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Behovsbedömning 
 

Granskningshandling 

 

 
Ingestorp 3:147, Länghem. 

 

Detaljplan för Ingestorp 3:147 i Länghem, Tranemo kommun,  

Västra Götalands län 

 

Antagen av Allmänna utskottet/Kommunfullmäktige 20xx-xx-xx 

Vunnit laga kraft 20xx-xx-xx  
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Inledning 

Syftet med en behovsbedömning är att ta reda på om en miljöbedömning behöver göras för de-
taljplanen. En miljöbedömning, med miljökonsekvensbeskrivning, ska göras om detaljplanen kan 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

Behovsbedömningen hjälper också till att avgränsa och peka ut de viktigaste frågeställningarna i 
en eventuell miljökonsekvensbeskrivning. Behovsbedömningen grundar sig på kriterierna i bila-
gorna till MKB-förordningen. 

 

Bakgrund 

Syftet med planen är att inom planområdet möjliggöra bostadsbebyggelse för friliggande hus, 
parhus, radhus eller flerbostadshus. Området är sedan tidigare detaljplanelagt för bostadsändamål. 

 

Platsen 

Planområdet är beläget i utkanten av tätorten Länghem, som ligger cirka 20 km nordväst om 
Tranemo.  

Detaljplaneområdet är cirka 2,5 ha stort och omfattar del av fastigheten Ingestorp 3:147.  

 

Planen 

Planens huvudsakliga mål är att möjliggöra att bebygga planområdet med bostadshus, med frilig-
gande hus, parhus eller flerbostadshus. Tidigare plan medger också bostadsändamål, men nu fö-
reslås en ökad byggrätt inom området samt uppdaterade planbestämmelser. 

 

Påverkan 

Konsekvensen av planen blir att ett område med jordbruksmark som redan är planlagt för bo-
stadsändamål, görs möjligt att bebygga med en något utökad byggrätt jämfört med tidigare detalj-
plan. 

 

Samlad bedömning 

Kommunen har bedömt att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas enligt 6 kap. 12 § 
miljöbalken.  

 

 

 

Catarina Lund 

Vatten och Samhällsteknik AB 
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Sammanfattning – planens Påverkan Berörs Kommentar 

miljöpåverkan Stor Måttlig Liten Ingen inte  

Förordnanden och skyddsvärden       

1. Riksintressen     x  

2. Andra skyddsvärden     x  

Övergripande mål och normer       

3. Miljökvalitetsmål   x   
Det regionala tilläggsmiljömålet för 
Västra Götaland Bevarande av åkermark 
berörs. 

4. Miljökvalitetsnormer    x   

Effekter på miljö, hälsa och  
säkerhet 

      

5. Ekologiska naturvärden och 
nyckelbiotoper 

  x   
Ett område, S om Ingestorp berörs enligt 
Lövskogsinventeringen. Naturvärdesklass 
3, triviallövskog. 

6. Växtliv     x  

7. Djurliv     x  

8. Kulturmiljö     x  

9. Landskapsbild / stadsbild   x   

Detaljplanen möjliggör bostäder på i 
dagsläget obebyggd mark, vilket innebär 
en viss påverkan på landskapsbilden och 
dess skala. 

10. Rekreation och rörligt friluftsliv    x   

11. Transporter och kommunikationer   x   
Ett genomförande av detaljplaneförslaget 
kan förväntas medföra en viss ökning av 
personbilstrafiken i närområdet. 

12. Mark- och vattenanvändning   x   

Planområdet nyttjas i dagsläget som 
åkermark, men är sedan tidigare detalj-
planelagt för bostadsändamål. 

Ett genomförande av detaljplaneförslaget 
innebär en positiv påverkan på samhälls-
service som t.ex. skola då underlaget 
ökar. 

13. Energi    x   

14. Naturresurser   x   
Jordbruksmark tas i anspråk. 

Lövskogsområde berörs till viss del. 

15. Mark   x   

Viss schaktning/fyllning kommer att ske 
inom tomterna då husen byggs. 

Risk för höga radonhalter kan finnas på 
moränmark vilket är jordarten inom 
planområdet. 
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Sammanfattning – planens Påverkan Berörs Kommentar 

miljöpåverkan Stor Måttlig Liten Ingen inte  

16. Vatten   x   

Ett genomförande av detaljplaneförslaget 
innebär att hårdgjorda ytor i form av gata 
hustak och garageuppfarter tillkommer. 
Dagvatten från gatumark ska ledas till 
utpekat infiltrationsområde i planens 
södra del. För övrigt ska lokalt omhän-
dertagande av dagvattnen ske i inom 
kvartersmarken. 

Viss rening och omhändertagande av 
dagvatten kan behövas. 

17. Luft    x  
Närhet till jordbruksmark kan innebära 
viss störning tidvis. 

18. Störningar   x   

Det bedöms att kraven för ljudnivå i 
inomhusmiljö och vid uteplatser kommer 
kunna uppnås, trots relativ närhet till 
järnvägsspår och väg 27.  

Närhet till jordbruksmark kan innebära 
viss störning tidvis. 

19. Risker för hälsa och säkerhet   x   

Avseende behov av brandskydd eller 
annan typ av räddningstjänst finns det 
varken större eller mindre risk för plane-
rad bebyggelse än inom jämförelsevis 
villabebyggelse. 

 

 

 

Sammanställning 

Detaljplanens syfte är att inom planområdet möjliggöra bostadsbebyggelse för friliggande hus, 
parhus, radhus eller flerbostadshus. Området är sedan tidigare detaljplanelagt för bostadsändamål. 

 

Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Miljöbalkens tredje kapi-
tel behandlar de grundläggande hushållningsbestämmelserna för mark och vattenområden. Miljö-
balkens fjärde kapitel behandlar de särskilda hushållningsbestämmelserna för mark och vatten i 
vissa områden. Den tänkta markanvändningen bedöms medföra en god hushållning av naturre-
surser från allmän synpunkt. Den tänkta markanvändningen medför inte heller att miljökvalitets-
normer enligt 5 kap. överträds eller att människor utsätts för varaktig störning. 

Förekomsten av höga radonhalter kan inte uteslutas, varför radonsäker grundläggning föreskrivs 
inom detaljplaneområdet, detta enligt 4 kap. 16 § punkt 1 plan- och bygglagen. 
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 Stor Måttlig Liten Ingen 
Berörs 

inte Kommentar 

Förordnanden och skyddsvär-
den 

      

1. Riksintressen       

Påverkan på något riksintresse 

- järnvägar 
    x  

- hamn     x  

- sjöfart, farled     x  

- transportnät, vägar     x  

- TEN-vägar     x  

- rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2 §)      x  

- obruten kust (MB 4 kap 3 §)      x  

- högexploaterad kust (MB 4 kap 4 §)     x  

- kulturmiljö     x  

- Natura 2000     x  

- naturvård     x  

- vindbruk     x  

- yrkesfiske     x  

2. Andra skyddsvärden       

Påverkas område eller natur som har 
särskild skyddsstatus enligt Miljöbalken 
3, 4 och 7 kap:  

- världsarv? (ej aktuellt just nu) 

- Förordnanden gäller nationalparker,  

- naturreservat,  

- kulturreservat,  

- naturminnen,  

- djur- och växtskyddsområden,  

- strandskyddsområden,  

- miljöskyddsområden,  

- vattenskyddsområden  

- eller andra enligt lagen särskilt skyd-
dade områden. 

    x  

Påverkas områden med biotopskydd 
(t.ex. stenmurar, alléer och odlingsrö-
sen) 

    x  

Höjdbegränsning runt flygplatser     x  
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Övergripande mål och normer       

3. Miljökvalitetsmål       

Berörs något av de 16 nationella miljö-
mål som ska ligga till grund för all pla-
nering. 

  x   Flera olika miljömål berörs. 

Berörs något regionalt miljömål?   x   

Regionalt tilläggsmål för Västra Götaland 
som berörs. 
3. Bevarande av åkermark 
År 2020 ska den totala arealen åkermark i 
regionen inte ha minskat med mer än 200 
ha jämfört med 2015, för att så långt det 
är möjligt kunna användas i produktion. 

4. Miljökvalitetsnormer       

Överskrids några miljökvalitetsnormer?  

- utomhusluft 
   x  

Det föreligger inte någon risk för att 
miljökvalitetsnormen för utomhusluft ska 
klaras inom planområdet. 

- vattenförekomst     x  

- fisk- och musselvatten     x  

- omgivningsbuller     x  

Effekter på miljö, hälsa och sä-
kerhet 

      

5. Ekologiska naturvärden och 
nyckelbiotoper 

      

Påverkan på område som pekats ut i: 

- länsstyrelsens eller kommunens natur-
vårdsprogram 

    x  

- skogsstyrelsens nyckelbiotop- eller 
sumpskogsinventering     x 

 

- kommunens grönstrukturplan     x  

- ängs- och betesmarksinventeringen     x  

- ÖP     x  

- Övrigt    x  
Ett område, S om Ingestorp berörs enligt 
Lövskogsinventeringen. Naturvärdesklass 
3, triviallöskog. 

6. Växtliv       

Påverkan på rödlistade, fridlysta eller 
sällsynta arter     x  

7. Djurliv       

Påverkan på  

- rödlistade, fridlysta eller sällsynta arter 
    x  

- flyttfågelsträck eller vandring för dju-
ren     x  
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8. Kulturmiljö       

Påverkan på  

- fornlämning 
    x  

- på industriarv     x  

- äldre vägar/järnvägar     x  

- plats av kulturhistoriskt intresse     x  

- byggnadsminne     x  

- kulturhistoriskt eller konstnärligt vär-
defulla byggnader, föremål mm     x  

- skyddsvärt kulturlandskap     x  

9. Landskapsbild / stadsbild       

Påverkan på 

- betydelsefulla utsikter eller siktlinjer 
    x  

- områdets skala   x   

Detaljplanen möjliggör bostäder på i 
dagsläget obebyggd mark, vilket innebär 
en viss påverkan på landskapsbilden och 
dess skala. 

10. Rekreation och rörligt friluftsliv       

Påverkan på 

- det rörliga friluftslivet. 
   x  Jordbruksmark i nuläget. 

- lekmöjligheter.    x  Jordbruksmark i nuläget. 

- park eller annan rekreationsanlägg-
ning.      x  

- allmänhetens tillgänglighet till natur-
skön utsiktsplats.     x  

- område utpekat i ÖP     x  

11. Transporter och kommunikat-
ioner 

      

Påverkan på 

- transportrörelser (antal) 
  x   

Ett genomförande av detaljplaneförslaget 
kan förväntas medföra en viss ökning av 
personbilstrafiken i närområdet. 

- transportmönster för människor och 
varor (hur)    x   

- transportsystem     x  

- parkeringsmöjligheter    x  Löses på tomtmark. 

- trafiksäkerhet    x  
Lokalgator inom området ska ha kom-
munalt huvudmannaskap. 

12. Mark- och vattenanvändning       

Förändring mot 

- gällande ÖP / FÖP 
   x  

Förslaget till DP överensstämmer med 
gällande ÖP. 

- gällande DP    x  

Nu aktuellt planområde berörs av två 
detaljplaner. Planförslaget utgör ingen 
förändring av markanvändningen jämfört 
med gällande plan. 
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- nuvarande mark- och vattenanvänd-
ning   x   

Planområdet nyttjas i dagsläget som 
åkermark är dock sedan tidigare detalj-
planelagt för bostadsändamål. 

Påverkan på 

- viktig samhällsservice t.ex. skola 
  x   Positiv påverkan, underlaget ökar. 

- andra tänkta projekt    x   

13. Energi       

Möjlighet att använda förnybar energi-
källa.    x  

Möjlighet finns att använda förnybar 
energikälla. Enskild energilösning. 

Behov av nya system för distribution    x  Fjärrvärme saknas i Länghem. 

14. Naturresurser       

Påverkar användning av ej förnybar 
naturresurs.    x   

Påverkan på 

- jordbruksareal 
  x   Jordbruksmark tas i anspråk. 

- annan produktionsyta (skog)   x   Lövskogsområde berörs till viss del.  

15. Mark       

Påverkas jorden av förflyttning, sam-
manpressning eller täckning?   x   

Viss schaktning/fyllning kommer att ske 
inom tomterna då husen byggs. 

Påverkas topografi?    x  Jordbruksmark i nuläget. 

Påverkas unikt geologiskt eller fysiskt 
särdrag?     x  

Påverkas området av ökad vind- eller 
vattenerosion?     x  

Påverkan i form av ändrad sedimente-
ring eller erosion som förändrar vatten-
drags fåra eller strand och botten av 
hav, sjö mm? 

    x  

Påverkan på människor eller egendom i 
form av geologiska risker så som insta-
bila markförhållanden, skred mm? 

    x  

Påverkas området av hög markradon-
halt?  x    

Risk för höga radonhalter kan finnas på 
moränmark som är jordarten inom plan-
området. 

Påverkas området av att tidigare använts 
som tipp, utfyllnadsplats eller dylikt så 
att miljö- och hälsofarliga ämnen kan 
finnas lagrade i marken? 

    x  

Påverkas området av att tidigare verk-
samheter funnits på platsen. Kan mark-
föroreningar finnas inom området eller i 
närheten. 

    x  
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16. Vatten       

Påverkas ytvattnets eller vattendragens 
rörelser (strömmar eller riktning)?     x  

Påverkas vattenflöden (riktning och 
mängd) vid högvatten?     x  

Påverkas mängden ytvatten i någon 
vattensamling, t.ex. damm eller våt-
mark? 

    x  

Påverkas absorptionsförmåga, dräne-
ringsmönster eller frekvens och mängd 
av ytvattenavrinning?  

  x   

Ett genomförande av detaljplaneförslaget 
innebär hårdgjorda ytor i form av gata 
hustak och garageuppfarter. Dagvatten 
från gatumark ska ledas till det kommu-
nala ledningsnätet för dagvatten. För 
övrigt ska lokalt omhändertagande av 
dagvattnet ske i så stor utsträckning som 
möjligt inom fastigheterna. 

Behöver åtgärder vidtas för att hantera 
dagvatten?   x   

Viss rening och omhändertagande av 
dagvatten kan behövas.  

Påverkas grundvattnets: 

- in- eller utströmningsområde? 
   x   

- flödesriktning eller hastighet?     x   

- mängd genom tillskott av eller uttag 
eller genom förändring av akvifer till 
följd av genombrott? 

    x  

- kvalitet?     x   

Påverkas mängd yt- eller grundvatten, 
som annars varit tillgänglig för vatten-
försörjningen, som dricksvatten eller 
annan användning? 

    x  

Påverkas människor eller egendom för 
risker i samband med vatten som dålig 
vattenkvalitet eller översvämning? 

    x  

Påverkan från enskilda avlopp?      x  

Finns möjlighet att klara lägsta höjd på 
färdigt golv?     x  

Påverkar markavvattning omgivande 
fuktiga områden?     x  

17. Luft       

Påverkan på luftkvaliteten    x   

Risk för obehaglig lukt.   x   
Närhet till jordbruksmark kan innebära 
viss störning tidvis. 
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18. Störningar       

Risk för störning från 

- höga ljudnivåer för människa eller 
djur. 

  x   

Det bedöms att kraven för ljudnivå i in-
omhusmiljö och vid uteplatser kommer 
kunna uppnås, trots relativ närhet till 
järnvägsspår och väg 27. 

- vibrationer    x   

- starkt ljus eller reflexion    x   

- miljöstörande verksamhet   x   
Närhet till jordbruksmark kan innebära 
viss störning tidvis. 

19. Risker för hälsa och säkerhet       

Risk för 

- explosion 
   x   

- utsläpp av hälso-/miljöfarliga ämnen    x   

- att sårbara system eller ett strategiskt 
mål för terrorangrepp skapas    x   

- behov av brandskydd eller annan typ 
av räddningstjänst   x   

Varken större eller mindre risk inom 
jämförelsevis villabebyggelse. 

- behov av polisskydd eller annan be-
vakning    x   

- otrygga miljöer skapas    x   

- elektromagnetiska fält (EMF)    x   

 

 


