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DETALJPLAN FÖR  
ÖMMESTORP 1:46, DEL AV            
NY TANKSTATION I TRANEMO, TRANEMO KOMMUN 
 

PLANBESKRIVNING 
 
 

HANDLINGAR 
 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

 Plan- och genomförandebeskrivning  

 Plankarta med bestämmelser och illustration 

 Fastighetsförteckning 

 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
  

Bestämmelserna i gällande detaljplan medger handel, kontor och 

småindustri/hantverk. Syftet med en planändring är att möjliggöra för en 

etablering av tankstation. Stationen ska serva bussar i området med bränsle, men 

även vända sig mot annan trafik på t ex väg 27. Den kan komma att innefatta 

diesel, bensin, etanol, fordonsgas samt en tvätthall (gör det själv).  

 

Detaljplanen skall utformas med hänsyn till att planområdet ligger i närheten av 

grundvattentäkt/strax utanför sekundärt skyddsområde för vattentäkt.  

 
FÖRENLIGT MED 3 OCH 5 KAP I  MB 
  

 Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3 och 5 kapitel. 

Miljöbalkens tredje kapitel behandlar de grundläggande hushållnings-

bestämmelserna för mark och vattenområden. Området bedöms vara lämpligt 

för de verksamheter som föreslås i planförslaget. 

 

Den tänkta markanvändningen medför inte heller att miljökvalitetsnormer enligt  

5 kap överträds eller att människor utsätts för varaktig störning.  
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PLANDATA  

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet ligger i den norra delen av Tranemo samhälle, i anslutning till 

norra infarten. Området omfattar del av fastigheten Ömmestorp 1:46. Plan-

området omges i väster och norr/nordost av Limmaredsvägen respektive väg 27.  

Söder om planområdet ligger verksamheter och i öster/sydost gränsar området 

till naturmark.   

 

Planförslaget omfattar totalt 8858 m
2
. Hela arealen utgörs av kvartersmark, 

varav 3770 m
2
 är kvartersmark för fordonsservice. Resterande yta är 

kvartersmark för handel, kontor och lager. Del av denna yta tillhör idag 

fastigheten som Fyndlagret ligger på och resterande del blir en ny fastighet.   

 

Tranemo kommun som idag äger största delen av marken inom planområdet har 

upprättat ett avtal om försäljning till Paroy Energi AB avseende den norra 

kvartersmarken med bestämmelsen ”G” - fordonsservice.  

 

 

 
Flygbild över planområdet.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan för Tranemo kommun 

En översiktsplan för Tranemo kommun antogs av kommunfullmäktige  

under 2010. I den del av översiktsplanen som avser fördjupad del för Tranemo 

tätort, är aktuellt område inte särskilt utpekat.   

Detaljplaner  

Området ingår i detaljplan ”Ömmestorp 1:44 m m” antagen 2003-10-27. 

Aktuellt område är i denna plan utlagt för handel, kontor, småindustri och 

hantverk. 

Program för planområdet 

Ett planprogram anses inte nödvändigt eftersom förslaget inte bedöms strida mot 

kommunens intentioner i översiktsplan. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Vid upprättande av detaljplaner ska det göras en behovsbedömning som visar 

om planens genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan. Om så är 

fallet blir planen föremål för en närmare miljöbedömning, varvid en miljö-

konsekvensbeskrivning/MKB upprättas enligt Plan- och bygglagen. En MKB 

upprättas om detaljplanen medger en användning av mark, byggnader eller 

andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller 

hushållning med naturresurser.  

 

Kommunen har bedömt att planens genomförande inte medför betydande miljö-

påverkan eller att miljökvalitetsnormerna överskrids. Någon fristående 

miljökonsekvensbeskrivning kommer inte att upprättas, utan konsekvenserna för 

miljön redovisas i föreliggande planbeskrivning. Bedömningen grundas på de 

kriterier som finns i bilaga 4 i ”Förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar” samt 3 och 5 kap i Miljöbalken. 

 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH MÖJLIGA 
KONSEKVENSER 

N A T U R ,  G E O T E K N I K  O C H  K U L T U R  

Mark och vegetation 

Området som är tänkt för exploatering utgörs delvis(norra delen) av naturmark 

med låg vegetation och några få inslag av större tallar (se foto nedan). Denna del 

ligger något högre än den södra delen inom vilken ett vegetationsskikt är 

bortschaktat.   
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Planförslaget innebär att delar av naturmarken tas i anspråk och hårdgörs. Ett 

skyddsområde på 40 m längs väg 27 behålls som grönyta. Utav dessa utgör fem 

meter kvartersmark. Enligt planbestämmelserna skall denna mark hållas 

planterad med buskar och annan vegetation som inte skadar ev. avåkande 

fordon. Parkering, körytor, upplag och skyltar får inte anordnas inom området.  

Med hänsyn till skyddsaspekter (risken för avåkande fordon) får heller inte 

området utformas så att det inbjuder till stadigvarande vistelse.  

Skyddsområde grundvattentäkt 

Planområdet ligger strax utanför sekundärt skyddsområdet för grundvattentäkt 

för Ljungsnäs 1:1, vilket innebär att alla åtgärder som tar bort eller tränger 

igenom det översta marklagret innebär ett potentiellt hot mot grundvattnet. En 

exploatering av planområdet förutsätter att aktsamhet vidtas och restriktioner på 

verksamheter kan komma att ställas.  

 

Vid projekterings- och byggskedet av planområdet skall påverkan på grund-

vatten särskilt uppmärksammas.  

 

Vattengenomträngligheten är relativt låg. På grund av att området ligger strax 

utanför den sekundära skyddszonen för vattentäkten ska utformningen av 

infiltration av dagvatten göras med hänsyn till gällande bestämmelser och 

skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet. 

 

Beroende av omfattningen på verksamheten för den planerade tankstationen kan 

denna vara anmälningspliktig (tillsynsmyndighet är Tranemo kommun). I 

samband med en sådan anmälan alternativt i samband med bygglov kommer 

diskussioner att föras angående utformningen av tankar för drivmedel.  

 

Geotekniska och hydrogeologiska förhållanden   

  Enligt jordartskartan Serie Ae nr 75 från Sveriges geologiska undersökning 

utgörs jordlagren av isälvsavlagring. Generellt utgörs isälvsavlagring av grus, 

sand och silt i varierande omfattning där även sten och mindre block kan 

förekomma.  Då isälvsavlagringen är ett friktionsmaterial blir eventuella 

sättningar små och utspelas snabbt.  
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  Grundläggning kan oftast utföras med platta på mark. Även om marken i 

huvudsak är hårdpackad och består av sand kan den ha en hög silthalt som gör 

den tjälfarlig. Även den låga vattengenomträngligheten kan påverka val av 

grundläggning. Vid tyngre sättningskänsliga byggnader kan grundförstärkning 

krävas såsom massutskiftning. Pålning bör undvikas för att inte påverka 

grundvattnet och kommunens vattentäkt.  

 

  Vid schakt ska beaktas att jorden kan ha hög silthalt vilket gör jorden 

flytbenägen vid vattentillrinning.  

 

  Området är idag planlagt. I samband med detta gjordes bedömningen att 

marken, med avseende på dess geotekniska förutsättningar är lämplig för den 

föreslagna användningen.  Någon anledning att revidera denna ståndpunkt har 

inte funnits.  Inför bygglov och projektering av byggnader kan dock en mer 

detaljerad geoteknisk undersökning som underlag för grundläggning, 

höjdsättning och dränering komma att krävas.  

Risk för översvämning/ras och skred 

  Med hänsyn till befintliga jordartsförhållanden och att det inom kvartersmarken 

inte förekommer några branta slänter bedöms stabiliteten vara tillfredsställande. 

Kulturvärden och fornlämningar 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.  

B E B Y G G E L S E O M R Å D E N  

Bostäder 

Inom planområdet föreslås inga bostäder. Området ligger heller inte i närheten 

av några bostadsområden.  

Offentlig service 

All offentlig service finns inne i Tranemo centrum c:a 1 km söder om plan-

området. 

Kommersiell service 

I anslutning till/söder om planområdet, längs Limmaredsvägen, finns bland 

annat Fyndlagret. Väster om Limmaredsvägen och mitt för planområdet ligger 

Adolfssons Bil AB som även inrymmer en tankstation för drivmedel. 

 

Detaljplanen skapar möjligheter att på en tomt inrymma verksamhet för 

fordonsservice (aktuellt är en tankstation för drivmedel och en enklare tvätthall) 

samt att på en tomt etablera en mindre handels-, kontors- eller lagerverksamhet.   

Tillgänglighet 

Områdets placering gör att tillgängligheten är mycket god.  
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Byggnadskultur och gestaltning 

Planområdet är beläget vid den norra infarten till Tranemo intill väg 27, vilket 

gör att vissa krav på byggnaders/anläggningars gestaltning och utformning 

kommer att ställas. Byggnader ska vara estetiskt tilltalande och 

parkeringsplatser etc. skall placeras på ett sätt som inte upplevs som störande för 

områdets helhetsintryck.  

En bestämmelse kring byggnadshöjd har införts, innebärande att byggnader får 

uppföras till maximalt 6 m. Inom en mindre yta får byggnadshöjden uppgå till 

10 m. Detta för att möjliggöra cistern ovan jord. Aktuellt för Paroy kan t ex vara 

en dieselcistern med diametern 2.5 m och höjden 9.8 m.  

 

Användningsbestämmelser 

Följande bestämmelser reglerar markanvändningen inom detaljplanen:  

 

G  Fordonsservice 

H, K, J  Handel, kontor, lager 

 

Fordonsservice är ett begrepp som omfattar service för fordon, förare och 

passagerare. Det handlar t ex om försäljning av drivmedel, reparation, toaletter, 

vägrestauranger och motell.  
 

Egenskapsbestämmelser 
 

 

 6,0 Högsta byggnadshöjd i meter. Inom maximalt 15 m
2
 tomtyta, 

  får byggnader uppföras till en högsta byggnadshöjd om 10 meter.   

 

u  Marken skall vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska 

  ledningar.  
 

n1 Marken får planteras med buskar och annan vegetation som inte 

skadar ev. avåkande fordon. Parkering, körytor, upplag och skyltar 

får inte anordnas inom området. 

 

 Marken får inte utformas så att området inbjuder till stadigvarande 

vistelse. 

 

n2 Dagvatten ska tas om hand med hänsyn till gällande bestämmelser 

och skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet. 
  

 Körbar utfart får inte anordnas  
 

f Med hänsyn till områdets exponerade läge är det av särskilt stor 

vikt att såväl byggnader som omgivande tomtmark ges en estetiskt 

tilltalande utformning.  
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b Fasader mot väg 27 skall vara obrännbara. Central nödavstängning 

av ventilation skall finnas och friskluftsintag liksom utrymnings-

vägar skall placeras i fasad som ej är vänd mot väg 27.  

 Entréer skall läggas i fasad som ej är vänd mot väg 27. 
   

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 

Planområdet trafikmatas från väg 27 via Limmaredsvägen. Ingen trafikmatning 

får ske direkt från planområdet och ut mot väg 27. Förbud mot körbar in – och 

utfart finns i detaljplanen ut mot väg 27. Även delar av sträckan ut mot 

Limmaredsvägen har ett utfartsförbud. In- och utfart medges på två sträckor för 

att större fordon ska slippa vända runt inne på tomten.  

 

Den södra utfarten är tänkt som gemensam utfart för de två fastigheter som ingår 

i planförslaget samt Ömmestorp 1:44 i söder (Fyndlagret).  Rättigheten kan 

lämpligen säkerställas i samband med lantmäteriförrättning/avstyckning av 

aktuella fastigheter.  

 

Trafiksiffror på väg 27 förbi planområdet(söder om den norra infarten) uppgår 

enligt Trafikverkets flödeskarta till i genomsnitt 4830 fordon/årsmedeldygn 

(2010). Av dessa är 790 tunga.  

 

På Limmaredsvägen(söder om planområdet) är trafiksiffran enligt Trafikverket 

3470 fordon/årsmedeldygn (2009). Av dessa utgör 320 tunga fordon.  

 

På väg 27 finns ett vänstersvängande fält för fordon som kommer österifrån och 

ska in på Limmaredsvägen. Detta är positivt för trafiksäkerheten i korsningen 

som bedöms ha kapacitet för den trafikökning som planförslaget kan innebära.  

 

Parkering, Varumottagning, utfarter 

All trafik tas in via Limmaredsvägen. Lastning och lossning av gods skall ske på 

den egna tomtmarken.  

 

Genom en medveten placering av butiksytor kontra parkering, körytor och lager 

kan man minska riskerna vid en olycka med farligt gods. Det innebär t ex att 

man i möjligaste mån ska placera parkerings-, körytor och eventuella lager 

närmast väg 27, medan kontors-, handels- och även lagerytor läggs så långt från 

vägen som möjligt.  

S T Ö R N I N G A R ,  H Ä L S A  O C H  S Ä K E R H E T  

Föroreningar  

Inga kända föroreningar finns inom området. 
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Buller och trafik 

Buller, d v s oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av människan 

mäts normalt i decibel A dB(A). Ekvivalenta bullernivåer är buller beräknat som 

ett genomsnitt per dygn. Maximalnivån är den högsta uppmätta eller beräknade 

ljudnivån.  

 

Decibelskalan är logaritmisk. En förändring av bullernivån med 2-3 dB(A) är 

vad det mänskliga örat kan uppfatta medan en sänkning/ 

höjning med 8-10 dB(A) upplevs som en halvering/dubblering av bullernivån.  

 

Den främsta bullerkällan i området är väg 27. Planen riktar inte sig mot 

användningar som är bullerkänsliga. Planförslaget riktar sig inte heller mot 

verksamheter som kan vara bullrande.  

Radon    

Markradon kan behöva klarläggas i samband med projektering/bygglov. 

  

Farligt gods och kemikaliehantering 

Planområdet berörs av farligt gods med tanke på närheten till väg 27. Uppgifter 

gällande mängden farligt gods förbi planområdet är hämtade från Räddnings-

verkets kartläggning av farligt gods transporter september 2006. Totalt gick det 

mellan 100 000- 33 000 000 kg farligt gods på väg 27 i sept. 2006.  Följande 

klasser 2.1, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 och klass 9 transporteras förbi området. Alla 

klasser ligger inom Räddningsverket lägre karteringsintervall.  

 

Klass Ämne 

  

1 Explosiva ämnen 

2 Gaser 

3 Brandfarliga vätskor 

4 Brandfarliga fasta ämnen mm 

5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider 

6 Giftiga ämnen 

7 Radioaktiva ämnen 

8 Frätande ämnen  

9 Magnetiska material och övriga farliga ämnen 

Tabell. Farligt gods indelat i olika klasser enligt ADR/RID (regelverk när det 

gäller farligt gods på väg resp. järnväg) 

 

Risker 

De två största riskerna som förefaller finnas för planområdet är närheten till väg 

27 samt eventuella utsläpp invid vattenskyddsområdet för Ljungsnäs 1:1. 

 

Idag finns inga klara regler för vilka skyddsavstånd som gäller vid verksamheter 

invid väg med farligt godstransporter. (Riktlinjer för riskhänsyn i 

samhällsplaneringen, Rapport 2007:6, Länsstyrelsen i Skåne län, Skåne i 

utveckling.)  
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Beträffande transporter av farligt gods anger Boverket riktvärdet 100 m. som 

skyddsavstånd vid planering av industriområden. (Allm. Råd 195:5, Bättre plats 

för arbete, Boverket, Naturvårdsverket, Räddningsverket, Socialstyrelsen.) 

Vägverket hänvisar till liknande skyddsavstånd då det gäller ny bebyggelse nära 

trafikleder vid industriområden (transport av kemikalier och farligt avfall etc.) 

 

Göteborgs kommun rekommenderar att ett bebyggelsefritt område på 30 m 

upprättas kring huvudvägar för transporter av farligt gods (s.k A-leder). Enligt 

riktlinjer från Länsstyrelsen i Stockholm rekommenderas att inom 100 m från 

transportled för farligt gods ska risksituationen bedömas och att  

25 m byggnadsfritt bör lämnas närmast transportleden. (Riktlinjer för riskhänsyn 

i samhällsplaneringen, Rapport 2007:6, Länsstyrelsen i Skåne län, Skåne i 

utveckling.)   
 

Planförslaget: 

Ingen bebyggelse får anordnas närmare än 40 meter från väg 27 vägkant.  

 

Dagvatten ska tas om hand med hänsyn till gällande bestämmelser och 

skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet. 

Riskinventering(WSP) 

En riskinventering är utförd av WSP i samband med förstudieskede för 

etablering av tankstation och handel inom planområdet.  

 

Utifrån riskinventeringen bedöms riskpåverkan från omgivningen behöva 

fortsatt riskhantering i någon form. Det är uteslutande transporter av farligt gods 

på väg 27 som bedöms kunna medföra viss eller stor riskpåverkan på 

planområdet. I riskinventeringen föreslås följande möjliga åtgärder: 

 En lämplig kombination av mark- och 

separationsåtgärder/skyddsavstånd som ger erforderligt skydd mot 

pölutbredning och brandpåverkan. En brandskyddad fasad kan ersätta 

eller komplettera något/några av dessa åtgärdsförslag.  

 Utformningsåtgärder som disposition av byggnad och förstärkning av 

stomme och fasad kan ge erforderligt skydd mot dimensionerande 

explosionslast orsakad av olyckor med explosiver, brandfarliga gaser 

eller oxiderande ämnen/organiska peroxider.   

 En kombination av utformningsåtgärder och fasadåtgärder som 

disposition av byggnad, placering av friskluftsintag, avstängningsbar 

ventilation och ej öppningsbara fönster kan ge erforderligt skydd mot 

inträngning av giftiga gaser.  

 

Vad gäller riskpåverkan mellan verksamheter inom planområdet och 

riskpåverkan på omgivningen bedöms dessa vara hanterbara och att betrakta 

som låga/ingen, givet att följande åtgärder vidtas: 

 Skyddsavstånd om 25 meter upprättas mellan Paroys 

anläggning(påfyllningsplats, gaslager för fordonsgas) och angränsande 

A-byggnader(Fyndlagret samt framtida nyetablerad verksamhet inom 

planområdet). Förutsatt att gällande skyddsavstånd i riktlinjer efterlevs 

bedöms inga ytterligare riskreducerande åtgärder behöva vidtas.  
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 Åtgärder för att skydda grundvattnet då anläggningen är belägen i 

anslutning till sekundärt skyddsområde för vattentäkt som 

ovanmarksförlagda och besiktningsbara cisterner, tankplattor och 

lossningsplats anslutna till oljeavskiljare samt hårdgjorda ytor inom hela 

anläggningen anslutna till dagvattensystem med anpassad funktion.  

 

Riskanalys(bsv) 

I samband med framtagandet av en detaljplan för nytt verksamhetsområde norr 

om/utmed väg 27 strax intill Norra infarten till Tranemo, gjorde bsv på 

uppdrag av Tranemo kommun en riskanalys avseende farligt gods. 

Riskanalysen utgår från riskpåverkan från omgivningen(trafik på väg 27) och 

redogör för ett antal åtgärder som behövs för att undvika olyckor och minska 

konsekvenser av en ev. olycka. Verksamhetsområdet(kvartersgränsen) som 

ligger på ett avstånd till väg 27 på 12 meter planlades för småindustri, handel 

och kontor. Slutsatserna i riskanalysen har bedömts vara rimliga att använda 

även för nu aktuell detaljplan. 

Riskanalysen finns med som en bilaga till planbeskrivningen.  

 

Föreslag till skadeförebyggande åtgärder/planbestämmelser med anledning av 

riskinventering, aktuella/redovisade riktlinjer samt tidigare framtagen riskanalys  

 

 Undvika påkörning av något som skadar fordonet, vid en avåkning. 

Att undvika att ett fordon som går av vägen träffar något som skadar det, är 

en viktig faktor för att minska farligt godsolyckorna. Det innebär att inga 

byggnader, upplag, större skyltar, träd eller dylikt ska få finnas i närheten av 

vägområdet. Avståndet mellan väg 27 och kvartersmark är som minst 36 m 

och det byggnadsfria avståndet som minst 40 meter.  Följande bestämmelser 

föreslås för kvartersmarken närmast väg 27: 

Området får planteras med buskar och annan vegetation som inte skadar 

avåkande fordon. Parkering, körytor, upplag och skyltar får ej anordnas.  

 

 Minska konsekvenserna vid en ev. farligt godsolycka.  

Ett så stort område som möjligt av kvartersmarken närmast vägen kan 

utformas för ändamål som inte uppmanar till stadigvarande vistelse. 

Plankartan har en planbestämmelse kring detta.  

 

En bestämmelse ”b” finns även som reglerar utformningen av byggnader 

vad gäller t ex fasadmaterial, placering av utrymningsvägar och entréer etc.  

 

 Skydd av grundvatten 

Dagvatten inom området skall tas om hand med hänsyn till gällande 

bestämmelser och skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet. Bestämmelse 

”n2” kring detta föreslås.  

 

  I övrigt förutsätts att tankstationsanläggningen projekteras och utformas på 

 sådant sätt att gällande föreskrifter följs och att tillräckliga skyddsavstånd 

 upprätthålls till bl a angränsande verksamheter.  
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T E K N I S K  F Ö R S Ö R J N I N G  

El, tele och ledningar  

Planområdet försörjs av elledningar(Vattenfall) och teleledningar(Skanova) som 

löper längs med Limmaredsvägen. Ett u-område är utlagt för att säkerställa 

dessa.   

Vatten, avlopp och dagvatten 

Området kopplas till Tranemo kommuns vatten- och avloppsnät som redan finns 

i området. VA-stråk löper längs med Limmaredsvägens västra sida samt i nord-

sydlig sträckning strax öster om planområdet. Mellan dessa, i planområdets 

södra del, finns också VA-ledningar som säkerställs med u-område. Inom u-

området går även en dagvattenledning, till vilken planområdet ska anslutas.  

Med hänsyn till planområdets placering i anslutning till sekundärt skyddsområde 

för vattentäkt kan särskilda åtgärder komma att krävas vad gäller 

dagvattenhanteringen inom området. 

Uppvärmning och energi  

Planområdet föreslås bli anslutet till kommunens fjärrvärmenät.   

M I L J Ö K V A L I T E T S N O R M E R   

Miljökvalitetsnormer anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som 

människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som 

miljön eller naturen kan belasta utan fara för påtagliga olägenheter. Miljö-

kvalitetsnormer finns bl.a. gällande utomhusluft. Idag finns gränsvärden för 

kväveoxider (främst kvävedioxid), svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bly samt 

partiklar. Fr.o.m. 2010 tillämpas även ett gränsvärde för halten marknära ozon. 

 

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G  

 

Administrativa frågor 

Genomförandetiden är 5 år från den dag då planen vinner laga kraft. 

 

Organisatoriska frågor 

Detaljplanen tas fram av bsv arkitekter & ingenjörer ab på uppdrag av och i 

samråd med Tranemo kommun/Paroy Energi AB.  

Detaljplanen hanteras med ett enkelt planförfarande.  

Samråd: januari-februari 2014 

Antagande och laga kraft: mars-april 2014. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Ett avtal om köp av mark har upprättats mellan Tranemo kommun och Paroy 

Energi AB. Fastighetsbildning ska ske genom avstyckning av det aktuella 

området, på plankartan betecknat ”G”.  

 

I samband med lantmäteriförrättning skall rätten till in- och utfart för Paroy 

säkerställas. Det gäller inom området söder om Paroys tomt, på plankartan 

betecknat ”infart/parkering”.  

Tekniska frågor 

Med hänsyn till planområdets placering i anslutning till sekundärt skyddsområde 

för vattentäkt kan särskilda åtgärder komma att krävas vad gäller 

dagvattenhanteringen inom området. En bestämmelse kring detta finns på 

plankartan.  

 

M E D V E R K A N D E  T J Ä N S T E M Ä N  

 

Upprättad i maj 2014  

 

Tranemo kommun 

 

 

  

Lars Jönsson 
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