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 DETALJPLAN för Limmared 12:1 m fl 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

 

HUR SAMRÅDET BED RIVITS 

Planförfarande 

Ärendet handläggs med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap.  

Samråd 

Samråd har genomförts under tiden 2017-05-09 till 2017-06-19. Myndigheter, 

förvaltningar och grannar har beretts tillfälle att yttra sig och fått planhandlingarna 

tillsända. Planförslaget har varit tillgängligt på kommunkontoret och på kommunens 

hemsida under samrådstiden. 5 yttranden har inkommit vilka redovisas nedan 

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. 

 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE  

Med anledning av inkomna synpunkter från främst Länsstyrelsen och Trafikverket 

har kompletterande utredningar/analyser bl a genomförts med avseende på 

stabiliteten för byggnation och risker kopplade till farligt gods på järnväg.  

 

Utifrån vad som framkommit i rapporterna från dessa utredningar, samt även med 

anledning av övriga inkomna synpunkter, har plankartan kompletterats enligt 

följande: 

- Prickmarken mot järnväg har utökats till att omfatta all mark på ett avstånd 

om minst 30 meter från järnvägsspår.  
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- Bestämmelsen som innebär att marken närmast järnvägen inte får 

användas för permanent parkering eller upplag har utökats till att gälla 

hela området fram till minst 30 meter från spår.  

- En bestämmelse har införts som innebär att; ”Alternativ utrymningsväg 

och friskluftsintag ska placeras i fasad som inte är vänd mot spårområdet. 

Avser byggnader inom 100 meter från spår. Eventuella uteplatser ska med 

hänsyn till risker med farligt gods placeras i skydd av byggnad.” 

- Byggrätten har reglerats till 65% (högst 65% av tomtytan får bebyggas), 

vilket är en anpassning till aktuella byggnader inom området som omfattar 

drygt 50% av tomtytan. 

- Naturmarken söder om industrin utmed väg 157 har undantagits från 

planområdet.  

- En informationstext kring geotekniken har införts.  

- Högsta tillåtna nockhöjd för den norra delen av området, med undantag för 

området ut mot väg 157 har höjts från 40 till 60 meter. Orsaken är ökade 

krav på ”bästa möjliga teknik”, t ex vad gäller rökgasrening, vilket kan 

innebära högre byggnadsdelar.  

- Ett u-område har lagts in på kvartersmark avseende E.On Gas 

distributionsledningar för natur- och biogas. 

 

Även planbeskrivningen har reviderats/kompletterats på en rad punkter utifrån 

genomförda revideringar av plankartan och inkomna synpunkter.  

 

Med föreslagna förändringar förslås att planen ställs ut för granskning.  
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YTTRANDEN FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER  

Länsstyrelsen, 2017-07-12 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14§ plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). 

Planförslaget innebär att en större flexibilitet för pågående 

verksamhet möjliggörs. Byggrätter läggs ut över större områden än 

vad som är fallet i den gällande detaljplanen. Kommunen behöver i 

det fortsatta planarbetet överväga byggrätternas läge nära ån och 

närheten till järnvägen. Åtgärder för att minska buller för boende i 

närheten behöver säkerställas i planen. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap 10§ ska Länsstyrelsen överpröva kommunens 

antagandebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om dessa 

kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna:  

 Riksintresse 

 Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 

 Miljökvalitetsnormer 

 Strandskydd 

 Hälsa/säkerhet och risken för olyckor, översvämning och erosion 

 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 

kap 10§ PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör 

strandskydd, hälsa/säkerhet och risken för olyckor, översvämning 

eller erosion måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med 

vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av 

Länsstyrelsen.  

Strandskydd 

Det område där strandskydd inte upphävs kan utökas till att omfatta 

hela strandremsan längs Månstadsån. I förslaget är några mindre 

områden upphävda ända fram till vattenkanten. I och längs 

vattenmiljöer kan det ofta förekomma höga naturvärden. 

Vegetationen är viktig för såväl däggdjur (t ex fladdermöss) som 

fåglar och insekter. Vid anläggandet av vallen är det viktigt att spara, 

eller återskapa en strandzon med buskar och träd.  
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Kommunen bör låta en person med ekologisk kompetens titta på 

strandzonen för att utreda vilka åtgärder som kan vara lämpliga.  

Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) 

Risker 

Ardagh är en s k farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot 

olyckor och är också klassad som Sevesoverksamhet enligt den lägre 

kravnivån.  

Länsstyrelsens utgångspunkt är att ett bebyggelsefritt avstånd om 30 

meter till järnvägen ska hållas mot bakgrund av risken för urspårning 

och utsläpp med farligt gods och räddningstjänstens möjlighet till 

insats.  

Det finns ingen särskild riskutredning bland planhandlingarna som 

visar på risknivån och vad som är lämpliga skyddsåtgärder. 

Länsstyrelsen anser att en sådan bör tas fram. Även risken för 

urspårning och mekanisk konflikt ska beaktas. Verksamhetens risk 

för påverkan på järnvägen ska också belysas. Underlag i form av 

riskutredningar/säkerhetsrapport från verksamheten kan ge mer 

information om vad som kan behöva beaktas.  

 

Buller 

Länsstyrelsen anser att den planbestämmelse som föreslås rörande 

bullerbegränsning är tillräcklig. Företaget Ardagh kommer ev. att 

genomgå en ny tillståndsprövning enligt miljöbalken och då kommer 

bullervillkoren troligen att ses över.  

 

Bullerberäkningarna behöver uppdateras utifrån mer aktuella 

trafikmängder och en bedömning av den trafikering som de utökade 

byggrätterna kan komma att innebära behöver göras, se också 

Trafikverkets yttrande daterat 2017-06-15. 

 

Ett bullerskydd föreslås mellan Vallgatan och närmaste bostäder. 

Dessa bostäder är redan bullerutsatta och situationen kan förvärras 

om produktionen vid företaget ökar så att transporterna blir fler, 

varför Länsstyrelsen anser att det är viktigt med ett bullerskydd. 

Kommunen behöver redovisa hur det ska kunna säkerställas att ett 

sådant bullerskydd kommer upp.  

 

Översvämning/skyfall 

Området beskrivs som flackt vilket påverkar möjligheten att avleda 

vatten. Ett skyfalls påverkan på området samt översvämningsrisken 

från Månstadån behöver beskrivas.  
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Den befintliga vall som föreslås förlängas kan påverka möjligheten 

för ytvatten från skyfall att avrinna, vilket behöver beaktas. Vallens 

utformande bör beskrivas närmare på plankartan.  

 

Stabilitet 

Byggrätterna föreslås komma mycket nära Månstadsån, där marken 

enligt översiktliga kartor består av kärrtorv. Det ska säkerställas i 

planen att marken är lämplig för sitt ändamål. En geoteknisk 

utredning som redovisar stabilitetsförhållanden behöver därför tas 

fram 

Råd enligt PBL och MB 

Råd och synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska 

uppfylla lagstiftningens krav. Enligt 5 kap 14§ PBL är en av 

Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge råd om 

tillämpningen av 2 kap. PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om 

det behövs från allmän synpunkt.  

 

Länsstyrelsen delar Trafikverkets uppfattning att kommunen bör 

sträva efter att minska antalet utfarter till Storgatan (väg 157). 

 

Trafikverket har en lång rad synpunkter kopplat till vägområde, 

fastigheter och rättigheter. Dessa bör beaktas.  

 

Grundkartan tycks sakna järnvägssträckningarna. Detta behöver ses 

över inför granskningen.  

 

Upplysningar/synpunkter enligt annan lagstiftning 

Företaget Ardagh kommer eventuellt att genomgå en ny 

tillståndsprövning enligt miljöbalken och då kommer bullervillkoren 

troligen att ses över.  

Den redovisning som finns i planbeskrivningen när det gäller 

förorenad mark är tillräcklig. Företaget har genomfört 

undersökningar och upprättat en statusrapport rörande 

föroreningsläget. Detta sker i samråd med Länsstyrelsen i egenskap 

av tillsynsmyndighet.  

Länsstyrelsen har i sin roll som tillsynsmyndighet över Ardagh 

begärt att företaget ska visa på åtgärder för att kunna omhänderta 

eventuellt släckvatten. Det är därför mycket bra att en vall mot ån 

säkerställs på plankartan.  
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Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär någon betydande 

påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således 

behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

Kommunens kommentar:  

Strandskydd 

Området närmast ån omfattas inte av ett upphävande. Området ska 

hållas planterat, men även vara tillgängligt för uppförande av vall för 

omhändertagande av ev. släckvatten. Planbeskrivningen har 

kompletterats med en text kring hur planerad vall inom området 

lämpligen utformas med hänsyn tagen till djur och växtlighet i 

strandzonen.  

 Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) 

 En analys av risken med hänsyn till farligt gods på järnvägen har 

genomförts. Rapporten innehåller även en bedömning av 

verksamhetens risk för påverkan på järnvägen. Planbeskrivningen 

har kompletterats med en sammanfattning från rapporten.  

Utifrån slutsatser i rapporten har den byggnadsfria zonen mot 

järnvägen utökats till att omfatta minst 30 meter från närmaste 

järnvägsspår. Hela det byggnadsfria området mot spår har även 

kompletterats med en bestämmelse om att permanent parkering och 

upplag inte får anordnas.  

Planhandlingarna har kompletterats/reviderats med uppdaterade 

trafikmängder och bedömningar av planens möjliga framtida 

påverkan med ökade transporter.  

I detaljplanen för området i norr inklusive Vallgatan säkerställdes 

möjligheten för uppförande av ett bullerplank. Bredden på allmän 

platsmark/Vallgatan är tillräcklig för att möjliggöra detta.  

En geoteknisk utredning avseende stabiliteten utmed Månstadsån har 

genomförts inför granskningsutställningen. Slutsatserna i denna 

rapport har förts in i planbeskrivningen. Informationstext kring krav 

på mer detaljerade undersökningar inför byggnation, har även införts 

på plankartan.  

En text kring översvämningsrisk från Månstadsån har lagts till 

planbeskrivningen.  

 



   

 

 

7 (14)  

 

 Råd enligt PBL och MB 
Grundkartan har uppdaterats med järnvägsspår.  

I övrigt hänvisas till kommentarerna efter Trafikverkets yttrande.  

Trafikverket, 2017-06-15 

Väg 157 är allmän väg enligt väglagen. Trafikverket är väghållare. 

Väg 157 är utpekad i funktionellt prioriterat vägnät som 

kompletterande regionalt viktig väg för godstransporter, dagliga 

personresor och kollektivtrafik. Att en väg är utpekad som 

funktionellt prioriterad innebär inte att den ska ha högre standard än 

normalt enligt Trafikverkets normer och anvisningar. Gängse regler 

för dimensionering gäller. Däremot ska extra fokus läggas på att 

söka lösningar som ger god tillgänglighet på dessa vägar. Det ska 

vara smidigt att ta sig fram och man ska eftersträva kontinuitet i 

tillgänglighetsstandard.  

Vid exploatering som berör en korsning med en funktionellt 

prioriterad väg i samma plan måste man bedöma vilken påverkan 

korsningen och den ökade trafiken kan ha på tillgängligheten. För 

oskyddade trafikanter ska man på detta vägnät eftersträva att ha 

planskilda passager, särskilt där många barn ska passera en väg med 

höga trafikflöden.  

Vägen är inte rekommenderad för farligt gods och inte heller av 

riksintresse.  

Direkt öster om planområdet finns busshållplats på vardera sidan om 

vägen(Sparregatan). Längs vägens östra sida löper en cykelväg.  

Direkt söder om planområdet uppmätts år 2013 

årsmedeldygnstrafiken till 2888 fordon, varav 394 tunga fordon. 

Öster om planområdet är årsmedeldygnstrafiken 2123 fordon, varav 

292 tunga fordon. Hastighetsgränsen är 50 km/timmen. 

Planområdet inkluderar spårområdet för Kust-till-kustbanan (se 

fastighetsgräns för Fåle 1:6). Avståndet till närmsta byggrätt är ca 20 

meter. Prickad mark är ca 10 meter.  

 

Kust-till-kustbanan är av interregional betydelse. Banan sträcker sig 

från Göteborg till Kalmar samt Karlskrona via bland annat Borås, 

Värnamo och Alvesta. Banan trafikeras av gods- och persontåg. 

Järnvägen är utpekad led för farligt gods.  
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Synpunkter 

Som planeringsförutsättning ska ingå att väg 157 är utpekad i 

funktionellt prioriterat vägnät. Funktionen för väg 157 behöver 

förtydligas i planbeskrivningen.  

 

Detaljplanen saknar begränsning i hur stor yta som får bebyggas och 

tillåten byggnadshöjd har ökats. Befintlig verksamhet ska kunna 

utvecklas men det är svårt att förutse vilken trafik planförslaget kan 

generera. Då tillåten exploatering är mycket stor kan 

trafiksituationen vid anslutning till väg 157 komma att bli 

oacceptabel. Även situationen vid anslutningarna från Limmared till 

väg 27 kan komma att påverkas vid en stor etablering i området.  

 

Kommunen behöver införa någon form av begränsning i byggrätten, 

samt göra en utredning av antalet fordonsrörelser för planområdet 

utifrån den maximala exploatering som tillåts.  

 

Trafikutredning 

Generellt vill Trafikverket alltid veta hur mycket trafik som kommer 

att alstras som följd av planförslaget. En trafikutredning ska redovisa 

hur exploateringen påverkar väg 157. Generellt bör antalet 

anslutningar minska vid ny exploatering och en samordning av 

utfarter bör ske. Beroende på den tillkommande trafikalstringen kan 

trafikutredningen behöva analysera lämplig korsningsutformning, 

kapacitet och trafiksäkerhet i anslutningspunkterna.  

 

Utfarter 

Detaljplanen ger rätt till fyra körbara utfarter. Utfarterna är 

befintliga. Trafikverket strävar efter att minska antalet utfarter till 

allmän väg. För planområdet ska lämpligheten av befintliga utfarter 

utredas och bedömas. Det är önskvärt att en utfart kan väljas och 

utfartsförbud för övrig sträcka införas på kartan.  

 

Vägområde 

Trafikverket anser att väg 157 inkl. vägområdet ska undantas i 

plankartan. När detaljplanen utformas är det viktigt att tänka på att 

ge användningsområdet för vägen tillräckligt med utrymme så att 

hela vägområdet med dess funktioner ryms. Belysningsstolpar och 

skyltar i södra delen tillhör vägområdet och gränsen för vägområdet 

går 1-2 meter bakom belysningsstolparna in på föreslagen 

naturmark, eventuellt även in på kvartersmarken.  
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Gång- och cykelväg 

Vägområdet för väg 157 måste fastställas så att föreslagen gång- och 

cykelväg i södra delen av planområdet förläggs utanför vägområdet. 

Om gång- och cykelväg ska anläggas för att komplettera statlig väg 

måste Tranemo kommun säkerställa genomförbarheten och teckna 

ett medfinansieringsavtal med Trafikverket. Vägplan kan bli aktuell.  

 

Parkering 

Det är inte lämpligt att styra utformningen så att behovet av korsande 

rörelser för gående och cyklister förstärks ytterligare. Det är 

olämpligt med parkering öster om väg 157. Planområdet är stort och 

det bör vara möjligt att hitta mark för parkering inom området.  

 

Byggnadshöjd 

För fallrisken får inte skorstenar och andra anordningar placeras 

närmre kust-till-kustbanan än höjden på byggnadsverket. 

Detaljplanen måste förtydligas avseende detta.  

 

Naturmark – gång- och cykel 

Gränser och användning behöver utredas ytterligare. Detaljplanen 

omfattar Trafikverkets fastigheter Fåle 1:2 och Fåle 1:6.  

 

Mark som innehåller statens spåranläggningar, spår och 

plankorsningsområde med bomdriv m m får inte planläggas för annat 

ändamål (berör Fåle 1:2). 

 

Ardaghs industrispår finns på fastigheten Fåle 1:6 men även en 

gång- och cykelväg som ägs av Tranemo kommun. Det finns ett 

avtal från 2008 som reglerar gång- och cykelvägen (Tranemo 

kommun/Banverket, F08-4864/SA30). 

 

Trafikverkets fastighet Fåle 1:6 kan överlåtas. Trafikverket behöver 

inte den marken. Vi rekommenderar att den överlåts till Ardagh 

eftersom de är spårägare på fastigheten.  

För Ardaghs spår gäller att Trafikverket är spårägare från 

anslutningspunkten (ungefärligt i överensstämmelse med 

fastighetsgränsen Fåle 1:6) över plankorsningen Muntebovägen (väg 

157) och söderut inom Limmareds mötesstation.  
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Farligt gods 

Föreslagen gräns för kvartersmark ligger mycket nära kust-till-

kustbanan. Avstånd mellan planområdet och järnväg kust-till-

kustbanan saknas i planbeskrivningen men finns i plankartan. Exakt 

avstånd är svårt att utläsa av handlingarna.  

 

Trafikverket anser att närmsta avstånd till byggnad från närmsta spår 

på kust-till-kustbanan inte får understiga 30 meter p g s 

urspårningsrisk och mekanisk påverkan.  

 

Kust-till-kustbanan är utpekad led för farligt gods och ligger inom 

150 meter från planområdet. Det sägs vidare att planområdet 

uppfyller skyddsavstånden till riskkällor såsom farligt gods-led om 

upplag och parkering inte tillåts närmast kust-till-kustbanan.  

Trafikverket utgår från att Länsstyrelsens synpunkter beaktas i detta 

sammanhang.   

 

Det har beräknats bullernivåer för bostäder utanför detaljplanen.  

Redovisade trafikmängder för väg 157 är felaktiga. Trafikuppgifter 

från 2013 finns. Avseende järnvägstrafiken kan noteras att 

kommunen använt gammalt underlag från detaljplanen för 

Glashuset. Detta var några år sedan. Trafikverket vill påminna 

kommunen om att i utredningen redovisa både ingångsvärde samt 

prognostiserade data för 2040. Det ska tydligt framgå hur trafiken 

räknats upp till år 2040. 

- Vägtrafiken ska redovisa nuläge samt räknas upp och redovisas för 

år 2040 enligt Trafikverkets riktlinjer för bullerberäkningsprognos.  

- Trafikverkets bullerberäkningsprognos för tåg år 2040 har inte 

använts 

- Hastigheten för tåg behöver ses över då avståndet från stationen är 

längre än för Glashuset (passerande och stannande tåg). 

 

Bullerberäkningsprognos för tåg år 2040: 
Limmared (kust-till-kust) exkl rangering 

           Gods           Regina           Loktåg 

Antal tågpassager per vardagsdygn            15                   12                  12 

Medellängd (m)          450                   80                120 

Maxlängd (m)          650                 100                160 

Hastigheter (km/h)          100                 110                110 
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Kommunens kommentar: 

Allmänt/byggrätt 

Planhandlingarna har kompletterats så att det framgår att; väg 157 är 

utpekad i funktionellt prioriterat vägnät som kompletterande 

regionalt viktig väg för godstransporter, dagliga personresor och 

kollektivtrafik samt att tillgängligheten utmed vägen därmed ska 

vara prioriterad.   

Planbeskrivningen har förtydligats med avseende på möjlig 

tillkommande byggnadsyta. Planområdet är redan idag exploaterat/ 

bebyggt till drygt 50 % (ca 68000 m2 byggnadsyta av ca 131400 m2 

tomtyta). Med hänsyn tagen till att företaget inom området även har 

trafikytor för transporter med lastbil och tåg är möjligheten till 

ytterligare produktionsytor begränsad. Planförslaget syftar främst till 

att underlätta för företaget vid behov av mindre om- och 

tillbyggnader. En begränsning av byggrätten har införts innebärande 

att högsta tillåtna byggnadsyta har satts till 65 %.  

 Trafikutredning 

 Planbeskrivningen har kompletterats med bättre underlag avseende 

trafik samt en bedömning av förslagets möjliga framtida påverkan på 

trafiken i korsningar som berör det allmänna vägnätet. Sammantaget 

bedöms planen endast innebära en mindre påverkan.   

 Utfarter 

Utmed Limmared 12:1 mot väg 157 finns tre sträckor som inte har 

utfartsförbud. Med hänsyn till den totala sträckan utmed vägen – 

knappt 600 meter bör det vara rimligt att behålla befintliga in-

/utfarter. Planbeskrivningen har kompletterats med en text angående 

att infarterna om möjligt ska begränsas.  

Vägområde/framtida gång- och cykelväg 

Marken mellan industritomten och väg 157 i söder har undantagits 

från planområdet, innebärande att en eventuell framtida gång- och 

cykelväg och befintliga belysningsstolpar hamnar inom vägområde. I 

det fall kommunen i framtiden vill bygga ut gc-vägen utmed väg 

157, får detta ske i samråd med/genom avtal med Trafikverket.  
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Parkering 

Företagets parkering är samlad i två områden öster om väg 157. Från 

parkeringsplatserna finns ett gemensamt övergångsställe in mot 

företagets huvudentré.  

Befintliga byggnader inom området är placerade på sådant sätt att 

det inte är görligt att ordna med parkeringsplatser för besökare i 

anslutning till entréer. Inom fabriksområdet är det heller inte, av 

flera skäl, lämpligt att ha biltrafik. På områdets ”baksida” mot ån 

finns en parkering för anställda.  

 Byggnadshöjd 

Ett förtydligande har gjorts i planbeskrivningen med avseende på 

skorstenar och anordningars höjd i förhållande till avståndet till 

järnvägen. Plankartan har även reviderats innebärande att all mark 

intill 30 meter från järnvägsspår har prickats bort.  

Naturmark gång- och cykel/ berörda fastigheter 

Fastighetsreglering ska ske på sådant sätt att befintlig gång- och 

cykelväg (allmän platsmark – Natur) ligger som en kommunal 

fastighet. Föreslagen naturmark omfattar Fåle 1:6 samt del av Fåle 

1:2 och Limmared 12:1.  

Plangränsen justeras något i det sydvästra hörnet (berör naturmark) 

så att den del av Fåle 1:2 som ligger närmast plankorsningen inte 

längre berörs av planförslaget.  

Planbeskrivningen har förtydligats avseende vilka fastigheter som 

berörs av fastighetsreglering.  

 Farligt gods 

Rapporten innehåller även en bedömning av verksamhetens risk för 

påverkan på järnvägen. Planbeskrivningen har kompletterats med en 

sammanfattning från rapporten.  

Utifrån slutsatser i rapporten har den byggnadsfria zonen mot 

järnvägen utökats till att omfatta minst 30 meter från närmaste 

järnvägsspår. Hela det byggnadsfria området mot spår har även 

kompletterats med en bestämmelse om att parkering och upplag inte 

får anordnas.  
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Buller 

Trafiksiffrorna i planbeskrivningen är uppdaterade och 

prognosticerade siffror för år 2040 har använts.  

 

YTTRANDEN FRÅN ÖVRIGA REMISSINSTANSER  

E.ON Elnät Sverige AB, 2017-06-13 

E.ON har följande synpunkter på detaljplanen:  

Inom planområdet har E.On Gas distributionsledningar för natur- 

och biogas samt servisledningar in till byggnader, se bifogad karta.  

E.ON Gas har ledningsrätt för distributionsledningen med aktnr. 

1452-320.1. 

Innan arbete påbörjas i området bör ledningsvisning beställas via 

ledningskollen.  

 

Distributionsledningar är underkastade Energigasnormens regler 

(EGN 2014) som bland annat innebär ett minsta skyddsavstånd 

mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse 2 meter samt 

närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter på 2 

meter.  Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2.5 

meter. För att minska risken för skador på träd i samband med 

eventuella arbeten med ledning, rekommenderas att träd i närheten 

förses med rotskydd.  

 

För att gasledningen ska vara förenligt med detaljplanen, hemställer 

vi att den befintliga distributionsledningen skyddas i kommande plan 

med ett 5 meter brett u-område med gasledningen i mitten.  

Där det i planbestämmelserna står att ”Marken ska vara tillgänglig 

för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får det inte 

förekomma plantering av träd, mindre buskar accepteras dock”.  

 

Om någon distributionsledning måste flyttas, sänkas eller omges 

med skyddsåtgärder i samband med genomförandet av detaljplanen, 

förutsätter E.ON Gas att exploatören svarar för de kostnader som 

uppkommer till följd av nämnda åtgärder, vilket bör framgå i 

genomförandebeskrivningen.  
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Det är viktigt att ett detaljerat samråd med vår områdeshandläggare 

äger rum i ett tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete sker i 

närheten av gasledningarna.  

Kommunens kommentar: 

Ett u-område för gasledningen har lagts in på plankartan. 

Planbeskrivningen har förtydligats med avseende på E.ON:s 

synpunkter.  

Följande fastighetsägare godkänner förslaget utan synpunkter: 

Tranemobostäder, ägare till Limmared 14:67, 2017-06-07. 

Kinds Pastorat, ägare till Limmared 14:49, 2017-06-16. 

 

 

Upprättad i maj 2018  

 

Tranemo kommun   

 

 


