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KUNGÖRELSE 

Ändring av detaljplan för Bossgård 2:16 m.fl. (Derome 

AB), Derome, Varbergs kommun 

Byggnadsnämnden beslutade den 19 maj 2022 § 150 att anta ändringen 

av detaljplanen för rubricerade område. Beslutet fick laga kraft den  

16 juni 2022. 

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 fick laga kraft (se ovan). Om skadan 

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

 

 



Plan- och 
genomförandebeskrivning

Ändring av detaljplan för Bossgård 2:16 m fl  (Derome AB) (V 65)

Antagen i byggnadsnämnden 2022-05-19 § 150
Laga kraft 2022-06-16

Derome, Varbergs kommun



Denna ändring av detaljplan syftar till att justera de bestämmelser som reglerar bebyggelsens 
högsta tillåtna höjd och största tillåtna area inom del av planområdet. Bakgrunden 
till denna ändring av detaljplan är att befi ntlig träindustri har ett behov av nya typer 
av tekniska anläggningar och byggnader som inte ryms inom nu gällande detaljplan. 
Stadsbyggnadskontoret ser att detta går att hanteras som en ändring då det är förenligt med 
nu gällande detaljplans syfte, som är att reglera befi ntligt och något utökat industriområde 
för trävaruhantering. Denna ändring hanteras i samband med ändring av detaljplan för 
industriområde för Derome AB Bossgård 2:16 m fl , med beteckning V94 och diarienummer 
SBK-2021-1324.

När kommunen har fattat beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan, och startar en 
planprocess, väljer kommunen vilket förfarande förslaget ska handläggas med. Kommunen 
tar då hänsyn till ett antal kriterier som regleras i plan- och bygglagen. En ändring av en 
detaljplan omfattar förändring, borttagande och införande av nya bestämmelser inom redan 
detaljplanelagt område. Prövningen vid ändring av en detaljplan ska enbart omfatta det som 
ändringen avser. Vid ändring av en detaljplan är utgångspunkten att kommunen ska tillämpa 
motsvarande process som gäller vid framtagande av en ny detaljplan. Denna ändring av 
detaljplan upprättas med standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900).

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. När standardförfarande tillämpas ska byggnadsnämnden anta 
planen.

Planprocessen inleds oftast med ett planbesked. Ett positivt planbesked innebär att 
kommunen ställer sig positiv till detaljplanläggning. Först upprättas samrådshandlingar 
som skickas på samråd till berörda sakägare: grannar, myndigheter och organisationer. 
Berörda har under samrådet möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Efter 
samrådet sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse. Planförslaget revideras sen 
utifrån synpunkterna och det bearbetade planförslaget ställs ut för granskning. Det fi nns då 
möjlighet att åter lämna synpunkter. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och bemöts i ett granskningsutlåtande som skickas till de som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda. Om inga större ändringar görs efter granskningen antar kommunen planen. 
Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre 
veckor efter att beslutet anslagits. Vid överklagande kan detaljplanen vinna laga kraft först 
efter att domstolen har fastställt kommunens beslut.



• Planbeskrivning tillhörande ändring av detaljplan (denna handling), ursprunglig 
planbeskrivning upprättad 1988-02-02 samt reviderad 1988-04-12, ändring upprättad 
2021-10-11, reviderad 2022-03-14, samt 2022-05-05

• Plankarta med bestämmelser, ursprungligen upprättad 1988-02-02 samt 
lagakraftvunnen 1988-06-29, ändring upprättad 2021-09-29, reviderad 2022-03-14, 
samt 2022-05-05

• Samrådsredogörelse, daterad 2022-03-14

• Granskningsutlåtande, 2022-05-05

• Undersökning tillhörande ändring av detaljplan, Varbergs kommun, 2021-10-11

• Utlåtande geotekniska förhållande för Detaljplan, Derome sågen, Bossgård 2:8, Tyréns, 
2022-01-26

• Översiktlig geoteknisk undersökning, WSP Samhällsbyggnad 2006-02-22

• Miljöteknisk undersökning samt riskbedömning för Derome timber inför planändring, 
WSP Samhällsbyggnad 2016-06-29
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Planområdet är beläget direkt väst om Derome samhälle, cirka 15 kilometer norr om 
Varbergs tätort. Gällande detaljplan omfattar idag en yta om cirka 130 000 m2 och av denna 
är cirka 105 000 m2  berörd. Inom planområdet bedrivs en träindustri.

Bakgrunden till ändring av detaljplan är att befi ntlig träindustri har ett behov av nya typer 
av tekniska anläggningar och byggnader som inte ryms inom nu gällande detaljplans 
bestämmelser avseende höjd på bebyggelsen. Verksamheten har även ett behov av större ytor 
för bebyggelse. Detta har inneburit att avvikelser har hanterats vid bygglovsprövning. 

En förfrågan om ändring av gällande detaljplan har därför initierats av bygglovsavdelningen. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att förfrågan går att hanteras som ändring av detaljplan 
då åtgärden är förenlig med nu gällande detaljplans syfte, vilket är att reglera befi ntligt och 
något utökat industriområde för trävaruhantering. En justering av nu gällande detaljplan 
som vann laga kraft år 2005 ses som en god hushållning med resurser då det innebär att 
verksamheten kan utvecklas i sitt nuvarande läge med närhet till både befi ntlig infrastruktur 
och utan att oexploaterad mark behöver tas i anspråk.

Ändringen av detaljplan syftar till att justera högsta tillåtna höjd samt största tillåtna area 
på bebyggelsen inom delar av planområdet. Detta för att möjliggöra en utveckling av den 
träindustri som bedrivs inom planområdet.

Nu gällande detaljplan är upprättad 2 februari 1988, samt reviderad 12 april 1988. 
Detaljplanen vann laga kraft 29 juni 1988. Genomförandetiden har gått ut. Gällande 
detaljplans syfte är att reglera befi ntligt och något utökat industriområde för 
trävaruhantering. I gällande detaljplan regleras bebyggelsens högsta tillåtna höjd inom berört 
område med en planbestämmelse för högsta byggnadshöjd i meter. Bebyggelsens största 
tillåtna area regleras inom berört område med en planbestämmelse för största tillåtna 
byggnadsarea i kvadratmeter. Delar av detaljplanens ursprungliga planområde har ersatts 
av nyare detaljplaner.

Denna ändring hanteras i samband med ändring av detaljplan för industriområde för 
Derome AB Bossgård 2:16 m fl , med beteckning V94 och diarienummer SBK-2021-1324.



Planområdet är i stort sett helt utbyggt enligt nu gällande detaljplans syfte och reglering. 
Marken inom planområdet sluttar norrut ned mot Viskan. I planområdets södra del har 
marken en höjd om cirka +45 meter över angivet nollplan, i norra delen ligger höjden på 
cirka +35 meter över angivet nollplan.

Befi ntlig bebyggelses volym och karaktär varierar stort inom området men utgörs i 
huvudsak av större magasin med en nockhöjd om cirka 10 meter. Det fi nns även ett par 
mindre byggnader som inrymmer tekniska anläggningar av olika slag vilka har en nockhöjd 
omkring 13-14 meter. Den byggnad som har den högsta nockhöjden inom planområdet är 
en panncentral i området södra del. Denna nockhöjd ligger på cirka 14,5 meter, samt har en 
byggnadshöjd om cirka 13 meter.



Inom området utgörs den underliggande jordarten inom området i huvudsak av postglacial 
sand och grundlagret av fyllningar enligt SGU:s översiktliga kartering av jordarter. En 
utökning av tillåten höjd och area på bebyggelsen kan beroende på omfattning eventuellt 
innebära en påverkan på marken avseende instabilitet, sättningar, ras och skred. Ett 
fl ertal översiktliga geotekniska utredningar har tidigare gjorts inom industriområdet 
avseende markförhållanden och stabilitet. Dessa utredningar har för sina respektive 
områden och förutsättningar bedömt att de geotekniska förhållandena generellt är 
tillfredsställande. I samband med aktuell ändring av detaljplan har geotekniker, Tyréns 
2022-01-26, gjort en samlad bedömning baserad på utförda geotekniska undersökningar och 
stabilitetsberäkningar utförda av WSP tidigare. Utifrån den genomgången görs bedömningen 
att de geotekniska förhållandena för aktuell ändring av detaljplan inte kräver allmänna 
restriktioner för områdets markanvändning. 

Vid framtagandet av detaljplanen för del av Bossgård 2:8 och 2:20 m fl , utökning av Derome 
industriområde, 2020-02-27, togs en miljögeoteknisk undersökning samt riskbedömning för 
Derome Timber inför planändring fram (2016-06-29). Resultatet av den utredningen var att 
man inte påträff ade halter högre än de generella riktvärdena för MKM inom deponiområdet. 
Utanför uppfyllnadsområdet påträff ades inga halter över KM.



Denna ändring av detaljplan innebär att bebyggelsens högsta tillåtna höjd samt största 
tillåtna area höjs inom en del av planområdet (se illustration nedan). Bebyggelse tillåts till en 
högsta nockhöjd om 16 meter samt en största byggnadsarea om 50% av fastighetsarean inom 
användningsområdet. 

I gällande detaljplan är bebyggelsens höjd reglerad med en bestämmelse om högsta 
byggnadshöjd 9 m, för den del av planområdet som ändringen berör ändras denna 
bestämmelse istället till en formulering om högsta tillåtna nockhöjd 16 m för att åstadkomma 
en modernare bestämmelseformulering som överensstämmer med aktuella föreskrifter. 
En bestämmelse om högsta byggnadshöjd anger höjden där fasad möter takfoten medan 
nockhöjden anger högst punkten på taket (skorsten och dylikt ej medräknat). Bestämmelsen 
om högsta tillåtna byggnadshöjd behålls i planområdets östra del enligt dess nuvarande 
formulering för att bevara ursprunglig detaljplans intention om att låta bebyggelsen trappas 
ner mot omgivningen. En högsta tillåtna nockhöjd om 16 meter bedöms som lämpligt med 
hänsyn till de avvikande högre byggnader som redan fi nns inom industriområdet. Utöver 
detta tillåts redan idag enligt gällande detaljplan att byggnader med sadeltak, tekniska 
anläggningar, exempelvis skorstenar och master, får uppföras till högre höjder än de 9 meter 
som regleras genom byggnadshöjden eftersom ingen reglering kring takvinkel eller nockhöjd 
fi nns i gällande detaljplan. 



Den planbestämmelse som reglerar bebyggelsens omfattning ändras från en formulering 
om största tillåtna byggnadsarea i kvadratmeter till en formulering om största tillåtna 
byggnadsarea i procent av fastighetsarean inom användningsområdet. Detta för att 
åstadkomma ett enhetligare uttryck i de tre detaljplaner (V65, V94 och V116) som reglerar 
markanvändningen inom industriområdet. Begränsningen med 50% byggnadsarea istället för 
60% som i de övriga två detaljplaner inom industriområdet görs med hänsyn till att aktuell 
detaljplan omfattar stora ytor prickmark som ej får bebyggas.

Genomförandetiden för bestämmelser berörda av ändringen är 5 år från den dag då planen 
vinner laga kraft.

Prövningen vid ändring av en detaljplan ska enbart omfatta det som ändringen avser. I detta 
fall avses en förändring av de planbestämmelser som reglerar bebyggelsens högsta tillåtna 
höjd samt största tillåtna area. Dessa aspekter bedöms enbart innebära en visuell påverkan.

Kommunen har gjort en undersökning om genomförandet av en ändring detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. En sammanvägning av konsekvenserna visar att 
planens genomförande ej bedömts medföra betydande miljöpåverkan.  

Ställningstagandet grundar sig på bedömningen att ett genomförande av detaljplanen; 

• inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 7 kap 
28 § miljöbalken

• inte negativt påverkar möjligheterna att uppfylla nationella eller regionala miljömål, 
klimatmål och folkhälsomål

• inte ger upphov till risker för människors hälsa och säkerhet

• inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids

• inte på ett betydande sätt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell 
eller internationell skyddsstatus såsom riksintressen eller naturreservat

Konsekvensen av genomförande av denna ändring blir att byggnader kan uppföras till 
en nockhöjd om 16 meter inom en del av planområdet. Ytterligare en konsekvens är att 
bebyggelse kan uppföras inom del av planområdet kan uppföras till en största sammanlagd 
byggnadsarea om 50 % av fastighetsarean inom användningsområdet vilket motsvarar cirka 
65 000 m2. Byggrätten kvarstår i övrigt oförändrad enligt nu gällande plankarta med dess 
tillhörande bestämmelser.

Ett nollalternativ innebär att inga av det redovisade förslagen i ändringen av detaljplanen 
genomförs. Det betyder att byggrätten kvarstår oförändrad med en högsta byggnadshöjd 
om 9,0 meter och största sammanlagda byggnadsarea om 45 000 m2. Vidare innebär ett 
nollalternativ att befi ntlig träindustri inte kan utvecklas inom aktuellt område vilket skulle 
kunna betyda att mark i ett annat läge behöver tas i anspråk.



Genomförandedelen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Plan- och genomförandebeskrivningen har 
ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen av genomförandet av projektet är att den ska 
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Begreppet genomförandetid är en administrativ bestämmelse som anger den tidsrymd inom 
vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. 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. Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vunnit laga kraft.

All mark är privatägd. 

Planområdet omfattar ingen allmän plats. 

Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad på kvartersmark.

Följande avtal ska upprättas inför och under planarbetet:

• Planavtal

Inga fastighetsrättsliga frågor är aktuella som följd av detaljplanen. 

För geotekniska undersökningar ansvarar exploatör. Detaljerad geoteknisk utredning kan 
behöva tas fram i samband med projekteringsskedet. 



Detaljplanen föranleder inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Fastighetsägaren får ekonomiska konsekvenser för bekostande av planändring samt vid 
eventuell framtida exploatering. 

Eventuell fl ytt av ledningar inom planområdet eller omläggning, uppdimensionering av 
befi ntliga ledningar som krävs för exploatering bekostas av fastighetsägaren. 

Planeringen bekostas av exploatör och planavgift tas inte ut.

Förslaget till ändring av detaljplan har tagits fram av Planavdelningen, 
Stadsbyggnadskontoret. 

Representanter från övriga förvaltningar i Varbergs kommun har deltagit i planarbetet.

Claus Pedersen     Lena Johansson

Planchef      Planarkitekt



 
 

Undersökning  1 (7) 
2021-10-11   

 
 
 

 

 
 

Ändring av detaljplan för Bossgård 2:16 m.fl. (Derome AB) 
Derome, Varbergs kommun 

Undersökning 

En strategisk miljöbedömning skall göras för detaljplaner 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)  

Planområdet omfattar en yta om cirka 130 000 m2 och är idag i sin helhet 
bebyggd med en träindustri. Av denna yta är det cirka 105 000 m2 som 
berörs av ändringen. 

 

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  Aktuellt planområde ligger cirka 300 
meter söder om Viskan som är av 
riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § 
MB. Ändring av detaljplan berör endast 
mark som redan är ianspråktagen för 
träindustri och bedöms inte påverka 
detta intresse. 
 

Skyddad natur/kultur enl. 
7 kap MB  

(biotopskydd, strandskydd, 
vattenskyddsområde natur-
/kulturreservat etc.)  

X    

Byggnadsminne eller 
fornminne 

  X I planområdets nordöstra del finns två 
registrerade fornlämningar, L1996:5570 
(gravfält) och L1996:5871. Ändring av 
detaljplan berör endast mark med 
byggrätt som redan är ianspråktagen för 
träindustri. Ändring av detaljplan 
bedöms inte påverka detta intresse. 
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Planområdet berörs av Nej Kanske Ja Kommentar 

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

 X  Aktuellt planområde ligger cirka 300 
meter norr om Ås kyrka som är kyrkligt 
kulturminne enligt 4 kap. KML. Denna 
ändring av detaljplan avser en förändring 
av högsta tillåtna höjd på bebyggelsen. 
Kyrkan har en byggnadshöjd på 29,5 
meter enligt kommunens topografiska 
information. Inom planområdet högsta 
tillåtna nockhöjd till 15 meter. Ändring av 
detaljplan bedöms inte påverka detta 
intresse. 

Höga naturvärden  

(T.ex. områden som ingår i 
kommunens eller länsstyrelsens 
naturvårdsprogram) 

 X  Direkt nordväst samt nordost om aktuellt 
planområde finns objektet Källebacken-
Näs som ingår i kommunens 
naturvårdsprogram. Ändring av 
detaljplan berör endast mark med 
byggrätt som redan är ianspråktagen för 
träindustri. Ändring av detaljplan 
bedöms inte påverka detta intresse. 

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

X 
   

Skyddsavstånd 

(Industrier, djurhållning, 
kraftledningar etc.) 

    

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

X    

Geotekniska svårigheter 
eller förorenad mark 

X   Ändring av detaljplan berör endast mark 
med byggrätt som redan är ianspråktagen 
för träindustri. Ändring av detaljplan 
bedöms inte påverka denna 
förutsättning. 

Högt exploateringstryck/är 
redan högexploaterat 

X    

Planens karaktäristiska egenskaper 

Planens innehåll och 
omfattning  
(Kort beskrivning) 

Denna ändring av detaljplan avser en förändring av de planbestämmelser 
som reglerar bebyggelsens högsta tillåtna höjd samt största tillåtna area 
inom del av planområdet. 

 

Faktor Nej  Kanske Ja Kommentar 

Planen medger en 
användning av planområdet 
för verksamheter som kräver 
anmälan eller tillstånd enligt 
miljöbalken. 

X  
 Befintlig träindustri inom planområdet är 

tillståndspliktig enligt MB. Ändring av 
detaljplan påverkar inte detta redan 
befintliga förhållande av 
markanvändning och ska därför inte 
lämplighetsprövas. 
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Faktor Nej  Kanske Ja Kommentar 

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

X   Ändring av detaljplan påverkar inte detta 
redan befintliga förhållande av 
markanvändning och ska därför inte 
lämplighetsprövas. 

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

X   Aktuell detaljplan medger 
markanvändningen Industri. Ändring av 
detaljplan berör endast de 
planbestämmelser som reglerar 
bebyggelsens högsta tillåtna höjd samt 
största tillåtna area. Ändring av 
detaljplan påverkar inte detta redan 
befintliga förhållande och ska därför inte 
lämplighetsprövas. 

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

X    

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

X   Denna ändring av detaljplan möjliggör 
för en utveckling av en befintlig industri 
vid befintlig infrastruktur, vilket innebär 
att ny oexploaterad mark inte behöver tas 
i anspråk. 

Planen har betydelse för 
andra planers 
miljöpåverkan. 

X    

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

X   Ändring av detaljplan berör endast de 
planbestämmelser som reglerar 
bebyggelsens högsta tillåtna höjd samt 
största tillåtna area. Ändring av 
detaljplan påverkar inte detta redan 
befintliga förhållande. 

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

X   Ändring av detaljplan berör endast de 
planbestämmelser som reglerar 
bebyggelsens högsta tillåtna höjd samt 
största tillåtna area. Ändring av 
detaljplan påverkar inte detta redan 
befintliga förhållande. 

 

Planens tänkbara effekter   

Faktor 

 

Påverkan Kommentar  

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

 



 
 

Undersökning  4 (7) 
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Faktor 

 

Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

Kommentar  

 

Påverkan på marken 
(instabilitet, sättningar, ras, skred, 
erosion, vibrationer, föroreningar, 
skada på värdefull geologisk formation 
etc.) 

 X  Planändringen kan innebära 
en påverkan på marken 
avseende instabilitet, 
sättningar, ras och skred. 
Tidigare översiktliga 
geotekniska undersökningar 
inom industriområdet har 
för sina respektive delar och 
förutsättningar bedömt att 
de geotekniska 
förhållandena är 
tillfredsställande.  
Ytterligare geotekniska 
undersökningar krävs i 
samband med projektering 
inom området.  

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

X   Befintlig träindustri behöver 
förhålla sig till gällande 
miljötillstånd. Ändring av 
detaljplan påverkar inte 
detta redan förhållande då 
prövningen endast omfattar 
bebyggelsen högsta tillåtna 
höjd samt största tillåtna 
area. 

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

X    

Risk för översvämningar 
X    

Svårigheter att lokalt 
omhänderta dagvattnet  

X   Marken berörd av denna 
ändring av detaljplan är  
redan i ianspråktagen för 
träindustri enligt nu 
gällande detaljplan. Ytor 
inom området är redan 
hårdgjorda. Ändring av 
detaljplan påverkar inte 
detta redan befintliga 
förhållande. 

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

X   Marken berörd av denna 
ändring av detaljplan är  
redan i ianspråktagen för 
träindustri enligt nu 
gällande detaljplan. 

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

X   Ändring av detaljplan 
påverkar inte detta redan 
förhållande då prövningen 
endast omfattar bebyggelsen 
högst tillåtna höjd samt 
största tillåtna area. 
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Faktor 

 

Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

Kommentar  

 

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

X   Marken berörd av denna 
ändring av detaljplan är  
redan i ianspråktagen för 
träindustri enligt nu 
gällande detaljplan. Ändring 
av detaljplan påverkar inte 
detta redan befintliga 
förhållande. 

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

 X  Industriområdet är idag 
exponerat i landskapet från 
norr. En konsekvens av 
ändringen innebär att högre 
bebyggelse tillåts inom 
planområdet. Ändringen 
innebär även att mer ytor 
kan komma att tas 
ianspråktagna för 
bebyggelse. I gällande 
detaljplan finns ytor 
reglerade för att skärma av 
industrins visuella påverkan 
mot befintlig bebyggelse i 
öst. Denna förutsättning 
påverkas inte av ändringen. 
Områdes läge i landskapet 
bedöms främst innebära en 
visuell påverkan för platser 
norrut längs Viskan som är 
belägna lägre i landskapet 
än industriområdet. 
Påverkan som konsekvens 
av genomförandet av 
ändringen bedöms som liten 
med hänsyn till den 
bebyggelsen som finns på 
platsen. Inom vilken det 
redan idag finns bebyggelse 
med en nockhöjd strax över 
14 meter samt tekniska 
anläggningar som mäter 
ännu högre. 

Barriäreffekter 
X    

Ökat alstrande av avfall som 
ej återanvänds 

 X  En utökning av största 
tillåtna höjd och 
byggnadsarea kan eventuellt 
innebära en utökning 
verksamhet som alstrar 
avfall som inte återanvänds. 

Ökad användning av icke 
förnyelsebar energi 

 X  En utökning av största 
tillåtna höjd och 
byggnadsarea kan eventuellt 
innebära en utökning 
verksamhet som använder 
icke förnyelsebar energi. 

Uttömmande av någon ej 
förnyelsebar naturresurs 
(grus- och bergtäkter, dricksvatten etc.) 

X    
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Faktor 

 

Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

Kommentar  

 

Ökad fordonstrafik / 
Ändrade trafikförhållanden 

X   Antalet fordonsrörelser i 
anslutning till planområdet 
beror på karaktären av den 
verksamhet som bedrivs 
inom området. En utökning 
av största tillåtna höjd och 
byggnadsarea kan eventuellt 
innebära en utökning av den 
verksamhet som bidrar till 
en ökad fordonstrafik. 
Denna förutsättning för 
ändrad karaktär på 
verksamheten ryms dock 
även inom nu gällande 
detaljplan som är prövad för 
markanvändning industri. 
Ändring av detaljplan 
påverkar således inte detta 
redan befintliga förhållande. 

Effekter som strider mot 
långsiktiga centrala, 
regionala eller lokala 
miljömål 

X    

Överskridna 
miljökvalitetsnormer  
(5 kap. MB) 

X   Prövas enligt gällande 
miljötillstånd för 
verksamheten som bedrivs 
inom området. Ändring av 
detaljplan påverkar inte 
detta redan befintliga 
förhållande. 

Buller  
(ökning av nuvarande ljudnivå eller 
överskridna riktvärden) 

X   Prövas enligt gällande 
miljötillstånd för 
verksamheten som bedrivs 
inom området. Ändring av 
detaljplan påverkar inte 
detta redan befintliga 
förhållande. 

Förändrade ljusförhållanden 
(bländande ljussken, skuggningar etc.) 

X   Aktuellt område är redan 
ianspråktaget och utbyggt 
för träindustri enligt 
gällande detaljplans syfte. 
Ändring av detaljplan 
påverkar inte detta redan 
befintliga förhållande. 

Obehaglig lukt 
X    

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

X    
 

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

X    
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Faktor 

 

Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

Kommentar  

 

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

X    

Ställningstagande 

 Nej Ja Kommentar 

Planen… 

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

X    
 
 

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

X   

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?  

X   

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

X   
 

MKB-dokumentet bör 
omfatta följande områden: 

 

 

 

Stadsbyggnadskontoret 

Handläggare John Ljungberg 
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