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 Planarbetets bakgrund, huvuddrag och syfte 
 
Allmänna utskottet i Tranemo kommun har gett Näringsliv- och strategisekt-
ionen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Ingestorp 3:147 i 
Länghem. Detaljplanen kommer att ersätta nu gällande detaljplan från 1991 
”Förslag till ändring av detaljplan för Ingestorp Övre 3:147 m.fl., Länghem, 
Tranemo kommun.” 
 
Detaljplanens syfte är att inom planområdet möjliggöra bostadsbebyggelse 
för friliggande hus, parhus, radhus eller flerbostadshus. Området är sedan ti-
digare detaljplanelagt för bostadsändamål. 
 
Planområdet är beläget i utkanten av tätorten Länghem, som ligger 
cirka 20 km nordväst om Tranemo tätort. Detaljplaneområdet är cirka 2,5 ha 
stort och omfattar del av fastigheten Ingestorp 3:147. Tranemo kommun är 
fastighetsägare för markområdet inom planområdet. 
 
I Tranemo kommuns gällande översiktsplan, som antogs 2010-09-27, har 
fastigheten Ingestorp 3:147 markerats som markområde för nya bostäder. Nu 
aktuellt detaljplaneförslag är väl förenligt med översiktsplanens intentioner. 
 
Detaljplanen handläggs enligt så kallat standardförfarande. 
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Hur samrådet bedrivits 
 

Samråd har genomförts under tiden 2016-05-19 till 2016-06-10. Myndigheter, 
förvaltningar och grannar har beretts tillfälle att yttra sig och fått planhand-
lingarna tillsända. Planförslaget har varit tillgängligt på kommunkontoret och 
på kommunens hemsida under samrådstiden. 

 
Sju yttranden har inkommit, vilka redovisas nedan, tillsammans med tidpunk-
ten för dessa samt om det finns erinringar eller inte. Därefter redovisas ytt-
randena tillsammans med kommunens kommentarer till det aktuella yttrandet 
och om det ger anledning till några justeringar av planförslaget. Yttrandena 
finns tillgängliga i sin helhet på kommunkontoret. 

 
Inkomna yttranden Datum för  

inkommande 

Synpunkt Utan erinran 

1. Södra Älvsborgs Räddningstjänstför-
bund  

2016-06-17  x 

2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2016-06-13 x  
3. Lena Schelin, Göran Schelin, Ingestorp 

Övre 1:3 
2016-06-08 x  

4. Mikael Thomée, Catharina Engborg, 
Ingestorp 3:143 

2016-06-07 x  

5. Annelie Johansson, Niklas Georgsson, 
Länghem 3:12 

2016-06-01  x 

6. Lantmäteriet 2016-05-30 x  
7. Tranemo bostäder, Ingestorp 3:150 2016-05-24  x 
8. Trafikverket 2016-06-08 x  

 
1. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Joakim Matsson 

 
Räddningstjänsten har inga synpunkter i ärendet. 
 
Kommunens kommentar:  
- 

2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Johanna Severinsson 
 
Om ärendet 
Detaljplanens syfte är att inom planområdet möjliggöra bostadsbebyggelse för friliggande hus, 
parhus, radhus eller flerbostadshus. Området är sedan tidigare detaljplanelagt för bostadsändamål. 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripande grunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör om bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes säker-
het samt med hänsyn till biotopskydd måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad 
som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
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Motiv för bedömningen 
Säkerhet 
I planförslaget tillåts bebyggelse så nära som 4,5 meter från fastighetsgräns. Det innebär att bo-
stadsbebyggelse tillåts inom vägområdet. Hänsyn måste också tas till säkerhetszonen. Säkerhets-
zonen är det område utanför körbanan som ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta oef-
tergivliga föremål. Säkerhetszonen intill en väg måste alltid beaktas och utformas så att den bi-
drar till tydlighet, säkerhet och trygghet för alla trafikanter (TRV 2013:121). Storleken på zonen 
varierar med vägens hastighetsgräns, trafikering och linjeföring. För väg 1674 utanför planområ-
det är säkerhetszonen 5 meter från vägbanekant. Inom detta område får alltså inga fasta oeftergiv-
liga föremål finnas. Utmed väg 1674 gäller även en tillståndspliktig zon på 12 meter från vägom-
rådet. Trafikverket anser generellt att den tillståndspliktiga zonen ska vara fri från bebyggelse 
även inom detaljplan. I detta fall ser det också ut som om detta avstånd upprätthålls i gällande 
detaljplan. Trafikverket och Länsstyrelsen anser därför att ett bebyggelsefritt område mot väg 
1674 behöver säkerställas även i den nya detaljplanen, exempelvis i form av prickmark. Det bi-
drar också till en enhetlighet i förhållande till befintlig 2016-06-13 Diarienummer 
402-18812-2016 bebyggelse i området och ger ett visst skydd mot buller från vägen. Se Trafik-
verkets yttrande, daterat 2016-06-08. 
 
Biotopskydd 
Marken som ska bebyggas räknas idag som jordbruksmark, sådan mark innehåller ofta biotop-
skyddade anläggningar och miljöer. Det behöver därför dokumenteras vilka biotopskyddade ob-
jekt som finns i planområdet. Ska någon av dessa objekt sedan tas bort behöver kommunen söka 
dispens för den åtgärden. Avser man bevara objekten i planen behöver de bli inritade i plankartan 
och skyddas med specifika skyddsbestämmelser.  
 
Råd enligt PBL och MB 
Trädfällning 
Planen bör ange att det krävs marklov för trädfällning inom naturmark, planbeskrivningen bör 
sedan specificera vilka förutsättningar som ska krävas för att träden ska få lov att fällas. Vid för-
läggning av bostäder intill skogen är det inte ovanligt att boende kommer höra av sig och vilja ta 
bort träd för att få bättre utsikt eller mer sol på gräsmattan. För att bevara de höga naturvärdena i 
skogen behövs det en planbestämmelse om detta och för att stötta handläggarna som får in mark-
loven behöver det specificeras i planbeskrivningen i vilka lägen det är ok att bevilja marklov för 
trädfällning. 
 
Lövskogsinventering 
Det utritade naturområdet i plankartan stämmer inte överrens med lövskogsinventeringen som är 
gjord på platsen. Det vore lämpligt att justera plangränseran för naturmark så att det utpekade 
området med lövskog inryms. Det är i detta område som det finns utpekade värden vilket skulle 
ge en positiv effekt och ett mervärde för området att bevara. Skulle sedan mer mark än den utpe-
kade lövskogen få beteckningen natur är också detta positivt. 
 
Dagvatten 
Dagvattnet verkar enligt beskrivningen hanteras inom det kommunala ledningsnätet, i norra delen 
av området. Dimensioneringen av det befintliga ledningsnätet är viktig i sammanhanget då ytter-
ligare dagvatten kommer tillföras. Planbestämmelse om hur dagvattnet ska behandlas behöver 
införas. Markavvattningsföretagen Länghems DF 1945 och Länghems Mader 1858 finns i den 
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södra delen av området. Detaljplanens påverkan på markavvattningsföretagen behöver klargöras. 
Kommunen kan behöva kontakta samfällighetsföreningen eller liknande för samråd om detta. 
Inom hela Västra Götalands län råder ett förbud mot markavvattning enligt 11 kap 14§ MB. 
Eventuell markavvattning för att bebygga området kräver tillstånd för vattenverksamhet eller dis-
pens från förbudet. Länsstyrelsen prövar om dispens från förbudet kan ges, och kan även besluta 
om tillstånd i de fall alla berörda är sökanden och överrens. I annat fall sker prövningen 
vid Mark- och Miljödomstolen. Oavsiktlig markavvattning ska undvikas. 
 
Jordbruksmark 
I nu aktuell samrådshandling i stycket Kulturvärden och fornlämningar, har ianspråktagandet av 
jordbruksmark föredömligt motiverats enligt 3 kap 4 § Miljöbalken. 
 
Säkerhet 
Det är bra att befintlig utfart mot väg 1674 används och att utfartsförbud mot vägen kvarstår. Om-
rådet vid vägen har beteckningen GATA. Då det är en statlig väg borde vägen ha beteckningen 
GENOMFART. Trafikverket anser dock att planområdets gräns ska flyttas, så att vägområdet 
(enligt definitionen ovan) inte ingår i detaljplanen. 
 
Behovsbedömning 
Aktuell plan bedöms inte generera en betydande miljöpåverkan enligt vad som avses i 6 kap 11§ 
Miljöbalken. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 
 
Kommunens kommentar: 
Väg 1674 
Plankartan kompletteras med prickmark respektive plusprickmark inom 5 respektive 12 meter 
från område för VÄG (väg 1674). Planområdesgränsen justeras inte med anledning av utfarts-
förbudet som annars hamnar i planområdesgränsen. 
 
Biotopskydd 
Odlingsröse finns inom detaljplaneområdet. Odlingsröset kommer att hamna inom område med 
beteckningen NATUR (i västra delen av planområdet) efter justering av användningsgränsen. 
 
Lövskogsinventering och trädfällning 
Gränsen för området betecknat med NATUR (i västra delen av planområdet) justeras till att om-
fatta hela området med lövskog som pekas ut i lövskogsinventeringen, se kartbild nedan. Inom 
användningsområdet kompletteras plankartan även med planbestämmelsen a1.  Bestämmelsen 
anger att det krävs marklov för fällning av träd med en stamomkrets på minst 150 centimeter på 
en höjd av 1,3 meter ovan mark. En översiktlig trädinventering har genomförts av kommunens 
miljöstrateg. Var för sig bedöms inget av träden som särskilt bevarandevärd. Planbeskrivningen 
förtydligas att biotopskyddets bevarandevärden kan påverkas då marklov för fällning av träd 
beviljas.  
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4. Mikael Thomée, Catharina Engborg, Ingestorp 3:143 
 
Av planbeskrivningen för området Ingestorp 3:147, upprättad 2016-04-27, framgår bl.a. under 
rubriken ”Bebyggelse” att bebyggelsen tillåts uppföras i två plan med högsta byggnadshöjd om 
10 meter. 
Den föreslagna bebyggelsen enligt ovan i två plan kan vi absolut inte godta då det kommer att 
medföra avsevärt försämrat sol, ljus och vindflöden för övrig blivande och befintlig omgivande 
bebyggelse. 
 
Kommunens kommentar: 
Planförslaget ändras inte. 
Ytan som nu planläggs är i nuläget redan planlagt för bostadsändamål sedan 1991 (plan 228, 
visas i bild på sidan 5 i samrådshandling, planbeskrivning). I sak är det ingen förändring jämfört 
med nuvarande situation då det redan är tillåtet med bostadsbebyggelse i två plan. Det nya plan-
förslaget har översatt den tidigare bestämmelsen om antalet våningsplan till byggnadshöjd i me-
ter istället. 
 

5. Annelie Johansson, Niklas Georgsson, Länghem 3:12 
 

Ingen erinran 
 
Kommunens kommentar:  
- 

6. Lantmäteriet, Christoffer Fredriksson 
 

Lantmäteriet har tagit del av förslag till detaljplan för Ingestorp 3:147 och har följande syn-
punkter:  
 

- Plankartan anger att koordinatsystemet är Sweref 99 TM men saknar både rutnät och ko-
ordinatbesiffring. 

- För att underlätta förståelsen av plankartan är det lämpligt att vägnamn (som finns be-
skrivna i planbeskrivningen) också visas på plankartan. 

- I planbeskrivningen under rubriken Fastighetsrättsliga frågor finns underrubriken Fastig-
hetsregleringar när det i själva verket är avstyckningar som lär bli aktuella när planen ska 
genomföras. Rubriken kan lämpligtvis ändras till Fastighetsbildning. 
 

Kommunens kommentar: 
Handlingarna kompletteras och justeras enligt ovan. 
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7. Tranemo bostäder 
 

Ingen erinran. 
 
Kommunens kommentar: 
 -  

 
8. Trafikverket, Kerstin Sondén 

 
Ärendet  
Trafikverket har tagit emot rubricerat ärende för samråd. Planområdet ligger utmed väg 1674 i den västra 
utkanten av Länghem. Detaljplanens syfte är att inom planområdet möjliggöra bostadsbebyggelse för fri-
liggande hus, parhus, radhus eller flerbostadshus. Området är sedan tidigare detaljplanelagt för bostads-
ändamål. Detaljplanen kommer att ersätta nu gällande detaljplan från 1991 ”Förslag till ändring av detalj-
plan för Ingestorp Övre 3:147 m fl, Länghem, Tranemo kommun.  
 
Synpunkter  
Hastighetsgränsen på väg 1674 väster om Kastanjevägen är 70 km i timmen. Öster om Kastanjevägen bör-
jar tätbebyggt område för Länghem. Inom det tätbebyggda området är hastighetsgränsen 50 km i timmen. 
Antalet fordon på berörd vägsträcka är 482 fordon per årsmedeldygn (mätår 2004).  
Delar av väg 1674 och dess vägområde ligger inom fastigheten Ingestorp 3:147. Vägområdet är den mark 
som tas i anspråk för väganordningen och omfattar utöver själva vägbanan exempelvis diken och slänter. I 
planförslaget tillåts bebyggelse så nära som 4,5 meter från fastighetsgräns. Det innebär att bostadsbebyg-
gelse tillåts inom vägområdet.  
Hänsyn måste också tas till säkerhetszonen. Säkerhetszonen är det område utanför körbanan som ska vara 
fritt från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål. Säkerhetszonen intill en väg måste alltid be-
aktas och utformas så att den bidrar till tydlighet, säkerhet och trygghet för alla trafikanter (TRV 
2013:121). Storleken på zonen varierar med vägens hastighetsgräns, trafikering och linjeföring. För väg 
1674 utanför planområdet är säkerhetszonen 5 meter från vägbanekant. Inom detta område får alltså inga 
fasta oeftergivliga föremål finnas.  
Utmed väg 1674 gäller även en tillståndspliktig zon på 12 meter från vägområdet. Trafikverket anser gen-
rellt att den tillståndspliktiga zonen ska vara fri från bebyggelse även inom detaljplan. I detta fall ser det 
också ut som om detta avstånd upprätthålls i gällande detaljplan. Trafikverket anser därför att ett bebyg-
gelsefritt område mot väg 1674 bör säkerställas även i den nya detaljplanen, exempelvis i form av prick-
mark. Det bidrar också till en enhetlighet i förhållande till övriga bebyggelse  i området och ger ett visst 
skydd mot buller från vägen.  
Det är bra att befintlig utfart mot väg 1674 används och att utfartsförbud mot vägen kvarstår. Området vid 
vägen har beteckningen GATA. Då det är en statlig väg borde vägen ha beteckningen GENOMFART. Tra-
fikverket anser dock att planområdets gräns ska flyttas, så att vägområdet (enligt definitionen ovan) inte 
ingår i detaljplanen.  
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. För mer information om transportsystemet i 
samhällsplaneringen se gärna www.trafikverket.se/samhallsplanering. 
 
Kommunens kommentar: 
Väg 1674 
Plankartan kompletteras med prickmark respektive plusprickmark inom 5 respektive 12 meter 
från område för VÄG (väg 1674). Planområdesgränsen justeras inte med anledning av utfarts-
förbudet som annars hamnar i planområdesgränsen. 
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Elin Berg 
Planarkitekt, Näringsliv- och strategisektionen Tranemo kommun 

 


