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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.
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Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

TräindustriJ
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning
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Största byggnadsarea är 60% av fastighetsarean inom

användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Utformning

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet. Enstaka anläggningar

såsom cisterner och skorstenar får uppföras till en totalhöjd om

högst 20 meter utöver angiven nockhöjd.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Skyddsplantering, träd/växtridå ska finnas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

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

Ändrad lovplikt

a
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Tekniska lösningar som möjliggör avledning av metangas samt

omhändertagande av lakvatten från angränsande MIFO-klassat

område skall installeras.

Markreservat ,  4 kap. 6 §

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Upplysningar

Innan markåtgärder får ske inom det område som är försett med bestämmelse om ändrad

lovplikt ska beslut i ärenden om anmälan enligt § 28 Förordning (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd erhållas från kommunen. Anmälan ska visa vilka tekniska

lösningar som ska vidtas så att metangas från den nedlagda deponin söder om planområdet

ska kunna avledas och att eventuellt lakvatten från densamma ska kunna omhändertas. I

planbeskrivningen finns vidare information om förhållanden inom angränsande markområde

och möjliga åtgärder för att hantera dess påverkan på planområdet.
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V 116

KUNGÖRELSE

Detaljplan för utökning av Derome industriområde, del av

Bossgård 2:8 och 2:20 m.fl.

Varbergs kommun

Byggnadsnämnden beslutade den 30 januari 2020 § 10 att anta

detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 27

februari 2020.

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 Bossgård 2:8 och 2:20 m.fl .,
utökning av Derome industriområde

Laga kaft 2020-02-27
Varbergs kommun

Dnr: 2013/418
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Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra industriverksamhet i anslutning till befi ntlig träindustri i 
Derome. Förslaget innebär en möjlighet att utöka Deromes industriområde, vilket är en del i att 
klara en ökad produktion. Det fi nns ett aktuellt behov av större lagerutrymmen och framtida planer 
på en ökad vidareförädlingskapacitet, med exempelvis hyvleri och egen pelletsproduktion.

Planprocessen

Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt reglerna i PBL 2010:900. I ett första 
skede upprättas samrådshandlingar. Resultatet av samrådet sammanfattas i en samrådsredo-
görelse. Därefter upprättas granskningshandlingar. Efter granskning redovisas resultatet i 
ett granskningsutlåtande. Med anledning av förändringar av planförslaget efter genomförd 
granskning genomförs en förnyad granskning. Efter granskningen kan planförslaget antas av 
byggnadsnämnden och vinner, efter länsstyrelsens prövning, laga kraft.

Planhandlingar
Planbeskrivning (denna handling) med genomförandebeskrivning
Plankarta med bestämmelser 
Grundkarta
Fastighetsförteckning
Behovsbedömning

Övriga handlingar

Arkeologisk förundersökning, UV Rapport 2014:105, Avgränsning av fornlämning Ås 112:1 och 113:1.

Trafi kutredning, ÅF-Infrastructure PM 2016-03-10, Kapacitetsanalys Derome - Analys avseende fram-
komlighet i korsning väg 41/väg 854 i Veddige samt trafi ksäkerhet vid Deromeskolan intill väg 854.

Trafi kbullerutredning, ÅF-Infrastructure Rapport  2016-04-12, Derome Timber AB, Varbergs 
kommun - Trafi kbullerutredning för externa transporter.

PM Dagvattenhantering, WSP 2016-06-23, Redogörelse för dagvattenhantering i samband med 
ansökan om ny detaljplan för utökning av industriområde samt ansökan om förnyat miljötillstånd.

PM Geoteknik Stabilitet Derome Timber, WSP 2016-06-08, rev. 2019-12-18.

Derome timber AB - Stabilitetsutredning detaljplan. Markteknisk undersökningsrapport Geo-
teknik (MUR/Geo), WSP 2019-12-05.

Miljöteknisk undersökning samt riskbedömning, WSP 2016-06-29, Miljöteknisk undersök-
ning samt riskbedömning för Derome Timber inför planändring.

Undersökning av metangas, WSP 2016-06-27, Undersökning av förekomst och risk med 
metangas i utfyllnadsområde på Derome Timber.  

Åtgärdsvalsstudie, Väg 41/854, Deromekorsningen, Trafi kverket 2017-07-06

Utformning av uppfyllnad mot deponi, Bossgård 2:8, Varbergs kommun, WSP 2019-05-10, 
Handlingsplan för hantering av eventuell metangas och lakvatten. 

Laga kraftSamråd Granskning
(förnyad)

AntagandeGranskning
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Inledning

Plandata

Deromekoncernens industriområde ligger den i västra kanten av Derome samhälle, en bit 
söder om Viskan. Aktuellt område för detaljplan ligger norr om befi ntligt industriområde, 
mot Viskan. Planområdet är ca 7,1 ha och innefattar både tidigare planlagd mark, detaljplan 
för Deromekoncernens industriområde, Bossgård 1:20 m fl , från 2008 (1383K-P2008/35), 
samt mark som inte varit planlagd innan.  Fastigheter som innefattas i ny detaljplan är del 
av Bossgård 2:8, del av Bossgård 2:20, del av Åsby 5:4, del av Stengårdshult 2:1 och Sten-
gårdshult 2:3. Planförslaget berör samfälld mark, Åsby s:13. 

Syfte

Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra en utökning markområdet för industriverk-
samhet i anslutning till Deromes befi ntliga träindustri. Utökningen av industriområdet är en 
förutsättning för att klara en ökad produktion. Det fi nns ett aktuellt behov av större lagerut-
rymmen och framtida planer på en ökad vidareförädlingskapacitet, med exempelvis hyvleri 
och egen pelletsproduktion.

Uppdrag

Byggnadsnämnden har 2013-08-29 beslutat att lämna positivt besked till planprövning inom 
Bossgård 2:8 och Åsby 5:4. 

Tidigare ställningstaganden

Riksintressen och förordnanden 
Viskan, som ligger norr om planområdet, omfattas av riksintresse för friluftsliv. Planområdet 
berör inte riksintresset.  

Biotopskydd
Inom detaljplaneområdet fi nns stenmurar som omfattas av det generella biotopskyddet. En 
ansökan om dispens för borttagande av en begränsad del av en av stenmurarna har lämnats 
till Länsstyrelsen, dispens beviljades den 27 februari 2017. 

Översiktsplan
I kommunens översiktsplan från 2010 redovisas marken på del av Bossgård 2:8 som natur-
mark och är medtaget i naturvårdsprogrammet. Denna användning har ändrats genom detalj-
plan, Deromekoncernens industriområde från 2008, till område för industri.   

Översiktsplanen anger vikten av att befi ntliga och nya verksamheter i hela kommunen får 
möjligheter att utvecklas. Området omfattas av FÖP 90, Fördjupad översiktsplan för Åsby. 
Här föreslås en utökning av Derome AB:s verksamhetsområde åt väster, den yta som föreslås 
är ianspråktagen sedan en längre tid tillbaka. 

Detaljplan
Västra delen av planområdet berör Detaljplan för Deromekoncernens industriområde, 
Bossgård 1:20 m fl , från 2008 (laga kraft 2008-07-21) samt en mindre del av Detaljplan för 
industriområde för Derome AB. Bossgård 2:16 m fl , Ås socken (laga kraft 2005-01-03). Den 
östra delen av planområdet berör en mindre del av Detaljplan för Bossgård 2:16 m fl  (Dero-
me AB) (laga kraft 1988-06-29). Genomförandetiden har gått ut för samtliga planer. 
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Miljökonsekvensbeskrivning
Deromegruppens verksamhet är tillståndspliktig enligt Miljöbalken. Som underlag för till-
ståndsansökan har Deromegruppen utarbetat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB, upprät-
tad 2015-11-02). Anläggningen är ett sådant tillsynsobjekt som enligt Miljöbalken fordrar 
återkommande tillsyn. Detta är registrerat i tillsynsregistret CEMIR. 
Under planarbetet har en tillståndsansökan för utökning av produktion och industriområdet 
lämnats in till länsstyrelsen. I december 2016 (2016-12-21, 551-7249-15) fattade länssty-
relsens Miljöprövningsdelegation ett beslut om tillstånd för fortsatt och utökad produktion 
av sågade och vidareförädlade trävaror inom fastigheterna Bossgård 2:8, Stengårdshult 2:3, 
del av Stengårdshult 2:1, Bossgård 2:20, Åsby 5:4 och s:13 samt Åsbro 1:4. När det gäller 
verksamhet inom det den del av industriområdet som är en f.d deponi (belägen alldeles söder 
om nu aktuellt planområde) avslog miljöprövningsdelegationen ansökan. Inom övriga delar 
av det utökade planområdet norr om befi ntlig verksamhet (dvs nu aktuellt planområde), på 
fastigheterna Bossgård 2:20, Åsby 5:4 och s:13 samt Åsbro 1:4, meddelades i beslutet att 
verksamhet endast får bedrivas i den mån detaljplan medger det. I beslutet angavs också 
att en prövotid om två år skulle tillämpas för att fastställa slutliga villkor beträff ande buller 
samt utsläpp till vatten och luft. I juni 2019 (2019-06-04, 551-145-19) fattade länsstyrelsens 
Miljöprövningsdelegation beslut om prövotidsutredning samt ändring av villkor i tidigare 
tillstånd. Beslutet innebär att bullerförutsättningar samt utsläpp av stoft till luften är hante-
rade men att bolaget ska återkomma med utredning avseende dagvattenhantering senast den 
31 december 2019.          

Behovsbedömning

Kommunen har gjort en behovsbedömning i enlighet med PBL 5 kap. 18 § och miljöbalken 
6 kap. 11 §. Planförslaget medger användning för sådan verksamhet eller åtgärd som kräver 
tillstånd enligt MKB-förordningen bilaga 1 och 3. En miljökonsekvensbeskrivning i sam-
band med tillståndsprövning för utökning av produktion och av industriområdet har tagits 
fram (se ovan beskriven tillståndsprocess). Vid behovsbedömningen har kriterierna i MKB 
-förordningens bilaga 4 särskilt beaktats.

Planens genomförande har vid en sammanvägning av konsekvenserna ej bedömts medföra 
betydande miljöpåverkan. Viss miljöpåverkan erhålls vad gäller lanskapsbilden vilket redo-
görs för i planbeskrivningen under rubrikerna ”Planförslag- Konsekvenser”. 

Ställningstagandet grundar sig på bedömningen om att ett genomförande av detaljplanen;

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

• inte negativt påverkar möjligheten att uppfylla nationella och regionala miljömål, klimat-
mål 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 och naturreservat.

Då industriverksamheten kräver tillstånd enligt MKB-förordningen görs en tillståndspröv-
ning och i samband med den tar man även fram en miljökonsekvensbeskrivning. Detaljpla-
nen bedöms, vid en sammanvägning av konsekvenserna, inte kräva en miljökonsekvensbe-
skrivning och därför har inte en sådan tagits fram i samband med planarbetet. 
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Planeringsförutsättningar

Mark och vegetation

De naturliga terrängförhållandena inom planområdet sluttar mot norr och Viskan. Inom det 
område som idag utgör Derome AB:s industriområde är marken terrasserad, genom utfyllna-
der har plana områden iordningställts för att underlätta bedrivandet av verksamheten. 

De markområden som är aktuella som planområden kan delas in i två delar, den västra och 
den östra delen. Den västra delen är tidigare planlagd (laga kraft 2008), denna del är till viss 
del i anspråkstagen för industri med början på terrassering samt dagvattendammar. Längst 
norrut i detta område fi nns en dunge med lövträd. Den östra delen utgörs av jordbruksland-
skap i träda med viss lövträdsvegetation i planområdets gräns mot det omgivande landskapet. 
Vegetationen fungerar delvis som ridå mot verksamhetsområdet och utgör ett visst visuellt 
skydd mot Viskans dalgång.   

Aktuellt planområde är beläget alldeles norr om Deromes befi ntliga verksamhet. 

Terrängen i planområdet. T.v syns den utfyllnadsslänt som utgör befi ntligt områdes 
avslutning norrut, t.h syns landskapet norrut, mot Viskan.
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Geotekniska förhållanden

Industriområdet är beläget på en drumlinliknande formation som sträcker sig i dalgångens 
riktning (sydväst-nordost), där moränmassor överlagras av isälvsmaterial. Landskapet sluttar 
åt norr, i riktning mot Viskan. Terrängens nivåskillnad är omkring 20 meter på en sträcka 
mätt från planområdets möte med befi ntligt område till dess norra del. I den östra delen av 
det befi ntliga industriområdet fi nns en slänt med lutning mellan ca 1:2 och 1:2,5, höjden 
varierar mellan ca 6 och 7 meter. Slänten utgör avslutningen på ett område som tidigare varit 
en deponi. Enligt utförda sonderingar består marken inom planområdet i allmänhet av ett 
överliggande vegetationssikt som överlagrar ett relativt tunt lager, ca 2 m, av sand. Därunder 
återfi nns ett tunt lager, ca 1 m, av fast lagrad lera som underlagrads av friktionsjord som vilar 
på berg. 

Markförhållandena alldeles söder om planområdets östra del utgörs av en f.d. deponi som be-
står av inhomogen fyllning, ca 4-6 m tjock, och därunder av friktionsjord som vilar på berg. 
Fyllningen består till största delen av sand, grus, och trärester. 

Stabilitet
WSP har som underlag för planläggningen undersökt stabiliteten i området, PM Geoteknik 
Stabilitet 2016-06-08, rev. 2019-12-18. Undersökningen har utförts baserat på tre beräk-
ningssektioner; A, B och C (se bild nedan) med syftet att omfatta och vara representativa 
för stabilitetsförhållandena för både de befi ntliga slänterna och de planerade anläggningarna 
inom området. I stabilitetsberäkningarna har en permanent utbredd last på 25 kN/m  (virke-
slager och byggnader) antagits. Vidare har förutsatts att byggnader grundläggs med platta på 
mark samt att utfyllnad kommer ske med sprängsten.

Resultatet av genomförda stabilitetsberäkningar i de tre sektionerna visar att stabiliteten är 
tillfredställande för befi ntliga förhållanden för nyexploateringsområdet. Framtida, planerad 
byggnation bedöms förbättra stabiliteten i området som helhet under förutsättningar att slänt-
lutningen på ny utfyllnad inte är brantare än 1:2 i sektion A och 1:1,5 i sektion B och C.  

Översiktlig bild visande sektioner där stabilitet beräknats samt brantaste släntlut-
ningar för planerad utfyllnad. Röd heldragen linje visar beräknat släntkrön, streck-
ade linjer (gul resp. blå) markerar områden där släntlutning 1:2 är erforderlig resp. 
där 1:1,5 är acceptabel. WSP 2019-12-18.
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Miljöteknisk undersökning samt riskbedömning
En miljöteknisk undersökning för med anlednings av den f.d. deponin söder om planområdet 
har genomförts av WSP, Miljöteknisk undersökning samt riskbedömning för Derome Timber 
AB inför planändring 2016-06-27. Fokus för undersökningen har varit att belysa om/hur den 
f d deponin påverkar området. Deponiområdet är till största delen täckt av fyllnadsmaterial 
och utifrån gjorda analyser har man inte påträff at halter högre än de generella riktvärdena 
för MKM. Utanför utfyllnadsområdet, dvs inom nu aktuellt planområde, har inga halter över 
KM påträff ats. Förhöjda halter av krom, nickel, zink och arsenik och fenoler har påträff ats 
i grundvattnet. I dagvattnet har halter över Göteborgs stads riktvärden påträff ats av koppar 
och zink. Riskbedömningen visar att utifrån problembeskrivning med föroreningssituation 
(exponeringsanalys), spridningsvägar, skyddsobjekt och exponeringsvägar är tänkbara eff ek-
ter på människor och miljö acceptabla utifrån den industriella verksamhet som bedrivs. Den 
undersökta deponin och området som omfattas av planförslaget edöms sammantaget utgöra 
en liten hälso- och miljörisk.

Stora delar av den f.d. deponins yta är belagd med asfalt och ytvattnet leds bort från området 
via dagvattenledningar. Detta i kombination med att deponin ligger ovan grundvattenytan 
gör att mycket lite lakvatten skapas. Då deponin skapades utfördes ingen bottentätning vilket 
medför att infi ltrerande vatten till f.d. deponin bedöms infi ltrera vidare ner i underlagrande 
naturliga jordarter i första hand och leta sig ut i deponislänten i andra hand.

Sedan tidpunkten för ovannämnda undersökningar har en infi ltration, som tidigare var place-
rad i den f.d. deponin, kopplats bort och anslutits till det kommunala avloppsledningsnätet. 
Detta innebär att tillförseln av vatten till deponin har minskat med ca 6-7 m3/dygn. Tidigare 
undersökningar har inte kunnat visat på att infi ltrationen bidragit till lakning av ämnen, men 
med denna åtgärd har en risk för påverkan avlägsnats. Minskad tillförsel av fukt till depo-
nimaterialet medför även att nedbrytningen av organiskt material går långsammare. Med 
avloppsanläggningen bortkopplad bryts de fl öden som bidragit till grundvattennivån i den 
f.d. deponin.

Metangas
WSP har även gjort en screening av deponigas (metan), Undersökning av förekomst och 
risk med metangas i uttfyllandsområde på Derome Timber (2016-06-27). Syftet med un-
dersökningen är att ge en indikation på om det förekommer metangas i området och vilka 
risker som föreligger. Mätning av gas visade att det sker viss nedbrytning i området som har 
använts som deponi, metanhalten nere i den f. deponin har i mätningarna varierat mellan 
5,4-21,8 %. Sannolikt tar sig den gas som bildas ut via slänterna i området. Inget fl öde kunde 
mätas och inga halter av metan kunde uppmätas i ytan, sannolikt tar sig den gas som bildas 
ut via slänterna i området. Utifrån de genomförda undersökningarna bedöms risken med 
metan inom området som liten.

För att ytterligare belysa hur eventuell metangas från de f d deponin påverkar närområdet har 
en riskbedömning, Riskbedömning - metangas. Den riskklassade deponin, Derome Timber 
AB (WSP 2017-05-15) tagits fram. I riskbedömningen konstateras att om inga förändringar 
sker eller att man inte bebygger det f d deponiområdet söder om nu aktuellt planområde 
behövs inga åtgärder. Dock rekommenderas att kontroller av byggnader och konstruktioner 
genomförs kontinuerligt samt metangas mäts på lämpliga platser. Det konstatera även att det 
är viktigt att naturlig gasavgång medges. För att klargöra hur naturlig gasavgång ska säker-
ställas vid fortsatt utveckling av området har en kompletterande utredning, Utformning av 
uppfyllnad mot Deponi (WSP 2019-05-10), tagits fram. I denna utredning beskrivs principer 
liksom möjliga tekniska lösningar för att möjliggöra utfyllnad med den f.d deponin.   
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Fornlämningar och kulturhistoria

Kulturmiljö
Industriområdet ligger mellan två områden som ingår i Varbergs kommuns program för 
kulturmiljövård. Ett större område söder om industriområdet, där ingår bland annat Ås kyrka, 
och ett något mindre område nordost om industriområdet vid övergången av Viskan vid Ås-
bro med bl a stenvalvsbro, rester av laxgård och delar av äldre vägar. 

Fornlämningar
Området runt planområdet och befi ntligt industriområde innehåller ett fertal fornlämningar. 
Inom den västra delen av planområdet ligger RAÄ 169 som är en hålväg. Norr om planområ-
det ligger fornlämningsytan RAÄ Ås 112:1 som är en stenåldersboplats. 

Arkeologisa undersökningar

I juli 2014 utfördes en arkeologisk förundersökning i avgränsade syfte av fornlämningarna 
Ås 113:1 och 136:1. Inom undersökningsområdets norra del utfördes förundersökningen i 
avgränsande syfte mot de båda registrerade stenåldersboplatserna Ås 112:1 och Ås 113:1. I 
dessa schakt påträff ades inga anläggningar, men däremot enstaka slagna fl intor. En av dem 
utgjordes av ett plattformsavslag till en cylindrisk spånkärna. En slutundersökning av under-
sökningsområdets södra del är genomförd under hösten 2015. 

Befi ntlig bebyggelse

Inom befi ntligt industriområde fi nns fl era företag som alla är inriktade mot att förädla och 
leverera trä och byggmaterial. Befi ntlig bebyggelse utgör Deromegruppens huvudanlägg-
ning och innefattar både produktion och centrallager. Sågverket har kapacitet att såga ca 500 
000 m3 trävaror per år. I gällande detaljplaner begränsas bebyggelsen till en byggnadshöjd 
av 9 meter. I den del av industriområdet som planlades 1988 är största tillåtna byggnadsarea 
45 000 m3, utöver detta fi nns två mindre områden i östra delen av området som tillåter 1 000 
m2 vardera där den ena är avsedd för kontor och andra industri. I detaljplanerna från 2005 
respektive 2008 är största tillåtna byggnadsarea 50 % av fastighetsarean. 

 

Trafi k

En trafi kutredning, Kapacitetsanalys Derome, ÅF-Infrastructure, PM 2016-03-10, har 
genomförts för att klargöra exploateringens påverkan på framkomlighet och trafi ksäkerhet. 
Utredningen visar att ytterligare belastning kan komma att uppstå i ett framtida scenario 
(prognosår 2040), då främst i form av köbildning på väg 854 väster om korsningen med väg 
41. Vidare gör det höga fl ödet på väg 41 det svårt att ta sig ut på vägen. 

För att klargöra brister och behov i korsningen mellan väg 41 och väg 854 beslutade Tra-
fi kverket att genomföra en åtgärdsvalsstudie, Åtgärdsvalsstudie väg 41/854, Deromekors-
ningen, Trafi kverket 2017-07-06 (ärendenummer 2017/38148). I åtgärdsvalsstudien konsta-
teras att det i dagsläget och på kort sikt inte råder kapacitetsbrist i korsningen. När det gäller 
trafi ksäkerheten i korsningen visar en jämförelse att antalet olyckor ligger på den nivå man 
kan förvänta utifrån erfarenhet från liknande korsningar. Det fi nns därför, enligt Trafi kver-
ket, inget motiv för några större åtgärder i dagsläget. Samtidigt konstateras att det fi nns visst 
stöd för den upplevelse som handlar om att korsningen har brister vad gäller trafi ksäkerhet 
och framkomlighet. Belastningsgraden kan upplevas som hög men ligger inom ramen för 
god kapacitet vid nybyggnation. Trafi kverket bedömer att genomsnittshastigheten på väg 41 
är hög eftersom vägen är bred och rak och sikten god. Utifrån en samlad bedömning före-
slår Trafi kverket att trafi ksäkerhetskameror, ATK, bör monteras i anslutning till korsningen. 
Större åtgärder, som cirkulationsplats eller vänstersvängspåfart norrut, kommer övervägas på 
längre sikt eller i samband med att väg 41 byggs ut till 2+1-väg.  
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Teknisk försörjning

Dagvatten
Områdets dagvattensystem är i huvudsak uppdelat på två delsystem som sammankopplas till 
en utloppsledning till Viskan. 

• Ett system som tar hand om dagvatten samt bevattningsvatten från den västra delen av 
området (innehållande timmer/virkeslagring och sågverk). Dagvattnet leds via fördröj-
ningsdamm och fördröjningsdike samt sedimentationsdamm. 

• Ett system från östra delen av området (innehållande i huvudsak takstols/prefab-tillverk-
ning och byggvaruhandel). Detta dagvatten leds direkt till utloppsledning utan fördröj-
ning/rening. Maxfl öde 2200 l/s.

• Systemet ansluter till Viskan genom en ledning som genom nyttjanderätt belastar Sten-
gårdshult 2:1. 

Efter utförd provtagning 2016 har dagvattendammen rensats och fördjupats för att uppnå 
bättre kvalitet vad gäller utgående dagvatten från verksamhetsområdet. Vid ny provtagning 
(2018-08-17) visar resultaten på lägre halter av koppar och zink jämfört med 2016. Halten 
koppar låg även under riktvärdet.

Vatten, spillvatten och el

Befi ntlig industriverksamhet har två egna vattentäkter. Dagvattendammen som ligger i den 
västra delen av planområdet fungerar även som branddamm för industriområdet. Längst 
norrut mot Viskan fi nns även en brandpost som ligger i gränsen till planområdet.  

Spillvatten från området är anslutet till det allmänna ledningsnätet. 

Varbergsortens Elkraft Ekonomisk Förening är nätägare för el. Det fi nns en luftledning inom 
den norra delen av planområdet, ledningen avses tas bort. 

Planritning befi ntligt dagvattensystem, WSP 2016-06-08.
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Planförslag
Bebyggelse

Planområdes tillåtna användning är träindustri. Största utnyttjandegrad, dvs tillåten bygg-
nadsarea, är 60 % av fastighetsarean inom användningsområdet. Planområdet är indelat i 
två olika områden med olika tillåtna höjder. På grund av de olika höjdförhållandena inom 
området regleras tillåtna höjder i meter över nollplanet. I den södra delen av planområdet 
tillåts en nockhöjd på +51 meter över nollplanet och i den norra +41 meter. Dessa höjder 
innebär, beaktat terrassering av marken, att byggnader om ca 15 meter kan uppföras. Utöver 
dessa höjder medges att enstaka anläggningar såsom cisterner och skorstenar får uppföras till 
en totalhöjd om högst 20 meter utöver angiven nockhöjd.  

För att möjliggöra en ändamålsenlig byggnation krävs terrassering av området. För att 
möjliggöra utfyllnad i den sydöstra delen krävs åtgärder för hantering av den närliggande 
f. d. deponin (se nedan under ”Utfyllnad och grundläggning”). För att säkerställa markens 
lämplighet med avseende på eventuell metangasavgång har en planbestämmelse om ändrad 
lovplikt, a1, införts. Bestämmelsen innebär att innan utfyllnad mot den slänt som utgör den 
f. d. deponins avgränsning norrut måste tekniska lösningar för avledning av metangas, samt 
omhändertagande av lakvatten, ha gjorts. Detta ska kunna styrkas vid ansökan om lov för att 
startbesked för markåtgärder, och sedermera byggnation, ska kunna ges.      

Mark och grönstruktur

Planområdet kommer fyllas ut, terrasseras, mot norr. Längs planområdesgränsen i väster be-
hålls det 10 meter breda vegetationsområdet som fi nns i gällande plan, detta fungerar som en 
visuell avskärmning av området och som en buff ert till närliggande natur. Även i det sydöstra 
hörnet av planområdet föresås ett område med vegetation som kan fungera avskärmande och 
bidra till att industriområdets exponering mot det omgivande landskapet minkas. När det 
gäller utfyllnadsslänter inom området bör även dessa förses med vegetation för att inte bli vi-
suellt dominerade. I miljötillståndet för befi ntlig verksamhet står även angivet att en trädridå 
av trädslag som är typiska för omgivningen ska planteras längs fastighetsens västra gräns.  

Utfyllnad och grundläggning

Planområdet kommer, för att kunna utnyttja tillåtna byggnadshöjder, i praktiken kunna ter-
rasseras till olika nivåer, den sydöstra delen till en nivå på ca + 36 meter och den norra till 
en nivå på på ca + 25 meter. Den högre nivån ansluter till befi ntlig markhöjd i det befi ntliga 
industriområdets nordöstra del. I slänten mot den f.d. deponin (se bild nedan) ska gasdräner 
installeras, här medges ingen byggnation. Beroende på förhållandena på platsen kan olika 
metoder tillämpas för att skapa ett dränerande lager mellan den f.d. deponin och utfyllnaden, 
dessa metoder fi nns beskrivna i Utformning av uppfyllnad mot Deponi (WSP 2019-05-10). 

Utfyllnad av området avses ske med sprängsten. Vid uppfyllnad mot slänten (se bild nedan) 
föreligger dock risk för sättningar varför uppfyllnad bör utföras i omgångar med packning 
emellan för att tillåta sättningar innan slutlig uppbyggnad av uppfyllnad görs med fyllnads-
material. Utifrån genomföra utredningar bedöms grundläggning på utfylld mark kunna ske 

Område där tekniska lösningar (för gasdränering och lakvattenhantering) ska utföras. 
WSP 2019-05-10.
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genom platta på mark. 

En princip för utformning av dränering illustreras i bilden ovan. Förutom ledningar som 
medger passiv avlednings ska även aktiv hantering av metangas vara möjligt, exempelvis 
genom gasfl äkt och efterföljande metanoxidation alt. fackling. Detta syftar främst till att 
utforma utloppen av dräneringsrören så att inkoppling av relevant utrustning är möjlig samt 
att områden omkring dräneringsutloppen är lämpligt att utnyttja för sådana anläggningar. 
Specifi k lösning får avgöras vid projektering av utfyllnaden av området.

Tekniska lösningar ska också utföras så att anläggning för uppsamling och hantering av lak-
vatten ska vara möjligt inom planområdet. När det gäller lakvattenhantering ligger befi ntlig 
dagvattendamm (väster om slänten) på en högre höjd än deponisläntens lägsta punkt vilket 
innebär att om tillförsel av lakvatten ska ske till den dammen kommer pumpning krävas. 

Trafi k

Trafi k till och från planområdet kommer att ledas in via de befi ntliga in- och utfarter som 
fi nns till industriormådet. 

För att öka trafi ksäkerheten i korsningen mellan väg 41/854 med anledning av en ökad trafi k 
anser Trafi kverket att det ska monteras trafi ksäkerhetskameror i anslutning till korsningen. 
Åtgärderna är i enlighet med vad som föreslås i Åtgärdsvalsstudie väg 41/854, Deromek-
orsningen, Trafi kverket 2017-07-06. För genomförande av åtgärden ansvarar Trafi kverket. 
Kommunen är angelägen om att åtgärderna kommer på plats i samband med utbyggnaden 
av planområdet och verkar för detta, genomförandet av åtgärden styrs dock av Trafi kverkets 
interna ansöknings- och utbyggnadsprocesser.     

Trafi kmiljön vid skolan, strax öster om befi ntligt verksamhetsområde har vissa brister. 
Vägmiljön inbjuder till högre hastighet än den skyltade vilket kan bidra till låg efterlevnad 
av hastighetsbegränsningen. Vidare är övergångsstället och gång- och cykelvägen i behov av 
upprustning och upplysning om att skola fi nns intill vägen bör markeras tydligare. Detta är 
åtgärder som Trafi kverket ansvarar för. 

Principlösning för gasdränering och lakvattenhantering. WSP 2019-05-10.
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Teknisk försörjning

Dagvatten

Ett PM för dagvattenhanteringen inom industriområdet har tagits fram av WSP, 2016-06-08. 
I PM:et föreslås åtgärder på befi ntligt dagvattensystem samt förslag till framtida dagvatten-
hantering. För den östra delen av området ekommenderas att man förstärker beredskapen för 
oljespill, dieselläckage mm genom rutiner med absol (el. likvärdigt), tätningar och rengöring. 
En framtida dagvattenanläggning för hela industriområdet föreslås i den norra delen av plan-
området som ersätter befi ntliga fördröjnings- och sedimentationsdammar. 

Baserat på befi ntlig verksamhets tillstånd pågår utredningav hur bevattningsvatten inom om-
rådet kan recirkuleras, hur reningen av dagvattnet kan förbättras samt hur utsläpp till dagvat-
tensystemet kan kopplas bort.

Lakvatten

Verksamheten har idag en dagvattendamm nordväst om den f.d. deponin. För att omhänderta 
lakvatten från den f.d. deponin ska en dränering förläggas nedsänkt i det naturliga jordlagret 
vid den f.d. deponisläntens fot. Det naturliga vore att förlägga dräneringen för lak- och 
grundvatten med fall i riktning mot befi ntlig dagvattendamm. Dock ligger dagvattendam-
men på en högre nivå än deponisläntens lägsta punkt varvid eventuellt lakvatten behöver 
samlas upp och pumpas till dagvattendammen. En alternativ ösning av dräneringen är att 
förlägga den med fall mot öster och där anlägga en ny damm. Som en följd av detta behöver 
vid utbyggnad av området avsättas plats i den östra, alternativt västra, delen av utfyllnadsom-
rådet för hantering av eventuellt uppkommet lakatten. Vid detta område kan en damm eller 
pumpanläggning ordnas beroende på vad som förefaller vara mest lämpligt ur verksamhetens 
perspektiv. En tät ledning för pumpning av vatten till befi ntlig dagvattendamm kan installe-
ras i samband med uppfyllnad av området.

Störningar

Störningar i form av buller från planområdet bedöms inte generera ljudnivåer vid bostäder 
som överskrider gällande riktvärden för buller vid industri. För befi ntlig verksamhet reglerar 
gällande miljötillstånd vilka bullervärden som ska innehållas. . 

Skiss - möjlig framtida dagvattenanläggning, WSP 2016-06-08.
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Konsekvenser

Kulturmiljö

Områden utpekade av i Varbergs kommuns program för kulturmiljövård påverkas inte av ett 
genomförande av aktuell detaljplan. 

Landskapsbild och naturmiljö

Planförslaget innebär att tidigare inte exploaterad mark tas i anspråk. Den västra delen av 
planområdet är planlagt sedan tidigare, vissa markarbeten har gjorts i detta område och 
dagvattendammar har tillkommit. Den östra delen är inte planlagd sedan tidigare, här utgörs 
marken av jordbruksmark i träda samt en äldre grustäkt som idag är överväxt.  

Då planområdet idag sluttar ner mot Viskan behöver marken terraseras för att kunna ex-
ploateras. Genom en successiv avtrappning av tillåtna höjder på bebyggelsen norrut samt 
reglering av vegetationsridåer i områdets östra och västra kanter bedöms påverkan på land-
skapbilden minskas och sammantaget bli acceptabel utifrån områdets och verksmahetens 
förutsättningar.   

Påverkan på luft och vatten

Tillkommande verksamhet som möjliggörs av detaljplanen kommer, liksom befi ntlig verk-
samhet, att omfattas av tillstånd som beslutas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. I 
detta tillstånd hanteras påverkan på vatten och luft. 

Påverkan på luft
Utsläpp till luft från befi ntligt industriområde genereras av förbränning av biobränslen, 
hantering av spån, fl is och bark och torkning av virke. Utifrån anläggningens lokalisering i 
förhållande till befi ntlig bebyggelse och förhärskande vindriktning bedöms emissionsnivåer 
från förbränning av biobränslen inte medföra några olägenheter. Uppkomst av damm från 
hantering av spån, fl is och bark är främst ett arbetsmiljöproblem och hanteras genom regel-
bunden sopning. Torkning av virke sker på sådant sätt att luktstörningar inte uppkommer. 
Vilka funktioner som kommer inrymmas i utökningen av industriområdet är inte fastställt. 
Vid exempelvis hyvleri och pelletsproduktion uppstår damm vilket bör hanteras på liknande 
sätt som inom övriga delar av industriområdet.  

Påverkan på vatten
Tillskottet av dagvatten från befi ntligt industriområde utgör 0,01 % av Viskans vattenfl öde 
och bedöms vara försumbart. Tillskottet av föroreningar, med hänsyn till utspädningseff ekten 
har i miljötillståndet (från 2004) beräknats till 0,002µg/l, N

tot
 0,0005 mg/l och COD 0,014 

mg/l, i tidigare utredningar har utsläppen från bolaget bedömts endast i ringa omfattning bi-
dra till belastningen på Viskan. En utökning av industriområdet enligt förslag i detaljplan bör 
inte påverka mängden dagvatten eller andelen föroreningar nämnvärt. Vilka funktioner som 
kommer att fi nnas inom planområdet är inte bestämt utan kan förändras vid olika behov. 
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Störningar

Buller från vägtrafi k
En utredning har studerat trafi kbuller på väg 854 mellan Derome Timber AB och korsningen 
väg 854/väg 41 samt väster om Derome Timber AB (Trafi kbullerutredning, ÅF-Infrastructure 
2016-04-12). Beräkningarna av trafi kbuller har gjorts för nuläget och ett prognosår 2040. 
Beräkningarna visar att riktvärdena för trafi kbuller utomhus överskrids. I nuläget är det cirka 
16 bostadshus i Derome där riktvärdet 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå utomhus överskrids 
och cirka 17 bostadshus där riktvärdet 70 dBA på uteplats överskrids. Väster om Derome 
fi nns hus nära vägen där riktvärdena utomhus kan överskridas.

Med en framtida ökad trafi k innebär det ökade bullernivåer. Dygnsekvivalent ljudnivå beräk-
nas öka upp till 1 dB vid jämförelse mellan nuläge och prognosår 2040. Även den maximala 
ljudnivån beräknas öka cirka 1 dB vid jämförelse mellan nuläge och prognosår 2040. Utöver 
att den maximala ljudnivån ökar kommer även antal bullerhändelser att öka. För bostadshus 
väster om Derome beräknas både ekvivalenta och maximala ljudnivåer att öka med cirka 1 
dB. 

Trafi ken som härrör från Derome Timber AB utgör en begränsad del av det totala trafi kbull-
ret. Skillnaden som denna trafi k utgör påverkar den totala bullernivån i begränsad omfatt-
ning. Om trafi ken från Derome Timber AB skulle exkluderas från beräknade bullernivåer 
kommer den ekvivalenta ljudnivån att sjunka. Mellan Derome Timber AB och väg 41 sjunker 
ljudnivån då upp till 1 dB för nuläget och 1,4 dB för prognosår 2040. Även den maximala 
ljudnivån påverkas med cirka 1 dB lägre ljudnivåer om trafi ken från Derome Timber AB 
skulle exkluderas. För trafi ken västerut från Derome Timber AB sjunker den ekvivalenta 
ljudnivån 0-0,5 dBA för nuläget och prognosår 2040. De maximala ljudnivåerna beräknas bli 
oförändrade.

Uppföljning - metangas och lakvatten

Risker vad gäller gasbildning i deponier föreligger om gasen letar sig till mindre, slutna 
utrymmen och därigenom bidrar till risk för explosion eller syrebrist. Vid mätningar som 
genomförts söder om planområdet har det inte kunnat påvisas halter i befi ntliga brunnar men 
efter uppfyllnad av slänten förändras gasens troliga transport ut ur deponin varvid uppföl-
jande kontroller rekommenderas. Avsikten med dräneringen i slänten är att möjliggöra för 
deponigasen att fortsatt ta sig ut med den skillnaden att dräneringen möjliggör vidaretran-
sport av gaserna till kontrollerade utsläppspunkter. För att säkerställa att dräneringen uppfyl-
ler sitt syfte föreslås verksamheten göra mätningar i byggnader och nedstigningsbrunnar på 
samma sätt som tidigare utförda undersökningar. I genomförs utredning avseende uppfyllnad 
mot slänten föreslås en konstruktion som innebär att metanoxidation sker genom vegeta-
tionsskikt och oxidationsbrunn. Om det trots allt skulle uppstå en ökad mängd metangas kan 
anläggningen anslutas till ett aktivt uttag av gas. Gasen som samlas in kan antingen oxideras 
i oxidationsbrunnar alternativt facklas bort.

Mängden lakvatten från den f.d. deponin har i dagsläget bedömts som mycket liten, men 
beredskap ska fi nnas för att kunna omhänderta lakvatten i större volymer och/eller förorenat 
lakvatten. Om pumpning av lakvatten blir det alternativ som väljs ska pumpningen kunna 
avbrytas om indikationer tyder på att lakvatten orsakar en föroreningssituation i dagvatten-
dammen. En separat damm för hantering av lakvatten kan bli nödvändig varvid en lämplig 
yta (100-200m ) för denna typ av anläggning ska vara möjlig att uppföra inom verksamhets-
området. Förorenat lakvatten bör kunna renas antingen i damm eller i reningsanläggning. 
Hantering av dagvatten, och lakvatten, ingår som en del i verksamhetens tillstånd. 
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Genomförande av projektet

Genomförandedelen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ända-
målsenligt 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.

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. Genomförandetiden är 10 år från den dag 
planen vunnit laga kraft.

Organisatoriska frågor

Markägoförhållanden inom planområdet
Fastighet    Markägare

Bossgård 2:8, del av    Derome Timber AB

Bossgård 2:20, del av   Derome Timber AB

Stengårdshult 2:3   Derome Timber AB

Stengårdshult 2:1, del av  privat

Åsby 5:4, del av   Derome Timber AB (enl. köpeavtal)

Åsbro 1:4, del av   Derome Timber AB (enl. köpeavtal)

Åsby s:13    Derome Timber AB, privat 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Planområdet berör ingen allmän platsmark. 

Vatten:     Deromekoncernen

Spillvatten:    interna ledningar anslutet till allmänt nät (Vivab)

El:     Varbergsortens Elkraft Ekonomisk Förening 

Tele:     Telia Sonera Skanova Access AB

Utförande, drift och underhåll
Deromekoncernen ansvarar för anläggande, drift och underhåll av samtliga byggnader och 
anläggningar inom planområdet.

Dispenser och tillstånd under genomförandeskede
För att erhålla erfoderliga dispenser resp. tillstånd ansvarar exploatören. Detta gäller till 
exempel dispens från biotopskyddet.
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Avtal 
Följande avtal har upprättats inför planarbetet:

- Planavtal

Fastighetsrättsliga frågor m.m.

Fastighetsbildning
Planområdet innefattar fl ertalet olika fastigheter. För att inte framtida byggnationer ska ligga 
över fastighetsgränser bör fastighetsreglering ske. För ett rationellt genomförande av planen 
ska berörda delar av Åsby s:13, Åsby 5:4, Åsbro 1:4, Stengårdshult 2:1 och Stengårdshult 
2.3 genom fastighetsreglering överföras till Bossgård 2:8 eller Bossgård 2:20.

Om detaljplanen föranleder utbyggnad av anläggningar som även de ska ingå i Bossgård 
ga:1 behöver gemensamhetsanläggningen omprövas för att även innefatta dessa anlägg-
ningar, till exempel ytterligare gemensamma anläggningar för avlopp, dagvatten m.m. Om 
fastighetsreglering inom planområdet genomförs på så sätt att de idag ingående fastigheterna 
i gemensamhetsanläggningen Bossgård ga:1 blir en och samma fastighet kommer gemen-
samhetsanläggningen att upphävas. De delar av anläggningen som fi nns utanför de berörda 
fastigheterna får istället säkras med servitut.

Ledningsrätter
U-område för allmännyttiga ledningar fi nns utlagt i planområdets norra och nordöstra del, 
för den vattenledning som går nord-nordöst om planområdet. Eventuell fl ytt av ledningar 
bekostas av exploatören. 

Norr om planområdet, inom Stengårdshult 2:1, fi nns nyttjanderätt för avlopp, vattenledning 
elkabel och pumpstation som nyttjas för bland annat ledning av dagvatten från planområdet 
till Viskan till förmån för Derome Timber AB.

Avtal
Följande avtal skall upprättas till följd av planens innehåll:

- Fastighetsregleringar

- Avtal om markförvärv/Köp av mark
 (Avtal om markförvärv rörande privat delägares del i samfälligheten Åsby s:13) 
 (Avtal om markförvärv av del av Stengårdshult 2:1) 

För att teckna avtal, ansöka om lantmäteriförrättning samt bekosta lantmäteriåtgärder och 
intrångsersättningar ansvarar exploatör.
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Detaljplan för 

”Utökning av Derome industriområde” 
-Bossgård 2:8 och del av Åsby 5:4 - 
Varbergs kommun 
 
BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING  
En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som 
leder fram till ställningstagandet om huruvida en miljöbedömning behöver göras eller 
inte. Behovsbedömningen 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 (ca 7,4 ha) som ligger i norrsluttning mellan befintlig 
industrimark och Viskan, utgörs till största delen av jordbruksmark i 
träda samt vissa partier av lövskog. Inom planområdet finns även 
dagvattendammar.  

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    
 

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

  X Inom planområdets nordvästra del finns en 
stenmur som omfattas av det generella 
biotopskyddet 

…Byggnadsminne el 
Fornminne 

 X  Utredning av eventuella fornminnen genomförs 
under detaljplaneprocessen. Exploatören avser 
att vidta de åtgärder som krävs ur arkeologisk 
synvinkel.  

…Höga kulturhistoriska 
värden (T.ex. områden som ingår i 

kommunens bevarandeprogram el 
program för kulturmiljövård) 

X   Deromegruppens industriområde ligger mellan 

två områden som ingår i Varbergs kommuns 

program för kulturmiljövård. Ett större område 

söder om industriområdet samt ett något mindre 

område nordöst om industriområdet. 

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

X    

…Ekologiskt känsliga 
områden (Områden som enl. ÖP är 

ekologiskt särskilt känsliga eller 
opåverkade)  

X    

…Skyddsavstånd 
(Industrier, djurhållning, kraftledningar 
etc.) 

X    

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

X    

…Geotekniska svårigheter 
eller förorenad mark 

 X  Befintlig industri (utan för planområdet) ligger på 
delvis förorenad mark 
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…Högt exploateringstryck/ är 
redan högexploaterat 

X    

…(Risk för) Överskridna 
miljökvalitetsnormer  

X    

 
PLANENS KARAKTÄRISTISKA EGENSKAPER 

Planens innehåll och 
omfattning (Kort beskrivning) 

 

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

  X Deromes industri är tillståndspliktig.  

Planen medger en 
användning av planområdet 
för verksamheter som finns 
angivna i MKB-förordningens 
bilaga 3.  

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  I kommunens översiktsplan från 2010 redovisas 
marken på del av Bossgård 2:8 som naturmark 
och är medtaget i naturvårdsprogrammet. 
Denna användning har ändrats genom 
detaljplan, Deromekoncernens industriområde 
från 2008, till område för industri.   

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

X    

Planen har betydelse för 
andra planers miljöpåverkan. 

X    

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

vattendirektivet) 

X    

 

 

PLANENS TÄNKBARA EFFEKTER   

Faktor 
 

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

 Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

 

Påverkan på marken (instabilitet, 

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

 X  Området kommer att terrasseras.  

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

X    

Förändringar av grund- eller 
ytvattnet (kvalitet, flödesriktningar, 

nivåer, mängd, etc. Krävs vattendom?) 

X    
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Risk för översvämningar X    

Svårigheter att lokalt 
omhänderta dagvattnet  

X    

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

X    

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

X    

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

 X  Industriområdet är idag exponerat i 
landskapet från norr. Exponeringen 
kommer att öka ytterligare då 
industriområdet växer. 

Barriäreffekter X    

Ökat alstrande av avfall som ej 
återanvänds 

X    

Ökad användning av icke 
förnyelsebar energi 

 X  Med ökad verksamhet följer ökad 
energianvändning.  

Uttömmande av någon ej 
förnyelsebar naturresurs (grus- 

och bergtäkter, dricksvatten etc.) 

X    

Ökad fordonstrafik / Ändrade 
trafikförhållanden 

 X  Den tunga trafiken kommer att öka 
med ökad verksamhet.  

Effekter som strider mot 
långsiktiga centrala, regionala 
eller lokala miljömål 

X    

Överskridna 
miljökvalitetsnormer (5 kap. MB) 

X    

Buller (ökning av nuvarande ljudnivå 

eller överskridna riktvärden) 
X   Utbyggnad skall klara gällande 

bullerkrav. 

Förändrade ljusförhållanden 
(bländande ljussken, skuggningar etc.) 

 X  Planområdet kommer delvis vara 
upplyst. 

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    

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

X    

 
 
STÄLLNINGSTAGANDE 

 Nej Ja Kommentar 
Ett genomförande av planen 
innebär negativa effekter som 
var för sig är begränsade, men 
som tillsammans kan vara 
betydande  

X   

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

X   

MKB-dokumentet bör omfatta 
följande områden: 
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