitet
på någon rekreationsmöjlighet
(strövområde, vandringsled, cykelled,
friluftsanläggning etc)

X Kattegattleden behöver flyttas. Bedöms
dock inte innebära någon negativ
påverkan på kvaliteten på leden.

Påverkan på
landskapsbilden/stadsbilden
(siktlinjer, utblickar, landmärken etc.)

X Ny byggnad innebär ett nytt inslag i
landskapsbilden. Påverkan bedöms
dock begränsad med tanke på befintligt
verksamhetsområde med höga
byggnader. Påverkan på eventuella
siktlinjer/utblickar bör utredas i
planarbetet.

Barriäreffekter X
Ökat alstrande av avfall som ej
återanvänds

X

Ökad användning av icke
förnyelsebar energi

X Utökad produktionsverksamhet innebär
ökad användning av energi.

Uttömmande av någon ej
förnyelsebar naturresurs (grus- och

bergtäkter, dricksvatten etc.)

X

Ökad fordonstrafik / Ändrade
trafikförhållanden

X Vägen kommer behöva flyttas.
Trafikutredning ska tas fram för at
redovisa förändrade trafikflöden.

Effekter som strider mot
långsiktiga centrala, regionala
eller lokala miljömål

X

Överskridna miljökvalitetsnormer
(5 kap. MB)

X Dagvattenutredning är under
framtagande. Uppsatta reningskrav
(enligt dagvattenanvisningarna) ska
hållas. Samt beskrivning av recipient
och dess status och risk för påverkan på
MKN.

Buller (ökning av nuvarande ljudnivå eller
överskridna riktvärden)

X Befintlig verksamhet alstrar buller men
nivåerna regleras i miljötillstånden.
Bullerutredning för den nya
verksamheten är under framtagande. I
bullerutredningen bör en värdering av
beräknade värden göras i förhållande
till Naturvårdsverkets rapport 6538. Ev.
behov av bullervallar o.dyl. bör anges
så att plats för sådana åtgärder kan
reserveras i plankartan

Förändrade ljusförhållanden
(bländande ljussken, skuggningar etc.)

X Byggnadshöjden är inte klarlagd men
en ny byggnad om 15-25 meter innebär
en högre grad skuggor i området.
Skuggstudie ska göras i planarbetet,
främst bör de göras för påverkan åt
väster. Ny vägdragning och byggnation
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kan innebära ljuspåverkan på
naturområdet.

Obehaglig lukt X Den nya fabriken är ingen luktalstrande
verksamhet.

Risker för människors säkerhet
(ökad olycksrisk för t.ex. explosion, brand,
strålning, utsläpp av hälsofarliga ämnen,
trafikolyckor, farligt gods etc.)

X Miljöpåverkan av polyuretanlim
kommer att bedömas i miljöprövningen
och behöver inte hanteras i planen.

Virkestransporter från sågverket till KL-
fabriken över järnväg kan innebära
säkerhetsrisk

Påverkan på den sociala miljön
(befolkningssammansättning, delaktighet,
jämställdhet, trygghet etc.)

X

Behov av följdinvesteringar
(infrastruktur, vägar, VA, energi etc.)

X Flytt av cykelled, flytt av väg,
ledningsomläggning, eventuellt
upprustning busshållplats. Tankstation
ska flyttas, upplag och kraftledning ska
flyttas.

Ställningstagande

Nej Ja Kommentar

Planen…
- innefattar

verksamheter/åtgärder
som kan kräva tillstånd
enligt 7 kap. 28 b § MB
(Natura 2000-tillstånd)

X Vid Ja krävs en strategisk miljöbedömning.

Ett genomförande av planen
innebär i övrigt negativa
miljöeffekter som var för sig
är begränsade, men som
tillsammans kan vara
betydande

Kanske Kommentar: Resultatet av pågående utredningar
kommer förtydliga detta.

Krävs samråd i frågan om
betydande miljöpåverkan
med kommuner,
länsstyrelser och andra
myndigheter som på grund
av sitt särskilda miljöansvar
kan antas bli berörda av
planen/programmet?

Kommunen har haft ett tidigt samråd med
länsstyrelsen om planärendet. Ansökan om ädrat
miljötillstånd, frågor kring arkeologi samt frågor i
MKB-processen kommer samrådas med
länsstyrelsen.

Ett genomförande av planen
innebär en betydande
miljöpåverkan och en
strategisk miljöbedömning
skall göras.

Det flertalet aspekter som planen bedöms påverka
indikerar att miljöpåverkan behöver belysas
djupare i en MKB.

MKB-dokumentet bör
omfatta följande områden:

Påverkan på:
Naturmiljö (naturvärden, biotopskydd, fridlysta arter)
Landskapsbild och kulturmiljö
Vatten (dagvatten, MKN, markavvattning)
Ianspråktagande av jordbruksmark
Riksintressen
Störningar (transporter, buller och belysning)
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Eventuellt ekosystemtjänstbedömning

STADSBYGGNADSKONTORET

Eva Örneblad, planarkitekt
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