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Detaljplan för ORRAKULLEN, Alvesta 
samhälle 
Alvesta kommun, Kronobergs län 

Miljöbedömning / Miljökonsekvensbe-
skrivning 
 

SAMMANFATTNING 
Sammanfattande bedömning 
Miljöbedömningen visar att genomförandet av planen medför både posi-
tiva och negativa miljökonsekvenser. Syftet med miljöbedömning-
en/miljökonsekvensbeskrivningen är att miljöaspekter ska integreras i 
detaljplanen. De miljöaspekter som framkommit vid upprättandet av 
planen och dess MKB handlar mycket om hantering av dagvatten och 
landskapsmässiga frågor. Dessa aspekter har inarbetats i detaljplanen 
bl a genom införande av planbestämmelser och komplettering med ge-
staltningsprinciper för grönska och dagvatten. 

För att kunna fokusera på de väsentligaste miljöaspekterna i miljökon-
sekvensbeskrivningen har en checklista/behovsbedömning upprättats 
som underlag för avgränsningen av beskrivningen. 

De alternativ som miljökonsekvensbeskrivningen handlar om är: 

Nollalternativet som innebär att inga åtgärder görs utan skogsområdet 
ligger kvar som idag för de som passerar väg 25 och Värnamovägen.  
Skapandet av en attraktiv port till Alvesta uteblir. 

Alternativet Väster Björnstorp som innebär att industri-
/verksamhetsområde skapas genom utvidgande av befintligt verksam-
hetsområde vid Björnstorp, Alvestas norra infart. 

Exploateringsalternativet innebär etablering av verksamhetsområde vid 
Orrakullen vid Alvestas västra infart mellan vägarna 25 och 707, Vär-
namovägen.  
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Skäl till val av exploateringsalternativet (planen)  
Enligt vad som framkommit i miljöbedömningen kommer viss miljöpå-
verkan att uppstå vid genomförandet av detaljplanen. Skillnader i påver-
kan mellan de jämförda alternativen Väster Björnstorp och Orrakullen, 
alltså planen, är inte så stora men en viktig skillnad är att exploate-
ringsalternativet har ett strategiskt läge vid västra infarten. Störst skill-
nad ligger mellan dessa alternativ och nollalternativet, som innebär att 
inget utvecklingsområde skapas för etablering av verksamheter.   

Exploateringsalternativet väljs med stöd av miljöbedömningen samt att 
Orrakullen också är utpekat i översiktsplanen. Exploateringsalternativet 
har dessutom ett strategiskt läge i porten till Alvesta och möjliggör bl a 
en central plats för etablering av biogasanläggning med biogasmack 
nära väg 25. 

Människorna 
Genomförandet av planen bedöms inte påverka människors hälsa i nå-
gon betydande utsträckning. Stora skyddsavstånd finns mellan verk-
samhetsområde och bostäder. Trevlig miljö skapas för arbetsplatserna i 
planområdet. 

Landskapet och naturen 
Genom att ett skogsområde ersätts av ett verksamhetsområde för bl a 
industri sker en stor förändring av landskapsbilden och naturpåverkan 
sker. Det blir nya och annorlunda vyer vid västra infarten till Alvesta 
tätort. Gröna stråk med slingrande dagvattenstråk, dagvattendammar 
och dungar kommer att medföra att området får bra sammanhang med 
omgivande skog.  

Ytvatten/Dagvatten 
Naturmarksvatten som passerar genom området påverkas negativt ge-
nom att Djupabäcken delvis måste flyttas. Dagvatten uppkommer från 
ytor i området och påverkar vattenavrinningen från området som måste 
fördröjas genom infiltration och i dammar.  

Infrastruktur 
Marginell förändring sker av trafiksituationen, möjligen något ökad trafik 
på Värnamovägen och Fabriksgatan.  

Miljömål 
Genomförandet av planen påverkar bl a miljömålen God bebyggd miljö 
och Levande skogar. En trevlig port till tätorten kan skapas. Ändamåls-
enligt lokalt omhändertagande av dagvatten sker. Bra skyddsavstånd 
finns mellan industri och bostäder. Skog avverkas men vattenmiljöer till-
skapas. 
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BAKGRUND OCH AVGRÄNSNING  

Bakgrund 
När kommunen upprättar en plan skall det göras en miljöbedömning av 
planen. Syftet med miljöbedömningen är att miljöaspekter ska integre-
ras i planen. En behovsbedömning, checklista med olika kriterier om 
miljöfaktorer, har legat till grund för avgränsningen av miljöbedömning-
en.  

Med utgångspunkt från behovsbedömning i checklista fokuserar denna 
miljöbedömning på följande miljöfrågor. 

Natur och landskap 

Ytvattten / Dagvatten 

Hälsa och störningsrisker 

Påverkan på miljömål 

Behandlade alternativ  
Nollalternativet 
I nollalternativet genomförs inga åtgärder utan skogsområdet ligger kvar 
som det är idag. Skapandet av en attraktiv port vid Alvestas västra infart 
mellan vägarna 25 och 707, Värnamovägen, uteblir. Alvesta tätort har 
därmed inte mycket planlagd mark att erbjuda för industrier och andra 
verksamheter. Förutsättningar för etablering av biogasanläggning med 
biogasmack uteblir. 

Väster Björnstorp 
Alternativet Väster Björnstorp innebär exploatering av område för indu-
stri och verksamheter väster om Björnstorp industriområde vid Alvestas 
norra infart. Området ligger också vid väg 25 men tillfart är endast möjlig 
genom befintliga området Björnstorp. Alternativet ger därför mindre till-
gänglighet. Dessutom blir avståndet från riks- och landsväg och till in-
dustrierna längre. Etablering av biogasanläggning med mack förefaller 
mindre lämpligt. 

Exploateringsalternativet 
Ett genomförande av exploateringsalternativet innebär att området ex-
ploateras för industri och handel med möjligheter för etablering av verk-
samheter av olika slag. Nya industrigator skapas med anslutning till 
Värnamovägen men med läge nära väg 25 och bra infrastruktur. Möjlig-
heter ges att åstadkomma ett attraktivt område i en attraktiv port till Al-
vesta tätort. Produktionsanläggning för biogasanläggning och biogas-
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mack kan lokaliseras i ett strategiskt läge såväl för lantbruket som ur 
transportsynpunkt. 

PLANEN 
Syftet med planen och miljökonsekvensbeskrivningen 
Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för att etablera ett verk-
samhetsområde vid västra infarten till Alvesta tätort. I den västra delen 
av området ska en biogasanläggning kunna lokaliseras. Denna anlägg-
ning är tillståndsprövad enligt miljöbalken. Kommunen har också behov 
av att utvidga sin reserv av planlagd mark för industrier och andra verk-
samheter.  

Planområdet ligger i den s k Triangeln mellan Värnamovägen och väg 
25, ca 1,5 km väster om Alvesta tätort. Planområdet är utpekat som ut-
vecklingsområde för verksamheter i kommunens översiktsplan. 

Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att beskriva planens miljökon-
sekvenser och innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas för att ta 
hänsyn till människors hälsa och miljön. Beskrivningen innehåller också 
förslag till hur uppföljning av miljöpåvekan ska ske. 

Behovsbedömning / Checklista har upprättats som underlag för bedöm-
ning av miljöpåverkan enligt vad som avses i 6 kap 11 § miljöbalken. 
Checklistan ger överblick över hur avgränsningen av miljöbedömningen 
bör ske och vilka miljöfaktorer som därmed är väsentliga att inarbeta i 
planen. 

Miljöbedömningen fokuseras mot denna bakgrund till att beskriva pla-
nens eventuella påverkan på natur och landskapsbild, hälsa och stör-
ningsrisker, ytvatten / dagvatten samt påverkan på miljömål. 

Översiktlig planbeskrivning  
Planområdet ligger mellan väg 25 och väg 707 (Värnamovägen) vid 
västra infarten till Alvesta tätort. Området har en yta på ca 43 ha, varav 
ca 32 ha utgörs av kvartersmark. Planen medger markanvändning för 
industri, handel, bilservice, lager och kontor. Planområdet utgör en viktig 
entré till Alvesta tätort och planbestämmelser reglerar att utformning av 
fasader ges en tilltalande utformning. 

Naturområden bl a ett granskogsområde med en slingrande bäck samt 
några dungar med gran respektive tall och en skogsplantering behålls 
inom området. Dessa befintliga grönområden ingår i naturområden ut-
med de angränsande vägarna samt två naturområden som genomkor-
sar planområdet och förväntas ge tydliga naturinslag i området. 

Området kommer att trafikmatas genom två infarter från Väg 707, Vär-
namovägen. Gatorna kommer att ha infiltrationsstråk för dagvatten  
samt förses med gång- och cykelväg. Parkering för besökande och an-
ställda samt för lastning och lossning skall finnas på egen tomt. 
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Möjlighet till kollektivtrafik finns. 

Terrängdagvatten leds i tvärgående naturstråk utmed väg 25 och väg 
707 samt genom området i två diken i naturområdena som genomkor-
sar området. Djupabäcken leds delvis om och sparas delvis med omgi-
vande skogsområde. 

Dagvatten från tomtmark tas omhand lokalt genom fördröjning i infiltrat-
ionsstråk och fördröjningsmagasin på tomter och i naturområde.  

Området ansluts till kommunens nät för renvatten och spillvatten. 

PLATSEN 
Här följer en beskrivning av lokaliseringen av planområdet. Om planen 
inte genomförs förutsätts att platsen i det stora hela blir oförändrad. 
Denna nulägesbeskrivning utgör därför också en beskrivning av nollal-
ternativet. 

Området är i översiktsplanen utpekat som utvecklingsområde för verk-
samheter. 

 
Kartbild: Utdrag från översiktsplan för Alvesta kommun 2008, med plan-
området infogat. 

Människorna 
Närmaste bostadsbebyggelse är belägen ca 600 m väster om, ca 300 m 
söder om och ca 500 m öster om planområdet. Offentlig och kommersi-
ell service finns i Alvesta tätort ca 1,5 km öster om planområdet. 
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Området ligger inom normalriskområde för radon. 

Landskap, natur och kultur 
Marken utgörs av skogsmark med övervägande barrskog med inslag av 
hygge och stormfällen. Området genomkorsas av en bäck med omgi-
vande granskog i en låglänt del av området. I övrigt är området relativt 
platt med några mindre höjdpartier. Utmed väg 25 finns inslag av björk-
dungar och utmed Värnamovägen finns inslag av blandskog.  

Det finns inga kända registrerade naturvärden inom planområdet. En 
registrerad fornlämning finns i planområdets nordöstra del. Fornläm-
ningen utgörs av en kolningsanläggning. 

Naturmarksvatten från området norr om väg 25 passerar genom områ-
det och ansluter till Forsdala dikningsföretag. Dagvattentrumma under 
järnvägen Alvesta – Göteborg har dimensionen 600 mm och kapa-
citeten på denna trumma styr dagvattenhanteringen för det planerade 
området. 

Område längre österut norr om väg 25 avvattnas via Ilabäcksvägen ös-
ter om planområdet. Detta vatten berör inte det aktuella planområdet. 

Geologi 
En översiktlig geoteknisk utredning är genomförd. Den visar att marken, 
under dess mulljordslager på 0,1 – 0,4 meter, mestadels utgöres av 
sandig siltig morän i den östra och norra delen samt längst i väster. I 
berg-/moränhöjden i öster ligger berget nära markytan i den högre lig-
gande delen. I det norra höjdpartiet i centrala delen utmed väg 25, har 
berg påträffats på ca 1 – 2 meters djup. I områdets centrala och södra 
delar dominerar sand och siltjordar men i den sydöstra delen är siltjor-
den delvis lerig. De organiska jordlagren består delvis av torv med 
största uppmätta mäktighet på 0,5 meter.  

Infrastruktur 
Planområdet är beläget mellan väg 25 och väg 707 (Värnamovägen). 
Väg 25 är riksintresse för kommunikationer och väg 707 utgör infart mot 
Alvesta tätort. Trafiken på angränsande väg 25 uppgår till 7 320 for-
don/dygn, varav 1 040 tunga fordon och trafiken på väg 707, Värnamo-
vägen, uppgår till 2 220 fordon/dygn, varav 330 tunga fordon. 

Länstrafikens busslinjer till och från Halmstad, Värnamo, Ljungby och 
Växjö trafikerar Värnamovägen. 

Kommunens vatten- och avloppsnät finns närmast vid Ilabäcksvägen ca 
600 meter sydöst om planområdet.  

I anslutning till området finns Alvesta Energis elnät. 

Fjärrvärmenät finns inte tillgängligt. 
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PÅVERKAN 
I detta avsnitt beskrivs den inverkan som genomförandet av planen kan 
förväntas medföra, hur dessa miljökonsekvenser inarbetas i planen 
samt förslag till åtgärder som kan vidtas till skydd för människor och mil-
jön. 

Jämförelser sker mellan nollalternativet (inga åtgärder), alternativet väs-
ter Björnstorp (fortsättning på industriområdet Björnstorp utmed väg 25)  
och genomförandet av planen Orrakullen. 

Natur  
Det finns inga kända hotade arter eller registrerade naturvärden inom 
planområdet. 

När större skogsområde avverkas för att etablera verksamhetsområde         
innebär detta givetvis vissa negativa konsekvenser på naturmiljön. 
Vissa delar av naturen i området kommer dock att finnas kvar samtidigt 
som grönstråk skapas. Del av Djupabäcken med dess omgivande 
skogsområde kommer att behållas. Den måste dock ledas om i den 
norra delen. Riktlinjer för anpassning av grönytor och dagvatten skall 
följa Gestaltningsprinciper (bilaga till detaljplanen)samt Swecos PM för 
dagvattenhanering 2013-01-10. 

De slingrande dagvattendikena samt dagvattendammar inom området 
blir värdefulla inslag i naturområdet. Dessa ger också förutsättningar för 
andra typer av växtlighet än vad som finns idag. 

Konsekvenser: Nollalternativet är det alternativ som påverkar naturmil-
jön minst. Exploateringsalternativet, planen, innebär negativa konse-
kvenser på naturen genom avverkning av större skogsområde. Genom-
förandet av planen medför i gengäld spännande naturstråk med möjlig-
heter till varierande inslag av vatten och växtlighet. Alternativet Väster 
Björnstorp innebär också negativa konsekvenser genom avverkning av 
skog samt inkräktar även på våtmarksområdet vid Svansjön. 

Landskapsbild, visuell miljö 
Genomförandet av planen kommer att innebära att påverkan på land-
skapsbilden kommer att bli stor i närområdet. Större delen av den be-
fintliga skogen kommer att tas ned. Närboende i det öppna jordbruks-
landskapet Forsa söder om planområdet kommer att få en annorlunda 
och öppnare vy jämfört med utblicken över skogsområdet idag. 

Likaså blir vyerna från vägarna 25 och 707 annorlunda och öppna ge-
nom att skogen huggs ned. Ett grönt stråk av varierande bredd och med 
inslag av dungar kommer att medföra att verksamhetsområdet får ett 
sammanhang med den omgivande skogen 

För att minimera negativ påverkan på landskapsbilden är det viktigt att 
gestaltningsprinciper (bilaga till detaljplanen) och Swecos PM för dag-
vattenhantering 2013-01-10 följs avseende gröna stråk och anpass-
ningar av dessa ihop med dagvattendiken och fördröjningsmagasin. 
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Planområdet har ett mycket exponerat läge för ett stort antal förbipasse-
rande utmed väg 25 och vid väg 707 som är infart till Alvesta tätort. Om-
rådet ger det första intrycket till tätorten. Planen ger möjligheter att 
skapa en estetiskt tilltalande port till tätorten Alvesta. Planområdets 
byggnader skall ges en medveten utformning vad gäller bl a fasad-
material och färgsättning och de skall ges en väl avvägd naturlig skala. I 
planen skall därför egenskapsbestämmelser reglera utformningen av 
fasader, upplag och skyltar. 

Konsekvenser: Nollalternativet ger ingen påverkan på landskapsbilden. 
Genomförandet av exploateringsalternativet, planen, ger stor påverkan 
på landskapsbilden. Planens genomförande kan med rätt utförande av 
grönstrukturen med inslag av dagvattenstråk och dammar ge en tillta-
lande estetisk vy såväl från de omgivande vägarna som inom området. 
En genomtänkt utformning av byggnader, dess fasader och komple-
ment, kommer också att bidra till att innebära att en trevlig infart och 
port till Alvesta. Alternativet Väster Björnstorp ger också stor påverkan 
på landskapsbilden. Det skulle också innebära inslag av dagvattenstråk 
men detta alternativ skulle inte ge en port till tätorten utan få en mera 
diffus anslutning till omgivningen. 

Ytvatten, dagvatten 
Genomförandet av planen kommer att innebära att naturmarksvatten 
från område norr om planområdet leds i separata öppna avvattnings-
stråk genom området, ett i västra delen via Djupabäcken och ett i östra 
delen av området. Norr om Värnamovägen behålls del av Djupabäcken i 
sin nuvarande sträckning samt angränsande naturmark som ger ett po-
sitivt tillskott vid entrén till området. Öppna avvattningsstråk anläggs 
även söder om väg 25 och norr om väg 707, Värnamovägen. Dagvatten 
från kvartersmark och gator fördröjs i infiltrationsstråk och fördröjnings-
magasin. Målsättningen skall vara att avrinningen från området inte 
skall vara mycket större än naturmarksavrinningen. Vattnet som avleds 
skall ha sådan kvalité att det inte förorenar yt- och grundvatten samt 
nedströms belägen recipient. Målsättningen är också att dagvatten från 
hårdgjorda ytor ska fördröjas så tidigt som möjligt i avvattningskedjan. 
Vatten från hårdgjorda ytor ska ha möjlighet att rinna ut över gräsför-
sedda dräneringsstråk utmed vägarna och inne på fastigheterna. Dag-
vattnet leds vidare till öppna dagvattenmagasin i områdets sydöstra del. 

För att uppnå målen med dagvattenavrinningen måste följande normer 
följas vid lokalt omhändertagande av dagvatten i genomförandet av pla-
nen: 

Minst 15% av fastighetsarean skall utgöra infiltrationsbenägen yta som 
möjliggör fördröjning av dagvatten. 

Ett infiltrationsstråk skall vara beläget utmed fastighetens tomtgräns och 
ha en bredd av minst 3 meter. 

Dagvattnet från den egna fastigheten ska avledas ovan mark ut över in-
filtrationsytor utmed fastighetsgräns. Takvattnet leds ut över infiltrat-
ionsytor eller till dag-/dränvattenledning som är belägen utmed fastig-
hetsgräns. 
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Marken ska utformas så att lutningen från byggnad mot infiltrationsstråk 
i tomtgräns är minst 1 %. Marknivå vid fastighetsgräns får inte vara 
lägre än lägsta punkt vid anslutande gata. 

Minst 230 m3/ha fastighetsarea ska utgöras av fördröjningsmagasin för 
dagvatten. 

Dagvattenflöde från tomtmark får vara högst 10 liter/s och ha tomtmark. 

Dagvatten som kan bli förorenat genom oljespill eller andra föroreningar 
skall avledas via avskiljningsutrustning enligt kommunens anvisningar. 

Konsekvenser: Nollalternativet innebär att vattenavrinningen sker som 
idag via naturmarksavrinning i bäck genom området.  

Genomförandet av planen innebär att avrinningen styrs på sådant sätt 
att naturmarksvattnet leds i separata diken genom området. Dagvatten 
från exploateringsområdet fördröjs i infiltrationsstråk och fördröjnings-
magasin. Dessa infiltrationsstråk och fördröjningsmagasin kommer att 
ge såväl miljömässiga som estetiskt positiva effekter i området. Alterna-
tivet Väster Björnstorp skulle förmodligen kräva liknande dagvattenåt-
gärder som genomförandet av planen. 

Hälsa och störningsrisker, luft och buller 
I alternativet då planen genomförs kan uppkomma störningar i form av 
trafikbuller och luftföroreningar. Dessa störningar antas bli marginella i 
jämförelse med störningar från Värnamovägen idag med avseende på 
närbelägna bostäder bl a i Påvelsgård. Tunga transporter till och från 
planområdet förväntas mestadels ske via väg 25. Transporter söderut 
från området kan medföra något ökad belastning på Värnamovägen och 
Fabriksgatan. 

Det finns riktlinjer för såväl industri- som trafikbuller. Olika verksamheter 
som etableras i området kan ge upphov till buller, luftföroreningar och 
andra störningar. Även genomtänkt placering av fläktar och belysning 
kan minska eventuella störningar. Vissa verksamheter är anmälnings- 
eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken och då bedöms behovet av er-
forderliga skyddsåtgärder i lokaliseringsskedet och i tillstånds- eller an-
mälningsbeslutet för verksamheten. 

Konsekvenser: Nollalternativet innebär oförändrad störningsbild. Ge-
nomförandet av planen medför endast marginella förändringar av stör-
ningsbilden. Alternativet Väster Björnstorp skulle också ge marginella 
förändringar av störningsbilden. Det skulle dock ge en ökad trafikbelast-
ning på industrigatan i Björnstorp och dess utfart till väg 126 och genom 
Alvesta tätorts centrala delar. 

Övriga konsekvenser 
Väg 25 är rekommenderad farligt godsled. Med utgångspunkt från till-
gängliga riktlinjer i RIKTSAM (Länsstyrelsen Skåne riktlinjer för sam-
hällsplanering) bör inte någon bebyggelse där människor stadigvarande 
uppehåller sig placeras i område 0 – 30 meter från farligt godsled. I om-
rådet 30 – 70 meter bör markanvändning utformas så att få personer 
uppehåller sig och där personerna alltid är vakna (t ex sällanköpshan-
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del, industri och bilservice). I område med 70 – 150 meters avstånd till 
farligt godsled kan de flesta verksamheter placeras, med undantag av 
verksamheter som innefattar många utsatta personer som bör placeras 
på längre avstånd än 150 meter. I denna zon bör det krävas riskanalys i 
anslutning till bygglov. 

Exploateringsalternativet innebär att ingen bebyggelse kommer närmare 
väg 25 än 30 meter. Den föreslagna markanvändning inom planområdet 
innebär att ovannämnda riktlinjer i huvudsak uppfylls, dock bör observe-
ras att vid eventuell lokalisering av hotell, kontor i flera våningar eller 
dagligvaruhandel och liknande bör särkskild riskanalys genomföras som 
underlag för bedömning av byggnads lokalisering och utformning. En 
planbestämmelse reglerar detta. Planen föreskriver också att frisklufts-
intag skall placeras på oexponerad sida från väg 25. 

Genomförandet av planen innebär att exploatering kan ske i ett område 
med mycket god tillgänglighet till infrastruktur. Dessutom erhålls ett bra 
skyltläge vid väg 25. Möjligheter ges att etablera en biogasanläggning i 
ett för såväl lantbruket som för bilisterna centralt läge. 

Konsekvenser: Nollalternativet innebär inga konsekvenser med avse-
ende på farligt gods. Inte heller när det gäller anslutning till infrastruktur. 
Genomförandet av planen innebär att riktlinjer för skydd avseende farligt 
gods i huvudsak kan uppfyllas och att en mycket god tillgänglighet till 
befintlig infrastruktur, främst väg 25 och väg 707. Det innebär också ett 
bra skyltläge mot väg 25 och möjligheter att etablera biogasanläggning 
med mack i ett centralt läge. Alternativet Väster Björnstorp kan också i 
huvudsak uppfylla riktlinjer avseende farligt gods. Tillgängligheten blir 
däremot sämre och medför omvägar för transporter särskilt med avse-
ende på att etablera biogasmack. 

Miljökvalitetsnormer 
Genomförd beräkning av miljökvalitetsnormer för luft visar att någon mil-
jökvalitetsnorm inte överskrids.  

Någon miljökvalitetsnorm för vatten kan inte heller förväntas överskri-
das. Någon statusklassad sjö finns inte i närheten. Dagvatten från 
industriytor omhändertas lokalt. 

Översvämning, Klimat 
Hänsyn har tagits till översvämning och klimataspekter genom att en väl 
genomtänkt dagvattenhantering har föreskrivits för området. 

Dagvattenhantering på tomt dimensioneras med avseende på ett 20-
årsregn. Dagvatten fördröjs också i gatornas infiltrationsstråk. Fördröj-
ningsmagasinen i området dimensioneras för att klara ett regn med en 
återkomsttid på 100 år. Naturdagvatten avleds i särskilda avvattnings-
stråk genom området. Alla naturdagvattenstråk och fördröjningsmagasin 
utförs öppna och fungerar också som säkerhetsmagasin. 
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Miljömålen 
Planens genomförande förväntas ge både positiv och negativ påverkan 
med avseende på miljökvalitetsmålen. Påverkan som kan förväntas 
uppstå redovisas nedan. 

Klimatpåverkan: Planen reglerar inte typ av uppvärmningssystem eller 
transportsystem. Förutsättningar för energisnål och miljöanpassad upp-
värmning (t ex biobränsle och solvärme) finns. Planens förutsättningar 
att etablera biogasmack kan medföra stor positiv påverkan på miljömå-
let. Närheten till riksväg påverkar också miljömålet positivt. 

Frisk luft: Risken för höga halter av t ex kväveoxid och partiklar förvän-
tas låg. 

Försurning: Målet förväntas inte påverkas i någon nämnvärd omfattning. 

Giftfri miljö: Ingen nämnvärd påverkan kommer att uppstå. Inga mark-
föroreningar förekommer. Kemikaliehantering i verksamhetsområdet re-
gleras i lag och förordning. 

Ozonskikt: Ingen nämnvärd påverkan uppstå. 

Säker strålmiljö: Kraftledning öster om området påverkar inte planområ-
det. Tillräckligt avstånd till arbetsplatser. 

Övergödning: Genom anslutning till kommunens avloppsnät blir bidraget 
av närsalter begränsat. Ändamålsenlig dagvattenhantering medför inga 
ökade flöden och minskar risken för att vattendrag belastas. 

Sjöar och vattendrag: Tillskapande av dagvattenstråk och dammar 
skapar miljö för vattenlevande organismer. 

Grundvatten: Någon negativ påverkan på grundvatten kan inte förvän-
tas ske. 

Våtmarker: Inom området finns inga värdefulla våtmarker. Miljömålet 
påverkas inte. 

Skogar: Viss negativ påverkan genom att barrskog avverkas. Vattenmil-
jöer tillskapas och förväntas ge positiva effekter. 

Odlingslandskap: Påverkas inte. 

Bebyggd miljö: Någon påverkan på befintlig bebyggd miljö förväntas 
inte ske. Bra skyddsavstånd till bostäder och med skogsridåer emellan. 
Riktlinjer för buller ska innehållas. Genomförandet av planen kommer 
att innebära att en trevlig port till tätorten kan utformas. Lokalt omhän-
dertagande av dagvatten medför en trevlig miljö för arbetsplatserna. 
Goda förutsättningar finns för pendling, kollektivtrafik och säkra gång- 
och cykelstråk. Biologiskt avfall; allt matavfall från hushåll och verksam-
heter samlas in och rötas till biogas år 2020: Etablering av biogasan-
läggning inverkar mycket positivt på miljömålet. 

Växt- och djurliv: Inga kända naturvärden. Viss negativ påverkan genom 
att skog avverkas. 
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UPPFÖLJNING 
Integrering av miljöaspekterna i planen 
Grönstruktur: Områdena där dagvattenstråken leds genom området va-
rieras i bredd så att en omväxlande och naturlig grönstruktur erhålls. 
Dungar och någon skogsplantering sparas liksom den omgivande sko-
gen vid Djupabäcken i dess södra del. Inslag av växtlighet skall finnas 
på parkeringsytor och i anslutning till alla dagvattenstråk och dammar. 
För grönska och dagvatten följs de gestaltningsprinciper som hör till 
planen. 

Dagvatten: De dagvattenstråk och dammar som måste anläggas i om-
rådet för att fördröja dagvattnet anläggs också enligt upprättade gestalt-
ningsprinciper som hör till planen. Åtgärderna minskar flöde från områ-
det och begränsar påverkan på vattendrag. Fördröjningsmagasin di-
mensioneras för 100-årsflöde så att god marginal finns att fördröja dag-
vatten. 

Landskap: Industriområdet avskärmas delvis mot det öppna jordbruks-
landskapet. Inslag av dungar och planteringar skall finnas mot vägom-
rådena. Stora byggnadsvolymer bryts ned i skala. 

Trafik och säkerhet: Hänsyn till trafiksäkerhet sker vid planering av in-
dustrigator. Planbestämmelse finns med hänsyn till farligt godsled. 

Planmässig uppföljning 
Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten följs för genomförande 
och uppföljning av planen. 

Uppföljning av dagvattenåtgärder sker genom bevakning i bygglovske-
det att villkoren för fördröjning av dagvatten följs. 

Trafikmätningar sker på Värnamovägen och inom planområdet. 

Miljötillsyn sker av verksamheter inom planområdet. 

Uppföljning av kollektivtrafik sker parallellt med genomförandet av pla-
nen. 

 

Alvesta 2013-05-15 

 

 
Magnus Wigren Ingalill Ljungdahl 
Enhetschef planering Planingenjör 


