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                Datum: 2017-05-23 
Detaljplan för Dnr: 2016:739 

LIMMARED 12:1 M FL 
i Limmared Samhälle 

 

BEHOVSBEDÖMNING 
Underlag för identifiering av aspekter som kan medföra konsekvenser för miljön, 
hälsan eller hushållningen med naturresurser, såväl på kort som på lång sikt. I 
bedömningen tas även effekternas sannolikhet, varaktighet, osäkerhet och 
reversibilitet med. 

 
Detaljplanens syfte 

 
Planen syftar till att skapa flexiblare planbestämmelser avseende byggnadshöjder, 
byggrätter och användningssätt. Flera mindre avvikelser från gällande plan har gjorts i 
samband med bygglov för om- och tillbyggnader inom området. Förslaget innebär en 
reglering av byggnadshöjden utifrån både befintliga förhållanden/byggnader och hänsyn 
mot närliggande bebyggelse. Planen reglerar även allmän platsmark så att den gång- 
och cykelväg som går mellan Ardagh och järnvägen/ån läggs fast som naturmark. 
Ett mindre område med naturmark, öster om Storgatan/Väg 57, föreslås läggas till 
kvartersmark för utökad parkering. 

 
Kvartersmarken utmed den östra sidan av ån säkerställs för uppförande av en vall med 
funktion att hindra eventuellt förorenat släckvatten att nå ett känsligt yt-vattensystem. 
Vallens utformas så att befintlig vegetation (träd och buskar) sparas/nyplanteras – 
till förmån för ekologiska värden och biologisk mångfald. 

 
Kvartersmarken inom 100 meter från Sämån omfattas av strandskydd. Detta föreslås 
upphävas i samband med ett antagande av planförslaget. Inom den del av marken som 
nu blir allmän platsmark/”Natur” kan strandskyddet ligga kvar. 
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MILJÖMÅL 

Faktor Påverkan Kommentar/åtgärd 
Stor Medel   Liten/ 

ingen 

Nationella och regionala 
miljömål X 
Påverkas något av de 16 nationella 

miljömålen eller de regionala 
miljömålen negativt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARK OCH VATTEN 
Geologi 
Risk för sättningar, skred eller X 
erosion? Finns värdefulla 

geologiska formationer? 

Översvämning? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydrologi 
Grundvattenkvalité och X 
grundvattennivå? 
Ändras strömningsförhållanden? 

Påverkas avrinningsområdet? 

Påverkan på ytvatten, vattendrag 

och strandlinjer? 

De miljömål som främst påverkas 

av planen är God bebyggd miljö 

samt Levande sjöar och vatten- 

drag. Planområdet är redan idag 

bebyggt med flera större industri- 

byggnader/tekniska anläggningar. 

Möjligheten till fler byggnadsytor 

är begränsad. Att tillåta en ökad 

byggnadshöjd bedöms ge en 

mindre påverkan för omgivande 

bebyggelse. Närmast Storgatan i 

öster hålls tillåten höjd ner. 

Den vall som planeras utmed 

Månstadsån/Sämån fungerar som 

ett skydd mot att ev. förorenat 

släckvatten släpps ut i ån. Mark 

för en vall säkerställs på plan- 

kartan, närmast ån bevaras grön- 

strukturen (träd och buskar). 
 

 
 

Området består enligt SGU:s 

översiktliga jordartskartering av 

kärrtorv och isälvssediment i 

form av sand. Området är flackt. 

Anläggande av utökad parkering 

i nordost medför viss urgrävning, 

sprängningsarbeten bör mini- 

meras med hänsyn till bostäder. 

Observera! Vid byggnation och 

anläggningsarbeten i närheten av 

ån ska hänsyn tas till risken för 

ras/skred. Om träd och buskar 

bibehålls invid ån minskar risken 

för oönskad, erosion, jordflykt till 

ån, grumling av ytvatten etc. 

Området ligger inom område för 

grundvattenförekomst. Den 

kemiska och den kvantitativa 

statusen bedöms som god (VISS/ 

Vatteninformationssyst. Sverige). 

Området är till allra största del 

exploaterat med hårdgjorda ytor i 

form av trafikytor/takytor. 

Planförslaget bedöms påverka 

förhållanden i ytvattendraget/ ån 

vid dess strandlinjer. 
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Dagvatten / spillvatten 
Hur tas dagvatten och spillvatten 

omhand? Alternativa lösningar? 

  
X 

 Inom planområdet finns idag ett 
antal dagvattenbrunnar med olje- 

avskiljare. Avledning av 

dagvatten sker via kommunala 

ledningar. Den slänt/vall som 

avgränsar fabriksområdet mot 

Månstadsån är, i stort sett, den 

enda gröna ytan inom området. 

I arbetet med en modern detalj- 

plan framgår behovet av ett 

samlat grepp/ utredning avseende 

förbättrad dagvattenrening för 

området utmed Månstadsån/ 

Sämån, delar av Limmared tätort. 

Markföroreningar 
Finns risk för tidigare 

markföroreningar? 

  
X 

 Strax norr om planområdet på 
grannfast. Limmared 26:1 finns ett 

utpekat område med risk för mark- 

förorening p.g.a. tidigare impreg- 

nering av trä. (Grundvatten 

i området antas ledas mot sydväst. 

Under 2015 har en mindre miljö- 

teknisk undersökning genomförts 

(provgropar och installation av 

grundvattenrör), Redovisas i plan- 

beskrivningen. 

Inom planområdet finns inga 

kända föroreningar. Framtida om- 

och tillbyggnation påverkar inte 

situationen för mark och grund- 

vattenstatus under förutsättning att 

aktsamhet vidtas vid samtliga 

schakt-och grävarbeten, separat 

miljökontroll bör vidtas i form av 

provtagning-kemisk analys av jord 

vid schaktbotten etc. 
 

LUFTMILJÖ OCH KLIMAT 
Luftföroreningar 
Utsläpp av svavel, organiska 

ämnen, koldioxid, ammoniak, 

allergirisk, djurhållning? 

Överskrids 

miljökvalitetsnormerna? 

  X En ökning av industri- 
produktionen innebär risk för 

ökad trafik med godstransporter 

(besökare och anställda), kan ge 

försämring av den lokala luft- 

miljön, miljökvalitetsnormer 

bedöms inte överskridas. 

Företagets utsläpp till luft och 

vattensystem styrs av gällande 

miljötillstånd. En ökning av 

produktionen kan även innebära 

krav på förnyade tillstånd. 
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Lokalklimat 
Väderstreck, vindförhållanden och 

bebyggelsens orientering. 

  X Den nya detaljplanen medför 
ingen förändring. 

Ljusförhållanden 
Solljus, starka ljussken, 

skuggeffekter. 

 X X Vid planering av nya byggnader 

alternativt påbyggnader, kan 

risken för skuggeffekter behöva 

utredas och om möjligt reduceras. 

Val av matta färger och material 
minskar risken för oönskade ljus- 

effekter/ bländning. 
 

GESTALTNING 
Landskapsbild / stadsbild 
Blir det fysiska ingrepp? 

Tillförs nya element? 

Skala och sammanhang med om- 

givningen? 

Struktur och dominans. Skönhet, 

estetik. Bebyggelsehistoriska 

sammanhang och strukturer. 

   Planförslaget bedöms inte med- 

föra större förändringar i stads- 

bilden eller skalan i tätorten. Plan- 

området utgör sedan decennier ett 

större industriområde med stora, 

dominerande byggnader. 

Med hänsyn till läget i nära 

anslutning till centrum och den 

övriga tätorten, bör särskild 

hänsyn tas vad gäller utformning 

av nya byggnader. Krav med 

tanke på god form, färg- och 

materialverkan ställs i detalj- 
planens bestämmelser. 

 
Faktor Påverkan Kommentar/åtgärd 

 Stor Medel Liten / 
ingen 

 

Närmiljö 
Påverkas närmiljön, gårdar, träd 

mm? 

  
X 

 Under förutsättning att produk- 

tionen (även) fortsättningsvis 

bedrivs med minimal störning till 

närboende och ökade transporter 

kan lösas, förväntas detaljplanen 
inte medföra negativa effekter för 

bostadsområden i söder, öster 

eller nordost, inte heller medföra 

negativa konsekvenser för berg-/ 

naturområdet i öster eller den 

närliggande vattenmiljön/ ån i 

väster. 
 

HÄLSA OCH SÄKERHET 
Trafikmiljö 
Gc-väg, kollektivtrafik, parkering, 

olycksrisk, farligt gods? 

Följdinvesteringar? 

 X 
förbätt 
ring! 

 En gång- och cykelbana löper 

längs med båda sidorna av 

Storgatan öster om planområdet. 

I planförslaget ges utrymme för 

att förlänga gc-vägen på västra 

sidan av Storgatan till järnvägen. 
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    Anslutning sker till den gc-väg 
som går norr ut parallellt med 

järnvägen (ligger idag delvis inom 

kvartersmark, Ardaghs fastighet). 

Förslaget innebär att gc-vägen blir 

allmän platsmark/ ”natur”, medför 

behov av fastighetsregleringar. 

Ardagh har behov av att utöka sin 

parkeringsyta på den östra sidan 

av Storgatan. Väster om Storgatan 

finns inga möjligheter att anordna 

parkeringsplatser. I detaljplanen 

förlängs parkeringen norrut. 

Transport av farligt gods på järn- 

väg förekommer, i begränsad 

omfattning förbi planområdet. En 

analys av transport farligt gods 

bör ingå i planbeskrivningen. 

Buller och vibrationer 
Utsätts området för störningar 

idag? Ökar störningarna? 

Störningar under byggtid? 

Buller, föroreningar, byggavfall. 

 X 
kan bli 
förbätt 
ring! 

 I samband med framtagande av 
detaljplanen norr om aktuellt 

planområde, framkom att boende 

utmed Vallgatan är bullerstörda 

(infart för transporter till Ardagh) 

Planförslaget kan medföra en 

framtida ökning av godstrafiken 

på Vallgatan. Vid infarten finns 

utrymme för uppförande av ljud- 

plank och insynsskydd  (i syd- 

nordlig riktning), utformas i 

samråd med berörda grannar. 

Elektriska / magnetiska fält 
Finns kraftledningar, 

transformatorer, skyddsavstånd? 

  X I området förekommer elektro- 
magnetiska fält; Inom den västra 

delen av industriområdet har 

Vattenfall ett ställverk, dessutom 

går luftledningar västerifrån. 

Marken under ledningarna får ej 

bebyggas –restriktioner säker- 

ställs på plankartan. 

Riskområde för markradon    
 
 
 
 

X 

Inom planområdet förekommer 

ingen större risk för höga nivåer 

av markradon (enligt rapport ”En 

sammanställning över radon- 

situationen i kommunerna i 

Västra Götalands län, Lst. V.G. 

Om ev. markytor friläggs för ny 
byggnation, möjliggörs mätning. 

 
 

Tillgänglighet 

   Tillgängligheten bedöms kunna 

lösas inom området. Planområdet 

saknar större höjdskillnader. 
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Sociala effekter 
Motverkar / ökar segregation? 

Barnperspektiv? Säkra skolvägar? 

 X 
förbätt 
ring! 

 En utbyggnad av industrilokaler 
kan ge fler arbetsplatser på orten. 

Detaljplanens genomförande kan 

skapa fördelar; en gång- o. cykel- 

väg utmed Muntebovägen med 

förbindelse till gc-vägen utmed 

järnvägen och övergångsstället i 

korsningen Muntebovägen/ 

Storgatan. 

Rekreation 
Funktion och status för aktivitet, 

idrott, friluftsliv, utevistelse, lek, 

promenader. 

Barriär som begränsar 

tillgängligheten. 

  X Planen påverkar inga områden för 
rekreation och utevistelse etc. Ett 

mindre markområde som idag är 

naturmark, öster om Storgatan, 

tas i anspråk för parkering. 

Gång- och cykelvägen utmed 

järnvägen/ån som går vidare upp 

mot Månstad (del av Oxabanan) 

läggs fast som allmän platsmark. 

Säkerställer promenadväg intill ån 

söder-norr? 

 

NATUR- OCH KULTURMILJÖ 
Flora och fauna 
Finns hotade, sällsynta, hänsyns- 

krävande arter?  Ekologiskt särskilt 

känsligt område? 

Värdefulla naturmiljöer 
(riksintressen, biotopskydd mm). 

  
X 

 Detaljplaneområdet påverkas inte 

av några riksintressen och berörs 

inte heller av biotopskydd eller 

andra skyddsföreskrifter. Värde- 

fulla naturmiljöer saknas, med 

undantag för det känsliga vatten- 

området i den nordvästra delen av 

planområdet. All exploatering/ 

markarbeten ska ske med högsta 

hänsyn tagen till intilliggande å, 

skyddsåtgärder som förebygger 

föroreningsspridning till ned- 

ströms liggande ytvattenbiotoper 

och ekosystem etc. 

Faktor Påverkan Kommentar/åtgärd 
 Stor Medel Liten / 

ingen 

 

Grönstruktur 
Påverkas grönsambanden? 

Spridningskorridorer? Allé längs 

väg. Vattendrag? 

  X Inga befintliga grönområden eller 
stråk påverkas. Ett oexploaterat 

område utmed Månstadsån säker- 

ställs som allmän platsmark/ 

”Natur”. I övrigt omfattar detalj- 

planen inga områden som idag 

utgör spridningskorridorer. Den 

grönyta som föreslås tas i anspråk 

för parkering i nordost, bedöms 

inte påverka värdefulla grönstråk 

eller samband. 
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Parkmiljö 
Parkens funktioner. Stora träd mm. 

  X Området omfattas inte av någon 
parkmiljö. 

Kulturmiljö 
Kulturhistoriska miljöer och 

samband av bebyggelse, 

kulturlandskap och fornlämningar. 

  X Inom området finns inga kända 

fornlämningar. 

Strandskydd X   Genomförande av planen medför 
ett upphävande av strandskyddet 

inom kvartersmark. Hela detta 

område är idag exploaterat som 

industrimark. En 10 meter bred 

grön skyddszon lämnas mot 

Månstadsån, träd och buskar 

bevaras närmast vattendraget. 
 

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 
Transportarbete   

X 

 En utökad byggnation kan 
medföra en ökad andel trafik till 

planområdet. En trafikökning 

påverkar Muntebovägen, Stor- 

gatan/ Väg 57 och Vallgatan. 

Boende utmed Vallgatan är 

bullerstörda, i gällande plan finns 

plats för ljud-/insynsskydd vid 

infarten. (Vallgatan ligger strax 

utanför aktuellt planområde) 

Hushållning med naturresurser  X  Ianspråktagande av naturområde 
öster om Storgatan kräver 

urschaktning av jordmassor. Nya 

slänter planteras för minsta 

möjliga påverkan. 

Återvinning 
Källsortering, miljöfarligt avfall, 

lokal kompost, avfallstransporter. 

   
X 

Exploatören ansvarar för funger- 
ande återvinningsmöjligheter 

inom kvartersmark, system för 

omhändertagande av emballage 

och transportförpackningar. För 

övrigt finns kommunal sophämt- 

ning och återvinningsinsamling 

mot gällande taxa. Hantering av 

miljöfarligt avfall (lagring och 

borttransport) styrs av gällande 

villkor i miljötillståndet. 

Energiförsörjning 
Valt energisystem. Finns 

alternativ? Bebyggelsens 

orientering. 

  X Området är idag anslutet till 
kommunalt fjärrvärmenät. 

Antagligen finns möjligheter till 

etablering av solceller på utvalda 

byggnader inom planområdet. 

Ytterligare exploatering 
Ökar bebyggelsetrycket i området? 

  X Ny exploatering kommer ske 

inom redan i anspråktaget, detalj- 

planelagt område och påverkar 

därför inte möjligheten till 
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Hindras bebyggelse på sikt? Krav 
på följdändringar av markanvänd- 

ningen? 

   framtida bebyggelse med annan 
användning. 

Byggnadsmaterial   X Val av byggnadsmaterial prövas 

utifrån Ardagh:s miljölednings- 

system; vid alternativ, bör prövas 

mer miljöanpassade byggnads- 

material och lösningar. 
 

SAMMANFATTNING av frågor att studera närmare (interna utredningar, externa 

uppdrag) 
-  Utformning av GC-vägar som säkerställer lösningar inom den östra delen av 

Limmared tätort. 

-  Förbättrande åtgärder avseende bullersituationen vid närliggande bostäder i anslutning till 

detaljplaneområdets nordöstra hörn. 

-  Ökat skydd för Månstadsån/Sämån (den känsliga ytvattenrecipienten i väster) med 

bevarande av goda förutsättningar för biologisk mångfald. 

-  Översyn av dagvattenreningen inom detaljplanområdet samt i dess närmaste omgivning. 

(Godkännande av den nya, mer moderna detaljplanen bör kunna ges oavsett om Tranemo 

kommun hunnit utreda frågan – anger mer en viktig ambition i syfte att på längre sikt 

förbättra ekologiska förhållanden i nedströms vattensystem.) 
 
 
 

UTVÄRDERING, BEHOVSBEDÖMNING, AVGRÄNSNING 
Miljökonsekvenserna är av sådan komplexitet att: 

X de redovisas löpande i planbeskrivningen. 

 en särskild redovisning under rubrik ”konsekvenser för miljön” 
i planbeskrivningen krävs. 

 en helt separat miljökonsekvensbeskrivning, MKB, krävs. 

Kommentar: 

Utredningsbehov, sakfrågor att behandla i en MKB (avgränsning) etc: 

Kommentar: - 
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
 
Platsens förutsättningar 
Planområdet utgörs av Limmared 12:1 m fl fastigheter och är beläget väster om väg 157 i 

Limmared samhälle. Järnväg med sträckningen Limmared-Borås avgränsar planområdet i öster. 

Planområdet nyttjas i dag, i enlighet med detaljplan från 1999, för industriändamål och utgörs 

av ett större antal fabriksbyggnader i olika storlekar och höjder i vilka Ardagh AB bedriver sin 

verksamhet med tillverkning av glasförpackningar. Byggnaderna utgörs av äldre fabriks- 

byggnader i tegel, trä och puts samt nyare fabriks- och lagerlokaler i huvudsak uppförda i plåt, 

tegel och fasadplattor. Byggnaderna varierar i höjd mellan 8 och 32 meter, landskapsbilden 

domineras av en över 100 meter hög skorsten. Omkringliggande bebyggelse, öster och söder 

om väg 157 men även på samma sida som planområdet utgörs av en- till trevåningsbyggnader, 

en eller flerfamiljshus och en mataffär, ett värdshus, en bensinmack och lokaler för Räddnings- 

tjänsten.  Området är relativt flackt, en vall med sluttning ned mot Månstadsån utgör områdets 

enda egentliga höjdskillnad. Öster om detaljplaneområdet och genomfartsvägen ligger större 

höjdområden. 
 

Planens styrande egenskaper 
Planförslaget medger industriverksamhet för all kvartersmark, med undantag för två mindre 

områden avsedda för befintliga tekniska anläggningar. Markområdet mellan befintlig gång- 

och cykelväg och Sämån läggs fast som naturmark, liksom ett område utmed Muntebovägen 

med avsikt att även här möjliggöra gång- och cykelväg. Planbestämmelser reglerar byggnads- 

höjden utifrån både befintliga förhållanden och hänsyn till omgivande bebyggelse. 

 
Planens tänkbara effekter och konsekvenser 
Nu gällande detaljplan reglerar byggnadshöjden till mellan 6 till 105 meter. Olika höjd- 

begränsningar gäller för ett stort antal delområden. Inom den södra delen av detaljplanen 

tillåts endast Lagerändamål (U). Planföreskrifterna innebär en onödig begränsning i företagets 

möjligheter till om-/tillbyggnad. Det nya planförslaget innebär mer generella bestämmelser 

både för maximal bygghöjd samt möjlighet till en modern produktion. Inom den södra delen 

medges en totalhöjd på 20 meter och i norr medges en nockhöjd på 40 meter och därutöver 

möjlighet att uppföra skorstenar. Närmast Storgatan regleras höjden till 8 meter. 

Området är redan idag exploaterat med stora byggnader och trafikytor. Planförslaget bedöms 

endast leda till en mindre förändring avseende stadsbild och eventuella störningar vid berörda 

bostadsområden etc. 

Då företaget ökar sin produktion kan trafikmängden på angränsande gator/vägar komma att 

öka. Detta gäller främst transporter till och från området med ett ökat buller som följd. Risk 

för ljudstörning regleras i första hand inom gällande villkor i Ardagh:s miljötillstånd (bevakas 

av ansvarig tillsynsmyndighet enligt miljöbalken). Eftersom det framkommit bullerklagomål 

utifrån dagens situation, anvisar ny detaljplan att ljud-/insynsskydd sätts upp mot bostäder vid 

Vallvägen (infartsvägen i direkt anslutning till planområdets nordöstra hörn). 

En ökning av antalet godstransporter i området, kan innebära krav på en bullerutredning där 

företaget ser över alternativa infarts- och utfartsvägar för godstransporter, exempelvis finns en 

alternativ anslutning från väg 157, längre norr ut. 

 
Utmed ån säkerställs utrymme för uppförande av en vall med funktion att hindra eventuellt 

förorenat släckvatten att nå ett känsligt ytvattensystem. Vallens utformas tillsammans med 

ägaren av angränsande fastighet i norr, Limmared 1:31 (Limmareds Skogar AB), lämpligen så att 

befintlig vegetation (träd och buskar) sparas/kompletteras – till förmån för ekologiska värden 

och biologisk mångfald, bevarande av skuggning och spridningskorridor etc. 
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I arbetet med en modern detaljplan framgår behovet av ett samlat grepp/ utredning avseende 

förbättrad dagvattenrening för området utmed Månstadån/Sämån, delar av Limmared tätort. 
 
 
 
 

SLUTSATS 
 
Ingen av de ovan nämnda effekterna förväntas var för sig eller sammantaget ge en betydande 

miljöpåverkan. Slutsatsen av behovsbedömningen är därför att genomförandet av planen inte 

bedöms medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i Plan- och bygglagen 4 kap eller i 

Miljöbalken 6 kap. Inte heller förväntas den nya byggnationen påverkas av någon betydande 

miljöpåverkan. Det finns därför inte behov av en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
 

 
 

Punkterna i checklistan och den sammanfattande bedömningen är granskade av: 
 

Planarkitekt    

Miljöansvarig    

    

 

Samråd kring behovsbedömningen har skett med länsstyrelsen den: 
Kommentar: 

 
 
 
 
 
 
 

Miljö- och byggnämnden beslutar den 
 att planen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i PBL 

4 kap eller i MB 6 kap. 

 att planen antas medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i PBL 4 
kap eller i MB 6 kap och ska därför bli föremål för en miljöbedömning. 

 


