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SAMMANFATTNING 

Kvänum kök AB avser att expandera sin verksamhet och behöver nya ytor för att kunna 

hantera större mängder gods. Den fastighet som avses tas i anspråk, Tornum 6:74, 

ligger i direkt angränsning till verksamhetens befintliga fabrik vilket ger möjlighet till 

att bygga den nya delen kopplad till befintliga byggnader. Kvänum köks befintliga 

anläggning och Tornum 6:74 är beläget i norra delen av Kvänums tätort.  

 

Med anledning av Kvänum köks expansion upprättar därför Vara kommun en 

detaljplan för fastigheten Tornum 6:74. Då Länsstyrelsen bedömt att detaljplanen 

innebär en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning inklusive en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomförs parallellt med framtagandet av förslaget 

till detaljplan. Syftet med en MKB är att möjliggöra en samlad bedömning av påverkan 

på människors hälsa och miljön till följd av detaljplanens genomförande. Detaljplanen 

och MKB:n är i ett skede där planhandlingarna ska samrådas med allmänheten och där 

de har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanens genomförande.  

 

Avgränsningen av MKB:ns innehåll har skett i samråd med länsstyrelsen och övriga 

berörda genom undersökningssamråd, vintern 2021, samt genom avgränsningssamråd 

våren 2022. Under samråden identifierades hantering av dagvatten och påverkan på 

recipienten som viktiga aspekter att belysa i MKB samt planens konsekvenser på 

jordbruksmark, kulturmiljö och natur.  

 

Orten Kvänum är i kommunens översiktsplan från 2012 identifierad som kommunens 

industrikluster, dit nya industrier ska förläggas.  

 

Denna detaljplan som avser industri förläggs i direkt anslutning till annan detaljplan 

för industri och tar endast ca 0,009% av kommunens totala befintliga yta av 

jordbruksmark i anspråk. I detaljplanekartan regleras mark avsedd för byggnation 

samt prickad mark där byggnader inte får uppföras. De prickade ytorna ligger 

placerade i planens ytterkanter och skyddar bl.a. Jungåns/Kvänumsåns kantzoner. 

Inom de prickade områdena kommer bl.a. översvämningszon för dagvattenhanteringen 

att placeras.  

 

Vara kommun har beslutat att vid planering, exploatering och förvaltning ska stor 

hänsyn tas till naturområden med höga sociala, kulturella och ekologiska värden. 

Naturområdenas förmåga att leverera ekosystemtjänster ska värnas och förstärkas. 

Genom att sträva efter att bevara områden med tillräcklig storlek och kvalitet 

säkerställs ekosystemtjänster så som exempelvis dagvattenhantering, luftrening, 

beskuggning, temperaturutjämning, pollinering, friluftsliv och biologisk mångfald.  

 

Den samlade konsekvensbedömningen visar att planförslagets konsekvenser på 

omgivningen är små jämfört med nollalternativet. Föreslagen dagvattenhantering 

innebär att miljökvalitetsnormerna i Jungån inte kommer att påverkas negativt och 

konsekvensen bedöms vara små-måttligt negativa jämfört med nollalternativet.  

 

Med regleringen av prickad mark skyddas befintlig naturmiljö längs med Jungån, 

planförslagets konsekvenser på naturmiljön bedöms som små. Även konsekvenserna 

för kulturmiljön bedöms som obefintliga jämfört med nollalternativet då det inte 

identifierats några värdefulla kulturmiljöer inom eller i anslutning till planområdet.  

 

Planen bedöms inte påverka möjligheten eller försämra möjligheten att uppnå gällande 

miljömål eller miljökvalitetsnormer. Producerande ekosystemtjänster i form av mat och 

livsmedel bedöms påverkas marginellt då tillgången på tjänsten minskar genom att 

stor del av ytan hårdgörs och inte längre kan brukas.  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Vara kommun arbetar med framtagande av en detaljplan vid fastigheten Tornum 6:74, 

som är belägen i norra delen av Kvänum tätort. Planförslaget syftar till att möjliggöra 

för en framtida expansion av det till planområdet angränsande företaget Kvänum kök 

AB (Kvänum kök). Företaget expanderar och har behov av att bygga ut befintliga 

lokaler för att möjliggöra ökad produktion och bättre logistik inom fabriken.  

1.2 MILJÖBEDÖMNING  

 

En strategisk miljöbedömning har genomförts parallellt med framtagandet av förslaget 

till detaljplan enligt lagstiftningen i 6 kap. miljöbalken (MB). Syftet med en miljö-

bedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en 

hållbar utveckling främjas. En del av miljöbedömningen innebär att ta fram en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vilken ska ingå som beslutsunderlag till detalj-

planens samrådshandling. (6 kap. 1§ MB). 

 

Syftet med denna MKB är att möjliggöra en samlad bedömning av påverkan på 

människors hälsa och miljön till följd av detaljplanens genomförande. MKB:n ska även 

ange hur detaljplanen påverkar möjligheten att uppfylla de nationella miljökvalitets-

målen. I MKB:n lämnas förslag på åtgärder för att förhindra eller minimera negativa 

miljöeffekter av föreslagna inriktningar och åtgärder i detaljplanen. Detaljplanen och 

MKB:n är i ett skede där planhandlingarna ska samrådas med allmänheten och där de 

har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanens genomförande.  

1.3 AVGRÄNSNING AV MKB 

Avgränsningen av MKBs innehåll har skett i samråd med länsstyrelsen och övriga 

berörda genom undersökningssamråd, vintern 2021, samt genom avgränsningssamråd 

våren 2022. Samrådens genomförande beskrivs vidare i avsnitt 2.  

1.3.1 TID  

Denna MKB avser beskriva de miljökonsekvenser som kan uppstå vid ett genomförande 

av detaljplanen, när planen är fullt utbyggd. Miljöpåverkan som kan uppstå under 

byggnationstiden bedöms endast övergripande i denna MKB. Bedömningen av berörda 

värden och konsekvenser kommer att utgå från detaljplanens tidshorisont som tar 

sikte på 2025. Kvänum kök planerar att bygga ut verksamheten under 2022-2025. 

1.3.2 GEOGRAFISKT  

Detaljplanen är avgränsat enligt Figur 1 och omfattar fastigheten Tornum 6:74. 

Miljökonsekvenserna kommer att bedömas inom planområdets geografiska 

avgränsning samt dess eventuella influensområden utanför planområdet. 
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Figur 1 Illustrationen visar ungefärligt planområde. 

1.3.3 MILJÖASPEKTER 

Ett avgränsningssamråd har genomförts tillsammans med Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län och Vara kommuns miljöförvaltning. Enligt länsstyrelsens yttrande, 

daterat 2022-05-30, bedöms följande miljöaspekter påverkas av detaljplanens 

genomföranden: 

 

• Recipient inkl. dagvatten och miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten 

• Jordbruksmark 

• Kulturmiljö 

• Natur 

 

Planens effekter analyseras även utifrån nationella mål, formella skydd och MKN. 

Avslutningsvis görs en samlad bedömning av planens konsekvenser.  
 

MKB:s detaljeringsnivå har anpassats utifrån detaljplanens syfte. De miljöaspekter som 

antas uppkomma i samband med planförslagets genomförande kommer i MKB 

bedömas utifrån de parametrar som beskrivs i 6 kap. 2 § MB.  
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2 SAMRÅD 

Förslaget för den nya detaljplanen för fastigheten Tornum 6:74 har samråtts i flera 

omgångar. Ett första avgränsningssamråd genomfördes hösten 2021 baserat på att 

ianspråktagande av jordbruksmark alltid medför betydande miljöpåverkan (BMP).  

 

Efter återkopplande från Länsstyrelsen i Västra Götalands län att den informationen 

justerats gjordes ett omtag och ett undersökningssamråd genomfördes under vintern 

2021. I yttrandet från länsstyrelsen bedömdes att BMP inte kunde uteslutas med 

hänvisning till åtgärder för dagvattenhanteringen och risk för påverkan på MKN i 

Jungån/Kvänumsån (Jungån). 

 

Våren 2022 genomfördes ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen och övriga 

berörda instanser för att avgränsa MKB:s omfattning. Länsstyrelsen anser att risk för 

betydande miljöpåverkan, till följd av planens genomförande, med avseende på 

miljökvalitetsnormer för vatten föreligger. I övrigt delar länsstyrelsen kommunens 

bedömning om inriktning för det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen 

men vill att förtydligande görs angående: 

 

• Nivå av skyfall som bedöms.  

• Dagvattenlösningen måste ta hänsyn till risken för översvämning till följd av 

skyfall från minst ett 100-årsregn. 

• Om och i sådana fall hur verksamheten kan innebära störningar för närmaste 

bostäder. 

 

Samrådshandlingar biläggs planhandlingen.  

3 PLANFÖRHÅLLANDEN 

3.1 ÖVERSIKTSPLAN 

3.1.1 ÖVERSIKTSPLAN 2012 

Planområdet är inte specifikt utpekat i Vara kommuns översiktsplan från 2012  

(ÖP 2012) dock fastställs att Kvänums tätort ska stärkas som kommunens 

företagskluster. I ÖP 2012 omnämns Kvänum som en ort känd för sin entreprenörs-

anda samt att Kvänum kök är ett av företaget i kommunen med flest anställda.  

 

I ÖP 2012 fastställs att industriområden ska lokaliseras så att störningar för de boende 

minimeras och att minsta möjliga skada ska ske i naturmiljön. Nybyggnation ska i 

första hand placeras i anslutning till redan befintlig bebyggelse för att underlätta 

utbyggnad av infrastruktur och samhällsservice. Nybyggnation i anslutning till redan 

befintlig bebyggelse gör att mängden jordbruksmark som tas i anspråk minskar. 

3.1.2 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLANEN FÖR KVÄNUM  

En fördjupad översiktsplan antogs 2000 för Kvänum (FÖP 2000). FÖP 2000 är 

vägledande för detaljplanearbetet i Kvänum och behandlar bland annat lämpliga 

områden för fortsatt utbyggnad av industri och bostäder, se vidare avsnitt 5.2.  

ÖP 2012 ersätter den fördjupade översiktsplanen för Kvänum i de delar där de inte 

stämmer överens. Jämfört med ÖP 2012 har FÖP 2000 fortfarande en hög grad av 

aktualitet enligt en aktualitetsprövning genomförd av Kommunfullmäktige 2019. 
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Enligt aktualitetsprövningen är FÖP 2000 fortsatt intressant vad gäller resonemang 

kring möjliga utbyggnadsområden. Verksamhetutbyggnad ska koncentreras öster om 

tätorten mellan vägarna 2623 och 2626. De områden som utpekas som ”skogs- eller 

grönområde inom vilket pågående mark- och vattenanvändning skall behållas” är 

fortsatt viktiga att bevara.  

3.2 DETALJPLANER 

 

Figur 2 Bilden redovisar planområdet och vilken del av planområdet som omfattas av gällande detaljplan. 

Delar av planområdet är sedan tidigare detaljplanelagt genom detaljplan del av Spättan 

7 och 8, m.fl. (Kommunalt arkivnummer 3503) som vann laga kraft 2008-05-28, se 

Figur 2. 

 

Detaljplanen del av Spättan 7 och 8, m.fl. syftade till att möjliggöra en utvidgning av 

kvartersmarken för industri för att tillgodose verksamt företags utbyggnadsplaner. 

Detaljplanen medger för industri som ej är störande för sin omgivning. 

 

Detaljplan 333 (kommunalt arkivnummer) är sedan tidigare upphävd.  

3.3 STRANDSKYDD 

Den del av Jungån som ligger i anslutningen till planområdet omfattas inte av 

strandskydd. 
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4 PLANFÖRSLAG 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra industrimark för expansion av Kvänum kök. 

Plankartan består huvudsakligen av kvartersmark industri, J, men reglerar även 

vattenområden samt mark som inte får förses med byggnader, se Figur 3. Högsta 

byggnadshöjden är begränsad till 10 meter och högsta totalhöjd till 11 meter. 

Marken regleras även för etablering av diken och dagvattenanläggningar.  

Figur 3 Utsnitt från plankarta. 

Planens utformning och begränsningar i ytor som inte får förses med byggnader 

skapar utrymme för lokalt omhändertagande av dagvatten och skyddar kantzonen mot 

Jungån. Den nya byggnationen kopplar direkt an till befintlig industribyggnad. 

5 ALTERNATIV 

5.1 NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet innebär att verksamheten på fastigheten Tornum 6:74 inte förändras 

det vill säga jordbruksmarken kvarstår i sin nuvarande form. Gården som ligger inom 

planområdet avses att rivas oavsett planens antagande eller ej. 

Vidareetableringen av Kvänum kök uteblir och verksamheten ges inte möjlighet att 

växa eller tillmötesgå sina expansionsbehov närheten av den plats där de finns idag. 

Den tunga trafiken till och från verksamheten förväntas förbli oförändrad alternativt 

öka då gods måste transporteras från befintliga anläggningen till externa lagrings-

möjligheter för temporär lagring och omlastning.  
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Det finns inga kommunala planer som bedöms påverka nuläget eller ett framskridet 

nuläge.    

 

Bedömda konsekvenserna för nollalternativet redovisas under respektive aspekt i 

avsnitt 8. 

5.2 ALTERNATIVA LOKALISERINGAR 

 

På karta i Figur 4 redovisas möjliga platser som avslagits som möjliga utifrån ovan 

argument. Kartan visar de utbyggnadsområden i Kvänum, nr 1-5, som pekats av Vara 

kommun i översiktsplanen som möjliga för nya verksamheter. Samtliga platser ligger 

på motsatta sidan av tätorten jämfört med Kvänum köks fabrik.  

 

 

Figur 4 Detaljerade karta över Kvänums tätort, som visar byggklara och framtida bostads- respektive 
verksamhetsområden. Aktuell detaljplan är markerad med svart streckad ring. Källa: Aktualitetsprövning 

ÖP 2012. 
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En etablering av Kvänum köks expansion i närområdet bedöms inte relevant då 

verksamhetsytan skulle korsas av Jungån eller av Storgatan och logistikvinster med 

utbyggnaden skulle tappas. Verksamheten skulle även komma närmare flera bostäder 

än föreslagen etablering. En expansion sydväst skulle även medföra stora logistiska 

förändringar av trafikflödet inom verksamhetsområdet samt ökade transporter inom 

tätorten.  

 

En annan lokalisering i tätorten bedöms inte aktuell då det skulle innebära att befintlig 

industri som behöver expandera inte kan ske utan skulle behöva omlokaliseras helt. 

6 NULÄGESBESKRIVNING  

Aktuellt planområde utgörs idag av ett öppet landskap och en gårdsbildning. Öster om 

planområdet passerar Storgatan och i väster rinner Jungån. På andra sidan av ån,  

ca 60-70m från planområdet finns ett bostadshus med gårdsbyggnader. Planområdet 

gränsar i söder till befintlig verksamhet, Kvänums kök.  

 

 

Figur 5. Planområdet sett från vägen på östra sidan.  (hämtat från Google maps 2021-09-22) 

Marken inom planområdet utgörs huvudsakligen av jordbruksmark. Marknivån inom 

området är relativt plan med en svag sluttning västerut mot Jungån (även kallad 

Kvänumsån). I anslutning till ån sluttar marken relativt brant och nivåskillnaden mellan 

åns botten och omgivande mark är ca 3 - 4 meter. Se markförhållandena inom 

planområdet i Figur 5. 

 

Inom planområdet i sydöstra delen finns en gårdsbildning med ett flertal byggnader. 

Denna gårdsbildning kommer att avyttras för att de plats åt utbyggnaden av Kvänum 

kök. Gården avgränsas i dag mot angränsande fastigheter av träd och en stenmur. 

Stenmuren angränsar till befintlig industrifastighet.   

 

En geoteknisk undersökning har genomförts där beräkningarna påvisar att säkerhets-

faktorn mot skred ligger över gällande riktlinjer. Detta under förutsättning att 

byggnation inte sker närmare än 5 meter från Jungån, öster om förlängningen av 

befintlig byggnad. Det får inte heller förkomma någon tillskottslast på ytan nära ån i 

höjd med gårdsmiljön. Längre norrut på fastigheten kan dock mindre tillskottslaster 

tillåtas, dock ej närmare släntkrön än 15 meter. Under förutsättning att ovanstående 

restriktioner följs bedöms stabilitetssituationen inom planområdet som tillfreds-

ställande. Se vidare beskrivning i bilaga 1 - PM Geoteknik. 
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7 BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 

7.1 BEDÖMNINGSMATRIS 

Bedömningen av miljökonsekvenserna till följd av detaljplanens genomförande utgår 

från det berörda områdets förutsättningar och värden samt bedömd omfattning av 

störningen eller ingreppet (effekten). Om en aspekt i ett område med stort värde 

avseende aktuell aspekt störs i stor omfattning innebär det stora negativa 

konsekvenser medan en liten störning på ett område med litet värde innebär små 

negativa konsekvenser. Positiva konsekvenser kan uppstå om inverkan på ett område 

är positiv.  

 

Områden med stora värden  till exempel riksintressen eller andra intressen 

som gäller på EU-nivå, såsom Natura 2000-

områden.  

Områden med måttliga värden  till exempel av regionala och större 

kommunala intressen.  

Områden med låga värden  områden med lokala och mindre kommunala 

intressen.  

Omfattningen av påverkan/effekten som detaljplanen antas medföra för respektive 

miljöaspekt bedöms enligt en skala:  

ingen – liten negativ – måttligt negativ – mycket negativ eller positiv. 

 

Konsekvenserna bedöms utifrån en sammanvägning av värdet och omfattningen av 

effekten, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Matris som illustrerar bedömningsmetodik i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Intressets 

värde 

Effekt (beroende av omfattning och varaktighet) 

Ingen 

effekt 

Mycket negativ 

effekt 

Måttlig negativ 

effekt 

Liten negativ 

effekt 

Positiv 

effekt 

Högt 

värde 

Ingen 

konsekvens 

Mycket stor-stor 

konsekvens 

Måttlig-stor 

konsekvens 

Måttlig 

konsekvens 

Stor positiv 

konsekvens 

Måttligt 

värde 

Ingen 

konsekvens 

Måttlig-stor 

konsekvens 

Måttlig 

konsekvens 

Liten-måttlig 

konsekvens 

Måttlig positiv 

konsekvens 

Lågt 

värde 

Ingen 

konsekvens 

Måttlig 

konsekvens 

Liten-måttlig 

konsekvens 

Liten 

konsekvens 

Liten positiv 

konsekvens 

 

Konsekvensbedömningen görs utifrån planens påverkan vid ett antagande samt 

förändringen mellan antagen plan och nollalternativet. 

7.2 OSÄKERHETER 

MKB:n genomförs utifrån bedömningar av en framtida situation som i detta fall 

sträcker sig fram till 2022-2025. Eftersom framtiden är osäker finns det i 

bedömningarna alltid en viss osäkerhet. Osäkerheter utgörs av oförutsedda fynd eller 

förutsättningar. Den här MKB:n bygger på information som har varit känd under 

planprocessen.  

 

Förslaget till detaljplan, som MKB:n är underlag till, är utformad på ett övergripande 

sätt för att skapa flexibilitet i genomförandet.  
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7.3 TILLÄMPLIGA MILJÖMÅL 

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som visar vägen mot ett 

hållbart samhälle. Målen beskriver det tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda till. 

För fysisk planering är framför allt miljömålet God bebyggd miljö vägledande. Hur vi 

bor och lever påverkar miljön på många sätt. Den kommunala översiktsplanen är ett 

avgörande verktyg för att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle.  

 

Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en beskrivning av hur 

relevanta miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas i planen.  

 

Följande miljömål har bedömts beröras av planförslaget: 

 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

12. Ett rikt odlingslandskap 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt och djurliv 

7.4 EKOSYSTEMTJÄNSTER  

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som människor får från naturens olika 

ekosystem. Landskapet inrymmer en rad värden för människan: ekologiska, kulturella, 

sociala och ekonomiska. Värdena är sammanlänkade med varandra och finns spridda 

över hela landskapsrummet. Om funktioner och egenskaper i landskapet identifieras 

och värderas kan de nyttor människan får av naturen synliggöras. Det är naturens så 

kallade ekosystemtjänster. Vilka ekosystemtjänster som är viktiga på en plats är 

beroende av naturtyper i landskapet, markförhållanden och förekomsten av 

ekosystemtjänsten både lokalt och i ett större perspektiv. Dessutom är det viktigt att 

beakta vem som får nytta av tjänsten idag eller i framtiden och hur denne påverkas om 

tjänsten försvinner. Ekosystemtjänster bidrar till vår välfärd och livskvalitet.  

 

Internationellt och nationellt är ekosystem-tjänsterna definierade och indelade i fyra 

olika typer utifrån vilken funktion de har. Dessa typer kallas producerande, reglerande, 

kulturella och stödjande ekosystemtjänster, se Tabell 2. 

 

Kompensationsprincipen ska tillämpas i planprocessen vilket innebär att negativa 

konsekvenser vid en exploatering i första hand ska undvikas och minimeras. Värdefulla 

funktioner och höga värden som ändå går förlorade vid en exploatering ska, så långt 

det är möjligt, återskapas i närområdet eller på annan plats i kommunen.  
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Tabell 2 Lista över ekosystemtjänster 

Följande ekosystemtjänster bedöms påverkas i 

denna bedömning:  

• Producerande: Mat och livsmedel 

• Reglerande: Rening av vatten 

• Stödjande: Biologisk mångfald 

 

Bedömning av detaljplanens påverkan på 

ekosystemtjänsterna sammanfattas under samlad 

bedömning avsnitt 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) regleras i 5 kap MB. De beskriver lägsta godtagbara 

miljökvalitet inom ämnesområdena utomhusluft, omgivningsbuller och vatten. MKN 

omfattar dels gränsvärden som ej får över- eller underskridas, dels riktvärden som ska 

eftersträvas och ej bör överskridas. MKN med åtgärdsprogrammen fungerar som 

styrmedel för att styra i riktning mot de nationella miljökvalitetsmålen. MKN anger 

även en högsta acceptabel föroreningsnivå till skydd för människors hälsa och miljön.  

 

Kommunerna är skyldiga att i sin fysiska planering samt prövning enligt plan- och 

bygglagen agera så att MKN kan följas. 

 

För denna detaljplan bedöms MKN för vatten vara relevant att beakta. En bedömning av 

hur detaljplanen uppfyller MKN finns i avsnitt 8.1.  

 

Risk för påverkan på MKN för buller och luft bedöms försumbar med planförslaget där 

verksamheten som ska etableras inte medför ökat buller eller utsläpp av partiklar etc. i 

sin process samt att trafiken från verksamheten inte bedöms öka markant.  
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7.5.1 VATTEN 

MKN för vatten är bestämmelser om kvaliteten på vatten i en vattenförekomst. MKN 

finns beslutade för Sveriges fem vattendistrikt: Bottenviken, Bottenhavet, Norra 

Östersjön, Södra Östersjön, och Västerhavet. Vattenförvaltningen och MKN är en 

konsekvens av EU:s ramdirektiv för vatten som införlivats i svensk lagstiftning genom 

vattenförvaltningsförordningen. MKN är ett juridiskt bindande styrmedel i MB. De 

anger uppsatta gränsvärden för störningar eller föroreningar som naturen eller 

människan bedöms kunna utsättas för utan att ta allt för stor skada. Normerna är ett 

rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets kvalitet vid en viss tidpunkt, till exempel 

”god status 2027”.  

 

I vissa fall finns det skäl att acceptera en mindre sträng MKN i en vattenförekomst eller 

att tidpunkten för när god vattenstatus ska vara uppnådd skjuts fram. Det 

övergripande målet för vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus till 2027 eller 

2039. Ett undantag från regeln är motiverat om det är tekniskt omöjligt att eller 

orimligt dyrt att vidta de åtgärder som krävs för att nå god status till det angivna 

målet. Undantag kan också motiveras om det av naturliga skäl inte är möjligt för 

vattenmiljön att återhämta sig trots att åtgärder sätts in. God status innebär god 

ekologisk och vattenkemisk status i alla inlands- och kustvatten. Det är kommunerna 

och myndigheter som har ansvarsskyldighet att följa MKN. 

 

Recipient för dagvatten från planområdet är Jungån som mynnar ut i Lidan. Jungån har 

enligt VISS idag "måttlig" ekologisk status och "uppnår ej god" kemisk status. 

8 MILJÖKONEKVENSER 

8.1 UTSLÄPP TILL VATTEN  

8.1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Recipient 

Väster om planområdet passerar Jungån (MS_CD: WA87975478 VISS EU_CD: SE646591-

134690), se åns sträckning i Figur 1. Jungån bedöms på aktuell sträcka uppnå måttlig 

ekologisk status och uppnår ej god status avseende kemisk status.  

 

Beslutade MKN för vattenområdet är god ekologisk status senast 2027 och god kemisk 

status. Jungån mynnar i Lidan. 

 

Dagvattenhantering 

Inom planområdet finns det idag inget befintligt dagvattennät. Nederbörden som faller 

till planområdets jordbruksmark infiltrerar främst ner i marken. Vid regn som är så 

kraftiga eller långvariga att marken blir vattenmättad, rinner vattnet till Jungån. 

 

Den generella infiltrationskapaciteten för planområdet, med utgångspunkt från SGU:s 

jordartskarta och markgenomsläpplighet visar att marken har begränsade möjligheter 

till infiltration.  

 

Planområdet har inga tydliga lågpunkter utöver Jungån, se Figur 6 och Figur 7. De två 

rinnvägarna som visas inom planområdet är dels nära strömfåran, den nordligaste, 

dels en liten i södra delen av planområdet. 
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Figur 6. Lågpunkter och rinnvägar. Planområdets gräns visas med streckad svart linje. Efter länsstyrelsens 
öppna kartjänst Ytavrinning och lågpunkter. Källa: Dagvattenutredning, Melica, 2021 

 

 
Figur 7. Planområdet längs Jungån. Källa: Dagvattenutredning, Melica, 2021 

8.1.2 PÅVERKAN OCH EFFEKTER 

Planförslaget innebär att jordbruksmark kommer tas i anspråk för hårdgjorda ytor och 

byggnader. Den framtida markanvändning medför att mer vatten kommer att rinna av 

ifrån mark och tak när det regnar. En dagvattenutredning genomfördes 2021, se  

bilaga 2.  

 

Dagvattnet, med eventuella föroreningar från verksamhetsytorna leds via dike och ges 

möjlighet att avrinna på gräsklädd mark och binda till organiskt material. Från plan-

området sker en begränsning av utflödet till totalt 10 l/s.  
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De flöden som idag infiltrerar i den jordbruksdränerade åkermarken respektive vad 

som avrinner från dess yta är svåra att uppskatta. För de nuvarande förhållanden och 

före exploatering uppskattas infiltrationskapaciteten på åkermark med lera vara runt 

10-40 mm/h och att regn som överstiger 50 mm/h naturligt avrinner. Ett antaget flöde 

som avrinner från fältets yta skattas till 10 l/s. Regnmängder som ska omhändertas 

blir för planområdet ca 1 100 m³.  

 

Den föreslagna dagvattenhanteringen omfattar etablering av ett infiltrationsmagasin i 

anslutning till byggnaderna för att tillse fortsatt infiltration och på så sätt motverka 

framtida sättningar. Flödesbegränsning ske genom etablering av större fördröjnings-

magasin under mark samt fördröjning i översvämningszon i markytan, se Figur 8. 

 

 

Figur 8 Framtida markanvändning med takyta i rött, hårdgjord mark i svart och planområdesgräns som 
streckad röd linje. Dagvattenförslagets dike visas med turkos färg. Ytbehovet för damm/översvämningszon 
och rörmagasin redovisas med cirkel respektive rektangel. Källa: Dagvattenutredning Melica 

Ett dike skapas för att omhänderta avrunnet dagvatten från de hårdgjorda ytorna så att 

på ytan avrunna föroreningarna tas om hand. Vid bräddning, när rörmagasin/ 

dagvattenkassetter går fulla så bräddar vattnet ut på en större, nedsänkt, gräsklädd yta 

med en större brunn. Ytan fungerar som ett tillfälligt magasin så länge regnet pågår 

och till dess att nederbördsflödet blir lägre. Anläggningen ser till att endast låga 

dagvattenflöden på upp till 10 l/s lämnar området vid regn i storleksordningen upp till 

vad som inträffar vart tjugonde år.  

 

Beräkningarna av dagvattenflöden och föroreningarna är gjorda i StormTac och 

jämförda riktvärden kommer från samma beräkningsverktyg. Beräkningarna och 

resultaten redovisas i sin helhet i bilaga 3.  
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Översvämning och skyfall 

Vid skyfall, 100 års regn, uppkommer mer vatten än dagvattenanläggningarna kan 

hantera. Vid beräkningarna har klimatfaktor 1,25 använts. Överskottet kommer då att 

rinna på markytan, ner mot ån. Det ger tillfälligt stora flöden, liknande vad som händer 

vid befintliga förhållanden ifall ett skyfall kommer när marken är vattenmättad eller 

frusen. Hela planområdet lutar svagt mot Jungån och risken för översvämning inom 

området kan anses liten. 

 

Även vid skyfall kommer vatten att samlas upp av infiltrationsmagasin, fördröjnings-

magasin och översvämningszon så att utflödet i ån dämpas. För att skyddas från 

inträngande vatten vid skyfall behöver alla byggnader höjdsättas med färdigt golv 20 

cm över mark. Markytor öster om den tillkommande byggnationen kan tillfälligt 

drabbas av stående vatten när det regnar mer intensivt än att vattnet hinner rinna bort, 

men vattendjupet överstiger aldrig 20 cm. 

 

Recipientens värde bedöms som måttlig och effekten som liten. 

8.1.3 KONSEKVENSER 

Nollalternativet 

I nollalternativet införs ingen dagvattenhantering i planområdet. Avvattning sker som 

tidigare där merparten av regnvatten som faller till planområdets jordbruksmark 

infiltrerar ner i maken. Vid kraftiga eller långvariga regn kan marken bli mättad och 

vattnet rinner då direkt till Jungån.  

 

Nollalternativet bedöm inte medföra några negativa eller positiva konsekvenser då 

jordbruksmarken inte längre brukas och nytt gödsel inte tillförs marken. 

 

Planförslaget 

Med föreslagna reningsåtgärder för dagvatten kommer de samlade utsläppen ligga 

under riktvärdena och bedömningen är att MKN inte påverkas negativt, framförallt då 

vattnet i recipienten har höga halter av magnesium och kalcium som ger tillräckligt 

skydd för biota från, i detta fall, påverkan av tungmetaller.  

 

Planförslaget bedöm endast medföra liten negativ konsekvens jämfört med 

nollalternativet.  

8.1.4 FÖRSLAG TILL SKYDDSÅTGÄRDER 

Inga särskilda skyddsåtgärder bedöms relevanta om utbyggnaden av dagvatten-

hanteringen sker enligt ovan beskrivet.   

8.2 JORDBRUKSMARK 

Jordbruksmarken i Sverige skyddas i Hushållningsbestämmelserna, 3 kap. 4§ MB enligt 

nedan: 

 

”Jord- och skogsbruk av nationell betydelsen som brukningsvärd jordbruksmark får tas 

i anspråk för bebyggelse eller anläggning endast om det behövs för att tillgodose 

väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk” 
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8.2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Befintlig jordbruksmark som omfattas av detaljplanen utgörs av åkermark och kommer 

att avvecklas och ersättas med mark för verksamhetsutveckling. Aktuellt planområde 

beräknas ta ca 3,5 hektar mark i anspråk. Jordbruksmarken inom planområdet brukas 

inte i nuläget.  

8.2.2 PÅVERKAN OCH EFFEKTER 

Enligt ÖP 2012 utgörs huvuddelen av kommunens jordbruksmark av åkermark, 39 260 

hektar (2010). Detta innebär att ca 0,009 % av den åkermark som finns och brukas 

inom kommunen idag försvinner genom denna exploatering. Påverkan på marken blir 

irreversibel och för att jordbruksmarken försvinner för gott. Området som tas i anspråk 

är dock relativt litet och i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Planområdet är 

inte utpekat i översiktsplanen som föreslagen verksamhetsmark men området har en 

fördel geografiskt med sitt läge intill befintlig industribebyggelse och blir därför en 

naturlig förlängning på det området samt medför inte en splittring av sammanhållen 

jordbruksmark. 

 

Generellt blir påverkan av planförslaget en förlust av brukningsvärd jordbruksmark 

inom kommunen om än i liten omfattning. Planerad markanvändning gör det omöjligt 

att återställa marken till jordbruksmark som sådant behov uppstår i framtiden. 

Jordbruksmarkens värde bedöms som låg och effekten som liten.  

8.2.3 KONSEKVENSER 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att jordbruksmarken finns kvar och fortsätter brukas på det 

sätt som sker idag det vill säga inget jordbruk bedrivs. Inga negativa konsekvenser 

bedöms uppstå.  

 

Planförslaget 

Att bygga på jordbruksmark medför att naturresurser för livsmedelsproduktion och 

lokala försörjningsresurser går förlorade. Detta i sin tur medför negativa konsekvenser 

för möjligheten till ett mer klimatanpassat samhälle med minskad import och transport 

av livsmedel. Ytan som tas i anspråk är relativt liten i förhållande till resterande 

jordbruksmark i kommunen vilket mildrar konsekvensen. 

 

Planförslaget bedöms medföra liten negativ konsekvens jämfört med nollalternativet.  

8.2.4 FÖRSLAG TILL SKYDDSÅTGÄRDER 

Inga åtgärder bedöms relevanta. 

8.3  KULTURMILJÖ 

Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, dvs. som i varierande grad 

präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras 

och avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller 

större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra sig om intensivt 

utnyttjade stads- eller industriområden såväl som extensivt påverkade skogs- eller 

fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även 

immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till en plats eller ett 

område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet. (Definition av kulturmiljö, 

Riksantikvarieämbetet). 
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8.3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Riksantikvarieämbetets ”Fornsök” visar att ingen fornlämning finns inom planområdet. 

Västergötlands museum utförde under september 2021 en arkeologisk utredning inom 

området, se bilaga 4. Sammanlagt drogs 25 sökschakt inom utredningsområdet utan 

att något av intresse framkom. De flesta sökschakten placerades i åkern. Där bestod 

matjordslagret av brun lerig humus och botten av lera I samband med utredningen 

påträffades inget av antikvariskt intresse.  

  

Inom planområdet finns befintlig gårdsbildning som kommer att rivas. I samband med 

den arkeologiska utredningen drogs några sökschakt mellan de olika byggnaderna. 

Där bestod botten i enstaka schakt av morän, resten av lera. De två bostadshusen är 

daterade till 1959. Vara kommun avser att dokumentera befintlig bebyggelse inför 

planerad rivning, detta kommer att redovisas i planbeskrivningen.  

 

Området i anslutning till Jungån är buffertzon för identifierad vattenknuten verksamhet 

som t.ex. kulturmiljöer, se Figur 9. Jungån bedöms som helhet ha ett kulturhistoriskt 

värde med en preliminär värderingsklass av 2 av 4 där klass 1 är höga 

kulturmiljövärden och 4 låga. I genomförd inventering
1

 finns inget angivet om marken i 

anslutning till planområdet.  

 

I närheten av utredningsområdet, motsvarar planområdet, finns fornlämningar i form 

av bland annat stensättning och hög. Se röd markering i Figur 9. 

 

 

Figur 9 Orange markering visar utbredning av buffertzon för identifierad vattenknuten verksamhet. Källa: 

Länsstyrelsens informationskarta.  

8.3.2 PÅVERKAN OCH EFFEKTER 

Västergötlands museum anser att inga fler åtgärder behövs inför fortsatta planer inom 

utredningsområdet. Länsstyrelsen har ur antikvarisk synpunkt heller inget att erinra 

mot att den berörda marken används för avsett ändamål enligt meddelande daterat 

2020-10-14.  

 

Det kulturhistoriska värdet är lågt i planområdet och effekten bedöms liten. 

 
1 Åtgärdsområde Lidan, Områdesbeskrivning inför fältinventering, Dnr: 436-15566-2013 
Publicerad: 2017-05-24. Projekt VaKul Etapp II 
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8.3.3 KONSEKVENSER 

Nollalternativet 

För nollalternativet bedöms påverkan på kulturmiljö utebli eftersom området inte 

exploateras. Därmed bedöms inga konsekvenser uppstå. 

 

Planförslaget 

Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå från planförslaget då utredningen visar att 

det inte förekommer några tidigare okända fornlämningar inom aktuellt område som 

kan påverkas av exploateringen. Byggnaderna i gårdsbildningen har inget högt 

kulturellt värde och konsekvenserna av planförslaget bedöms små. 

 

Planförslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser jämfört med 

nollalternativet.  

8.3.4 FÖRSLAG TILL SKYDDSÅTGÄRDER 

Inga skyddsåtgärder bedöms relevanta. 

8.4 NATUR  

8.4.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Det finns inga skyddade naturområden inom planområdet, största delen av ytan utgörs 

av jordbruksmark.  

 

I planområdets sydöstra del finns en befintlig gårdsmiljön som omges av äldre träd 

(alléformation) samt en stenmur se Figur 10. Stenmuren är ca 20 meter lång,  

ca 0,5 meter hög samt 40 cm bred och gränsar mot industrifastigheten samt mot 

jordbruksmarken. Stenmuren kan innehålla livsmiljöer för flora och fauna. 

Alléformationen och stenmuren omfattas troligen av biotopskydd.  

 

 

Figur 10 Del av stenmuren som angränsar till den oexploaterade jordbruksmarken. Foto: Vara kommun 

Jungåns slänter är branta och nivåskillnaden mellan åns botten och omgivande mark är 

ca 3 - 4 meter. Kantzoner har ett antal olika funktioner. Bland annat gynnar 

organismers möjlighet att röra sig uppströms och nedströms i vattendraget, filtrerar 

vatten, påverkar sedimentationen och temperaturen i vattnet. Det finns inga erosions-

skador i kantzonen. 
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8.4.2 PÅVERKAN OCH EFFEKT 

Utbyggnadsförslaget innebär att en större byggnad byggs samt ytor runt byggnaden 

hårdgörs. Markytor närmast Jungån kommer att regleras så att byggnader inte får 

uppföras inom dessa ytor. Den prickade ytan har ett avstånd mellan 15- 80 meter från 

åkanten, se plankarta i Figur 3. Planerad dagvattenhantering innebär intrång i det 

prickade området i och med placering av dagvattendiken samt en översvämningszon. 

Översvämningszonen kommer placeras ovan befintlig kantzon till Jungån. Aspektens 

värde bedöms som måttlig och effekten bedöms som liten.  

 

Träden omger 3 av 4 sidor av gården, se Figur 1Figur 1 Illustrationen visar ungefärligt 

planområde.. Av de träd som omger gården har  

ca 20 stycken en stamdiameter över 20 centimeter. De träden som står längs med 

vägen utgörs av poppel och bok, totalt 6 träd totalt varav tre bedöms ha dålig 

kondition. De träd som angränsar mot befintlig industrifastighet består av björk, ek 

och lönn och står på rad i alléformation men är ingen anordnad allé. Kommunen 

bedömer att den eken som står i denna alléformation är det träd mest värde i området, 

då den är kraftigt uppvuxen och i god kondition.  Eken kommer att bevaras och 

skyddas i planen och övriga träd kommer att avverkas. 

 

Värdet för aspekten bedöms liten och effekten måttlig. 

8.4.3 KONSEKVENSER 

Nollalternativet 

Om aktuell detaljplan inte antas sker ingen påverkan på naturmiljöerna inom 

planområdet och konsekvenserna bedöms utebli.  

 

Planförslaget 

Konsekvensen för naturmiljön i anslutning till Jungån bedöms som liten då kantzonen 

till ån inte ska tas i anspråk och inga byggnader får anläggas inom prickatområde.  

 

Den stenmur som finns vid gårdsmiljön kommer delvis att tas bort och de stenar som 

flyttas läggs på kvarvarande delar av muren eller på annan lämplig plats inom 

planområdet. De naturvärden som finns i stenmuren kan dock komma att påverkas 

temporärt men ges möjlighet att återetableras. Om dispens bedöms behövas kommer 

den lämnas in till länsstyrelsen i samband med granskning av planen.  

 

Av de träd dom finns vid gårdsmiljön bedöms en större ek vara det träd som av Vara 

kommun bedöms har högst värde. Alléformationen längs Storgatan samt eken kommer 

att sparas, övriga träd kommer att avverkas vilket ger konsekvenser på de naturvärden 

som kan finnas i de träd som avverkas. Om dispens bedöms behövas kommer den 

lämnas in till länsstyrelsen i samband med granskning av planen. 

 

Konsekvenserna för naturmiljön bedöms bli liten-måttlig. 

8.4.4 FÖRSLAG TILL SKYDDSÅTGÄRDER 

Inga skyddsåtgärder bedöms relevanta utöver de åtaganden som sker i planen enligt 

ovan. 
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8.5 NÄRLIGGANDE BOSTÄDER 

8.5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Närmaste bostäder finns på västra sidan av Jungån, ca 60-70 m från planområdet. 

Nordost om planområdet finns ytterligare bostäder på ett avstånd av ca 140 m. 

Planområdet gränsar i söder till befintlig verksamhet, Kvänums kök. Närliggande 

bostäder visas i Figur 11. 

 

 

Figur 11 Närliggande bostäder vid planområdet. Källa: Länsstyrelsen WebbGis 

8.5.2 PÅVERKAN OCH EFFEKTER 

Den nya detaljplanen medför att jordbruksmarken försvinner och industribyggnader 

uppförs. All tillverkning ska ske inomhus men det kan ske en viss hantering i form av 

omlastning samt transporter inom det nya planområdet.  

8.5.3 KONSEKVENSER 

Nollalternativet 

För nollalternativet bedöms konsekvenserna för närboende bli liten till måttlig då 

nuvarande mängd tung trafik förväntas förbli oförändrad vid nollalternativet alternativt 

öka då gods måste transporteras till externa lagringsplatser för temporär lagring. 

 

Planförslaget 

Konsekvenserna av planförslaget bedöms ge liten negativ konsekvens då all 

tillverkning sker inomhus.  

8.5.4 FÖRSLAG TILL SKYDDSÅTGÄRDER 

Inga skyddsåtgärder bedöms relevanta. 
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8.6 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER UNDER BYGGTIDEN 

Byggskedet för planens genomförande kan innebära påverkan på luft, buller och vatten 

samt innebära risker förknippade med anläggningsarbeten.  

 

Under byggskedet kan påverkan ske på Jungån genom utsläpp från till exempel trafik 

och schaktarbeten. Genom att redan i inledningsskedet ha vidtagit åtgärder för att 

förhindra utsläpp kan effekterna av byggverksamheten dämpas eller helt utebli. 

Schaktarbeten och transporter kan även orsaka bland annat grumling av dagvattnet.  

 

För att förhindra att förorenat dagvatten når recipienten under byggskedet kommer 

fördröjningsmagasin och diken för dagvatten anläggas tidigt i byggprocessen.  

 

Under byggskedet finns även risk för utsläpp av främst oljeprodukter från entreprenad-

maskiner. Spill hanteras genom att absorptionsmedel finns tillgängligt, vilket ska vara 

ett krav på arbetsplatsen.  

 

Bullerstörningar och vibrationer kan också uppstå under byggskedet, vilket kan ge 

påverkan på omgivningen. Det är främst buller från anläggningsmaskiner som ger 

ökade ljudnivåer.  

 

Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15. 

Bullervärdena för ekvivalent ljudnivå är angivna som frifältsvärden under dag, kväll 

respektive natt. För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler finns även ett värde 

för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast), LAFmax, nattetid klockan 22–07. De allmänna 

råden innehåller även rekommendationer om när högre riktvärden bör kunna tillåtas 

vid olika typer av verksamheter. Huruvida riktvärden kan klaras under hela byggtiden 

går inte att säga i dagsläget eftersom det inte är klart hur arbetena kommer att 

utföras. Detta bör utredas av utförande entreprenad.   

 

Att återvinna uppgrävda massor inom området för utfyllnad är resurseffektivt. Schaktas 

massor från ett ställe inom området kan de med fördel användas till utfyllnad inom 

någon annan del av området om de har rätt egenskaper för ändamålet. Det minskar 

arbetets klimatpåverkan och sparar pengar inom projektet.  

 

Omfattande byggtrafik och markarbeten under flera månader, kan sammantaget vara 

en påfrestning på närboendes hälsa på grund av påverkan från ökat buller, försämrad 

framkomlighet på vägar, damning och risk för förorening till mark och vatten med 

mera. Ett sätt för kommunen att minska denna påverkan är att ställa miljökrav på dem 

som ska upphandla entreprenörer avseende bland annat arbetsmaskiner, fordons-

bränsle, bevattning av vägar och restriktioner för buller för att minska miljöpåverkan. 
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9 SAMLAD BEDÖMNING 

9.1 MILJÖMÅL 

En bedömning av hur planförslagets genomförande påverkar miljökvalitetsmålen 

redovisas i Tabell 3. Följande miljömål bedöms inte påverkas av genomförandet av 

planen och redogörs därför inte för: Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strål-

miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Grundvatten 

av god kvalité, Levande skogar och Storlagen fjällmiljö. 

 

Tabell 3. Planförslagets möjlighet att uppnå miljökvalitetsmål  

Miljökvalitetsmål Planförslagets möjlighet att uppnå miljökvalitetsmålen 

1. Begränsad 

klimatpåverkan 

Med nollalternativet skulle Kvänum kök inte ha möjlighet att 

utöka sin produktion på ett logistiskt optimalt sätt. 

Nuvarande mängd tung trafik förväntas förbli oförändrad vid 

nollalternativet alternativt öka då gods måste transporteras 

till externa lagringsplatser för temporär lagring.  

Planförslaget medför att trafikmängderna temporärt kan öka 

inom och från området under byggskedet men återfå till 

dagens mängder när produktionen är igång. 

Planförslaget bedöms inte motverka miljömålet och skapar 

möjligheten att uppnå miljömålet jämfört med 

nollalternativet som medför fler transporter.  

2. Frisk luft Planförslaget bedöms inte motverka miljömålet och skapar 

möjligheten att uppnå miljömålet jämfört med 

nollalternativet som medför fler transporter. 

3. Bara naturlig 

försurning 

Genomförandet av planförslaget bidrar i viss mån till 

försurning, främst genom ökad biltrafik till och från området 

där fordonen drivs på fossila bränslen. Samtidigt kan 

teknikutvecklingen med elfordon bidra till måluppfyllelsen. 

7. Ingen övergödning Med föreslagen dagvattenhantering med fördröjningsmagasin 

kan förhållanden i recipienten före exploatering efterliknas. 

Planförslaget bedöms inte motverka miljömålsuppfyllelsen. 

8. Levande sjöar och 

vattendrag 

Dagvattenflödena från området beräknas öka med planens 

genomförande då jordbruksmark ersätts med hårdgjorda 

ytor. Dagvattenhanteringen inom området utvecklas där 

dagvatten leds via diken till fördröjningsmagasin som även 

ska kompletteras med en översvämningszon för att klara 

större dagvattenmängder.  

Planförslaget bedöms inte motverka miljömålsuppfyllelsen.  

13. Ett rikt 

odlingslandskap 

 

Jordbruksmark tas i anspråk och exploateras enligt 

planförslaget. Planförslaget bedöms inte påverka den 

nationella försörjningsgraden nämnvärt men bedöms påverka 

miljömålsuppfyllelsen negativt. 
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Miljökvalitetsmål Planförslagets möjlighet att uppnå miljökvalitetsmålen 

15. God bebyggd miljö Ökande mängder trafik riskerar att ge något ökade mängder 

buller i nära anslutning till planområdet. Att placera 

verksamheter utanför stadskärnan och i nära anslutning till 

befintlig verksamhet gynnar boendemiljöer inne i staden och 

även påverkan på miljömålsuppfyllelsen.  

I ÖP 2012/FÖP 2000 identifieras Kvänum som den ort i 

kommunen där det ska skapas ett industrikluster. Att bygga i 

anslutning till redan befintlig bebyggelse kan även skapa 

förutsättningar för att underlätta utbyggnad av infrastruktur 

och samhällsservice.  

Planförslaget bedöms inte motverka miljömåls-uppfyllelsen. 

16.  Ett rikt växt- och 

djurliv 

Planförslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk och 

biotopskyddade miljöer avvecklas delvis för anläggandet av 

verksamhetsmark. Jordbrukslandskap är inte bedömt att ha 

ett högt naturvärde. Planförslaget bedöms inte motverka 

miljömålsuppfyllelsen. 

9.2 EKOSYSTEMTJÄNSTER 

I Tabell 4 redovisas en samlad bedömning påverkan på ekosystemtjänsterna för 

genomförandet av planförslaget och för nollalternativet. Förutsättningen för 

bedömningarna av planförslaget är att alla åtgärder beskrivna i planförslaget vidtas.  

 

Tabell 4 Samlad bedömning av påverkade ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänst Planförslaget Nollalternativet 

1. Producerande:  

Mat och livsmedel 

Tillgången på tjänsten minskar 

genom att stor del av ytan 

hårdgörs och inte längre kan 

brukas. 

Ekosystemtjänsten 

påverkas marginellt. 

2. Reglerande:  

Rening av vatten 

Tillgången på tjänsten minskar 

genom att stor del av ytan 

hårdgörs. 

Utsläpp från verksamhetsområdet 

kan påverka växters och 

organismers förmåga att rena 

vatten som uppkommer inom 

området. Den exploaterade ytan 

kommer anslutas till 

dagvattenhantering så att 

recipienten inte påverkas. 

Ekosystemtjänsten 

påverkas inte. 
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Ekosystemtjänst Planförslaget Nollalternativet 

3. Stödjande:  

Biologisk mångfald 

Tillgången på tjänsten minskar 

genom att stor del av ytan 

hårdgörs och den biologiska 

mångfalden reduceras. 

Kantzon samt delar av omgivande 

mark kring Jungån kommer dock 

förläggas med prickmark dvs. inga 

byggnader för uppföras där. 

Den del av stenmuren som 

påverkas kan kompenseras genom 

att stenarna samlas på lämplig 

plast inom området eller läggs på 

kvarvarande del av muren.  

Alléformationen av träd längs 

Storgatan samt eken sparas.  

Ekosystemtjänsten 

påverkas inte. 

 

Den sammanlagda bedömningen är att ekosystemtjänster inte kommer att försvinna i 

ett regionalt perspektiv vid ett genomförande av planförslaget. När jordbruksmark tas i 

anspråk för verksamhet försvinner lokalt producerande ekosystemtjänster som mat 

och livsmedel och i vissa fall stödjande som biologisk mångfald men marken brukas 

inte idag. För detta planförslag kommer kommunens samlade jordbruksareal minskas 

marginellt. 

9.3 MILJÖKONSEKVENSER 

I Tabell 5 redovisas en samlad bedömning av konsekvenserna för genomförandet av 

planförslaget och för nollalternativet. Förutsättningen för bedömningarna av plan-

förslaget är att alla åtgärder beskrivna i planförslaget vidtas.  

 

Tabell 5. Samlad konsekvensbedömning för planförslaget och nollalternativet.  

Miljöaspekt Planförslaget jämfört med 

nollalternativet 

Nollalternativet 

Recipient och 

dagvattenhantering 

Liten negativ konsekvens. 

Med vald fördröjning i magasin och 

med ett begränsat, lågt flöde som 

avrinner till Jungån kan möjligen 

förhållanden före exploatering 

efterliknas. Bedömningen är att 

MKN inte påverkas negativt. 

Inga konsekvenser. 

Dagvatten blir 

oförändrad inom 

aktuellt planområde. 

Jordbruksmark Liten negativ konsekvens. Inga konsekvenser. 

Jordbruksmarken 

kvarstår i sin 

nuvarande form. 

Kulturmiljö Inga konsekvenser. Inga konsekvenser. 

 

Naturmiljö Liten negativ konsekvens. Inga konsekvenser. 

Närboende Liten negativ konsekvens. Liten-måttlig negativ 

konsekvens. 
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10 UPPFÖLJNING 

Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska en redogörelse göras för de åtgärder som planeras 

för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet 

av planen medför.  

 

Detta kan hanteras genom miljökontrollprogram för kommande exploateringar. Syftet 

med miljökontrollen är att upptäcka brister och hot så tidigt som möjligt under 

genomförandet så att avhjälpande åtgärder kan ske innan skadan hunnit bli stor. 

Miljöuppföljningen syftar även delvis till att upptäcka brister som behöver rättas till, 

men också till att i efterhand utvärdera effekten av de genomförda åtgärderna.  

 

Den miljöpåverkan som uppstår bedöms främst beröra utsläpp av dagvatten till Jungån 

när verksamheten är tagen i drift. Med den dagvattenhantering som föreslås och den 

trafikintensitet som kommer ske inom fastigheten bedöms det inte relevant att 

genomföra provtagningar av utgående vatten. Provtagning bör regleras i en eventuell 

tillståndsprövning av den verksamhet som ska bedrivas på platsen. 

 

I samband med anläggningsarbeten ska kontroll och uppföljning ske för att säkerställa 

att arbetena utförs på ett så miljömässigt och ekologiskt anpassat sätt som möjligt. 

Uppföljningen ska regleras genom mark- och eller bygglov.  
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