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DETALJPLAN FÖR  
INGESTORP 3:121 M FL 
LÄNGHEM, TRANEMO KOMMUN 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Detaljplanen för Länghem 3:121 m fl, Tranemo kommun, upprättad i oktober 2016, har varit 
ute på samråd fram till och med den 10 januari 2017. Under samrådstiden har ett antal 
yttranden inkommit, vilka redovisas och kommenteras nedan. Detaljplanen hanteras med ett 
s.k. standardförfarande. Förslaget ställs efter samrådet ut för granskning.  

I N K O M N A  Y T T R A N D E N   
 
Vattenfall Eldistribution AB. Ingen erinran. 
Manfred Reibold, Häggvägen 3. Godkänner förslaget utan synpunkter.  
Monica Claesson, Ingestorp 3:113. Godkänner förslaget utan synpunkter.  
Eva och Ralph Algotsson, Körvelvägen 17. Godkänner förslaget utan synpunkter.  
Nyman, Häggvägen 5. Godkänner förslaget utan synpunkter.  
 
 
 
Länsstyrelsen anser att fortsatt planarbete måste klarlägga hur dagvatten kommer att hanteras 
på ett godtagbart sätt för att planområdet samt omkringliggande bebyggelse inte kommer att 
påverkas negativt. Det behöver utredas om befintliga system för dagvatten kan omhänderta en 
ökad mängd vatten eller om lokalt omhändertagande är nödvändigt. Länsstyrelsen påpekar att 
inom dagvattenhanteringen är det bara tillkommande vatten från nederbörd som kan tas om 
hand. Dagvattenhanteringen kan inte lösa problem med blöt/sank mark.  
 
Planområdet är utsatt för bullerstörningar främst när det gäller maxnivåer från tågtrafiken. De 
riktvärden för buller som anges i Trafikbullerförordningen (2015:216) är inte tillämpbara på 
förskolor. Därför är det inte möjligt att hänvisa till dessa riktvärden som en planbestämmelse. 
Däremot finns det domar och praxis som anger att de ekvivalenta nivåerna på 
skolgårdar/lekytor inte bör överstiga 55 dBA. Dessa ekvivalenta nivåer ser ut att klaras för 
större delen av planområdet.  
 
När det gäller maxnivåerna kan det ändå vara rimligt att jämföra med vad som anges i 
trafikbullerförordningen för uteplatser – 70 dBA. 
 
Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att kommunen har reglerat att lekytor m m ska anläggas 
i skydd av plank/byggnader för att begränsa störningar främst från tågtrafiken. Dock vill 
Länsstyrelsen påpeka att på plankartan anges var dessa skyddsplank ska placeras så att 
tillräckligt stora skyddade ytor garanteras. Enligt det som är formulerat på plankartan är det 
inte tydligt om detta gäller samtliga uteplatser/lekytor eller om det räcker att någon yta ska 
placeras i skyddat läge.  
 
 



Granskningshandling  
 

Detaljplan för Ingestorp 3:121 m fl, Länghem, Tranemo kommun  2(3) 
 

Det är positivt om hänsyn kan tas till de bokträd som uppges finnas i sydöstra delen av 
området. Bok som tillåts bli grova och gamla kan med tiden få höga naturvärden.  
 
I det västra hörnet av planområdet finns ett dike som ingår i ett markavvattningsföretag. 
Länghems DF 1945. Båtnadsområdet ligger också inom planerat område. Kommunen behöver 
undersöka om detta markavvattningsföretag påverkas av planen. 
 
Inom hela Västra Götalands län råder ett förbud mot markavvattning enligt 11 kap 14§ MB. 
Länsstyrelsen prövar om dispens från förbudet kan ges, och kan även besluta om tillstånd i de 
fall alla berörda är överens. I annat fall sker prövningen vid Mark- och miljödomstolen. 
Oavsiktlig markavvattning ska undvikas.  
 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver inte tas fram.  
 
Kommentar: 
Planbestämmelserna som avser buller/bullerskyddade uteplatser har justerats efter 
Länsstyrelsens synpunkter.  
 
Hanteringen av dagvatten inom/från planområdet kommer att hanteras på sådant sätt att 
intilliggande fastigheter inte påverkas negativt. Befintligt dagvattensystem har tillräcklig 
kapacitet. Planbeskrivningen har kompletterats med text kring hur dagvattenfrågan ska lösas.  
 
Kommunen är medveten om att det finns en problematik med fuktig mark i områdena runt 
planområdet. Frågan hanteras i särskild ordning.  
 
Planförslaget/ hanteringen av dagvatten innebär inte någon markavvattning.  
Direkt söder om planområdet börjar det dike som ingår i ett äldre markavvattningsföretag – 
Länghems DF 1945. Det båtnadsområde som hör till detta gränsar till planområdet. 
Företaget Länghems DF 1945 bedöms inte påverkas av planförslaget.  
 
Trafikverket. Det framgår inte av planhandlingarna hur stor den ökade trafikmängden antas 
vara. Kommunen bör komplettera handlingarna med en trafikutredning.  
 
Fastigheten är i ett bullerutsatt läge. Trafikverket förutsätter att kommunen har beaktat 
bullerfrågan och att bebyggelsen, med beskrivna åtgärder, kommer att klara kraven i 
”Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader”. 
Enligt Trafikverkets bedömning gäller bullerriktvärden för den planerade lekplatsen. 
Trafikverket har också del i ansvaret för att barnkonventionen efterlevs. Barn anses utgöra en 
särskilt utsatt grupp, vilket bland annat framgår av de senare upplagorna av Socialstyrelsens 
och Karolinska institutets Miljöhälsorapport. Därför är det viktigt att utomhusmiljöer där barn 
ofta vistas skyddas från störande trafikbuller eller lokaliseras så att de inte är exponerade för 
trafikbullernivåer högre än riksdagens riktvärden för boendemiljöer. Det gäller lekplatser, 
dag- och fritidshem och skolgårdar”. (TRV 2011:460) 
Kommentar:  
Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning av hur mycket trafik ett 
genomförande av planförslaget genererar (Trafikverkets trafikalstringsverktyg).  
Plankartans bestämmelser har ändrats inför granskningsutställningen för att säkerställa att 
”förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader” klaras och att tillräckligt stora 
bullerskyddade utomhusmiljöer kan erhållas  
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Tranemobostäder. Vi är intresserade av ett samarbete för att bättre lösa 
dagvattenhanteringen från våra närliggande fastigheter.  
Kommentar: I samband med aktuell detaljplan kommer dagvattenhanteringen från detta 
område att lösas. Synpunkterna från Tranemobostäder har lämnats till berörda på kommunen 
för en eventuellt mer övergripande översyn av dagvattenfrågan i området.    
 
Jennie Andreasson Nunes och Joao Nunes, Länghem 2:10. Våra synpunkter gäller 
skogsområdet som gränsar till vår tomt. Det är sedan länge känt att detta område är väldigt 
blött och surt. Området går knappt att beträda under blöta höstar/vårar och sedan nybygget på 
Hagagatan(radhusen) gjordes är det om möjligt ännu blötare. Kanske beroende på att vatten 
från denna tomt rinner ut i området (?). 
 
Vår oro ligger i att eftersom man troligtvis får göra någon typ av markarbete för att området 
ska kunna användas som gård till förskolan och då uppenbarligen leda bort det vattnet åt 
något håll så vill vi försäkra oss om att det inte på något sätt påverkar vår tomt. Jag skulle 
vilja att någon från kommunen/bygget kommer ut och kikar på det tillsammans med mig och 
kollar hur pass blött det är i gränsen mot vår tomt och dokumenterar detta så att det inte blir 
till min nackdel om det påverkar min tomt i framtiden.  
 
Kommentar: Synpunkterna har lämnats till berörda på kommunen för beaktande. Dagvattnet 
från aktuellt planområdet kommer att hanteras på sådant sätt att skogsområdet mot Länghem 
2:10 inte påverkas negativt.  
 
Magnus Svensson, Ingestorp 3:112. Då trafiken kommer att öka angränsande till vår 
fastighet, kräver jag att hastighetsdämpande åtgärder sätts in. Antingen via vägbulor på 
Aspvägen eller refuger som gör att hastigheten sänks.  
Kommentar: Synpunkten har lämnats till berörda på kommunen för beaktande/ev. åtgärd.  
 
Helena Eriksson, Ingestorp 3:112. Då de flesta kör alldeles för fort på Aspvägen ner till 
Bikupan behövs fartdämpande åtgärder som fartgupp eller refuger. Det är väldigt mycket 
skolbarn som går den vägen.  
Kommentar: Synpunkten har lämnats till berörda på kommunen för beaktande/ev. åtgärd. 
 

M E D V E R K A N D E  T J Ä N S T E M Ä N  
 
Februari 2017 
 
Tranemo kommun 
 
  
Elin Berg 

 Planarkitekt 
 
  
 

 
 

Annacarin Holm   
Planarkitekt 


