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Inledning
Ett planprogram upprättades 2005-08-29 för Hössnamotet/
Rönnåsen/Hester. Programmet anger bland annat att ett nytt 
verksamhetsområde ska anläggas i anslutning till den planerade 
nya infarten från väg 40. Detta nya verksamhetsområde ingår i 
detaljplanen för Rönnåsen. Programmet anger vidare att det finns 
en del lövskogsområden med ekologiska värden som ska beaktas i 
den fortsatta planeringen. 

I samband med samråd över programförslag har länsstyrelsen 
bland annat framfört synpunkter på kulturmiljö, naturmiljö och 
hälsa och säkerhet. 

Behovsbedömning
En behovsbedömning av miljöbedömning har genomförts och 
finns sammanställd i ”Bedömningsbehov av miljöbedömning, de-
taljplan för Rönnåsen, Ulricehamns kommun”.

Kommunen har bedömt att genomförande av planen kan antas 
innebära betydande miljöpåverkan på miljön. Skälen till bedöm-
ningen är framför allt att området är avsett för industriändamål, 
ligger i anslutning till vattenskyddsområde och att det finns bioto-
per med förhöjda värden.

En bensinstation och en energianläggning planeras i området 
och det finns möjlighet till etablering av industrier eller annan 
verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken (MB).

Dagvatten som avleds från planområdet kommer att anslutas 
till recipient som omfattas av skyddsområde för vattentäkt. Särskil-
da försiktighetsmått bör vidtas eftersom en förorening som släpps 
ut i dagvattnet snabbt transporteras in i skyddsområdet.

Inom planområdet finns ett bostadshus med viss kulturmark. 
Bland annat finns en allé som omfattas av biotopskydd. Vidare 
finns det i planområdets sydvästra del ett lövskogsområde med för-
höjda naturvärden.

Förutsättningar
Planområdet består till största delen av skogsmark med flera hyg-
gen. Skogen består huvudsakligen av barrträd men värdefulla löv-
skogsområden finns i de fuktigare partierna i den sydvästra delen 
av planområdet. Det finns en liten del ängsmark i anslutning till 
torpet Rönnåsen.

I den västra delen av planområdet finns två dammar som tar 
emot dagvatten från väg 40 och vatten från avfallsanläggningen 
norr om väg 40.

Marken består huvudsakligen av storblockig morän.
Ingen del av området är i dagsläget planlagt.
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Planområdet
Planområdet avgränsas enligt figur 1 nedan.

Alternativredovisning

Nollalternativet
Nollalternativet är i detta sammanhang liktydigt med att detalj-
planeringen inte genomförs. Detaljplanering bedöms vara nöd-
vändig för en utveckling av verksamhetsområdet.

Utvecklingsscenariot, om ingen detaljplanering genomförs, är 
att området fortsatt kommer att användas för i huvudsak skogs-
bruk. 

Alternativ	lokalisering
I översiktsplanen (Växtplats Ulricehamn 2002) finns ytterligare 
platser för framtida verksamhetsområden. I den avvägning som 
kommunen gjort i översiktsplanen bedöms det vara viktigt att fö-
retag med behov av skyltlägen ur marknadsföringssynpunkt och 
god trafiktillgänglighet kan erbjudas attraktiva trafikorienterade 
lägen, speciellt intill väg 40:s trafikplatser. Sällanköpsföretag, fö-
retag som riktar sig mot andra företag och logistikförtag är några 
exempel. Av de områden som utpekas i ÖP:n för denna typ av 
verksamhet är Rönnåsen det ena och området på andra sidan väg 
40 det andra. Rönnåsen har bedömts vara mest fördelaktigt, bland 
annat genom bättre exponering mot väg 40.
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Figur 1  Avgränsning av planområde.
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Alternativ	utformning
Olika alternativa utformningar av planområdet har utvärderats 
under planprocessen. De flesta alternativen har marginellt olika 
miljöpåverkan. I det alternativ som tagits fram har avvägning mot 
framför allt bevarandevärden i lövskogsområdet gjorts. De områ-
den som ansetts ha högst naturvärden har undantagits från exploa-
tering.

Separat hantering av dagvattenhantering från planerat verksam-
hetsområde har valts. Befintlig dagvattenavledning via dammarna i 
planområdet behålls eftersom dagvattenavledningen förändras vid 
en framtida ombyggd väg 40 och för att dessa dammar periodvis 
tar emot en del vatten från avfallsanläggningen norr om väg 40. 
En särskild dagvattenutredning kan komma att krävas för detta 
vatten.

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB)
En MKB ska identifiera och beskriva de direkta och indirekta 
 effekterna på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, 
landskap och kulturmiljö. Vidare ska hushållning med mark, vat-
ten och den fysiska miljön och på annan hushållning med mate-
rial, råvaror och energi redovisas. Syftet är att möjliggöra en sam-
lad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. 
I MKB:n redovisas påverkan på omgivningen av genomförandet 
av planen och omgivningens påverkan på planområdet.

En genomgång av vilka av ovanstående miljöaspekter som be-
dömts vara av vikt har gjorts och för att öka läsbarheten av MKB:n 
har denna koncentrerats till de viktigaste miljöaspekterna. Aspek-
ter av mindre vikt och betydelse redovisas inte närmare. Följande 
aspekter har särskilt beaktats:

Vatten – dagvattenavledningen sker till skyddsområde för 
vattentäkt
Djur och växter – inom planområdet finns skogsmark med 
förhöjda naturvärden samt biotopskyddade objekt
Människor – etablering av verksamheter kan ge bullerexpo-
nering och andra störningar.

Planområdet ligger i ett område med låga luftföroreningshalter 
och det bedöms inte föreligga någon risk för att miljökvalitetsnor-
mer för luft överskrids. Miljökvalitetsnormer för laxfiskvatten gäl-
ler i Ätrans nedre lopp, men är inte aktuell här.

•

•

•
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Planer, skyddade områden och övriga 
förhållanden

Översikts- och detaljplaner
I översiktsplan 2001 är planområdet betecknat med: ”förändrad 
markanvändningen – tänkbart område för verksamheter, industri 
m m”, se figur 2. Planområdet omfattas inte av någon befintlig 
detaljplan.

Strandskydd
I området finns två mindre konstgjorda dammar. Strandskydd be-
döms inte gälla för dessa.

Förändrad markanvändning. Tänkbart 
 område för verksamheter, industrier m m.

Figur 2  Markanvändning enligt 
 Översiktsplan 2001.
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Riksintressen och skyddade områden

Naturvården
Området och området närmast planområdet omfattas inte av nå-
got riksintresse för naturvården, naturreservat eller Natura 2000. 
Det finns inte heller några biotoper som pekats ut som skydds-
värda av Skogsstyrelsen. Öster om området finns dock två områ-
den med sumpskog, se figur 3. Båda områdena har beskrivningen 
kärrskog – blandskog av löv och barr – och är av klass 3 – ordinär 
sumpskog (ofta dikad men med vissa naturvärden kvar).

Dagvatten från den östra delen av planområdet avleds åt detta 
håll.

Inom planområdet, vid torpet Rönnåsen, finns en kortare allé 
och flera mindre odlingsrösen, se figur 4 och figur 5 som bedöms 
omfattas av biotopskydd enligt 5 § förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken med mera. 

Odlingsrösen utgör biotop för olika lavar, mossor, kärlväxter, 
ödlor och ormar samt insekter. Odlingsrösen är också värdefulla 
biotoper för spindlar, fåglar och smådäggdjur. Odlingsrösena runt 
torpet är relativt små.

Figur 3  Sumpskogar öster om planområdet.

Figur 4  Odlingsrösen vid torpet Rönnåsen.
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Alléer är viktiga restbiotoper i landskapet. Framför allt har de 
äldre träden i en allé höga naturvärden. De enskilda träden i en 
allé kan utgöra livsmiljö för rödlistade arter till exempel lavar och 
vissa svampar. Alléer är även goda häcknings- och viloplatser för 
hålbyggande fåglar och fladdermöss. Fåglar utnyttjar alléer för 
födosök eftersom det är gott om insekter och fröer.

I den sydvästra delen av planområdet finns ett större parti med 
lövskog. Området har inventerats av kommunen och bedömts vara 
värdefullt från natursynpunkt. Områdets utsträckning framgår av 
figur 8, Område med värdefull natur.

Kommunen har bedömt att området omfattas av 3 kap 6 § 
miljöbalken vilket innebär att det är ett område som har betydelse 
från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden och att det 
så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
naturmiljön. Figur 6 visar lövskog i den sydvästra delen av plan-
området.

Kulturmiljö
Planområdet omfattas inte av riksintresse för kulturmiljövården. 
Enligt länsstyrelsens samrådsyttrande antyder fornlämningsbild att 
programområdet kan innehålla ej registrerade fornlämningar. 

Riksantikvarieämbetet har ett registrerat objekt i planområdets 
närhet. Det ligger i planområdets östra del, RAÄ nr Hössna 134:1, 
och är ett objekt under bevakning, eventuellt en stensättning/grav. 
 Objektets läge framgår av figur 7. Objektet ligger utanför planom-
rådet men kommer sannolikt i konflikt med den nya sträckningen 
för väg 40.

Friluftsliv	och	turismens	och	det	rörliga	friluftslivets	intressen
Området omfattas inte av riksintresse för friluftslivet eller de sär-
skilda bestämmelserna om hushållning med mark och vatten enligt 
MB 4 kap 2 § som omfattar riksintresse för turism och särskilt det 
rörliga friluftslivet.

I planområdet finns några mindre skogsbilvägar och området 
utnyttjas endast i begränsad omfattning för friluftsliv.

Grundvatten/vattenskyddsområde
Vattentäkten för Ulricehamn består av tre stycken jordbrunnar be-
lägna i Ätrans dalgång samt en brunn intill Åsundens nordöstra 
strand. I det tekniska underlaget för skyddsområdet för Ulricehamns 
vattentäkt finns riskerna för vattentäkten beskrivna. För närliggan-
de Hester industriområde, som har samma recipient som dagvatt-
net från planområdet Rönnåsen, anges bland annat följande: 

”Området är beläget på dalsidan nordost centralorten. Jord-
lagren utgörs uteslutande av morän med uppskattningsvis någon 
meters mäktighet. Området ligger inom vattentäktens tillrinnings-
område men avstånd och jordlagrens beskaffenhet medför myck-
et långa grundvattentransporttider till uttagspunkt. I norra delen 

Figur 5  Allé vid vägen in till torpet Rönnåsen.

Figur 6  Lövskog i sydvästra delen av planområdet.

Figur 7  Registrerat kulturobjekt, RAÄ Hössna 134:1.
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av området förekommer ett vattendrag som mynnar i Ätran och 
 passerar ca 300 m söder om vattentäkten vid Vistavallen. Even-
tuella utsläpp i området (till exempel släckvatten vid en brand) 
skulle genom ytvattentransport mycket snabbt kunna transporte-
ras till infiltrationsområden i vattentäktens närområde. Transport-
tid för en eventuell förorening att via ytvattentransport nå infil-
trationsområden i vattentäktens närhet uppskattas till mindre än 
1 timme och att därifrån nå brunnen ca 170 dygn. Inom området 
förekommer bland annat tryckerier, ytbehandling, fordonstvättar 
och verkstadsindustrier. Det finns planer på utvidgning av indu-
striområdet öster ut och detta bör beaktas vid utbredningen av 
vattenskyddsområdet.”

Förutsättningarna för planerat verksamhetsområde i Rönnå-
sen är till stor del de samma som för Hester industriområde. 
Markbeskaffenheten är likvärdig och samma vattendrag utnyttjas 
som recipient till dagvatten. Från den östra delen av verksamhets-
området där bland annat bensinstation planeras omfattas dock inte 
av vattentäktens tillrinningsområde.

Vattentäktens skyddsområde framgår av figur 8, Vattenskydds-
område.

Idag avbördas vatten från väg 40 och en del vatten från avfalls-
anläggningen via diken till dammarna i planområdets västra del. 
Detta vatten rinner sedan vidare in i vattenskyddsområdet.

Ovan beskrivna skyddsområde för vattentäkt kommer med stor 
sannolikhet förändras i framtiden. I samband med utbyggnaden 
av väg 40 planeras vattentäkten att tas ur bruk. För närvarande 
är planerna att ersätta vattentäkten med en råvattenledning från 
Timmele.

Vindkraft
Planområdet ligger delvis inom ett av många av Energimyndigheten 
utpekade områden för riksintresse för vindkraftsutbyggnad i kom-
munen. 

Markförhållanden
Inom planområdet bedrivs huvudsakligen skogsbruk. Ett mindre 
torp finns men inget jordbruk har bedrivits här på många år.

Det finns inga kända markföroreningar i området. Det går dock 
inte att helt utesluta att det kan finnas mindre områden där utsläpp 
av diesel/hydraulolja har skett. Eventuellt kan också mindre föro-
reningar förekomma vid torpet Rönnåsen. Dammarna i den västra 
delen av planområdet har tagit emot dagvatten från väg 40 och 
eventuellt lakvatten från avfallsanläggningen norr om väg 40.  Det 
innebär att sedimenten i dammarna kan ha förhöjda förorenings-
halter. Detta har dock inte undersökts inom denna utredning.

Figur 8  Vattenskyddsområde och  
områden med värdefull natur. 
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Påverkan och konsekvenser

Påverkan och konsekvenser för omgivande intres-
sen av plangenomförandet
Plangenomförandet bedöms främst kunna få påverkan och konse-
kvenser för närliggande bostadshus genom störningar från indu-
striverksamhet, för boende utmed tillfartsvägar och genom att 
dagvatten från området rinner ut i skyddsområde för Ulricehamns 
vattentäkt.

Buller	och	störningar	från	verksamhetsområde	och	tillfarts-
vägar	för	omkringboende

Buller och störningar från verksamheter
Planerad verksamhet i planområdet utgörs av olika typer av indu-
strier med behov av goda kommunikationer och närhet till väg 40. 
Det kommer inte upprättas några formella begränsningar i planbe-
stämmelser om vilka verksamheter som tillåts etableras i området. 
Som en allmän skyddszon mellan verksamhetsområdet och om-
kringliggande bostäder bör, enligt Boverkets allmänna råd 1995:5, 
ett avstånd på 500 m som riktvärde tillämpas. 

Det finns enstaka bostadshus som ligger närmare än 500 m från 
planerade industritomter. Ett bostadshus väster om planområdet 
utmed Jönköpingsvägen ligger ca 200 m från närmaste industri-
tomt. Det finns även ett bostadshus på motsatta sidan väg 40, väs-
ter om avfallsanläggningen, där avståndet är mindre än 200 m. Vid 
detta hus dominerar dock störningarna från trafik på väg 40 och 
det ska enligt uppgift rivas.

Beroende av om särskilt störande verksamhet som etablerar sig i 
den västra delen av planområdet kan konsekvenser för människors 
hälsa uppkomma vid närliggande bostadshus. Särskilt störande 
verksamheter är i regel tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 
miljöbalken. En prövning sker därför i dessa fall och till exempel 
riktvärden för externt industribuller måste uppfyllas. Avståndet till 
enstaka bostadshus bedöms därför inte innebära någon allvarlig 
negativ konsekvens. 

En energianläggning för fastbränsleeldning med tillförd effekt i 
storleksordningen 10 MW planeras i den västra delen av området. 
Enligt Boverkets allmänna råd bör ett skyddsavstånd på ca 200 m 
till bostäder tillämpas. Genom inbyggnad av hanteringen av fast-
bränsle kan dock skyddsavståndet minskas avsevärt. Med rätt ut-
formning bör det därför vara möjligt att etablera en energianlägg-
ning i denna del av planområdet. Bensinstationen i den östra delen 
av planområdet ligger avskiljt och på stort avstånd från bostadshus. 
Även avståndet till planerade andra verksamheter i planområdet är 
stort, ca 100-150 m.
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Buller och störningar från trafik utmed tillfartsvägar till 
 planområdet
Huvuddelen av den tunga trafiken till och från verksamhetsom-
rådet bedöms ske via väg 40. Totalt bedöms området generera 
ca 1 500 fordonsrörelser per dygn varav ca 350 är tung trafik. 
Huvuddelen av trafiken, ca 70 % bedöms bli riktad mot trafikplat-
sen och väg 40. Trafikökningen på väg 40 bedöms inte förändras 
mer än marginellt utöver den allmänna trafikökning som förvän-
tas. En mindre trafikökning förväntas på Jönköpingsvägen till följd 
av plangenomförandet. Jönköpingsvägen har idag ca 6 000 fordon 
per årsmedeldygn (ÅMD) som bedöms öka till 6 500 fordon per 
ÅMD när planområdet är fullt utbyggt.

De flesta bostadshusen med korta avstånd till Jönköpingsvägen 
beräknas år 2010 exponeras för ekvivalenta bullernivåer mellan 61 
och 65 dBA (Trivektor, Rapport 2004:35). Ännu högre nivåer fö-
rekommer i de södra, centrala delarna av Jönköpingsvägen. Detta 
är långt över de bullernivåer på 55 dBA som eftersträvas. Med den 
trafikökning på 500 fordon per ÅMD som förväntas beräknas de 
ekvivalenta bullernivåerna öka med 0,3–0,4 dBA.

Den viktigaste faktorn för de förhöjda ljudnivåerna vid bostadshus 
utmed Jönköpingsvägen är att den skyltade hastigheten på 50 km/tim 
inte efterlevs. Medelhastigheter på 85 km/tim har uppmätts på den 
östra delen av Jönköpingsvägen, vilket ger upp till 6 dBA högre ljud-
nivåer än vid 50 km/tim. Det innebär att om hastighetsbegränsningen 
efterlevs skulle troligtvis bullernivåerna ligga strax över 55 dBA. Plang-
enomförandet bedöms därför inte utgöra någon väsentlig del i den 
bullerproblematik som finns utmed Jönköpingsvägen.

Dagvattenhantering	och	risker	för	Ulricehamns	vattentäkt
Dagvatten från verksamhetsområdet rinner in i skyddsområde för 
vattentäkt. Föroreningar i dagvatten från trafik, industrimark med 
mera kan transporteras vidare till täkten och påverka vattenkvali-
teten negativt. Vid haverier eller olyckor med transportfordon eller 
inom industriverksamheter kan större utsläpp av drivmedel, oljor 
och andra kemiska produkter ske. Vid brand kan förorenat släck-
vatten avledas till dagvattensystemet.

Idag sker avledning av dagvatten från delar av väg 40 och en del 
vatten från avfallsanläggningen norr om väg 40 via diken till två 
dammar i planområdets västra del. Dessa dammars uppkomst och 
avsedda funktion har ej kunnat klarläggas. Eftersom de tar emot 
trafikdagvatten och vatten som kan vara påverkat av föroreningar 
från avfallsanläggningen kan sedimenten i botten på dammarna 
vara förorenat. En särskild utredning för att klarlägga de befintliga 
förhållandena i dammarna, dammarnas funktion samt tillrinnande 
vattens föroreningsgrad avseende är lämplig att genomföra. Innan 
en sådan utredning är genomförd bör hanteringen av dagvatten 
från den planerade industrimarken och vägarna i planområdet 
hanteras separat i särskilda utjämningsdammar.
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Dagvatten från den östra delen av planområdet avses avledas 
till skogsmark. I denna del av planområdet planeras för en bensin-
station och annan drivmedelshantering. Recipienten här är min-
dre känslig men det är troligt att en förorening så småningom når 
områden med sumpskog. En utjämningsdamm ger möjlighet till 
fastläggning av föroreningar och sanering vid olycka.

Följande försiktighetsåtgärder bedöms vara viktiga för att mins-
ka risken för förorening av vattentäkten:

Dagvattenhanteringen i den västra delen av området ut-
jämnas i dammar innan det släpps till det vattendrag som 
nedströms omfattas av skyddsområde för vattentäkt. För 
att minska riskerna för föroreningar bör oljeföroreningar 
och slam avskiljas i damm. Vidare bör det finnas avstäng-
ningsmöjligheter och en buffert för att stoppa ett utsläpp i 
samband med olycka.
En särskild utredning av vattenkvaliteten i inkommande 
vatten till befintliga dammar genomförs. Det är också 
lämpligt att undersöka sedimenten i dammarnas botten 
med avseende på föroreningar. Efter det att väg 40 byggts 
ut kommer avledningen av dagvatten från vägen och av-
fallsanläggningen att förändras och mängden vatten till 
dammarna i planområdet minska. Det är därför lämpligt 
att ha beredskap för att införliva befintliga dammar i det 
nya dagvattensystemet.
Dagvattnet som avleds mot öster bör utjämnas. Dammen 
bör utföras så att avskiljning av oljeföroreningar och slam 
sker innan avledning till bäck/våtmark. Verksamhetsutöva-
ren har ett ansvar för att genomföra rening inom kvarters-
mark av föroreningar som kan uppkomma.

Påverkan och konsekvenser för intressen i 
 området 
De intressen som framför allt påverkas av plangenomförandet är 
naturvärden och väg 40:s påverkan på den framtida verksamheten 
i planområdet. Det finns inga kulturhistoriska lämningar inom 
planområdet och till följd av områdets karaktär med blockig mo-
rän och skogsmark bedöms det osannolikt att det skulle finnas 
någon omfattande kulturmiljö. Den svårtillgängliga skogsmarken 
gör också att området har begränsad betydelse för friluftslivet.

Påverkan	på	naturvärden
Identifierade förhöjda naturvärden i planområdet är de lövskogs-
områden som bedömts omfattas av MB 3 kap 6 § samt de odlings-
rösen och allén i anslutning till torpet Rönnåsen som bedöms om-
fattas av biotopskydd.

Plangenomförandet innebär att stora delar av värdefullt löv-
skogsområde kommer att undantas från exploatering. Särskild 

•

•

•
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hänsyn måste tas så att inte ytvattenavrinningen till lövskogsom-
rådet skärs av. En mindre del, i anslutning till torpet Rönnåsen, 
kan komma att exploateras. De två områdena med lövskog mer 
centralt belägna i den västra delen av planområdet kommer att tas 
i anspråk för industrimark och vägar. 

Allén vid vägen in till torpet kan bevaras eftersom ingen ex-
ploatering sker i detta område. Området runt torpet kommer att 
exploateras och de odlingsrösen som finns kan påverkas. Eventuellt 
måste flera av dessa flyttas eller tas bort. Ansökan om dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna i 11§ 7 kap MB kan bli aktuell.

Ingreppen i värdefull naturmiljö bedöms sammantaget bli be-
gränsad. Plangenomförandet innebär dock att två mindre områden 
med lövskog exploateras och att ingrepp/påverkan i odlingsrösen 
kan komma att ske, vilket kan komma att minska den biologiska 
mångfalden i området. Effekterna bedöms dock bli begränsade.

Påverkan från väg 40
Väg 40 är av riksintresse för kommunikationer och kan påverka pla-
nområdet med buller och om en olycka med farligt gods inträffar. 
Bullernivåerna har inte beräknats men eftersom planområdet inte är 
avsett för bostadshus, vårdinrättningar, undervisning eller liknande 
bedöms eventuell bullerexponering vara av mindre betydelse.

Väg 40 är transportled för farligt gods. Vid en olycka med t ex 
giftiga gaser, brandfarliga gaser eller explosiva ämnen kan männis-
kor i planområdet exponeras. För att bedöma om det är acceptabla 
risker i planområdet har dokumentet PM risk tagits fram under 
planarbetet. Skyddsavstånd är i planen satt till 30 meter från fram-
tida körbana till kvartersgräns, 50 meter till gräns för byggrätt för 
småindustri, hantverk och bilservice, 70 meter till gräns för kontor 
samt 150 meter till gräns för hotell. Detaljplanen uppfyller därmed 
de acceptkriterier avseende skyddsavstånd som ställs i länsstyrel-
sens m fl riskpolicydokument Riktsam, se vidare PM Risk. 

Påverkan och konsekvenser under byggtiden
Planområdet ligger relativt långt från bostäder vilket innebär att 
störningar i form av buller, luftföroreningar och damning under 
byggnationen i området blir begränsade.

Markbeskaffenheten i området med blockig morän gör att det 
kan bli svårt att schakta. För att jämna ut området kan det därför bli 
aktuellt att transportera massor till planområdet. För att undvika 
onödiga transporter bör massbalans eftersträvas i planområdet.
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Sammanfattande bedömning och förslag 
till försiktighetsmått

De viktigaste konsekvenser som genomförandet av planen kan ge 
upphov till är föroreningar i dagvatten som kan transporteras in i 
vattenskyddsområdet, buller och andra störningar från industrier 
som påverkar boendemiljön i närliggande bostadshus och förstör-
da eller påverkade naturvärden inom planområdet.

Konsekvenserna bedöms generellt vara av mindre omfattning 
och genom god planering och genom att vidta åtgärder, framför 
allt i dagvattenhanteringen, kan negativ påverkan begränsas.

Åtgärder	i	dagvattenhantering
Genom att anlägga dagvattendiken som är långsamrinnande och 
har magasinerande egenskaper finns goda möjligheter att omhän-
derta ett utsläpp vid en olycka. All dagvattenavrinning planeras ske 
via öppna dagvattendammar vilket dels reducerar normala förore-
ningar som förekommer i trafikdagvatten, dels ger möjlighet till att 
fånga upp föroreningar i samband med en olycka. Dammarna bör 
utformas så kapacitet finns för att fånga upp ett större utsläpp eller 
släckvatten som kan uppkomma vid brand. Dammarna bör vara 
täta och utloppet bör ordnas så att flytande föroreningar som oljor 
avskiljs i dammen och inte tillåts rinna vidare.

Åtgärder	för	att	undvika	störningar	från	industri
Etablering av för omgivningen störande industrier bör undvikas i 
den västra delen av planområdet. Särskilt transportintensiva verk-
samheter bör undvikas här liksom industrier som är särskilt bull-
rande eller har luktande verksamhet eller utsläpp. Den biobränsle-
baserade energianläggning som planeras här bör ha bränsleförråd, 
lastplats med mera som är skärmad från bostadshus.

Åtgärder	för	att	undvika	påverkan	på	naturvärden
Hänsyn till värdefull lövskogsmiljö har tagits genom att ett stort 
område avsatts som naturmark i den sydvästra delen av planområ-
det. Vid utformning av byggnader och vägar i miljön runt torpet 
Rönnåsen bör särskild hänsyn tas för att bevara odlingsrösen med 
omkringliggande mark.
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