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Plankarta och illustrationskarta, 2019-03-12

Tillgängligt på kommunen finns också:

•
•
•

Fastighetsförteckning, 2019-03-08
Miljökonsekvensbeskrivning Samrådshandling, 2019-03-12, Melica.
Dagvattenutredning, 2018-09-12, Melica, kompletterad 2019 03-12 av Falkenbergs
kommun.

Detaljplanen består av en juridisk plankarta med planbestämmelser. Till planen hör
planbeskrivning, illustrationskarta m.m. Dessa ska vara vägledande och underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen
har. De har ingen egen rättsverkan.
1

INLEDNING

1.1

ALLMÄNT

Planering och byggande regleras genom Plan och Bygglagen (PBL 2010:900). All
mark och allt vatten inom en kommun omfattas av olika typer av planer. Kommunen
ska enligt PBL ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som bl a anger riktlinjerna för markoch vattenanvändningen inom kommunen. För vissa områden med många sammanfallande intressen utarbetas dessutom fördjupade översiktsplaner (FÖP). Översiktsplaner
är inte juridiskt bindande utan fungerar som underlag för den detaljerade regleringen
vilken görs genom upprättandet av detaljplaner. Detaljplaner görs för mindre områden
och är juridiskt bindande.
Genom planläggning garanteras sakägare och olika intressenter insyn och inflytande.
Kommunen får därigenom ett bättre beslutsunderlag. Den samlade bedömningen om
markens och vattnets användning som görs i en plan ger också ramarna för prövning
av framtida bygglovsärenden. Därmed kan lovhanteringen förenklas.
1.2

BAKGRUND TILL PLANUPPDRAGET

Carlsberg har inkommit med ansökan om planbesked för fastigheten Rönnhagen 5 och
Slätten 1:1. Syftet är att möjliggöra en utökning av befintlig bryggeriverksamhet som
idag sker inom Rönnhagen 5.
2

PLANENS SYFTE, HANDLÄGGNING OCH PLANDATA

2.1

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av verksamheterna inom Rönnhagen 5 och Slätten 1:1, genom att höja byggnadshöjden inom del av befintligt verksamhetsområde. Detta för att Carlsberg ska kunna utveckla och utöka sin bryggeriverksamhet.
Planområdet omfattar ca 12,5 ha, varav större delen utgörs av mark för industriändamål. Planförslaget innebär att det inom Rönnhagen 5 och Slätten 1:1 skapas en byggrätt som omfattar ca 10 ha avsedd för verksamheter.
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Planförslaget har även som syfte att skapa möjlighet till förändrade tillfartsförhållanden. För att möjliggöra en ny tillfart föreslås en justering av det gällande utfartsförbudet inom planområdet.
Vidare innebär planförslaget att delar av den nu gällande detaljplanen upphävs. Det
handlar om mark planlagd för industri inom Natura 2000-området och i närheten av
våtmarksområdet. Områdena där gällande plan upphävs omfattar ca 10,7 ha.

Planavgränsning (röd linje), gällande detaljplan som upphävs (rastrerad yta) och gällande fastighetsgräns (svart streckad linje).
2.2

PLANENS HANDLÄGGNING, FÖRFARANDE OCH TIDPLAN

Kommunstyrelsen gav 2017-06-16 § 169 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att
utarbeta förslag till detaljplan för del av Rönnhagen 5 m fl, för att pröva möjligheten
till utökad verksamhet inom fastigheten. Detaljplanen föreslås handläggas med utökat
förfarande, vilket innebär att förslaget kommer att samrådas två gånger.
Planförslaget är ute på samråd under mars-april 2019, preliminärt bedöms granskning
av förslaget ske andra halvåret 2019 och därefter antagande i kommunfullmäktige i
slutet av 2019.
2.3

LÄGE, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Planområdet är beläget i utkanten av Falkenberg, cirka 4 km öster om centrum. Området avgränsas av Ätran i norr och av Årstadvägen i söder. Norr om planområdet ligger
Källstorps våtmarker samt jordbruksmark. Planområdet är cirka 12,5 ha stort.
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Planområdets läge i östra Falkenberg.
Fastigheten Rönnhagen 5 ägs av Carlsberg och Slätten 1:1 ägs av Falkenbergs kommun. Förväntad exploatör av området är Carlsberg.
3

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

3.1

KOMMUNALA MÅL OCH MILJÖMÅL M FL.

I kommunens vision: ”Vi växer för en hållbar framtid” finns fyra övergripande
utvecklingsmål:
- Falkenberg ska bli mer inkluderande
- Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal
service i livets alla skeden
- Ett breddat och dynamiskt näringsliv i hela kommunen
- Den ekologiska hållbarheten ska öka.
Ett av de önskade resultaten inom näringslivet är att tillväxten för befintliga företag
ska öka. Önskvärda resultat inom målet om ekologisk hållbarhet handlar bl.a. om förbättrad vattenkvalitet, ökad andel resor med kollektivtrafik och cykel samt att förstärka
den biologiska mångfalden.
I ”Falkenbergs näringslivsprogram 2016-2020” anges ett antal strategier för att göra
det enklare att starta, utveckla och etablera företag i Falkenberg:
- Ha god tillgång på detaljplanelagd verksamhetsmark.
- Erbjuda en högklassig kommunal näringslivsservice.
- Ha en effektiv etableringsprocess.
- Aktivt utveckla relationer med befintliga och potentiella företag.
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- Erbjuda kreativa och innovativa affärsutvecklingsprocesser genom Falkenbergs Företagscenter.

3.2

ÖVERSIKTLIGA PLANER OCH DETALJPLAN

I kommunens gällande översiktsplan, från 2014, är området huvudsakligen utpekat
som befintligt verksamhetsområde. Den östra delen av planområdet som omfattas av
Natura 2000 är utpekat som större grönområde i tätort. För de norra delarna av planområdet anges risk för översvämning och höga vattenstånd. Planförslaget bedöms vara
förenligt med översiktsplanens rekommenderade markanvändning förutsatt att hänsyn
tas till Natura 2000-området och värden kopplade till Ätran och våtmarken. I
”Delöversiktsplan för Falkenbergs Centralortsområde” från 2007, anges hela
planområdet som befintligt verksamhetsområde. Det överensstämmer med gällande
detaljplan för området, ”Detaljplan för Slätten 1:1 mm”, antagen 1997, vilken anger
markanvändning industri inom hela planområdet. Natura 2000-området tillkom år
2000, efter antagandet av den nu gällande detaljplanen. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

Nu gällande detaljplan för Slätten 1:1 mm - lila. Upphävande av tidigare gällande
detaljplan – gult.
3.3

FASTIGHETSPLAN OCH FÖRORDNADE

Planområdet omfattas inte av fastighetsplan. Området berörs inte av något förordnande
enligt Byggnadslagen §113.
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4

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN

4.1

HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, RIKSINTRESSEN OCH NATURA 2000

Planområdet omfattas av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap Miljöbalken.
Delar av planområdet omfattas av Natura 2000-området Källtorps våtmarker, som har
som syfte att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för arterna röd glada, brun
kärrhök och törnskata. Strax intill planområdet rinner Ätran som också utgör Natura
2000-område. Detta Natura 2000-område har som främsta syfte att bevara åns stora
och genetiskt unika population av atlantisk vildlax.
De båda Natura 2000-områdena ingår i riksintresse för naturvård omfattande Ätradalen
och Högvadsån. Värdet utgörs bl.a. av Ätrans laxstam och en i övrigt rik flora och
fauna. Även riksintresse för friluftsliv gäller för Ätran med angränsande kantzoner.
Förutsättningar för fritidsfiske och laxproduktionen är de viktigaste värdena. Inom
avgränsningen för riksintressena naturvård och friluftsliv ingår en schabloniserad buffertzon på 100 m på vardera sidan om Ätran. Ingrepp och påverkan utanför denna zon
kan även komma att skada riksintressena.
Riksintresseområde för rörligt friluftsliv gäller för en sträcka längs med Västkusten
och har sin avgränsning några hundra meter sydväst om planområdet.

Natura 2000-områden

Riksintressen, naturvård och friluftsliv

(Källa: Naturvårdsverket)
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MILJÖKVALITETSNORMER

Det bedöms inte finnas risk för överskridande av någon miljökvalitetsnorm som följd
av ett genomförande av planförslaget.
4.3

STRANDSKYDD OCH BIOTOPSKYDD

Planområdet omfattas idag inte av strandskydd. Vid upprättande av en ny detaljplan
återinträder dock strandskyddet, såvida detta inte upphävs genom den nya detaljplanen.
Gällande detaljplan möjliggör industribebyggelse närmare än 100 meter från Ätran. En
del av den gällande detaljplanen behålls i och med det nya planförslaget, vilket innebär
att det inom dessa delar även fortsättningsvis är tillåtet att uppföra byggnader närmare
än 100 meter från Ätran. Den norra delen av gällande detaljplan föreslås upphävas,
vilket innebär att strandskyddet återinträder för den del av planområdet som ligger
inom 100 meter från ån.
Planområdet omfattas inte av något biotopskydd.
5

BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING

Blå linje: gräns för strandskydd vid ett återinträde.
Röd streckad yta: strandskydd återinträder
5.1

SAMMANFATTNING

Kommunen ska ta ställning till om ett genomförande av planförslaget kan komma att
medföra betydande påverkan på miljön i området. Då planområdet berör ett Natura
2000-område beslutades det att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas.
Ingen formell behovsbedömning togs fram.
5.2

KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDE

Kommunens ställningstagande är att planförslaget inte bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan.
Det aktuella planärendet innebär utveckling av industriverksamhet i anslutning till två
olika Natura 2000-områden, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning krävs.
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6.1

NATUR
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Mark, vatten och vegetation

Planområdet utgörs till största delen av jordbruksmark av klass 5 av 10, där 10 motsvarar den bästa odlingsmarken (Lantbruksstyrelsens åkerklassificering, 1971). Sydvästra delen utgörs av befintligt industriområde där Carlsberg bedriver sin verksamhet.
Marken inom denna del är i huvudsak asfalterad. I de östra delarna av planområdet
övergår åkermarken till skogsmark med högre vegetation i form av uppvuxen lövskog.
Källstorps våtmarksområde ligger norr om det område där gällande detaljplan föreslås
upphävas i och med planförslaget.

Vy söderut från våtmarksområdet, med åkermarken i förgrunden och Carlsbergs bryggeri i
bakgrunden.
Natura 2000-området Källstorps våtmark pekar ut tre arter; röd glada, brun kärrhök
och törnskata. Våtmarken har också stor betydelse för ett stort antal fågelarter som är
skyddade enligt Artskyddsförordningen. Mest känsliga för störning är de vadare som
häckar på strandängarna. Även flera grod- och kräldjursarter är noterade inom
Källstorps våtmark. Dessa är också skyddade enligt artskyddsförordningen.
I samband med framtagandet av Miljökonsekvensbeskrivningen genomfördes en
naturvärdesinventering. Klassningen sker i fyra klasser av förhöjt naturvärde:
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1 Högsta naturvärde
2 Högt naturvärde
3 Påtagligt naturvärde
4 Visst naturvärde
Klass 1 Högsta naturvärde har Ätran med strandområde och de båda bassängerna i
Källtorps våtmark.
Beskrivning av delområden inom och omkring planområdet samt deras bedömda
naturvärde:

Karta från Miljökonsekvensbeskrivningen.
1. Ätran, med vallar längs stränderna för att minska översvämningar. På norra åsidan
är vallarna klädda med en lövbård av framförallt al, medan vallarna på södra stranden
röjs med hänsyn till våtmarksfåglarna. Ån med strandområden är Natura 2000-område
med fokus på lax. Klass 1 Högsta naturvärde.
2. Källstorps våtmark västra bassäng är en helt öppen våtmark som håller öppet vatten
över större delen av ytan under hela året, men med varierande nivå, som i stora drag
följer Ätrans nivåer. Vallarna mot söder, så väl som mot Ätran håller i dagsläget en låg
lövbård, men denna avses röjas regelbundet för att inte ge utsiktsplatser för bopredatorer på våtmarksfåglar. Området utgör värdekärna i Natura 2000-området Källstorps
våtmark och har klass 1 Högsta naturvärde.
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Delar av Källstorps våtmark.
3. Våtmarkens östra bassäng ingår i Natura 2000-området, och liknar den västra men
bedöms inte beröras av projektet. Klass 1 Högsta naturvärde.
4. Åkermark där de södra delarna för närvarande ligger i träda och är till viss del igenväxande med buskvegetation, medan delen i norr brukats som åker. En smal grusväg/gångväg går mellan åkern och skogsbrynet hela vägen från P-platsen på deponiområdet, ner till våtmarksområdet. Centrala och fuktiga delar av åkermarken har värde
som kompletterande födosöksområde för vissa arter inom våtmarken. Klass 3 Påtagligt
naturvärde.
5. Mosaik med vassar och lövbuskage/ung lövskog av värde för brun kärrhök,
pungmes och mindre hackspett. Klass 2 Högt naturvärde.
6. Två vattenfyllda gamla lertäkter omgivna av lövbuskar/ung lövskog. Området är av
värde för samma arter som i delområde 5, samt möjligen för doppingar och groddjur.
Klass 2 högt naturvärde.
7. Gammal deponi, med jord och grus åtminstone i ytligt lager, bevuxen med delvis
höga gräs, delvis brännässlor och delvis ung lövskog. Här finns idag P-plats och
informationstavla om Källstorps våtmark. Deponin omfattas av återställningsplan.
Klass 4 visst naturvärde.
8. Kulle med medelålders lövskog, dominerad av vidkroniga ekar, varav några grova.
Brynbuskar i brynet mot väster. Klass 3 Påtagligt naturvärde.
11 (29)

Planbeskrivning
Samrådshandling

Detaljplan för del av Rönnhagen 5 m fl
Dnr: KS2017/135

9. Ung till medelålders lövskog kring två djupa vattenfyllda terrängsvackor med dränkt
skog. Rikligt med död ved. Området kan vara av värde för groddjur och mindre hackspett. Klass 3 Påtagligt naturvärde.
10. Carlsbergs nuvarande fabriksområde. Saknar naturvärde.
Topografi

Det skogbeklädda området i östra delen av planområdet är kuperat, med höjder upp till
23 meter över havet (m.ö.h.). Där skogen övergår till åkermark sluttar marken ner mot
åkermarken. Inom övriga delar av planområdet saknas större nivåskillnader och markens höjd ligger på 8-10 m.ö.h.
De låglänta delarna i norr riskerar att översvämmas vid höga vattenflöden.

Carlsbergs bryggeri sett österifrån, från höjden mellan åkermarken och Årstadvägen.

Geoteknik

Planområdet ingår som en del i Ätrans dalgång och utgörs i stort av två olika geologiska formationer, ett lerområde närmast Ätran och ett mo- och sandområde söder och
öster om lerområdet, vilket tillkom under istiden. Det har inte gjorts någon geoteknisk
utredning för området inför samrådsskedet. I samband med tidigare planarbete inom
området har flera geotekniska undersökningar gjorts. En översiktlig utredning gjordes
1967 inför planläggning av industri och den visar att grundläggningsförhållanden är
överlag goda. Undersökningen bestod av viktsondering, provtagning med spad- och
kolvborrningsvägning och mätning av grundvattenytans nivå på ett antal punkter inom
området. Inom den södra delen av planområdet (ungefärligt motsvarande det kuperade
åsområdet) utgörs marken av mo och sand ovanpå grus och morän på berg. Inom delar
av detta område finns sannolikt inslag av tunna lager av lera. Längre norrut utgörs
marken av mo och sand med inslag av torv och dy. Därunder finns ett lager av lera
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som ökar i tjocklek längre norrut. Leran underlagras av mjäla, mo och sand som vilar
på morän. Inom en av mätpunkterna uppmättes ett djup om 15 meter ner till moränen.
Leran är relativt fast med begränsad risk för sättningar. Inom områdena med torv är
risken för sättningar mycket stor.
Grundvattenytan ligger 1-2 meter under markytan inom större delen av området men
ligger mer ytligt på vissa platser.
I den södra delen av området, omfattande åsområdet, kan grundläggning sannolikt ske
utan pålning. Inom det övriga området måste pålning sannolikt utföras för tyngre
bebyggelse. I stort blir grundförhållandena sämre i riktning från öster mot väster.
Arkeologi och fornlämningar

Ett fornlämningsområde återfinns intill planområdet, inom den del där gällande detaljplan avses upphävas. Fornlämningen utgörs av en ca 70 x 50 meter stor boplats från
sten-, brons eller järnålder. Utbredningen av fornlämningsområdet är osäker. Ingen
arkeologisk utredning har genomförts för planområdet.

Fornlämningens läge i nordöstra hörnet av Rönnhagen 5. Planområdet markerat med
rött och gällande detaljplan som upphävs markerat med svart. Källa: Riksantikvarieämbetet.
6.2

BEBYGGELSE
Bostäder, arbetsplatser och service m.m.

Planområdet är i nuläget obebyggt bortsett från delar av de befintliga industrilokaler
som ligger inom planområdet. Den större delen av befintlig bryggeriverksamhet finns
väster om planområdet.
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I öster finns åkermark och jordbruksverksamhet med djurhållning. Söder om Årstadvägen finns verksamhetsbebyggelse och ett mindre antal enbostadshus. Stora ytor upptas av odling i växthus. Planområdet är beläget i den västra utkanten av Falkenberg och
ett större utbud av service och arbetsplatser finns några kilometer västerut i stadens
mer centrala delar. Förskolan Falkungen ligger i anslutning till bryggeriet.
Stads-, landskapsbild och kulturmiljö

Planområdet angränsar i sydväst till storskaliga verksamheter omväxlande med obebyggd mark. I nordöst är landskapet lantligt med öppna fält och jordbruksbebyggelse.
E6:an och Västkustbanan passerar förbi några hundratal meter nordöst om planområdet. Ätran finns strax nordväst om planområdet i anslutning till våtmarksområdet.
Landskapet är övervägande flackt vilket innebär långa siktlinjer inom den öppna åkermarken.
Det finns ingen utpekad kulturintressant bebyggelse inom, eller i direkt anslutning till
planområdet. Söder om Årstadvägen finns en industribyggnad och ett växthus med
klassificering C enligt den länsomfattande bebyggelseinventeringen som tagits fram i ett
samarbete mellan Länsstyrelsen i Halland, de halländska kommunerna och Kulturmiljö
Halland. En bit öster om planområdet finns två bostadshus med klassificering C samt ett
hus med klassificering B.
6.3

TRAFIK
Gång- och cykel

Planområdet kan västerifrån nås via en gång- och cykelväg som löper delvis utmed
Årstadvägen och delvis längs Ätran. Gång- och cykelvägen slutar i höjd med Carlsbergs infart i västra delen av planområdet. Längs övriga delar av Årstadvägen finns
ingen GC-väg eller trottoar.
Kollektivtrafik

Planområdet har en begränsad tillgång till kollektivtrafik och närmsta hållplatser finns
ca 1 km västerut, vid korsningen av väg 150 och Halmstadvägen. Hållplatserna trafikeras av stadsbusslinje 3 och samt linjerna 351 och 517. Turtätheten för busslinjerna
varierar men är som mest två avgångar i timmen.
Gator och parkering

Planområdet angörs med bil från väg 150, Årstadvägen, som ansluter till E4 några
kilometer öster om planområdet. Vägen är statlig och utgör rekommenderad väg för
farligt gods. Den ingår i strategiskt vägnät för tyngre transporter och funktionellt prioriterat vägnät, enligt Trafikverket. Väg 150 är dock inte av riksintresse.
Väg 150 är 8 meter bred på sträckan längs med planområdet, med en tillåten hastighet
om 70 km/tim. Vägen har en uppmätt årsdygnstrafik om ca 3400 fordon (2013) varav
530 tunga fordon. Andelen tung trafik är således cirka 15%, vilket bedöms vara jämförelsevis högt. Ca 200 lastbilar trafikerar Carlsbergs bryggeri dagligen. Sikten längs
vägen är god och vid infarten till bryggeriet finns både höger- och vänstersvängfält.
Öster om bryggeriområdet finns en informationsficka på den norra sidan av väg 150.
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I höjd med informationsfickan finns en mindre grusväg som fungerar som infart till
våtmarksområdet. Vägen ansluter till en parkeringsyta inom deponiområdet och fortsätter längs med åkermarkens östra sida ner till våtmarksområdet.
Inom planområdet finns ca 300 parkeringsplatser avsedda för bryggeriets anställda
samt besökare.
6.4

FRIYTOR
Lek och rekreation

Källstorps våtmarker utgör besöksmål för framförallt fågelskådare. I anslutning till
våtmarken finns ett par fågeltorn och ett s.k. gömsle för fågelstudier. På parkeringen
inom deponiområdet finns en informationstavla om området. Från parkeringen kan
våtmarken nås både via en mindre stig genom skogsområdet och via en grusväg längs
med åkermarkens östra kant. Området ligger ca 4 km från centrala Falkenberg, ett
avstånd som gör att området även är nåbart med cykel.
Ätran omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv, med de goda förutsättningarna för
fritidsfiske som motiv.
Antalet boende kring planområdet är få och närmsta lekplats finns ca 1 km från planområdet.
6.5

HÄLSA OCH SÄKERHET
Buller

Planområdet påverkas av trafikbuller från järnvägen, väg E6 och väg 150. Trafikverket
har tagit fram en vägtrafikbullerutredning som redovisar ljudnivåer från större vägar i
Falkenbergs kommun. Enligt denna är ekvivalenta ljudnivån vid våtmarken, delen
närmast Carlsberg, ca 50 dBA. Lastnings- och lossningstrafik inom Carlsbergs anläggning ger även upphov till visst trafikbuller inom och angränsande till planområdet.
Hur fåglar reagerar på trafikbuller och andra mänskliga störningar skiftar mellan olika
arter. Trafikverket har gett ut en sammanfattande kunskapssammanställning med
rekommendationer för gränsvärden vid planering, gällande bullernivåer från vägtrafik.
Beroende på vilken kvalitetsförsämring som kan tolereras föreslås riktlinjer för buller i
naturmiljöer. Den ljudnivå i öppna gräsmarker (inkluderande våtmarker) där häckande
fåglar inte påverkas alls har satts till 47 dBA.
Översiktliga beräkningar har gjorts av ljudnivåer från lastbilarna som rör sig inom
Carlsbergs område. Vid våtmarken beräknas ekvivalenta ljudnivån från Carlsberg till
ca 30 dBA. Det är alltså vägtrafiken som står för det dominerande bullret vid våtmarken.
Farligt gods

Väg 150, Årstadvägen utgör rekommenderad led för farligt gods. Inom 150 meter från
leden ska risker med transport av farligt gods beaktas. Minsta avstånd från vägkant till
industri är 30 meter och mellan vägkant och kontor 40 meter. Det följer riktlinjerna i
Riskanalys av farligt gods, Länsstyrelsen i Hallands län, 2011.
15 (29)

Planbeskrivning
Samrådshandling

Detaljplan för del av Rönnhagen 5 m fl
Dnr: KS2017/135

Radon och förorenad mark

Enligt den kommuntäckande utredningen VIAK 1991-01-09 ligger planområdet inom
normalriskområde för markradon.
Strax öster om planområdet finns en deponi som utnyttjades mellan 1977 till 1997.
Innan det utnyttjades området för grus- och lertäktsverksamhet. Avfall till deponin
utgjordes i huvudsak av schaktmassor, rivningsavfall, glasfiberavfall och trädgårdsavfall. Det finns inget uppsamlingssystem för lakvatten från deponin och diket som är
beläget norr om deponin i Källtorps våtmarker fungerar till viss del som lakvattenuppsamling. I stora drag kan det antas att både yt- och grundvattendräneringen i området
överensstämmer med och styrs av topografin. Detta medför att dräneringen i området
är nordlig i riktning mot Källtorps våtmarker och vidare mot Ätran. Deponin håller på
att avslutas och det finns en sluttäckningsplan framtagen för deponin.
Det deponerade avfall har ett lågt föroreningsinnehåll med måttlig potential för lakning
av föroreningar. Avfallet bedöms ha en ringa potential för bildning av deponigas och
därmed kan det antas att det i nuläget och i framtiden inte föreligger någon risk för
negativ inverkan på miljön och på människors hälsa.
Risk för skred, erosion och översvämning

Planområdet ligger på nivåer mellan +8 och +23 m.ö.h. och eventuella framtida klimatförändringar kan ge risk för översvämning inom de lägre belägna delarna av planområdet. Enligt kartmaterial från Falkenbergs kommun råder det översvämningsrisk
inom den nordligaste delen av planområdet, vid stora nederbördsmängder.

Översvämningsrisk inom planområdets norra delar. Planområdet markerat i rött.
Enligt kartunderlag från Falkenbergs kommun finns ingen identifierad skredrisk inom
planområdet. Skredrisk råder längs delar av Ätran, främst inom de kantzoner som är
bebyggda.
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Sociala aspekter

I dagsläget saknas gång- och cykelväg mellan Carlsbergs bryggeri och Källtorps våtmarker vilket begränsar möjligheten till att ta del av de rekreativa möjligheter som
finns där.
6.6

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten, spillvatten och dagvatten

Planområdet ingår inte i VIVAB:s verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten
och det saknas således allmänna vattenledningar inom planområdet.
Idag pumpas dagvatten från verksamhetsområdet till områdets södra kant. Därifrån
leds det vidare i ett dike som går längs med verksamhetsområdets östra sida.
En dagvattenutredning har tagits fram i planarbetet (Melica, 2019). Planområdet ligger
i huvudsak på sedimentsavlagringar, en mark med hög infiltrationskapacitet. Det betyder att den naturliga fördröjningen i området är god och avrinningen sker till stor del i
markströmning. Nya byggnader och hårdgjorda ytor påverkar avrinningshastigheten
och även flödesmängden då mindre andel av ytvatten infiltreras på plats och kan
"svettas" ut av växterna.
Under tilltänkt utökat planområde finns enligt kommunens kartverk äldre diken som
sannolikt är kulverterade. Möjligen finns det även äldre täckdränering. Det är viktigt
att den funktion som äldre stamledningar kan ha ersätts vid byggnation.
Värme, gas, el, bredband och opto

Elledningar under mark går längs med Årstadvägen inom den östra delen av planområdet samt mellan Ätran och det befintliga fabriksområdet i planområdets västra del.
Tvärs över planområdet går en luftledning i öst-västlig riktning och i väster fortsätter
den norrut längs Ätran. Ledningen utgörs av en 10 kv-ledning och har ett säkerhetsavstånd om 6 meter på vardera sidan av ledningen, där bebyggelse inte får uppföras.
Ledningar för fiber/bredband går längs delar av Årstadvägen, i höjd med informationsfickan i öster och inom gatumarken i de västra delarna av planområdet. Gasledningar
finns längs med Årstadvägen.
Avfall

Avfallshantering sker lokalt inom verksamhetsområdet.

7

PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER

7.1

NATUR
Mark, vatten och vegetation

Planförslaget innebär att åkermark exploateras för industriändamål och hårdgörs. Planförslaget innebär ett visst ingrepp i det område som omfattas av Natura 2000, med
syfte att tillskapa en infart i planområdets östra del. De naturtyper som påverkas är
åkermarken öster om Carlsbergs område och till viss del lövskogen mellan åkermarken
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och Årstadvägen. För att den nya infartsvägen till bryggeriområdet ska få en godtagbar
lutning kommer det att krävas terränganpassning inom de kuperade delarna.
Flera av de fågelarter som häckar i Källstorps våtmark är känsliga för skogsridåer eller
bryn i närheten av häckningsplatsen. Detta eftersom rovfåglar eller andra boplundrare
är svåra att upptäcka mot en vägg av vegetation, jämfört med öppna marker där de kan
avteckna sig mot himlen. Bebyggelse kan ha samma effekt som en skogsridå, varför
det krävs restriktioner kring avstånd och höjd på tillkommande bebyggelse inom planområdet (se mer under 7.2 Bebyggelse). Inom delen närmast våtmarken och 200 meter
mot Carlsberg upphävs den tidigare gällande detaljplanen. Med hänsyn till fågellivet
bör marken inom denna del hävdas som öppen mark eller strandäng utan buskar och
träd.
Längs vägen, i höjd med infartsläget i östra delen av planområdet, finns flera stora lövträd. Träden öster om den befintliga infarten kommer att påverkas av den nya infarten
och behöva tas ner. Träden väster om befintlig infart avses sparas och förses med
bestämmelse om att marklov krävs för fällning av träd med stam större än 30 cm i
diameter.
Geoteknik, radon och förorenad mark

En fördjupad geoteknisk undersökning kompletterad med markradonundersökning bör
göras inför projektering. Detta för att bland annat klarlägga grundläggningssätt och
eventuellt behov av radonsäker konstruktion.
Den geotekniska utredningen som gjordes 1967 visar att i den södra delen av området,
omfattande åsområdet, kan grundläggning sannolikt ske utan pålning. Inom det övriga
området måste pålning sannolikt utföras för tyngre bebyggelse. Vidare undersökningar
måste dock göras för lokalisering av torvlagringar. I stort blir grundförhållandena
sämre i riktning från öster mot väster.
En sluttäckningsplan för Ågårdsdeponin öster om planområdet finns framtagen.
Arkeologi och fornlämningar

Den fornlämning som finns i närheten av planområdet ligger utanför plangräns och
bedöms inte påverkas av planförslaget. Fornlämningsområdet har en osäker utbredning
och försiktighet ska iakttas vid grävning och annat arbete i dess närhet. Ett dagvattendike föreslås anläggas längs den östra plangränsen vilket innebär grävning nära fornlämningsområdet.
7.2

BEBYGGELSE
Bostäder, arbetsplatser och service m.m.

Planförslaget innebär en möjlig utvidgning av Carlsbergs bryggeriverksamhet, vilket
kan ge upphov till nya arbetstillfällen. Planen innebär inga nya bostäder eller andra
verksamheter som inte utgörs av industri.
Inom större delen av planområdet tillåts bebyggelse med en nockhöjd på 22 meter.
Byggrätten är flexibel och styr varken omfattning eller placering på bebyggelsen.
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Bebyggelsen i norra delen av planområdet regleras avseende byggnadshöjd och
avstånd från våtmarken, med hänsyn till fågellivet i Källstorps våtmarker.
− 200-350 meter från våtmarken regleras nockhöjden till 12 meter. Inom denna
zon bör bebyggelsens fasader utformas med hänsyn till fågellivet vid våtmarken. Det innebär att fasader mot nordost (mot våtmarken) bör utföras i ljus
kulör. Av hänsyn till fåglarna bör stora fönsterytor undvikas på fasader som
vetter mot våtmarken. Detta då fåglar riskerar att flyga in i fönsterrutorna och
skadas. Påflygningsrisken är större när fönstren är placerade högre upp på fasaden jämfört med om de är närmare marken. Även fönster placerade i hörnet av
byggnaden med genomsikt till nästa fasad bör undvikas.
− 0-200 meter från våtmarken upphävs den tidigare gällande detaljplanen och
ingen bebyggelse tillåts.
Stads-, landskapsbild och kulturmiljö

Planen möjliggör ny bebyggelse med en nockhöjd på 22 meter inom stora delar av
planområdet. Merparten av den nuvarande bebyggelsen har en byggnadshöjd på ca 9
meter. Det öppna, flacka åkerlandskapet innebär att bebyggelsen kan komma att synas
på långt avstånd. Trädridåer och vegetation i åkerlandskapet bidrar till att skymma
bryggeriområdet från många riktningar. Området kring bryggeriet präglas redan idag
av en storskalighet och en utbyggnad i enlighet med planförslaget bedöms endast få
begränsade konsekvenser på landskapsbilden.
Planförslaget bedöms inte få någon påverkan på kulturmiljövärden.
7.3

TRAFIK
Gång- och cykel

Gatuområdet längs Årstadsvägen får enligt planförslaget en bredd på ca 25-30 meter,
vilket innebär att det finns utrymme att bygga ut en gång- och cykelväg längs den norra
sidan av Årstadvägen. Det innebär att det kan skapas en gång- och cykelväg ända fram
till infarten till Källstorps våtmarker. Befintlig gång- och cykelväg slutar väster om
infarten till Carlsbergs område. Vid en utbyggnad av gång- och cykelvägen skulle det
krävas trafiksäkerhetsåtgärder vid infarterna till bryggeriet, för att åstadkomma en
säker gc-passage.
Kollektivtrafik

Planförslaget innebär inte någon utvidgning av kollektivtrafiken i närområdet.
Gator och parkering

Planförslaget möjliggör en ny infart till bryggeriet, i planområdets östra del. Det tidigare gällande utfartsförbudet förändras och anpassas till läget för ny infart. Längs resterande delar av vägen råder fortsatt infartsförbud till verksamhetsområdet.
Den nya infarten placeras mitt emot den befintliga infarten till fastigheterna Slätten 1:8
och 1:9, söder om Årstadvägen. Parkeringen kan utökas längre norrut för att kompen19 (29)
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sera för förlorade parkeringsplatser som en följd av den nya infarten. Placeringen av
den nya infarten innebär att redan hårdgjorda ytor används delvis.
Infarten och utvidgningen av parkeringen berör ett mindre avsnitt som ingår i Natura
2000-området, inom de delar som utgörs av åkermark. Detta bedöms inte innebära
några negativa konsekvenser för de värden som Natura 2000 avser att värna.
För den nya infarten uppger Carlsberg att anslutande tung trafik till bryggeriet uppgår
till cirka 200 tunga fordon/dygn, dvs 400 fordonsrörelser. Övrig trafik är något hundratal personbilar, beroende på var företagets personalparkeringar lokaliseras. Sammantaget bedöms således trafikflödet till mellan 600 och 800 fordon per dygn, vardagar. Trafikflödena ligger under de värden som innebär att ett separat vänstersvängfält rekommenderas, enligt trafikverkets publikation Vägar och gators utformning, VGU. I aktuellt planförslag föreslås dock ett vänstersvängfält för den nya infarten, då lastbilstransporterna riskerar att utgöra ett hinder för den genomgående trafiken längs vägen. Planförslaget möjliggör även ett högersvängfält för trafiken som kommer österifrån.
Huvuddelen av den tunga trafiken till bryggeriet bedöms komma från E6, dvs österifrån. Däremot kan en stor del av de anställda som utnyttjar personalparkeringen antas
komma västerifrån.
Vägen förslås få en bredd på ca 8-12 meter, där den är som bredast i höjd med vänstersvängfältet.
Infartsvägen till Källstorps våtmarker kan vara kvar och bedöms endast påverkas marginellt av den nya infarten.
7.4

FRIYTOR OCH OFFENTLIGA RUM
Lek och rekreation

Planförslaget innebär att det tillkommer ny bebyggelse närmare våtmarksområdet jämfört med i nuläget. Den nya infarten förslås ligga i närheten av parkeringen och skogsområdet söder om våtmarksområdet. Detta kan sammantaget innebära en viss negativ
påverkan på de rekreativa kvaliteterna i området. En utbyggnad enligt nollalternativet
hade dock haft betydligt större påverkan då det hade inneburit ny bebyggelse ännu
närmare våtmarken.
7.5

HÄLSA OCH SÄKERHET
Buller

Den ekvivalenta ljudnivån vid våtmarken i anslutning till planområdet är ca 50 dBA,
vilket innebär att fåglar vid våtmarken till viss del bedöms vara störda av vägtrafikbuller. Bullerkällan utgörs till allt väsentlig av trafik från väg E6.
Översiktliga beräkningar har gjorts av ljudnivåer från lastbilarna som rör sig inom
Carlsbergs område. Vid våtmarken beräknas ekvivalenta ljudnivån från Carlsberg till
ca 30 dBA. Vi genomförande av planen då lastbilarna inom Carlsbergs område kommer närmare våtmarken beräknas ekvivalenta ljudnivån till ca 33 dBA. Ekvivalenta
ljudnivån från lastbilarna inom Carlsbergs område ökar alltså med ca 3dBA. Men då
ljudnivåerna från vägtrafiken är helt dominerande kommer den totala ekvivalenta ljud20 (29)
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nivån vid våtmarken endast ökas med ca 0,1 dBA, vilket inte är en hörbar förändring.
Genomförande av planen innebär alltså ingen förändring av ljudnivåerna vid våtmarken. Med anledning av detta föreslås inga krav på bullerskyddsåtgärder inom planområdet. Om kommunens ambition är att sänka ljudnivåerna vid våtmarken krävs åtgärder vid den dominerande bullerkällan, dvs väg E6. En möjlig åtgärd är att uppföra en
skärm längs E6.
Planförslaget bedöms inte ge upphov till ökade bullernivåer med risk för människors
hälsa.
Farligt gods

Eftersom väg 150, Årstadvägen, utgör rekommenderad led för farligt gods ska en zon
längs vägen lämnas helt bebyggelsefri. I plankartan regleras detta med en ca 25 meter
bred zon längs vägen, vilken betecknas med prickmark och ska vara bebyggelsefri.
Zonen 25-30 meter från vägen betecknas med kryssmark och där får mindre
komplementbyggnader uppföras.
Risk för skred, erosion och översvämning

Det råder skredrisk längs Ätran men ingen identifierad skredrisk finns inom planområdet.
De norra delarna av planområdet är lågt belägna och riskerar att översvämmas. Hårdgjörning av ytor inom planområdet innebär att flödena ökar ytterligare och det finns
risk för att föroreningar sprids till Ätran. Det är därför viktigt att skapa ett dagvattensystem dimensionerat för ökade flöden och samtidigt omhänderta föroreningar. Mark
och byggnader inom områdets norra del bör höjdsättas med hänsyn till risk för översvämning.
Sociala aspekter

Planförslaget möjliggör en utvidgning av Carlsbergs verksamhet vilket kan innebära
fler arbetstillfällen. Planförslaget möjliggör en förlängning av gång- och cykelvägen
längs Årstadvägen, vilket förbättrar möjligheterna att ta sig till Källstorps våtmarksområde.
7.6

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten, spillvatten och dagvatten

Ledningar för vatten och spillvatten ordnas internt inom verksamhetsområdet och
ansluts till befintligt ledningsnät.
Ett nytt dagvattendike föreslås anläggas längs planområdets östra gräns, i utkanten av
verksamhetsområdet. Diket kopplas samman med det befintliga diket som löper i
utkanten av verksamhetsområdet. Vid områdets nordöstra hörn viker det nya diket av
västerut och leder till den dagvattendamm som förslås anläggas där (se illustration på
sid. 23). Läget för dagvattendammen och uppsamlingsdiket regleras med en
bestämmelse i plankartan. Diket bör anläggs som ett öppet dike, gärna utformat så att
det har en viss fördröjande effekt.
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De stora tillkommande körytorna är lågt belägna och har begränsade möjligheter till
fall för att leda dagvattnet. Den interna avvattningen tillsammans med höjdsättning och
val av uppfyllnadshöjd är mycket viktig. Ytor närmast tilltänkt dike kan eventuellt
direktavvattnas mot diket om man tar hänsyn till erosionsaspekten. Körbar linjeavvattning kan vara möjligt. Från vissa lågt anlagda ytor kan vatten behöva pumpas för att nå
diket.
Den föreslagna dagvattendammen har både fördröjnings- och reningsfunktion.
Reningen sker genom biologiska processer, oxidering och sedimentation. Partiklar,
främst gummirester och asfaltpartiklar, sedimenterar om omsättningstiden i dammen
hålls tillräckligt lång. I detta fall beräknas omsättningstiden till 4,2 dygn i genomsnitt.
Partiklarna samlar ofta på sig en hel del av tungmetaller och tyngre organiska miljögifter så det är viktigt för recipienten att sedimentationen är god. Olje- och dieselspill flyter upp till ytan på dammen och utsätts där för UV-ljus vilket kan bryta ner dessa ämnen. Den biologiska nedbrytningen av organiska miljögifter gynnas om det finns gott
om alger och annat organiskt material för bakterier att leva på. En medveten tillsats av
gödning och organiska rester kan förbättra reningen i dammen men man får se upp så
att det inte uppstår brist på syrgas.
För att kunna ta hand om häftiga flöden så behöver dammen ha en utjämningsfunktion.
Detta är inte i detta fall för att jämna ut flödet till Ätran utan för att hinna samla de
första, mest förorenade, delarna av avflödet. En tumregel för detta är att de första 10
millimetrarna innehåller det mesta av föroreningarna. Dammens utlopp sker via en
munk som har ett begränsat utflöde ner till normalvattenytan. När dammen är full leds
tillkommande vatten förbi inloppet. Det vatten som då kommer förutsätts vara renare
än det vatten som kommit tidigare och det skulle försämra reningsfunktionen i dammen om det inte leds förbi.
I dammen samlas med tiden ett sedimentlager på botten. Dammen har från början en
stor volym så tidsintervallen mellan tömning med sedimentsug blir relativt långa.
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Förslag på utformning av dagvattenhantering. Illustration från Dagvattenutredning,
2018-09-12, Melica, kompletterad 2019 03-12 av Falkenbergs kommun.

Värme, el, bredband och opto

I Årstadvägen finns ledningar för gas, el och fiber/bredband.
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Över norra delen av planområdet passerar en luftledning. Denna kan finnas kvar fram
tills dess att det är aktuellt att ta marken i anspråk för industriändamål. Därefter krävs
en flyttning av ledningen till nytt läge norr om planområdet.
Avfall

Råd och krav från Arbetsmiljöverket och de lokala föreskrifterna för avfallshanteringen ska följas. Råd och anvisningar för transport av hushållsavfall från Avfall
Sverige ska uppfyllas.
I Boverkets byggregler (BBR) finns bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar som ska tillämpas.
Avfallsutrymmen ska byggas med kapacitet för sortering av hushållsavfallet i matavfall och brännbart, utrymmena bör dimensioneras för utsortering av fler fraktioner vid
fastighet för att möta framtida behov.
Arbetsmiljöverket ställer idag krav på arbetsmiljön för renhållningsarbetare Avfallsutrymmen bör placeras så att de är lättillgängliga vid hämtning. Backning med sophämtningsfordon bör inte ske annat än i samband med vändning. På gator bör renhållningsbilarna vid tömning kunna disponera en plats med bredd 4 meter.
7.7

UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN

Planförslaget innebär att delar av den nu gällande detaljplanen upphävs. Det handlar
om mark planlagd för industri inom Natura 2000-området öster om planområdet och
mark i norr, i närheten av våtmarksområdet. Områdena där gällande plan upphävs
omfattar ca 11 ha.
Konsekvenserna av ett upphävande av tidigare detaljplan är att de berörd mark inte
längre kan användas för industriändamål. Kommunen är ägare av marken och planerar
att utveckla den i enlighet med skötselföreskrifterna för Natura 2000-området och med
hänsyn till våtmarksområdet.
8

GENOMFÖRANDE AV PLANFÖRSLAGET

8.1

BERÖRDA MARKÄGARE OCH FÖRVÄNTADE EXPLOATÖRER

Huvuddelen av planområdet omfattar del av fastigheten Rönnhagen 5 som ägs av
Carlsberg Supply Company AB och Slätten 1:1 som ägs av Falkenbergs kommun. I
områdets södra del berörs fastigheterna Slätten 1:8 som ägs av en privat fastighetsägare samt del av samfälligheterna Slätten s:4 och s:7.
Exploatör av kvartersmark är Carlsberg.
8.2

ORGANISATORISKA OCH ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid är 10 år från det datum detaljplanen har vunnit laga
kraft.
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Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att efter ansökan om
bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt. Planen fortsätter dock att gälla till dess att den
ändras eller upphävs.
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap

Inom mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd markägare/exploatör för byggnation och anläggningsarbeten. Vid utbyggnad av planområdet
åligger det exploatören att vid behov geotekniskt undersöka marken avseende t ex
bärighet och markradonförekomst. Vidare åligger det exploatören att söka de tillstånd
samt hålla de samråd som krävs enligt miljöbalkens regler.
Kommunen är huvudman för allmänna platser. Huvudmannaskapet innebär ett formellt
ansvar för iordningställande, drift och underhåll av mark och anläggningar inom allmän platsmark. Med huvudmannaskapet har kommunen en rättighet, men även en
skyldighet att ianspråktaga allmän platsmark. Detaljplanen innehåller ingen allmän
platsmark förutom Årstadvägen som redovisas som GATA. Trafikverket är huvudman
för vägen och ansvarar för drift och underhåll.
Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB) är huvudman för det allmänna
ren-, spill-, och dagvattennätet (Va-nätet) inom planområdet. Vatten och Miljö i Väst
AB (VIVAB) ansvarar för iordningsställande samt drift och underhåll av det allmänna
Va-nätet på uppdrag av huvudmannen.
E.ON. ansvar för elförsörjningen inom planområdet.
Skanova ansvarar för genomförande och skötsel av tele-anläggning.
Vid nybyggnation inom planområdet ansvarar berörd markägare/exploatör för att meddelande om eventuella flyttningar av underjordiska ledningar (ren-, spill-, dagvatten,
gas, tele, el mm) sker till berörd ledningshavare.
8.3

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning och dess konsekvenser

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till planen hörande fastighetsförteckningen.
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen. Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga inom planområdet. Lantmäterimyndigheten i Halmstad är förrättningsmyndighet inom aktuellt
detaljplaneområde.
Detaljplanen innebär förändringar i fastighetsindelningen och några av fastigheterna
och några av fastigheterna måste justeras så att de anpassas till detaljplanen. Nedan
redovisas konsekvenserna för samtliga berörda fastigheter.
Del av Slätten 1:1 ska regleras till Rönnhagen 5. Ca 33 472 kvm.
Del av Rönnhagen 5 regleras till Slätten 1:1. Ca 3870 kvm.
Del av Slätten 1:8 ska regleras till Slätten 1:1. Ca 57 kvm.
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Del av Slätten s:4 ska regleras till Slätten 1:1. Ca 27 kvm.
Del av Slätten s:7 ska regleras till Slätten 1:1. Ca 221 kvm.

Fastighetsregleringar.
Ledningsrätt och servitut

Huvuddelen av befintliga eldningsanläggningar inom området är belägna inom allmän
plats. För att möjliggöra bildande av ledningsrätt för ledningar som ligger inom
kvartsmark tillskapas u-område. Genom områdets norra del passerar en el-luftledning.
Ledningen föreslås flyttas till nytt läge norr om planområdet.
Respektive ledningshavare för allmänna ledningar, t ex tele och el, svarar själva för att
säkerställa rättighet för sina ledningar.
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EKONOMISKA FRÅGOR
Avtal

Planavtal som bland annat reglerar plantkostnader är tecknat mellan Carlsberg Supply
Company AB och Falkenbergs kommun.
Övriga kostnader för genomförande av planen såsom ombyggnad av väg 150 samt
berörda väganslutning till fastigheter belägna söder om vägen regleras via exploateringsavtal som tecknas i samband med antagande av ny detaljplan. Exploateringsavtalet ska godkännas av kommunfullmäktige senast samtidigt med antagande av
detaljplanen.
Ekonomiska frågor

Exploatören bekostar upprättandet av detaljplanen. Detta preciseras i planavtal mellan
exploatören och Falkenbergs kommun. Samtlig byggnation och anläggningsarbeten
inom kvartersmark bekostas av exploatören. Ombyggnationen av infarten till planområdet samt förlängning av GC-vägen fram till infarten till våtmarksområdet bekostas av
exploatören.
Kostnadsansvaret för eventuella flyttningar av underjordiska ledningar är beroende av
den rätt som ledningen är belägen i mark med. Kostnadsansvaret för flyttning eller
ombyggnad av ledningar kan även regleras i överenskommelse mellan ledningshavare
och markägare.
Geoteknisk undersökning avseende t ex markens bärighet och markradonförekomst,
vilket kan krävas vid byggnation, bekostas av exploatören.
Kommunen får intäkter vid försäljning av mark.
Kommunen får kostnader som exploatör för ombyggnad av väg 150 och eventuellt förrättningskostnader.
Trafikverket får som väghållare kostnader för drift och underhåll av väg 150.
8.5

TEKNISKA FRÅGOR
Trafik

Infarten till planområdet sker via befintlig allmän väg (väg 150) som trafikverket är
huvudman för.
9

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

9.1

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att ingen ny detaljplan antas, vilket medför att nuvarande
detaljplan fortsätter att gälla. Det innebär möjlighet att bygga 12 meter höga byggnader
ända fram till gränsen för våtmarksområdet i norr och in i Natura 2000-området i sydost. Undantaget är ytorna betecknade med prickmark, belägna längs med plangränsen,
Årstadsvägen, kraftledningen samt en skogbevuxen kulle mellan deponin och åkermarken.
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Avgränsningen av exploateringsområdet i nollalternativet motsvarar det område där
gällande detaljplan förslås upphävas i aktuellt planförslag.
Aktuellt planförslag innebär en högre byggnadshöjd, 22 m nockhöjd, inom delarna i
söder, i anslutning till befintlig verksamhetsbebyggelse. I förhållande till nollalternativet innebär aktuellt planförslag ändå ett större hänsynstagande till Natura 2000området och dess värden.
9.2

Miljökonsekvenser

Miljökonsekvensbeskrivningen för utbyggnaden inom denna plan relateras till de 16
nationella miljökvalitetsmålen. Av dessa bedöms följande vara av relevans för och
påverkas av denna detaljplan:

Nr

Miljökvalitetsmål Relevans

Detaljplanens inverkan på miljökvalitetsmålen

1

Begränsad
klimatpåverkan

Måttlig

Det är möjligt att kapacitetsutbyggnaden minskar det totala
transportbehovet för returglas genom mindre behov av omlastningar
och därmed ett minskat CO2-utsläpp. Byggfasen medför
transporter och användande av arbetsmaskiner och material
vilket innebär utsläpp av CO2 både under själva byggtiden
och vid produktion av byggnadsmaterial och maskiner.

2

Frisk luft

Liten

Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft beräknas komma att klaras
med marginal även efter en utbyggnad av planområdet.
Uppvärmningen förutsätts lösas på ett från miljösynpunkt
tillfredsställande sätt.

4

Giftfri miljö

Måttlig

Största giftpåverkan kommer sannolikt från dagvattnet. En bra
dagvattenhantering kan hindra dessa föroreningar från att nå Ätran.
Jämfört med gällande detaljplan minskar dagvattenmängden och
möjligheten till behandling ökar. Markföroreningar inom
planområdet förekommer inom deponin i öster.

7

Ingen
övergödning

Liten

Jämfört med gällande plan kan den hårdgjorda ytan bli mindre.
Utförseln av kväve till Ätran kan därmed bli mindre. I praktiken bestäms uttransporten till stor del av den dagvattenrening
som införs. Den kvarvarande jordbruksmarkens användning
kommer till största delen bestämma utförseln av fosfor.

8

Levande sjöar och
vattendrag
Grundvatten av
god kvalitet
Myllrande
våtmarker

Måttlig

Med en bra dagvattenrening och med tillräckligt avstånd till Ätran
ska påverkan på vattendraget bli icke märkbart.
Genom täckning av deponin ska föroreningsmängden i grundvattnet
minskas.
Källtorps våtmarker hyser ett antal störningskänsliga och
skyddsvärda fågelarter. Genom skyddsavstånd och begränsad
byggnadshöjd ska påverkan på fågelvåtmarken i norr kunna hållas
på rimlig nivå.

9

11

13

Ett rikt
odlingslandskap

Måttlig
Måttlig

Måttlig

Jämfört med gällande plan kan en större del av odlingsmarken bevaras.
Ett lämpligt brukande av den marken skulle kunna gynna den biologiska mångfalden med grund i Natura 2000-området.
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Stor

Vid exploateringen måste stor hänsyn tas till de störningskänsliga
arterna som häckar inom Källtorps våtmarker. Inverkan på Natura
2000-området i öster och ekskogen har minimerats i planen.

Tabell över de miljömål som antas påverkas av planändringen. De fetmarkerade miljömålen är de av Falkenbergs kommun prioriterade. Tabell från Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådshandling, 2019-03-12, Melica.

9.3

Ekonomiska konsekvenser

Planförslaget innebär att en ny infart anordnas för Carlsberg, vilket kräver en ombyggnad av väg 150 med vänster- och högersvängfält vid den nya infarten. Kommunen får
kostnader som exploatör för ombyggnaden av vägen samt inkomster vid försäljning av
mark.
9.4

Sociala konsekvenser

Förutom befintligt industriområde utgörs planområdet huvudsakligen av åkermark som
ligger i träda och till viss del är igenväxande med buskvegetation. Den direkt berörda
marken har ett litet värde för rekreation och friluftsliv. Planområdet ligger dock i
anslutning till Källstorps våtmarker och planförslaget innebär att avståndet mellan
industriverksamhet och våtmarken minskar, vilket till viss del kan påverka upplevelsen
inom våtmarksområdet. Ett genomförande av detaljplanen bedöms få små sociala konsekvenser. Avståndet till intilliggande bostäder är så pass stort att utvidgningen av
anläggningen inte bedöms orsaka olägenheter för närboende.

10

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Handläggare för planarbetet är stadsarkitekt Johan Risholm på Samhällsbyggnadsavdelning, Falkenbergs kommun. Planen har utarbetats av planarkitekterna Gunnar
Håkansson och Karin Edeskog på Norconsult AB i Göteborg.
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