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Sammanfattning
I samhället Hova i Gullspångs kommun planeras tre nya detaljplaner som tillsammans
utgör ett nytt industriområde väster om Hova tätort.
I dagsläget är området inte bebyggt utan består av skog och naturmark samt två
förvaringsbyggnader som tidigare ägts av Försvaret men idag är privatägda. Runt
området finns boenden, järnväg och andra industrier.
Denna miljökonsekvensbeskrivning bedömer den sammanlagda påverkan på människor
och miljö i området av de tre planerna utifrån följande miljöaspekter:


Boendemiljö



Naturmiljö



Trafik och transporter



Buller och vibrationer



Kulturvärden och friluftsliv



Risker



Luft



Vatten



Förorenad mark och hantering av massor

Den samlade bedömningen av detaljplanernas miljöpåverkan är att en yta som varit
skogs- och naturmark tas i anspråk men naturiventeringen som genomförts visar att
miljökonsekvenserna av exploateringen kan accepteras om tillräckliga skyddsåtgärder
vidtas t.ex. i fråga om tid för skoglig avverkning. Många av de andra skyddsåtgärderna
som bedöms behövas i området för att bullernivå, risker och boendemiljö ska vara
acceptabla måste ses över när industrier etableras i området genom anmälan eller
tillståndsprövning.
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Dagvattnet från området måste regleras och under tiden etablering pågår bör
uppmärksamhet finnas för eventuella föroreningar i mark.
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1

Inledning
Hova är ett samhälle i Gullspångs kommun strax söder om Gullspångs tätort. Kommunen
planerar att möjliggöra en utökning av det befintliga industriområdet i Hova genom att
planlägga ett nytt område med tre detaljplaner för industriverksamhet.

Figur 1. Översiktskarta över Hova samhälle. Aktuellt område är markerat ungefärligt med röd
ring. Källa: Länsstyrelsens WebbGIS.

1.1

Bakgrund och syfte miljökonsekvensbeskrivningen
Miljökonsekvensbeskrivingen (MKB:n) innehåller sammanlagda miljökonsekvenser för
samtliga tre detaljplaner.
De miljöaspekter som denna MKB har avgränsats till är följande:


Boendemiljö



Naturmiljö



Trafik och transporter



Buller och vibrationer



Kulturvärden och friluftsliv



Risker



Luft



Vatten



Förorenad mark och hantering av massor
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1.2

Nulägesbeskrivning
Området som är aktuellt i Hova ligger väster om samhället, se Figur 2 nedan. Området
kommer bestå av tre separata detaljplaner som samtliga möjliggör industri i området.
I dagsläget är området inte bebyggt utan består av barrskog med inslag av lövskog samt
två förvaringsbyggnader som har ägts av Försvarsmakten men som nu är privat ägda.
Dessa byggnader kommer att vara kvar.
Nordost om planområdena finns idag ett antal industrier varav den närmaste är en
ytbehandlingsindustri. Detta område är detaljplanelagt för industri och småindustri i
detajplan Hova Mofallet 1:5 som antogs av kommunfullmäktige 12 juni 1970.

E20

Närmaste
permanentbostäder
Väg 200/
Industrigatan

Figur 2. Översiktskarta med sammanslagna aktuella detaljplaner.
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2

Planer och förutsättningar

2.1

Björnemossen del av 3:38
Detaljplanen för del av Björnemossen 3:38 är den del av det totala planområdet, närmast
väg E20. Planen möjliggör yta för industri utöver ett mindre naturområde norrut närmast
järnvägen.

E20

Figur 3. Plankarta över del av Björnemossen 3:38.
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2.2

Björnemossen 3:54 m.fl.
Björnemossen 3:54 är det södra området i det samlade planområdet. Planen inkluderar
två befintliga förråd som tidigare ägts av Försvaret men numera är privatägda och
kommer finnas kvar. Resten av området avser yta för industri och närmast bostäder
kommer en yta reserveras för natur som kommer fungera som avgränsning mellan
bostäder och industrier.
Planområdet ligger inom ett område som i kommunens översiktsplan är utpekat som
vägreservat för en ny sträckning av väg. Trafikverket arbetar idag inte med denna
sträckning och kommunen anser att en ny sträckning av väg 200/Industrigatan finns öster
om planområdet.

Figur 4. Plankarta över Björnemossen 3:54 m.fl.
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2.3

Björnemossen 3:60 m.fl.
Detaljplanearbetet för Björnemossen 3:60 m.fl. för det nordöstra området har inte
påbörjats. Det aktuella området ligger närmast befintlig industri och är endast avsett som
industriyta.

Figur 5. Planskiss över Björnemossen 3:60 m.fl.

2.4

Gällande planer och skyddsområden

2.4.1 Översiktsplan
Gullspångs kommun antog en ny översiktsplan (ÖP) under 2011 ”Översiktsplan Vision
2020”. I ÖP:n visas att inga speciella planer eller skydd gäller där detaljplanering är
aktuell i Hova. E20 som går väster om planområdet är transportväg för farligt gods.
De miljömål som finns i ÖP:n som berör planområdet redovisas i avsnitt 5.1.
De detaljplaner som är aktuella i Hova är i linje med kommunens översiktliga planer.
I ÖP:n nämns tydligt att:
-

Kommunen ska verka för att det finns lokaler tillgängliga för företagsetablering i
anslutning till kommunens tätorter.

-

Kommunen ska tillhandahålla mark och planmässiga förutsättningar för att
möjliggöra nyetableringar och trygga expansionsmöjligheterna hos befintliga
industrier och verksamheter.
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2.4.2 Vattenskyddsområden
I Hova planeras ett nytt vattenskyddsområde för Gullspångs kommun. Det aktuella
detaljplaneområdet kommer inte att finnas inom någon av de skyddszoner som planeras
för vattenskyddsområdet och berörs därför inte direkt av kommande skyddsföreskrifter.
Dock kan dagvatten från området ta sig mot skyddsområdet enligt den dagvattenutredning som gjorts, se avsnitt 4.8.

Figur 6. Föreslaget vattenskyddsområde i Hova. Röd är primär skyddszon, Grön är sekundär
skyddszon och Blå är tertiär skyddszon. Detaljplaneområdet är markerat med röd ring.
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2.4.3 Riksintressen
I Hova finns riksintresse för naturvård längst med Hovaån öster om samhället. Se Figur 7
nedan. Detta område är dock ca 2 km från aktuellt detaljplaneområde och bedöms inte
påverkas. Om större industri vill etablera sig inom industriområdet behöver frågan om
riskintressen tas upp i prövningsprocessen.

Hovaån

Figur 7. Riksintressen i Hova. Källa: Länsstyrelsens WebbGIS.

Inga riksintressen finns i de kommande detaljplanernas område. E20 och Kinnekullebanan gränsar till planerna i väst och norr, dessa är båda klassade som riksintressen för
kommunikation.
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3

Bedömningsgrunder

3.1

Nollalternativ
Nollalternativet ska spegla det scenario där detaljplanerna ej antas och de konsekvenser
som detta innebär. Nollalternativet innebär att ingen av detaljplanerna antas eller
genomförs och området förblir skog- och naturmark. Kommunen måste då lösa sitt mål
om fler etablerade verksamheter på annan plats.

3.2

Avgränsningar
Detaljplanerna ger den geografiska avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivningen.
Planerna kan dock påverka och påverkas av omkringliggande verksamheter och
infrastruktur.

3.3

Skyddsavstånd
Boverket1 rekommenderar skyddsavstånd till farlig eller störande verksamhet som tar
hänsyn till både miljö-, hälso-, och säkerhetsaspekter. Skyddsavstånden avser i första
hand nya planeringssituationer och ändringar av befintlig verksamhet. Skyddsavstånden
är upphävda men ej ersatta och kan ses som en rekommendation och de är inte juridiskt
bindande, hänsyn bör även tas till lokala faktorer.
Planområdet kommer möjliggöra markanvändning för små och stora industriverksamheter, dvs. miljöfarliga verksamheter klassade U, C eller B. Dessa verksamheter
har rekommenderade skyddsavstånd enligt Boverket som bör bedömas vid anmälan/
ansökan av miljöfarlig verksamhet eller vid bygglov av annan typ av verksamhet.

3.4

Buller
Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för externt industribuller vid nyetablering. Dessa
redovisas i Tabell 1 nedan.
Tabell 1. Riktvärden för buller vid nyetablering av industri.

Kl. 07-18

Kl. 18-22 (samt

Kl. 22-07

söndag/helgdag 07-18)

Bostäder

1

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A), momentana
ljud 55 dB(A)

Bättre plats för arbete, Boverket, 1995:5
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3.5

Miljökvalitetsnormer (MKN)

3.5.1 MKN Buller
Kommuner med en befolkning på över 100 000 invånare samt Trafikverket ska vart femte
år göras bullerkartläggningar och därefter ta fram och fastställa åtgärdsprogram för att
minska bullerstörningar. Gullspångs kommun har endast ca 6 000 invånare och berörs
inte av kartläggningen.
3.5.2 MKN Luft
I luftkvalitetsförordningen (2010:477) om miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft
beskrivs dels föroreningsnivåer som inte får överskridas eller som får överskridas i viss
angiven utsträckning, dels föroreningsnivåer som ”ska eftersträvas”. I Tabell 2 till Tabell 4
redovisas miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid (NO 2), och partiklar som PM10
respektive PM2,5. Normen för svaveldioxid (SO2) kommer att hållas med bred marginal i
Sverige och redovisas därför inte.
Tabell 2. Miljökvalitetsnormer för kväveoxid.

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2) i utomhusluft
Normvärde

Skydd för människors
hälsa

Maximalt antal
överskridanden

Årsmedelvärde 1)

40 µg/m³

Aritmetiskt medelvärde

Dygnsmedelvärde 2)

60 µg/m³

7 ggr per kalenderår

Timmedelvärden 3)

90 µg/m³

175 ggr per kalenderår om
föroreningsnivån aldrig
överstiger 200 µg/m³ under
1 timme mer än 18 ggr per
kalenderår

1) Årsmedelvärde definieras som aritmetiskt medelvärde där summan av alla värden divideras med antalet
värden.
2) För dygnsmedelvärde gäller 98-percentilvärde, vilket innebär att halten av kvävedioxid som dygnsmedelvärde
får överskridas maximalt 7 dygn på ett kalenderår, 2 % av 365 dygn.
3) För timmedelvärde gäller 98-percentilvärde, vilket innebär att halten av kvävedioxid som timmedelvärde får
överskridas maximalt 175 timmar på ett kalenderår, 2 % av 8760 timmar, om halten 200 µg/m 3 inte överskrids
mer än 18 timmar (99,8 percentilvärden).
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Tabell 3. Miljökvalitetsnormer för partiklar som PM10.

Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM 10) i utomhusluft
Normvärde

Skydd för människors
hälsa

Maximalt antal
överskridanden

Årsmedelvärde 1)

40 µg/m³

Aritmetiskt medelvärde

Dygnsmedelvärde 2)

50 µg/m³

35 ggr per kalenderår

1) Årsmedelvärde definieras som aritmetiskt medelvärde där summan av alla värden dividerats med antalet
värden.
2) För dygnsmedelvärde gäller 90-percentilvärde, vilket innebär att halten av partiklar (PM10) som
dygnsmedelvärde får överskridas maximalt 35 dygn på ett kalenderår.

Tabell 4. Miljökvalitetsnormer för partiklar som PM2,5.

Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM 2,5) i utomhusluft
Normvärde

Skydd för människors
hälsa

Maximalt antal
överskridanden

Årsmedelvärde 1)

25 µg/m³

Aritmetiskt medelvärde

1)

Från och med år 2015 ska halten av partiklar som PM2,5 underskrida årsmedelvärdet på 25 µg/m3

3.5.3 MKN Vattenkvalité
Miljökvalitetsnormerna ska enligt huvudregeln i 4 kap. 2 § vattenförvaltningsförordningen
fastställas så att tillståndet i vattenförekomsterna inte försämras, det s.k. ickeförsämringskravet, och så att den status som framgår av nedanstående tabell uppnås
senast till den 22 december 2015.
Tabell 5. Miljökvalitetsnormer för vattenkvalité.

Ytvattenförekomster

Kraftigt modifierade
eller konstgjorda
ytvattenförekomster

Grundvattenförekomster

Skyddade
områden

God ytvattenstatus
(dvs. god ekologisk
ytvattenstatus och
god kemisk
ytvattenstatus).

God ekologisk
potential och god
kemisk
ytvattenstatus.

God grundvattenstatus

Status enligt
grundkraven till
vänster i
tabellen och
enligt de regler
som skyddar
området,

(dvs. god
kvantitativ status
och god kemisk
status).
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strängaste
kravet styr.

4

Miljöaspekter

4.1

Boendemiljö

4.1.1 Förutsättningar
Permanent boende finns i direkt anslutning till detaljplan Björnemossen 3:54 m.fl., se
Figur 2. Den sydöstra delen av planen planeras dock att behållas som naturmark för att
minska störningar från det kommande industriområdet till boende.
Björnemossen del av 3:38 gränsar endast till väg, järnväg och naturmark. I detaljplan
Björnemossen 3:60 m.fl. finns boenden i när anslutning till nordöstra hörnet av
planområdet, dock går järnvägen Kinnekullebanan mellan planområdet och boenden.
4.1.2 Konsekvenser
Ett industriområde nära bostäder kan ge upphov till störningar i boendemiljön så som lukt,
luftutsläpp, ljus och buller. Industrietablering kan även innebära en ökad risk för påverkan
på människor och natur i området. Omfattningen av störningar beror på vilken typ av
industri som etableras i området och var inom området den placeras.
Om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken kan
myndigheterna vid prövning reglera villkor för buller och utsläpp för att minska
miljöpåverkan till närboende. Dock finns det mindre verksamheter som inte är
anmälnings- eller tillståndspliktiga som kan ge upphov till omgivningspåverkan genom
t.ex. buller.
4.1.3 Åtgärdsförslag
Frågan om placering inom detaljplanerna bör tas upp vid varje bygglov och etablering i
området. Mindre omgivningspåverkande verksamheter bör placeras närmast boenden
och de mer omgivningspåverkande industrierna bör placeras längst ifrån boende.
Vid etablering av industrier bör frågor så som buller/vibrationer, ljusplacering, risker och
luftutsläpp tas upp för att minska störningar i boendemiljön.

4.2

Naturmiljö

4.2.1 Förutsättningar
I planbeskrivningen för Björnemossen del av 3:38 beskrivs att det inte finns några
nyckelbiotoper eller höga naturvärden inom planområdet. I norra delen av delområdet
finns ett befintligt viltstråk. I planbeskrivningen nämns också att söder om planområdet
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intill E20 finns en artrik vägkant med färgginst och ängsflora2. En artrik vägkant är ett
vägområde som innehåller skyddsvärda eller hotade arter vilka kräver anpassad skötsel
och hänsyn.
Naturvärdesinventering
Naturvärdesinventeringar (NVI) för samtliga aktuella detaljplaneområden har genomförts
av Sweco inför denna miljökonsekvensbeskrivning, se Bilaga A. Inventeringarna
genomfördes i januari och juni 2015.
Inventeringarna visar att naturen i området är tydligt påverkat av människan, till största
delen består den av gallrad produktionsskog. Det södra området består till största delen
av tallskog, medan skogsområdena i det norra området främst domineras av gran.
Skogen i de båda områdena består till största delen av likåldriga bestånd. Det
förekommer enstaka större träd, men variationen i trädålder är överlag låg i hela området.
En mindre andel död ved förekommer, i norr främst i form av vindfällda träd. I söder fanns
en viss andel svampangripna träd, främst lövträd (Naturvärdesklass 4, se Figur 8).
Det finns inga uppgifter registrerade på Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen som visar på
förekomst av nyckelbiotoper eller annan värdefull natur. Dock finns fynd av den rödlistade
arten färgginst rapporterad intill de två byggnaderna söder om väg 200/Industrigatan.
Fyndet inrapporterades 1985 och en inventering genomfördes i samband med
naturvärdes-inventeringen 2015 men då gjorde inga fynd av färgginst där.

2

Trafikverket, Vägkanterna i driftområde Mariestad, 2010
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Figur 8. Naturvärdesobjekt i Hova.

Fågelinventering
En fågelinventering genomfördes under fyra besök mellan mars och maj 2015. Totalt
observerades vid det första besöket fem arter vid besöken varav två rödlistade arter,
kungsfågel och gulsparv. Andra besöket visade åtta arter varv kungsfågeln var en av
dem. Vid tredje besöket hade arterna stigit i antal och den observerades 12 arter,
fortfarande samma två rödlistade arter. Det fjärde och sista besöket observerades tio
fåglar. Totala antalet visar på en relativt begränsad fågelfauna.
4.2.2 Konsekvenser
Utöver det mindre område som reserverats för naturmark i detaljplan Björnemossen 3:54
m.fl. kommer ytorna som detaljplanerna omfattar troligvis täckas med bebyggelse och
asfalterad yta. Detaljplanerna innebär att livsmiljöer för växter och djur går förlorade i
samband med skogavverkning och anläggandet av industriverksamheter. I närområdet
kommer stora arealer av natur och skogsmark finnas kvar vilket kan mildra de negativa
effekterna för växt- och djurlivet ur ett vidare perspektiv.
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Det befintliga viltstråket i norra delen av planområdet kommer att beröras. Stråket är dock
redan idag påverkat av ett viltstängsel längs med E20 söder om järnvägsbron. I samband
med ombyggnaden av E20 förbi Hova kommer en större viltpassage att anläggas under
vägbron vid Hovaån.
Den artrika vägkanten söder om planområdet kommer inte att påverkas av planförslaget.
Inga rödlistade-, signal- eller Natura 2000-arter hittades vid inventeringen.
4.2.3 Åtgärdsförslag
För att minska de konsekvenser som en eventuell exploatering i området kan medföra
bör ett antal skyddsåtgärder genomföras. Åtgärder kan också vidtas för att bevara eller
utveckla områdets naturvärden över tid men sådana åtgärder tas inte upp här.

4.3



Orenat dagvatten bör förhindras att rinna ut i området då det kan påverka
vattenkvaliteten negativt.



All skoglig avverkning ska ske utanför häckningssäsong (mars-juni) för att
säkerställa att inga fåglar, deras bon eller ungar påverkas.

Trafik och transporter

4.3.1 Förutsättningar
Planområdet omfattar delar av väg 200/Industrigatan. Vägen nås via en infart västerifrån
E20 och den fortsätter österut längs med Hovas industriområde. Kinnekullebanan
passerar norr om planområdet.
Kinnekullebanan ingår i Västtrafiks kollektivtrafiksystem, den är enkelspårig, oelektrifierad
och används främst för persontrafik. Under år 2013 passerade ca 3 400 tåg Hova varav
ca 390 var godståg. Det förekommer idag inga transporter av farligt gods på banan kring
Hova, och har inte gjort det sedan 2010.
Enligt Trafikverket uppgår trafiken totalt till ca 6 500 fordon/dygn vid korsningen väg 200/
E20. Andelen tung trafik beräknas till 25 %. Den beräknade trafiken på E20 beräknas år
2040 uppgå till 8 860 fordon/dygn vara 26 % tunga fordon norr om väg 200/Industrigatan
och 9 230 fordon/dygn varav 24 % tunga fordon söder om väg 200/Industrigatan.
Hastigheten på E20 förbi planområdet är 80 km/timme. På väg 200/Industrigatan genom
planområdet är högsta tillåtna hastigheten 70 km/timme. E20 är rekommenderad
transportled för farligt gods.
Detaljplanerna innebär att inga nya större vägar anläggs utan endast lokalgator vid behov
in till industrier i området. Den högsta tillåtna hastigheten på de nya vägarna inom
kvartersmark kommer att bli 40 km/timme. Delar av detaljplaneområdet ligger inom ett
område som i kommunens översiktsplan är utpekat som vägreservat för en ny sträckning
av väg. Trafikverket arbetar idag inte med denna sträckning och kommunen anser att en
ny sträckning av väg 200 finns öster om planområdet.
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De allra flesta transporterna till och från området kommer att gå via E20 och inte passera
Hova centrum eller bostadsområdena i närheten. Ingen ny järnvägsstation eller stickspår
planeras.
4.3.2 Konsekvenser
I och med etablering av industri i området kommer trafiken och den tunga trafiken att öka.
Dock kommer detta troligen inte ge stora konsekvenser för boende i området eller Hova
tätort då E20 ligger väster om planområdet och transporterna därför kan gå direkt ut på
E20 utan att passera centrum eller bostadsområden.
Risker med trafik och transporter beskrivs i avsnitt 4.6. Buller tas upp i avsnitt 4.4 nedan.
4.3.3 Åtgärdsförslag

4.4

-

Generellt utfartsförbud bör gälla längs med E20 av trafiksäkerhetsskäl.

-

Området närmast vägen ska hållas fritt från hårda, spetsiga och oeftergivliga
föremål som annars riskerar att skada en tank med farligt gods.

Buller och vibrationer

4.4.1 Förutsättningar
I dagsläget finns ytbehandlingsindustri och plåtslagning närmast planområdet i det
mindre industriområde som redan finns i Hova. Dessa verksamheter med trafik och
transporter utgör dagens buller- och vibrationsbild i området. I övrigt är planområdet ej
bebyggt utöver de två förrådsbyggnaderna.
4.4.2 Konsekvenser
Etablering av industrier i planområdet kommer innebära en ändrad buller- och
vibrationsbild till omgivningen, dels med industriernas egna buller och vibrationer från
processutrustning, ventilation osv. och dels från transporter till och från industrierna.
Om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken kan
myndigheterna vid prövning reglera villkor för buller, transporter och påverka processer
som skapar vibrationer. Dock finns det mindre verksamheter som inte är anmälningseller tillståndspliktiga som också kan ge upphov till störningar.
4.4.3 Åtgärdsförslag
Frågan om placering inom detaljplanerna bör tas upp vid varje bygglov och etablering i
området. Mindre bullergenererande verksamheter bör placeras närmast boenden och de
mest omgivningspåverkande industrierna bör placeras närmast väg 200/E20. Vid
etablering av industrier bör frågor så som buller och vibrationer tas upp för att minska
störningar i området och klara Naturvårdsverkets riktlinjer för nyetablerad industri.
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4.5

Kulturvärden och friluftsliv

4.5.1 Förutsättningar
Inom planområdet finns inga riksintressen för kulturmiljö eller friluftsliv och inte heller
några kända fornlämningar. Arkeologikonsult tog fram en särskild arkeologisk utredning i
samband med Trafikverkets framtagande av vägplanen för E 20 förbi Hova. Ett av
områdena som ingick i inventeringen omfattade fastigheten Björnemossen 3:38 (tidigare
Hova 5:7). Lantmäteriets laserscannade höjddata (LIDAR) visade på ett flertal
förhöjningar inom området som antogs kunna utgöra röjningsrösen. Förhöjningarna
visade sig dock bestå av ojämn mark och stubbar efter avverkning av skog. Inget av
antikvarskit intresse iakttogs på platsen.
Ett friluftsområde finns öster om Hova, ca 2 km från detaljplanernas yta. Dock finns små
stigar inom planerat område som indikerar att människor rör sig genom området.
4.5.2 Konsekvenser
Området hyser inga speciella kultur- eller friluftsvärden. Eventuellt kan närboende
använda området för rekreation eftersom det är naturmark, men det finns inga etablerade
friluftsspår etc. i området, bara små stigar och en grusväg mellan väg 200/Industrigatan
och järnvägsspåret i norr.
4.5.3 Åtgärdsförslag
Om fornlämningar skulle påträffas vid etableringar av industrier och vägar ska
Länsstyrelsen kontaktas omedelbart. Inga fornlämningar får röras eller tas bort innan
Länsstyrelsens godkännande.

4.6

Risker

4.6.1 Förutsättningar
En riskbedömning har gjorts av Sweco inför denna miljökonsekvensbeskrivning,
se Bilaga B.
Transporter av farligt gods sker på E20 och på Kinnekullebanan norr om planområdet.
Björnemossen 3:38 är den enda detaljplan som påverkas betydande av transporterna på
E20. Kinnekullebanan påverkar Björnemossen 3:38 och 3:60. Samtliga detaljplaner
berörs av väg 200/Industrigatan.
4.6.2 Konsekvenser
Riskerna för planområdet är störst från E20 eftersom det där förekommer en stor mängd
transporter av farligt gods.
Det förekommer idag inga transporter av farligt gods på Kinnekullebanan. Skyddsavstånd
enligt riktlinjer bör dock inarbetas i detaljplanerna för att skydda bebyggelse från
urspårning och ifall transporter av farligt gods skulle förekomma i framtiden.
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För väg 200/Industrigatan bedöms risknivån vara så pass låg att inga riskreducerande
åtgärder krävs. Risker som med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel kan elimineras
eller reduceras bör däremot alltid åtgärdas, oavsett risknivå.
Sammantaget så bedöms detaljplanerna för industri möjliga att genomföra ur ett
riskperspektiv om hänsyn tas till de åtgärdsförslag som presenteras nedan.
Att etablera industrier i området kan innebära en ökad risk för människor och miljö i
närområdet. Vid etablering av miljöfarliga verksamheter bör denna fråga bedömas.
4.6.3 Åtgärdsförslag
Enligt riskbedömningen föreslås följande åtgärder:

4.7



Bebyggelsefritt avstånd på 30 m från E20.



Friskluftsintag på byggnader i Björnemossen 3:38 ska placeras på fasader som
vetter bort från E20.



Utrymningsvägar i byggnader närmast E20 i Björnemossen 3:38 ska vara
placerade så att det finns möjlighet att utrymma byggnaderna på en sida som är
vänd bort från vägen.



En lösning, t.ex. dike, som förhindrar att ett utsläpp av brandfarlig vätska kan
sprida sig från E20 mot byggnader vid Björnemossen 3:38.



För att minska sannolikheten för en allvarlig olycka till följd av avåkning från E20
med en farligt godstransport bör ett högkapacitetsräcke uppföras utmed den
branta slänt, där ett befintligt vägräcke finns, som sträcker sig längs en del av
Björnemossen 3:38. Denna åtgärd behöver samordnas mellan Gullspångs
kommun och Trafikverket. Om ett högkapacitetsräcke inte uppförs så ska
skyddsavståndet från vägen till bebyggelse istället utökas till 50 m i den del av
planområdet som ligger utmed den branta slänten.



Även från Kinnekullebanan föreslås ett bebyggelsefritt avstånd på 30 m.
Parkeringsplatser ska anläggas minst 15 m från järnvägen.



För väg 200/Industrigatan föreslås som lämplig åtgärd att säkerställa att det finns
en lösning, t.ex. diken, som förhindrar att utsläpp av brandfarlig vätska kan sprida
sig från vägen mot byggnader.

Luft

4.7.1 Förutsättningar
Industrier innebär alltid någon form av luftutsläpp från processer eller från transporter.
Inga luftmätningar har gjorts i det aktuella området och då det fortfarande är oklart vilka
industrier som ska etableras i området är det svårt att uppskatta miljöpåverkan på luften.
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4.7.2 Konsekvenser
Detaljplanerna ger utrymme för industrier som kan ge utsläpp till luft från sina processer
och transporter. Om industrierna som etableras är miljöfarliga verksamheter som ska
anmälas eller tillståndsprövas kan luftutsläpp miljökonsekvensbeskrivas och eventuellt
villkorssättas för att minska påverkan på människa och miljö.
4.7.3 Åtgärdsförslag
Vid etablering av industrier bör frågor så som luftutsläpp tas upp för att minska störningar
i boendemiljön.
Utsläpp av t.ex. lösningsmedel eller andra processutsläpp bör inte ske i bostadsområdenas riktning.

4.8

Vatten

4.8.1 Förutsättningar
Den geotekniska undersökningen för området visar att grundvattennivån är relativt hög
inom planområdet. Eftersom jorden är tät i de östra delarna av området, bedöms lokalt
omhändertagande av dagvattnet som mindre lämpligt där.
I dagsläget finns inga vattendrag eller större ansamlingar av vatten i området. Dagvatten
filtreras ner i marken och tas upp av växtligheten. Inga markavvattningsföretag
förekommer inom planområdet enligt uppgift från Länsstyrelsen. Påverkan på yt- och
grundvattenrecipienten från området för planprogrammet är i dagsläget mycket liten.
Vattenskyddsområdet för Hova grundvattentäkt reviderades 2012 men berör ej direkt
planområdet. En vattendelare sydöst om planområdet skiljer dagvattnet från planområdet
mot vatten som infiltrerar åsen i vattenskyddsområdet. Dagvatten från planområdet
avleds dock längre nedströms genom sekundärt vattenskyddsområde för Hova
grundvattentäkt via befintliga diken och trummor. Hela detaljplaneområdet ingår i
tillrinningsområdet till Hova DF av år 1957.
Processvatten från industrier bör behandlas på plats eller tas om hand i det kommunala
avloppsreningsverket. Dessa utsläpp regleras i eventuell miljöprövning. Kommunens
avloppsreningsverk kan neka att ta emot avloppsvatten som väsentligt skiljer sig ifrån
hushållsspillvatten. Den som vill släppa ut eller släpper ut processavloppsvatten är
skyldig att informera om sin verksamhet så att reningsverket kan bedöma om utsläppen
kan accepteras.
4.8.2 Konsekvenser
Om industrier etableras i området kommer dessa ge upphov till en annan typ av
dagvatten från t.ex. tak- och parkeringsytor. Vegetationen och de betydelsefulla ytliga
marklagren tas bort och ersätts av täckande, vattentäta konstruktioner som byggnader,
vägar och parkeringsplatser. Kommunen anser att dagvatten från industrier och andra
verksamheter i största möjliga mån ska omhändertas lokalt.
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Vad gäller processvatten är rening av detta nära källan ofta att föredra när det gäller att
uppnå bästa möjliga resultat. Sedan kan vattnet ledas vidare till kommunalt avloppsreningsverk.
En dagvattenutredning har gjorts för området. Dagvattenproblematiken omfattar såväl
effektiv bortledning samt rening av vattnet. Flöden av dagvatten i området blir högre än
vid nollalternativet. Spill kan ske till dagvattnet som sprider sig i Hova och dess
recipienter om det inte hindras.
Ackumulerade flöden från planområdet till följd av ändrade förutsättningar bedöms
överstiga tillgänglig kapacitet i dimensionerade punkt i ledningen under Kinnekullebanan
som är Ø600. Ledningen klarar enligt beräkningar som mest att leda bort ca 350 l/s av
dagvattenflödet vid exploaterat planområde. Resterande 2565 l/s behöver fördröjas eller
avledas mot annat håll. Dagvatten från detaljplaneområdet ska rinna av mot punkten Ld i
Hova DF av år 1957.
4.8.3 Åtgärdsförslag
Åtgärder är nödvändiga inom samtliga detaljplaneområden. Norra Hova har i nuläget
problem med dagvatten vid mer extrema nederbördsscenarion varför det är angeläget att
ej avleda mer vatten än nuvarande flöden.
För att minska risken att utsläpp till dagvatten sprids utanför området kan en eller flera
dagvattendammar eller ventil installeras där dagvattnet kan samlas upp och flödet
stängas av om t.ex. släckvatten, spillolycka eller extrem nederbörd sker.
Dagvattenutredningen visar följande platser som lämpliga för dagvattenuppsamling.
Totalt kan dessa tre dammar hålla ca 6 000 m3 vatten, se Figur 9.
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Figur 9. Förslag på diken och dagvattendammar enligt utredningen.
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4.9

Förorenad mark och hantering av massor

4.9.1 Förutsättningar
En inventering av området har gjorts av Sweco Environment AB med avseende på
förorenad mark, se Bilaga C.
Planområdet består i dagsläget främst av naturmark. Två förrådsbyggnader som förvarat
spannmål och spån finns inom området, analyserade jordprover i anslutning till förråden
visar inte på några förhöjda halter av föroreningar3.
Inga uppgifter som indikerar förekomst av förorenad mark inom planområdet har
framkommit i inventeringen. Dock angränsar planområdet till redan etablerade industrier
där förorenande verksamheter bedrivs. På fastigheten Björnemossen 3:44, precis öster
om planområdet finns en lastbilscentral med servicehall, dieseltapp och lagerlokal där
eventuell föroreningsskada ska saneras av verksamhetsutövaren enligt miljö- och
byggnadsnämnden.
4.9.2 Konsekvenser
Då det ännu inte är känt vilka industriella verksamheter som kan komma att etableras
inom området är det svårt att förutse potentiell påverkan på markmiljön. I de fall
etablerande industrier är miljöfarliga verksamheter ska de anmälas och tillståndsprövas.
Förorenande verksamheter kan miljökonsekvensbeskrivas och eventuellt villkorssättas för
att minska påverkan på människa och miljö.
4.9.3 Åtgärdsförslag
Vid kommande markarbeten i samband med etablering av området bör uppmärksamhet
riktas på jordmassornas karaktär samt på avvikande färg och lukt. Om misstänkt
förorenade jordmassor påträffas skall kommunens miljökontor underrättas, i enlighet med
Miljöbalkens 10 kap 11§. Fortsatt hantering av eventuellt förorenade jordmassor avgörs i
samråd med miljökontoret.

BG&M Konsult AB, 2014. PM – Geoteknik Björnemossen 3:42 Nytt industriområde
Gullspångs Kommun. Uppdragsnummer 514-708.
3
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5

Miljömål
Riksdagen har antagit nationella miljömål inom 16 områden. Varav följande bedöms som
de som påverkas mest av detaljplanernas genomförande. Målen beskriver den kvalitet
och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbart
på lång sikt och som ska ligga till grund för miljöarbetet i Sverige. Målen är nedbrutna till
regionala mål av länsstyrelserna och i kommunerna ska det finnas lokala mål eller
handlingsplaner för hur målen ska nås.
Miljömålen är en del av arbetet med hållbar utveckling. Målet om en hållbar utveckling
omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Miljömålen tydliggör den
ekologiska aspekten eller miljödimensionen i hållbar utveckling. En helhetssyn är
nödvändig för frågor som rör tillväxt, sysselsättning, trygghet och god miljö.

5.1

Lokala miljömål
Gullspångs kommun har lokala miljömål som integrerats i kommunens beslutsgrundande
dokument. I sammanställningen av miljömålen listas samtliga lokala miljömål varav
följande bör tas hänsyn till vid genomförandet av detaljplanerna. När industrier etablerar
sig i området bör miljömålsbedömning göras på nytt vid anmälan eller ansökan enligt
miljöbalken.

5.2

-

En effektivare elanvändning inom industri- och servicesektorerna ska aktivt
stimuleras.

-

Verka för att energieffektiviteten ökar och att utsläppen begränsas inom energioch industri sektorn.

-

Om möjligt bygga ut fjärrvärme i Hova och Otterbäcken.

-

Vara restriktiv med att ta emot vatten som innehåller miljöskadliga ämnen i det
kommunala avloppssystemet.

-

Inventera och verka för värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas från
exploatering.

-

Främja en bebyggelsestruktur som möjliggör anslutning till fjärrvärmeanläggningar med hög grad av rening.

-

Planera så att ny bebyggelse inte utsätts för störande eller skadligt buller.

-

Ta hänsyn till den biologiska mångfalden i den fysiska planeringen.

Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte
skadas. De luftföroreningar som är skadligast är inandningsbara partiklar, ozon och vissa
organiska kolväten. De lokala utsläppen kommer framför allt från vägtrafiken och från
enskild uppvärmning med ved.

repo001.docx 2012-03-29

24 (27)
2015-08-10
DETALJPLANER BJÖRNEMOSSEN 3:38, BJÖRNEMOSSEN
3:54 OCH BJÖRNEMOSSEN 3:60 GULLSPÅNGS KO MMUN

TL \\kis.local\gemensam\gullspang\kansli\personal\plan- och exploatering\detaljplan\under arbete\hova industriområdet \dpn
björnemossen 3.38\03. antagande \tjänsteskrivelse med bilagor till ksau \mkb.docx

För detta miljömål finns sex delmål som alla sätter gränser för hur stor utsläppen får vara
av svaveldioxid, kväveoxid, marknära ozon, flyktiga organiska ämnen, partiklar samt
benso(a)pyren.
Detaljplanerna syftar till att ge utrymme för industrier som kan ge utsläpp till luft från sina
processer och transporter. Dock måste alla miljöfarliga verksamheter anmälas eller
tillståndsprövas innan etablering. I anmälnings- eller ansökningsprocessen är luftutsläpp
alltid en fråga som tas upp och eventuellt villkorssätts.

5.3

God bebyggd miljö
Samhällets bebyggda miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till
en god regional och global miljö. Detta innebär till exempel att natur- och kulturvärden ska
tas till vara på och utveckla och att byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark,
vatten och andra resurser främjas.
Detaljplanerna innebär en etableringsmöjlighet för industrier nära bostadsområden. För
att inte motverka miljömålet bör skyddsavstånd och buller vara frågor som diskuteras vid
bygglov, anmälan eller tillståndsansökan. Då nya industrier byggs inom
detaljplaneområdena finns goda möjligheter att utforma dessa så att människors hälsa
och miljön inte påverkas negativt.

5.4

Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att
den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål
för hållbar utveckling inte äventyras.
Delmålet innebär att de svenska utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för
perioden 2008–2012 vara minst 4 % lägre än utsläppen år 1990.
Detaljplanerna syftar till att ge utrymme för industrier som kan skapa växthusgaser
genom sina processer och transporter. Dock måste alla miljöfarliga verksamheter
anmälas eller tillståndsprövas innan etablering. Där kan frågor som energi och transporter
hanteras för att uppnå bästa möjliga teknik som är ekonomiskt rimlig och minskar
påverkan på klimatet.

5.5

Giftfri miljö
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och
som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Hittills har mer än 12 000 kemiska ämnen som ingår i kemiska produkter registrerats i
Kemikalieinspektionens produktregister. Ännu fler ämnen ingår i till exempel bilar, kläder,
plastartiklar och byggnadsmateriel.
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Det är när kemiska produkter, varor och byggnader med mera tillverkas, används och
skrotas som de kemiska ämnena kommer ut i miljön. Det är då risken finns att
människorna utsätts för dem.
Detaljplanerna syftar till att ge utrymme för industrier som kan bidra till att motverka
miljömålet. Dock måste alla miljöfarliga verksamheter anmälas eller tillståndsprövas innan
etablering och där kan frågor som kemikalier eller förorenad mark diskuteras och
eventuellt villkorssättas.

5.6

Ett rikt växt- och djurliv
Miljömålet innebär att den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart
sätt. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska
värnas så att de kan fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Detaljplanerna tar en yta i anspråk som tidigare bestått mest av naturmark. Inventeringar
visar inga skyddsvärda växtarter, dock har ett par rödlistade fåglar observerats i området
och avverkning av skog behöver anpassas efter dessa.

5.7

Levande skogar
Miljömålet syftar till att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och
sociala värden värnas.
Detaljplanerna tar en yta i anspråk som tidigare bestått mest av naturmark med skog.
Inventeringar visar att skogen i området är relativt homogen och inga skyddsvärda
växtarter finns inom området.
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