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Upprättad 2021-11-30 

Beslutad av kommunstyrelsen § XX 
 

     
    

 
    

 
Samrådsredogörelse 
 
 
Detaljplan för  
 

del av Vången 1:80 mfl  
 

Bäckefors 
Bengtsfors kommun 
Västra Götalands län          Dnr: KSN 2019-000912 

 
Detaljplanen 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra en omlastningsterminal för virke inom planområdet 
samt upplag och möjlighet för lagring av aska. Detaljplanen ska även säkerställa 
dagvattenhantering för att skydda områdets grundvatten- och dricksvattentäkt från lakvatten 
från timmer och lagrad aska. 
 
Samrådet 
Detaljplanen har varit på tillgänglig för samråd under tiden 2021-05-28 – 2021-06-30 enligt 
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-18. 
 
Detaljplanen har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. Under samrådstiden har 
detaljplanen funnits tillgänglig i kommunhuset i Bengtsfors, i Bäckefors bibliotek samt på 
kommunens hemsida. En kungörelse om samrådet gjordes i lokaltidningen Dalslänningen. 
Sammantaget inkom 18 yttrande varav 8 från privatpersoner.  

 
Synpunkterna har sammanfattats i detta dokument, för att ge en överskådlig och lättillgänglig 
text. 

 
Följande har inkommit med yttrande: 
 
 

STATLIGA MYNDIGHETER 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län  med synpunkter 
Statens geologiska institut  med synpunkter 
Trafikverket   med synpunkter 
Lantmäteriet   med synpunkter 
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KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG 
Dalslands miljö- och energikontor  med synpunkter 
Dals-Eds kommun   inga synpunkter 
Melleruds kommun   med synpunkter 
 
 
LEDNINGSINNEHAVARE 
TeliaSonera Skanova Access  med synpunkter 
Vattenfall   med synpunkter 
 
 
MARKÄGARE, FÖRENINGAR, BOENDE MED FLERA 
Fastighetsägare 1, Vättungen 1:403   med synpunkter 
Fastighetsägare 2, Vättungen 1:403   med synpunkter 
Fastighetsägare, Vången 1:23 och 1:41  med synpunkter 
Fastighetsägare, Vången 1:82  med synpunkter 

 
Fastighetsägare, Vången 1:51 (ej sakägare) med synpunkter 
Fastighetsägare, Vången 1:69 (ej sakägare) med synpunkter 
Fastighetsägare, Vången 1:70 (ej sakägare) med synpunkter 
Fastighetsägare, Galthögen 1:12 (ej sakägare) med synpunkter 
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STATLIGA MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen framför bland annat följande synpunkter. Länsstyrelsen bedömer att det med den 
information som presenteras i planförslaget inte går att utesluta en risk för att 
miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten, för både kemisk och kvantitativ status, påverkas 
negativt av den föreslagna detaljplanen. Länsstyrelsen bedömer också att frågor som berör hälsa 
och säkerhet behöver klarläggas för att Länsstyrelsen inte ska pröva planen. Länsstyrelsens 
synpunkter och frågor som behöver hanteras i granskningsskedet redovisas nedan: 

Förhållande till ÖP 

Föreslagen detaljplan ligger inom gällande översiktsplans utbyggnadszon utmed väg 172. I 
översiktsplanen framgår det även att kommunen är angelägen att få till stånd bra omlastnings-
terminaler mellan väg och järnväg. Detaljplanen följer översiktsplanens intentioner vad gäller 
lokalisering och ambitionen om en omlastningsterminal. 

Prövning enligt miljöbalken 

Kommunen har inte angett någon volym på verksamheten. Verksamhetsutövaren behöver reda 
ut, tillsammans med Dalslands miljö- och energikontor, vilka delar av verksamheten som är 
tillstånds- eller anmälningspliktiga. Prövning enligt miljöbalken kan med fördel ske samtidigt 
som planprocessen. 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget innebär viss betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 
delar kommunens åsikt. Samråd har hållits med Länsstyrelsen om miljökonsekvens-
beskrivningens (MKB) avgränsning och omfattning och en MKB har tagits fram.  

Riksintresse Naturvård - Ödskölts moar 

Utifrån riksintresset för naturvård har Länsstyrelsen inga synpunkter. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning om att riksintresset kommer att påverkas av åtgärden. Länsstyrelsen 
bedömer dock att påverkan på de värden som riksintresset ska skydda är förhållandevis liten 
och att intressen för utveckling väger tyngre i detta fall. 

Farligt gods 

En riskutredning har tagits fram i samband med planarbetet. Av utredningen framgår det att 
individrisknivåerna är låga inom hela planområdet. Utredningens slutsats är att sannolikheten 
för en olycka är låg och att konsekvenserna vid en olycka förväntas bli små varför det inte krävs 
några riskreducerande åtgärder. Länsstyrelsen instämmer i bedömningen. 

Dagvatten 

Dagvattenutredningen behöver kompletteras. Av utredningen behöver det framgå om rening i 
dammarna kan anses bli tillräcklig och om det finns risk att dagvatten från området kan skada 
grundvattnet när det lämnat området. 

Utredningen behöver också kompletteras med beräkningar i l/s för det dagvatten som lämnar 
området samt beräkningar av föroreningar per liter. Även vattendragets kapacitet behöver 
redovisas för att kunna bedöma om vattendraget kan ta emot ett ökat flöde i ett punktutsläpp. 

Tätskiktsmembranet 

Tätskiktsmembranet som ska anläggas inom hela planområdet och skydda 
grundvattenförekomsten Ödskölts moars fastställda miljökvalitetsnormer behöver utvecklas. 
Information för hur tätskiktsmembranet ska anläggas och dess funktion behöver redovisas. 
Även tätskiktsmembranets lämplighet i ett långtidsperspektiv behöver bedömas och 
hållfastheten i olika tätskiktsmembran för olika belastningar behöver utredas. Det behöver 
säkerställas att konstruktionen håller och förblir tät så att MKN för både kemisk och kvantitativ 
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status inte påverkas negativt av planförslaget i framtiden. Går detta inte att säkerställa anser 
Länsstyrelsen att föreslagen detaljplan inte kan betraktas som god hushållning med mark- och 
vattenresurser och i så fall bör kommunen titta på en annan mer lämplig lokalisering.  

Grundvatten 

Kommunen bör även utveckla och förtydliga grundvattenmätningarna i området. Detta då det 
av handlingarna framgår olika uppgifter om grundvattennivåerna och grundvattenrörens 
funktion. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

MKB behöver kompletteras med risker kopplade till utsläpp vid olyckor eller brand. Krävs det 
åtgärder så ska dessa arbetas in i planen för att säkerställa att grundvattenförekomstens MKN 
inte påverkas negativt. I dagvattenutredningen står att en åtgärdsplan bör tas fram för hur 
släckrester och utsläpp från olycka ska omhändertas, detta bör också tas upp i MKB:n. 

Även expansion av området så väl som riskerna för att omlastningsterminalen kan användas för 
andra typer av transporter än det virke och aska som beskrivs i MKB:n och föreslås av planen, 
behöver beaktas. 

Geoteknik 

Stabiliteten behöver klarläggas för hela planområdet, både dagens förhållande och de 
förhållanden som föreslagen detaljplan medger.  

Planbeskrivning 

Planbeskrivningen behöver kompletteras med dagvattenutredningens slutsatser om skyfall och 
vid behov även säkerställas på plankartan.  

Länsstyrelsen pekar på en otydlighet av beskrivningen kring hur dagvattenhanteringen är tänkt 
att ske kopplat till nya marknivåer inom planområdet. Länsstyrelsen kan inte utläsa av 
handlingarna hur detta ska fungerar i praktiken och om det skapas lågpunkter någonstans som 
dagvattensystemet inte kan hantera. 

Kommunen behöver även redovisa vilken nivå grundvattenytan har i förhållande till den tänkta 
marknivån samt till de schaktarbeten som behöver genomföras i området för installation av 
bland annat tätskiktsmembran och järnvägsbank. 

Verksamheten som prövas är tänkt att kunna ske dygnet runt. Det kan därmed bli störade ljus 
från verksamheten. I MKB:n anges det att det finns risk för störande ljus, men det behandlas 
inte i planbeskrivningen. Detta behöver även utredas och kommenteras i planen. 

Kommunen skriver att en särskild riskanalys bör tas fram vid lokalisering närmare än 100 meter 
från transportled för farligt gods. Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att utifrån 
Länsstyrelsens riskpolicy ska en riskbedömning göras vid bebyggelse inom 150 meter från 
transportled för farligt gods. 

Planbeskrivningen bör översiktligt redovisa miljömål på olika nivåer kopplat till planförslaget 
för att möjliggöra en bedömning utifrån miljösynpunkt.  

Plankarta 

Plankarta med planbestämmelser bör revideras utifrån Boverkets allmänna råd för hur 
bullernivåer regleras. Verksamheten är tänkt att kunna ske dygnet runt och bullerutredningen 
visar att bullerskydd behövs. Bullerskydd bör i första hand vara permanenta och därmed bör 
planen medge områden för bullerskydd.  

Planbestämmelsen b3 bör formuleras som ett villkor för att säkerställa att dammen utförs innan 
bygglov/startbesked får ges. 

Plankartan bör reglera vilken marknivå som kommer att gälla efter iordningställandet av 
markytan.  

Fågel (Råd) 



Detaljplan för del av Vången 1:80 m fl - Samrådsredogörelse  5 (17) 

En fågelinventering bör genomföras där samtliga fågelarter uppmärksammas. 
 

Kommentar:  
Kommunen ser positivt på att det finns samsyn kring att detaljplanen följer översiktsplanens 
intentioner, att riskbedömningen är korrekt och att projektet innebär viss betydande påverkan 
på miljön samt att påverkan på riksintressena bedöms vara liten och att intresset för utveckling 
väger tyngre.  

Dagvattenutredningen har uppdaterats med länsstyrelsens synpunkter och information kring 
tätskiksmembranet har uppdaterats i planbeskrivningen och dagvattenutredningen.  Även den 
översiktliga hydrogeologiska utredningen har uppdaterats med aktuell och ny information om 
projektet, mätningsresultat kring grundvattennivåer och inmätning av brunnar. 

MKB har uppdaterats med länsstyrelsens synpunkter, dock har inte expansionen av ytterligare 
terminalspår utvecklats pga brist på underlag och att aktuell detaljplan endast prövar specifik 
anläggning. Risken för att det blir annan verksamhet inom aktuell detaljplan är inte heller 
belyst i MKB då planbestämmelserna säkerställer att ingen annan verksamhet än 
virkesterminal får etableras. MKBn har även uppdaterats med volymer kring verksamheten och 
hur dessa påverkar olika typer av tillståndsansökan eller anmälningsplikt. 

Den geotekniska utredningen har uppdaterats i enlighet med synpunkterna från SGI och 
planbeskrivningen har uppdaterats och förtydligats kring nytt förslag, miljömål 
dagvattenhantering, skyfall, tätskiktsmembranet, diagram kring befintlig mark, ny mark och 
relationen till grundvattnet samt förtydligande kring buller och ljus.  

Plankartan har uppdaterats genom att bullerbestämmelsen är borttagen, ytor för bullerskydd är 
inte aktuellt då verksamheten kan bedrivas i sin helhet utan att riktvärden överskrids med 
undantag för nattetid vid en mätpunkt. För att verksamheten ska kunna bedrivas på natten utan 
att maximalvärdena överskrids i öster, föreslås tillfälliga skyddsvältor, samma lösning som i 
samrådet. Skyddsvältorna används även för att skydda mot buller under de tillfällena då 
flisningskampanjerna blir aktuellt. Antal flisningskampanjer per år är två till fyra och därför 
bedöms tillfälliga skyddsvältor vara en lämplig lösning. Plankartan har även uppdaterats med 
planbestämmelser kring marknivå vid vissa specifika punkter samt en administrativ 
bestämmelse kring att bygglov inte får ges för upplag förrän våtdamm har anlagts. 

En extra fågelinventering har inte genomförts då redan genomförd inventering, som redovisas i 
naturvärdesinventering, är gjord utifrån biologisk mångfald med fokus på naturvårdsarter. Ett 
utlåtande kring fågelarterna, inventeringen och en bedömning kring påverkan är gjord. 
 

 

Statens geologiska institut  
SGU framför följande synpunkter. För SGI är det inte klart om bedömningarna som görs i 
PM:et (Tekniskt PM Geoteknik 2020-10-02, rev 2021-03-17) gäller för hela planområdet eller 
endast den södra delen där geotekniska undersökningar har utförts. Det är heller inte klart om de 
geometri- och belastningsförutsättningar som nämns motsvarar de förhållanden som planen 
medger eller om detta är en kontroll av järnvägens stabilitet mot planområdet. 

Eftersom de beräkningar och antaganden som ligger bakom bedömningarna inte redovisas i 
tillgängligt material kan vi inte ta ställning till om stabiliteten är klarlagd för hela planområdet, 
för dagens förhållande och de förhållanden som planen medger.  

Dock vill vi framhålla att säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion inte kan skjutas till 
detaljprojekteringen utan ska klarläggas i planskedet. De geotekniska aspekterna ska klarläggas 
för hela planområdet och dess närmaste omgivning för de förhållanden som planen medger.  

Är de faktiska förhållandena sådana att det inte klart och entydigt kan uteslutas risker för att 
detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska en 
stabilitetsutredning utföras. Framkommer det efter utredning att det erfordras åtgärder eller 
restriktion för att marken ska vara lämplig ska dessa regleras i detaljplanen. 
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Kommentar:  
Den geotekniska undersökningen är gjord för hela planområdet likaså beräkningarna.  
Dock var endast beräkningarna för de områden som ansågs ha sämst geotekniska 
förutsättningar som redovisades. Ingen risk för skred, ras och erosion har uppmärksammats, 
Tekniskt PM Geoteknik har reviderats med nya beräkningar och förklaringar för att tillgodose 
SGUs synpunkter.  

 
 

Trafikverket 
Trafikverket framför att de är kritiska till trafiklösningen för en enskild fastighetsägare där en 
plankorsning placeras på planerat industrispår. Trafikverket påtalar olämpligheten i att anlägga 
en obevakad plankorsning så som beskrivs i planbeskrivningen. 

 
Kommentar:  
För att skapa en säkrare passage och underlätta trafikrörelser mellan väg 172 och fastighet 
Vången 1:23 har plankorsningen ersatts med en planskild korsning under järnvägen. 

 
Lantmäteriet 
Lantmäteriet framför följande synpunkter. Lantmäteriet menar att det bör göras en tydligare 
fastighetskonsekvensbeskrivning där det framgår vad varje berörd fastighetsägare ska ansvara 
för i samband med plangenomförandet.  

Utfartsfrågan behöver belysas i mer detalj och beskrivas i planbeskrivningen. Det bör framgå 
hur utfart är tänkt att ordnas för Vången 1:23 och 1:41, om Vången ga:2 ska avvecklas, vilka 
ekonomiska konsekvenser och hur ansvarsfördelningen ser ut och hur rättighet till väg ska 
ordnas. Kommer det bildas en ny gemensamhetsanläggning på den nya vägen?  

Det anges också att kommande vägar till terminalen kommer anläggas utanför planområdet. 
Kommunen bör fundera på om det är aktuellt att även ha med vägarna inom planområdet, så att 
vägarnas placering får stöd i detaljplanen.  

Lantmäteriet påpekar att de ekonomiska frågorna kring markköp behöver klargöras i 
planbeskrivningen eftersom Södra Skogsägarna inte äger någon mark inom planområdet i 
dagsläget. 

Lantmäteriet uppmärksammar att det finns ett outrett område kring Vången 1:25 som behöver 
utredas. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att 
bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan en anpassning av planen till 
fastighetsgränsens rätta läge göras. Planbeskrivningen behöver redovisa vem som bekostar en 
eventuell fastighetsbestämning.  
 
Grundkartan ska vara aktuell i varje steg av planprocessen, grundkartans aktualitetsdatum 
behöver uppdateras då den är något föråldrad.  
 
Kommentar:  
För att säkra tillgång till in-/utfart för fastigheten Vången 1:23, 1:41 har samrådsförslagets 
plankorsning ersatts med en planskild korsning under järnvägen. Den nya vägen innehåller 
även de nedtecknade kraven i Vången ga:2 (akt nr 1460-184). 

Grundkartan har uppdaterats med nya fastighetsgränser, fastighetsbestämning är beställd av 
kommunen och genomförandedelen har uppdaterats i enlighet med synpunkterna ovan. 
Synpunkten kring att ta med anslutningen och vägarna runt anläggningen i plankartan har inte 
genomförts då de går att anläggas utan planstöd, det är även Trafikverkets vilja att 
anslutningen mot väg 172 hålls utanför planområdet.  
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KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
Dalslands miljö- och energinämnd (DMEN) 
Dalslands miljö- och energinämnd framför bland annat att den långsiktiga påverkan på grund- 
och dricksvattenförekomsten bör utredas vidare med avseende på om det finns risk för 
påverkan från dagvatten på grundvattnet då dagvattnet lämnar verksamhetsområdet. 
Dagvattenutredningen behöver kompletteras och förtydligas kring dagvattenanläggningens 
kapacitet, informationen om det tätskikt (bentonitduk) samt sekundära avrinningsvägar som kan 
uppstå vid skyfall. Föroreningar som bedöms öka i dagvattnet pga exploateringen bör beskrivas 
och eventuella möjligheter att begränsa eller vidta ytterligare reningsåtgärder bör utredas. 
Dagvattenutredningen bör kompletteras med utredning om förväntat innehåll av humus och 
fenoler i dagvattnet samt om rester av medel från skadedjursbekämpning i dagvattnet kan 
förekomma. Även uppehållstiden för dammarna och regleringsmöjlighet bör klargöras. Andra 
alternativ för avledning av dagvatten efter dammarna bör utredas med målsättningen att både 
fördröja tillförseln av dagvatten samt minska tillförseln av föroreningar till vattendraget 
Kallebäck, exempelvis genom anläggande av våtmarker/översilningsmark. En fördjupning av 
askhanteringen och dess påverkan på dagvattnet och eventuella övriga konsekvenser inom 
området behövs utredas ytterligare. I enlighet med dagvattenutredningen bör en åtgärdsplan tas 
fram för hur släckvatten/släckrester från eventuell brand samt hur utsläpp från eventuell 
olycka/läckage kommer att hanteras. Dagvattenutredningen bör kompletteras med om det anses 
tillräckligt med de tänkta reningsstegen, med avseende på platsens känsliga läge. DMEN 
bedömer att dagvattenanläggningen kommer att vara en verksamhet som faller in under 
anmälningsplikt enligt miljöbalkens miljöprövningsförordning (2013:251).  
 
Vattenförekomsten Ödskölts moar har förnärvarande en god status, men den riskerar att inte 
uppnå god kemisk status till 2027 avseende klorid/sulfat samt övriga miljöproblem. 
Orsaken anges som diffusa källor - transport och infrastruktur. DMEK bedömer att 
planförslaget skulle kunna innebära tillskott av föroreningar från just sådana diffusa källor, t.ex. 
via dagvatten. DMEN:s bedömning är att den planerade verksamheten kan komma att påverka 
grundvattenförekomsten Ödskölts moar samt att markberedning inför verksamhetsetableringen 
kan komma att ge negativ omgivningspåverkan under en lång tid. 
 
I enlighet med rekommendationerna i miljöutredningen över föroreningar bör vidare utredning 
ske i syfte att lokalisera och åtgärda föroreningskällan som orsakar förhöjda halter av ftalater i 
grundvatten. 
 
I planbeskrivningen och i plankartan bör det redovisas vilken marknivå som kommer att gälla 
efter iordningställandet av markytan. Omfattningen av eventuell bevattning bör klargöras och 
förtydligas i planhandlingarna. I planbeskrivningen går det inte att utläsas vilka volymer det 
handlar om när det gäller hantering av aska, detta bör belysas tydligare, likaså damning från 
askan. 
 
Planbeskrivningen behöver kompletteras med ytterligare åtgärder för hur man vid exploatering 
av området kan undvika eller minimera påverkan på vattendraget Kallebäck (naturvärdesobjekt 
av klass 2) genom skyddsåtgärder. 
 
Bullerutredningen visar att det behövs bullerskydd för att verksamheten inte ska överskrida 
riktvärden för industribuller. Bullerutredningen föreslår vedvältor för att innehålla riktvärdena. 
Vedvältor är inte permanenta utan kan flyttas. Nämnden anser att möjligheten att anlägga 
permanenta bullerskydd (t.ex. buller- vallar) bör utredas. I planen bör även områden lämpliga 
för bullerskydd anges.  
 
I plankartan bör det finnas utrymme till ytterligare efterföljande rening efter de föreslagna 
dammarna mer än den nu föreslagna oljeavskiljaren. Området för omhändertagande av 
släckvatten bör också anges på plankarta.  
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Terminalen kommer att belysas med starka strålkastare för att möjliggöra dygnet runt arbete. I 
tillhörande MKB anges att problem från strålkastarna kan åtgärdas med relativt enkla medel. 
MKB:n bör förtydligas kring ljusföroreningar och dess effekter avseende störande ljus som då 
kan bli aktuella för människors hälsa och nattaktiva djur. I MKB tas damning från lastbilar eller 
andra fordon som kör på torra grusvägar där risk för olägenhet bedöms som mycket låg. MKB 
behöver kompletteras med bedömning av effekterna av den askhantering som avses inom 
området. 
 
Kommentar:  
Dagvattenutredningen har uppdaterats med Dalslands miljö- och energinämndens synpunkter 
och information kring tätskiksmembranet.  Även den översiktliga hydrogeologiska utredningen 
har uppdaterats med aktuell och ny information om projektet, mätningsresultat kring 
grundvattennivåer och inmätning av brunnar. Alternativa avledningsmöjlighet som 
våtmarker/översilningsmark har undersökts men bedöms inte vara lämpliga med tanke på 
markförutsättningarna och grundvattnet. 

Dagvattnet renas innan det släpps ut och förs vidare till Kallebäck, dagvattnet bedöms inte 
bidra till att förorena vattenförekomsten Ödskölts moar med diffusa källor.  

Kommunen bedömer inte att dagvattenanläggningen kommer att vara en verksamhet som faller 
in under anmälningsplikt enligt miljöbalkens miljöprövningsförordning (2013:251). Den 
bestämmelse i miljöprövningsförordningen som skulle kunna vara tillämpbar finns i 28 kap. 4 § 
som anger att anmälningsplikt gäller för avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 personekvivalenter. 
Enligt de föroreningsberäkningar som genomförts kommer inte föroreningsmängden i 
dagvattnet upp i vad som motsvaras av 200 personekvivalenter. 

Planbeskrivningen och plankartan har även uppdaterats med planbestämmelser kring marknivå 
vid vissa specifika punkter. Anläggningen kommer inte bevattnas vilket har förtydligats i 
planbeskrivningen likaså har information om volymer som anläggningen kommer att hantera 
uppdaterats. Text kring aska har förtydligats och uppdaterats. Planbeskrivningen har även 
uppdaterats och förtydligats kring nytt förslag, dagvattenhantering, skyfall, tätskiktsmembranet, 
diagram kring befintlig mark, ny mark och relationen till grundvattnet samt förtydligande kring 
buller och ljus. Planbeskrivningen har även kompletterats med åtgärder kring tillvägagångssätt 
för att undvika eller minimera påverkan på vattendraget Kallebäck under byggtid. 

Plankartan har uppdaterats genom att bullerbestämmelsen är borttagen, ytor för bullerskydd är 
inte aktuellt då verksamheten kan bedrivas i sin helhet utan att riktvärden överskrids med 
undantag för nattetid vid en mätpunkt. För att verksamheten ska kunna bedrivas på natten utan 
att maximalvärdena överskrids i öster, föreslås tillfälliga skyddsvältor, samma lösning som i 
samrådet. Skyddsvältorna används även för att skydda mot buller under de tillfällena då 
flisningskampanjerna blir aktuellt. Antal flisningskampanjer per år är två till fyra och därför 
bedöms tillfälliga skyddsvältor vara en lämplig lösning. Plankartan uppdateras inte med text 
angående omhändertagande av släckvatten då allt dagvatten oavsett släckvatten, dagvatten 
eller eventuella oljeläckage leds till dagvattendammen som kan stängas av för att omhänderta 
förorenat vatten och material så att förorenat vatten inte leds ner till Kallebäck. Ytterligare 
utrymme för efterföljande rening efter dagvattendammen bedöms inte vara nödvändig. 

MKB har uppdaterats med information kring ljusföroreningar från terminalens strålkastare och 
dess påverkan på omgivningen samt effekterna av askhanteringen. 

 
Dals-Eds kommun 
Dals-Eds kommun framför att de ser positivt på planförslaget ur ett mellankommunalt 
perspektiv. Förslaget innebära inte någon betydande miljöpåverkan avseende risk och säkerhet 
för trafik och farligt gods, i övrigt har kommunen inget att erinra mot planförslaget.  

Kommentar:  
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Synpunkten har noterats. 
 
Melleruds kommun 
Melleruds kommun framför att de inte har något att erinra mot samrådsförslaget på ny 
detaljplan för Vången 1:80 m.fl. Melleruds kommun framför även att ur ett Dalslandsperspektiv 
skulle det varit bra om planförslaget hade medgett en bredare användning av området gällande 
vilket gods terminalen får hantera samt att det tydligare hade framgått vilka möjligheter det 
finns till att utöka terminalen.  
Kommentar:  
Synpunkten har noterats. En bredare användning av planområdet är inte aktuellt, planförslaget 
utreder endast en specifik verksamhet. Om en bredare användning blir aktuell i framtiden 
behöver andra utredningar göras och en ny detaljplan behöver prövas.  

 

LEDNINGSINNEHAVARE 
TeliaSonera Skanova Access 
Skanova framför att de har markförlagda teleanläggningar inom planområdet. Skanova önskar 
att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika 
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.  
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar:  
Ledningsflytt kommer att bli nödvändig, kostnader kommer att belasta exploatören Södra 
Skogsägarna som även ansvarar för att samordna flytten. 

 
Vattenfall, yttrande 1  
Vattenfall Eldistribution framför bland annat att de har elnätanläggningar inom område och 
inom närområde för aktuell detaljplan. Vattenfall Eldistribution gör bedömningen att det kan 
behövas ett E-område inom ny detaljplan för att ha möjlighet att tillgodose elförsörjning inom 
planområdet. Vattenfall framför även att flytt av befintliga elnätanläggningar ska utföras av 
Vattenfall Eldistribution, men bekostas av exploatören. 

Kommentar:  
Ledningsflytt kommer att bli nödvändig, kostnader kommer att belasta exploatören Södra 
Skogsägarna som även ansvarar för att samordna flytten. Plankartan har kompletterats med ett 
E-område i nordvästra delen av planområdet. 
 
Vattenfall, yttrande 2 
Vattenfall Eldistribution framför att det finns behov av en nätstation inom planområdet, med en 
areal på 10x10 meter. Vattenfall vill även ha u-område för 10 kV kablar som ska ansluta till 
nätstationen därför behövs det reserveras ett u-område (4 meter brett) till ny nätstation inom 
kvartersmark längs med vägen. 

På sida 36 står det att Vattenfall ansvarar för el och data. Det ska ändras så det framgår att 
Vattenfall Eldistribution endast ansvara för el. Vem som ansvara för data kan inte Vattenfall 
Eldistribution svara på. Sen finns samma oklarheter på sida 43 i planbeskrivningen. 

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste 
uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. 
Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet. 

Flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av 
exploatören. 
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Vid schaktningsarbeten skall kabelutsättning beställas, kostnaden för utryckningen debiteras då 
beställaren. 

Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder 
vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar. 

Kommentar:  
Ledningsflytt kommer att bli nödvändig, kostnader kommer att belasta exploatören Södra 
Skogsägarna som även ansvarar för att samordna flytten. Plankartan har kompletterats med ett 
E-område i nordvästra delen av planområdet samt u-området i södra delen. Planbeskrivningen 
har uppdaterats i enlighet med synpunkterna ovan.  

 

 
FÖRENINGAR, MARKÄGARE, BOENDE 
 
Fastighetsägare 1, Vättungen 1:403 
Fastighetsägaren för Vättungen 1:403 framför bland annat att deras fastighet kommer påverkas 
av planförslaget. Gården är en familjegård som varit i familjen i 41 år varav de senaste 9 år i 
egen ägo. Huset köptes för sitt läge då området är lugnt, tyst och naturskönt.  

Fastighetsägarna tycker det är orimligt att det planeras en industri ca 250 meter från fastigheten 
och påpekar att det är ohälsosamt med buller. Yttrandet framför en oro för att de tillfälliga 
vältorna inte kommer skydda fastigheten mot buller, att strålkastare kommer lysa upp 
närområdet, att flisning, aska kommer damma och lukta. Oro finns för att anläggningen kommer 
ställa till med oljud dygnet runt, att expansionen påverkar fastigheten än mer samt att 
tillfartsvägen blir förstörd. 

Fastighetsägaren påpekar även att det finns två grundvattenförekomster som försörjer två 
vattentäkter och orter med dricksvatten. En fråga som ställ är vad som kommer att hända med 
deras enskilda brunnar, kommer de att bli förorenade. 

Det finns ett riksintresse för kultur och miljö, samt riksintresse för värde av geologisk karaktär. 

Kommentar:  
Fastigheten i fråga påverkas negativt av planförslaget, dock håller sig projektet inom 
ramen för gällande bullerriktvärden, flisning kommer endast ske två till fyra gånger 
per år och då behövs tillfälliga bullerskydd för att inte riktvärdena ska överskridas. 
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner att etablera omlastningsterminaler 
från lastbil till järnväg i lämpliga lägen inom kommunen. Både kommunen och 
länsstyrelsen menar att riksintresse för kulturmiljö och geologiska värden inte 
påverkas påtagligt av planförslaget. En eventuell framtida expansion av terminalen 
behandlas inte inom ramen för aktuell detaljplan. För att åstadkomma en expansion 
krävs en ny planprocess som hanterar specifika frågorna för just den terminalen. 
Fastighetens brunnar har mätts in och planbeskrivningen uppdaterats med aktuell 
information. 
 
Fastighetsägare 2, Vättungen 1:403. 
Fastighetsägaren för Vättungen 1:403 framför bland annat att deras fastighet kommer påverkas 
av planförslaget. Gården är en familjegård som varit i familjen i 41 år varav de senaste 10 år i 
egen ägo. Huset köptes för sitt läge då området är lugnt, tyst och naturskönt.  

Fastighetsägaren uttrycker en bestörthet när uppgiften om den aktuella detaljplanen 
uppdagades. Karaktären av området kommer att förändras till det negativa och allt som 
fastighetsägaren uppskattar kan gå förlorat. Även fastighetsvärdet kommer att minska. 

Torpet Björke är upptagen i den kulturhistoriska byggnadsinventeringen och hela området 
ligger inom ett riksintresse för naturvård, Ödskölts moar samt riksintresse för geologiska 
värden. Fastighetsägaren undrar hur Bengtsfors kommun kan bortse från att en viktig del av 
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riksintressets värde kommer att försvinna för alltid? Kommunen borde bevara området och se 
till att det skyddas mot åtgärder som kommer att skada naturmiljön. 

Planförslaget kan medföra negativa konsekvenser för ytvattenkvaliteten i Kallebäck och är även 
lokaliserat på grundvattenförekomsten Ödskölts moar som står i förbindelse med Bäckefors 
dricksvatten. 

Yttrandet tar även upp att stora regnmängder kan orsaka erosion vid Kallebäck, ökad förorening 
i dagvattnet kan på sikt medföra negativ påverkan i bäcken på växt-djurliv. Inom området finns 
olika naturvårdsarter, varför bortser kommunen från bevarandet av dessa arter? 

Fastighetsägen ifrågasätter brunnsinventeringen som utförts, då sakägarnas brunn saknas och 
ställer frågan; hur påverkas vår brunn? Oro finns kring bullerfrågan och hur det ska påverka 
deras närmiljö då terminalen endast skyddas av tillfälliga vältor även strålkastarljus kan påverka 
fastigheten negativt. Fastighetsägaren föreslår att en annan placering hittas för verksamheten 
samt att utredningarna inte är tillräckliga.  

Kommentar:  
Fastigheten i fråga påverkas negativt av planförslaget, dock håller sig projektet inom 
ramen för gällande bullerriktvärden, flisning kommer endast ske två till fyra gånger 
per år och då behövs tillfälliga bullerskydd för att inte riktvärdena ska överskridas. 
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner att etablera omlastningsterminaler 
från lastbil till järnväg i lämpliga lägen inom kommunen. Både kommunen och 
länsstyrelsen menar att riksintresse för kulturmiljö och geologiska värden inte 
påverkas påtagligt av planförslaget. Planförslagets dagvattenhantering renar och 
fördröjer dagvatten för att undvika påverkan på Kallebäck. Terminalens tätskikt är till 
för att säkerställa att grundvattnet inte påverkas, tätskiktet kommer dock inte påverka 
de kvantitativa kvaliteterna för grundvattnet i området.  Fastighetens brunnar har 
mätts in och planbeskrivningen uppdaterats med aktuell information. 
 
Fastighetsägare, Vången 1:23 och 1:41 
Fastighetsägaren för Vången 1:23 och 1:41 framför i sitt yttrande bland annat frågeställningar 
kring buller, riksintresse, föroreningar, GA:2, tillfartsväg, brunnar, marknivå mm. Yttrandet 
beskriver även att det är den del bilder som visar skogsmiljö som är avverkad och att 
avverkningen även missats i andra utredningar. Nedan följer en sammanfattning uppdelad i 
tema. 

Tillfartsväg till fastighet (GA:2) 
Fastighetsägaren informerar om att även fastigheten Vången 1:41 har sin tillfart genom 
planområdet. Fastighetsägaren anser att innebörden av GA:2 bör förtydligas i planhandlingarna 
och att den nya vägen bör ingå i GA:2. Fastighetsägaren är negativt inställd till beskrivningen 
av den nya tillfartsvägen i söder och dess begränsningar. Den nya vägen söder om terminalen 
måste utformas så att den är farbar för transporter med traktor och redskap och fullt ut ersätta 
GA:2s nuvarande funktionalitet, utan längre resväg mellan fastighetsägarens skiften. 

Fastighetsägaren anser inte att den planerade infarten i planområdets norra del blir mer 
trafiksäker då majoriteten av undertecknads trafik kommer att gå genom den södra 
tillfartsvägen. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsägaren finner det anmärkningsvärt att planen berör fastigheten Vången 1:23 och 
GA:2 då ingen skriftlig överenskommelse finns om marköverlåtelse och hur GA:2 ska ersättas.  

Fastighetsägaren anser att en järnvägsplan måste upprättas då ingen skriftlig överenskommelse 
finns gällande marköverlåtelse av del av Vången 1:23 eller GA:2.  

Fastighetsägaren påpekar att ingen överenskommelse för underhåll och skötsel av de nya 
enskilda vägarna träffats. 
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I planhandlingarna saknas beskrivning av övriga servitut inom planområdet, exempelvis 
elkabeln som matar bostadshuset i Vången 1:23. 

Buller 
Fastighetsägaren anser att även riktlinjer för buller inomhus (FoHMFS 2014:13) måste följas. 
Om inte riktlinjer för inomhusbuller uppnås för omgivande bostadshus så anser 
fastighetsägaren att exploatören eller kommunen måste vidta och bekosta åtgärder för att 
ljudisolera befintliga fastigheter.  

Fastighetsägaren ifrågasätter de förutsättningar och den data som använts för bullerutredningen, 
och anser att utredningen bör göras om.    

Fastighetsägaren ifrågasätter lösningen med permanenta vedvältor som bullerskydd, då veden 
kommer att omsättas inom terminalområdet. Fastighetsägaren anser att vedvältor som 
ljuddämpare bör ersättas med permanenta bullervallar. En bullervall eller likvärdigt bör även 
byggas mellan bostadshuset inom Vången 1:23 och järnvägen för att begränsa trafikbullret då 
växtligheten i området tas bort i samband med byggnation.  

Fastighetsägaren anser att de förslag på åtgärder för att begränsa bullernivåerna som presenteras 
i MKBn måste uppdateras då skogen söder om terminalen är slutavverkad.  

Fastighetsägaren ifrågasätter de resonemang som förs i MKBn gällande planförslagets bidrag 
till minskade utsläpp och bullernivåer i Göteborg, och den negativa lokala påverkan som 
projektet medför.  

Vibrationer 
Fastighetsägaren anser att det kan finnas problem med vibrationer även om inga klagomål 
inkommit. Fastighetsägaren anser att vibrationsmätningar på omgivande fastigheter ska göras 
innan, under och efter planerad byggnation. 

Aska 
Fastighetsägaren anser att beskrivningen av askhanteringen inom området och hur den 
transporteras måste förtydligas/uppdateras i planhandlingar, MKB och tillhörande utredningar. 
Verksamhetens påverkan på bullernivån och vattenkvalitén måste utredas. 

Fastighetsägaren informerar om att skogen söder om terminalen är slutavverkad, och kan 
därmed inte bidra till att begränsa dammspridningen i området. Miljökonsekvenserna bör 
därmed öka från små till betydande. 

 Flis 
Fastighetsägaren anser att flisverksamheten inom området bör beskrivas mer utförligt, samt om 
verksamheten medför negativa konsekvenser avseende damning och buller.  

Teknikhuset bredvid Vången 1:23 

Fastighetsägaren anser att det planerade teknikhuset invid Vången 1:23 ska beskrivas mer 
utförligt i planbeskrivningen. 

Grundvatten 
Fastighetsägare menar att om anläggningen påverkar topografin med en sänkning på 3,5 meter 
borde utrymme för markarbete vara 5-6 meter ner i marken vilket borde påverka grundvattnet 
och grundvattennivån. En sänkning av grundvattennivån borde i sin tur påverka de enskilda 
brunnarnas vattenkvalitet och nivå och riskera vattenförsörjningen för fastighetsägaren.  

Dagvatten 
Fastighetsägaren informerar om att trummorna där Kallebäck går under banvallen vid Vången 
1:41 blir överfulla vid normala regn redan idag. De bäverdammar som byggs nedströms 
Kallebäck bidrar till ytterligare översvämningar, inte bara kring trummorna under järnvägen.  

Fastighetsägaren anser att Kallebäck inte klarar av en ökad avrinning från omgivande marker 
om inte omfattande arbeten genomförs för att öka avrinningen nedströms. Om inga åtgärder 
vidtas finns risk för stora skador på Vången 1:41 i samband med översvämningar.   
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Fastighetsägaren anser att omfattningen för dagvattenutredningen måste utökas och så att den 
även tar hänsyn till extern påverkan, exempelvis den rika förekomsten av bäver och existerande 
begränsningar för vattenflödet.  

Fastighetsägaren påpekar att översvämningsproblematiken som planförslaget medför vid 
Kallebäck inte lyfts fram i MKBn.  

I MKBn föreslås erosionsskydd anläggas utmed Kallebäck inom fastighet Vången 1:41. 
Fastighetsägaren vill inte ha någon utökad erosion inom hans marker, men betonar att inget 
avtal finns om planerade markarbeten inom Vången 1:41.  

Fastighetsägaren ifrågasätter de förslag på dagvattendiken som finns i dagvattenutredningen. 
Inga diskussioner har förts med fastighetsägaren avseende sträckning och funktion för dessa 
diken som delvis placerats på hans mark.  

I dagvattenutredningen framgår att marken söder om terminalen är skogsmark. Marken är 
slutavverkad och bör hanteras som hyggesmark.  

I dagvattenutredningen saknas den planerade vägen söder om terminalen. Fastighetsägaren 
påpekar att vägen bör påverka avledningen av dagvatten från den planerade terminalen.  

Föroreningar 
Fastighetsägaren anser att textavsnitten i planbeskrivningen som berör påträffade och 
beräknade föroreningar är missvisande och inte samstämmiga. Logiskt sätt borde den planerade 
verksamheten generera mer utsläpp än skogsmark.  

I den miljöutredning som gjorts för området påstås att inga föroreningskällor, exempelvis 
skrotbilar, finns inom området. Fastighetsägaren påpekar att det står en skrotbil tillsammans 
med kabelrester inom planområdet, ca 100 m uppströms från provrör 20SC14. 

Fastighetsägaren anser att de miljöbedömningar som gjorts i MKBn avseende föroreningar i 
grundvattnet måste revideras, både för planförslaget och nollalternativet. 

Enskilda vattentäkter 
Fastighetsägaren påpekar att redovisningen av enskilda brunnar, i översiktlig hydrogeologiska 
utredningen, inte är komplett då det finns fler brunnar i närområdet. Fastighetsägare menar 
även att beskrivningen av enskilda brunnar och projektets påverkan på brunnarnas vattenkvalité 
och nivå/kapacitet är bristfällig. Fastighetsägarens brunnar är inte inmätta eller beskrivna. I en 
utredning står det att det inte går att utesluta påverkan på grundvatten vid anläggandet av 
terminalen, vilket är oroande.  
Påverkan på riksintressen och naturvård 
Fastighetsägare framför att planbeskrivningen inte är samstämmig med dess mer detaljerade 
bilaga och att planbeskrivningens beskrivning av påverkan på riksintresse är mildare. 
Fastighetsägare anser även att MKB inte tar upp den negativa påverkan på riksintresse vilket är 
ett krav och är inte överens om de olika bedömningarna som görs i MKB. Yttrandet framför 
också andra redaktionella synpunkter kring figurer och kartor och tar upp frågan om att 
illustrationskartan redovisar diken som går ut i områden som klassas som naturvärdesobjekt 2 
(högt). Fastighetsägare har tidigare när GA:2 prövades, år 2000, fått synpunkter från 
länsstyrelsen att stora opåverkade områden ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka 
områdets karaktär och ser en tvetydighet nu när aktuellt planförslag prövas. Sammantaget anser 
fastighetsägare att alla intrång i riksintressena borde bedömas som stor negativ påverkan.  
Plankarta 
Fastighetsägare framför att planområdet som är inritat på de historiska kartorna inte 
samstämmer med plankartan. I plankartan ligger tillfartsvägen och Trafikverkets teknikhus 
inom området som reglerats till T2 (Järnväg), bestämmelsen borde istället vara järnväg och väg. 
Plankartan redovisar dessutom inte den enskilda vägen i söder och samma mark är prickad 
mark i detaljplanen. Fastighetsägaren vill att den enskilda vägen tas med i plankartan så att den 
prickade marken inte förhindrar dess byggande.  
Eventuell framtida utbyggnad av kombiterminal 
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Fastighetsägaren framför att den eventuella utbyggnaden av en kombiterminal ser ut att krocka 
med nu planerad terminal då det framtida spåret ser ut att korsa dagvattendammen. 
Fastighetsägaren anser inte att Södra underlättar för en framtida expansion.  
 
Kommentar:  
Planbeskrivningen har uppdaterats med information ga:2 och att samfälligheten även servar 
fastigheten Vången 1:41. Planförslaget har även uppdaterats med en tillfartsväg som ersätter 
ga:2. Den nya vägen får en planskild korsning, vändplan och 200 kvm meter stort upplag som 
beskrivs i ga:2. Då fordon som är högre än 3,5 meter inte kan köra genom porten har det 
planerats en väg från södra delen av terminalområdet till ga:2, här ska det vara möjligt att 
köra de virkeslaster som behövs.  

Den norra anslutningen till väg 172 har utformats i samråd med Trafikverket för att skapa en 
säkrare tillfart till terminalen och fastigheten Vättungen 1:41. 

I dialog med Trafikverket har det konstaterats att ingen järnvägsplan är nödvändig. Delar av 
ga:2 ligger redan idag på Trafikverkets fastighet och för att säkerställa huvudväxel och 
skyddsväxel krävs att viss mark överförs till Trafikverket.  

Fastigheten i fråga påverkas negativt av planförslaget, dock håller sig projektet inom ramen 
för gällande bullerriktvärden, flisning kommer endast ske två till fyra gånger per år och då 
behövs tillfälliga bullerskydd för att inte riktvärdena ska överskridas. 

Vibrationer från järnväg kan vara ett befintligt upplevt problem men den marginella ökning av 
godståg som planeras ändrar inte den befintliga situationen som det ser ut idag. 

Text angående aska och flis har uppdaterats, likaså förtydligande kring grundvatten, 
marknivåer och dagvattenhanteringen. Trafikverkets teknikhus är i planeringsstadiet och 
innehåller just nu måtten 4x3 meter. 

Anläggningen kommer inte generera en grundvattensänkning och ingen negativ påverkan 
väntas på enskilda vattentäkter utom möjligen på fastigheten Vången 1:23. Vid inmätning har 
grundvattnet kontrollerats och det har även konstaterats att brunnen är grund. Skulle påverkan 
uppstå kan det lösas genom att ordna med en ny och djupare dricksvattenbrunn som Södra 
Skogsägarna står för. 

Terminalen kommer öka flödet till Kallebäck men det bedöms inte få några negativa 
konsekvenser för Kallebäck. Det som också påverkar Kallebäck är den avverkningen som skett 
under de senaste decennierna.  

Markmiljöutredningen har uppdaterats och tagit med den olagligt dumpade skrotbilen i sin 
beräkning vilket möjligen kan förklara en del av det förorenade grundvattnet som påvisats. 

Både kommunen och länsstyrelsen menar att riksintresse för kulturmiljö och geologiska värden 
inte påverkas påtagligt av planförslaget. En eventuell framtida expansion av terminalen 
behandlas inte inom ramen för aktuell detaljplan. För att åstadkomma en expansion krävs en 
ny planprocess som hanterar specifika frågorna för just den terminalen. 

 

Fastighetsägare, Vången 1:82 
Fastighetsägaren för Vången 1:82 framför att planförslaget utgör ett sort intrång i orörd mark 
inom en viktig vattenförekomst. Planen innebär ett stort ingrepp i ett område av riksintresse för 
naturvård. Fastighetsägaren menar att Vången 1:82 felaktigt påståtts vara olämplig för aktuell 
terminal och påpekar att det finns möjlighet att anlägga terminalen på denna mark samtidigt 
som den nuvarande lokaliseringen är olämplig.  

Kommentar:  
Planförslaget är ett intrång i skog och mark men följer översiktsplanens intentioner att etablera 
omlastningsterminaler från lastbil till järnväg i lämpliga lägen inom kommunen.  
Anläggningen föreslås få en rigid dagvattenlösning som både fördröjer och renar dagvattnet. 
Grundvattnet skyddas genom denna anläggning och det tätskikt som placeras under hela 
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terminalen. Tätskiktet skyddar grundvattnet genom att inget dagvatten infiltreras ner i marken. 
Funktionsutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen har tittat på alternativa 
lokaliseringar och funnit att Vången 1:82 inte uppfyller de krav som finns för aktuell 
virkesterminal, därav är inte Vången 1:82 aktuell för planförslaget.  
 

Fastighetsägare, Vången 1:69 (ej sakägare) 
Fastighetsägarna för Vången 1:69 framför att han motsätter sig all form av exploatering och 
byggnation vid Vången 1:80 m fl. 

Fastighetsägarna har valt att bosätta sig på landsbygden pga naturen, lugnet, tystnaden och den 
friska luften. Fastighetsägarna menar att planförslaget innebär en risk för häckande fåglar som 
återkommer varje år till Knä sjö, de är däremot inte intresserade av om lastbilstrafiken minskar 
eller ökar i Göteborg. 

Yttrandet beskriver en oro kring värdeminskning av deras fastighet pga buller och en eventuell 
påverkan på grundvattnet. 

Kommentar:  
Planförslaget anses inte påverka fåglars väg till Knä sjö som ligger ca 1,7 km från 
planområdet. Planförslaget håller sig även inom ramen för gällande bullerriktvärden, flisning 
kommer endast ske två till fyra gånger per år och då behövs tillfälliga bullerskydd för att inte 
riktvärdena ska överskridas. Planförslagets dagvattenhantering renar och fördröjer dagvatten 
för att undvika påverkan på Kallebäck. Terminalens tätskikt är till för att säkerställa att 
grundvattnet inte påverkas. 

 

Fastighetsägare, Vången 1:70 (ej sakägare) 
Fastighetsägarna för Vången 1:70 framför att de är bekymrade över aktuellt planförslag och att 
detaljplanen kan påverka deras fastighetsvärde negativt. I yttrandet framförs att planförslaget 
påverkar grundvattennivån, då de är av uppfattningen att grundvattnet ska sänkas betydligt. De 
anser även att det finns risk för att grundvattnet i deras enskilda brunn försvinner eller blir 
otjänligt och då skulle det bli problem med fastighetens vattenförsörjning.  

Yttrandet beskriver även en oro kring hanteringen av aska och att askan kommer att spridas 
med vinden till deras fastighet. Sker detta kommer fastighetsägarna inte kunna vistas utomhus 
utan risk för lungsjukdomar, det skulle även smutsa ner miljön och byggnader. Fastighetsägarna 
eftersöker mer info om aska och undrar om den innehåller tungmetaller mm.  

Det påtalas även att det finns en gammal soptipp inom planområdet, där miljöfarligt avfall är 
nergrävt, bl a skrotbilar, bilbatteriet, kylar och frysar. Fastighetsägarna menar på att det är 
negativt om det grävs upp och kan då påverka grundvattnet. 

Kommentar: 

Anläggningen föreslås få en rigid dagvattenlösning som både fördröjer och renar dagvattnet. 
Grundvattnet skyddas genom denna anläggning och det tätskikt som placeras under hela 
terminalen. Tätskiktet skyddar grundvattnet genom att inget dagvatten infiltreras ner i marken. 
Ingen grundvattensänkning blir aktuell inom planområdet för att bygga anläggningen därför 
ser kommunen ingen risk för sinande och förorenade brunnar i närområdet. Askan som 
kommer hanteras inom terminalområdet stelnar och blir hård av fukt och regn och dammar 
därför inte. Planområdet är ingen registrerad soptipp men har uppenbarligen blivit utsatt för 
olaglig dumpning av skrot och bråte. Skrot och bråte kommer att hanteras vid genomförandet 
av terminalen för att minska pågående förorening av grundvattnet.  
 

Fastighetsägare, Galthögen 1:12 (ej sakägare) 
Fastighetsägare för Galthögen 1:12 framför att planförslaget är beläget i ett område utpekat som 
riksintresse för naturvård och geologiska värden, planförslaget ligger även inom en 
grundvatten- och dricksvattentäkt. Fastighetsägare påpekar att grundvattennivån är högt beläget 
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inom planområdet och att det är problematiskt att kommunen riskerar kommande generationers 
dricksvattenförsörjning genom planförslaget. Utredningsunderlagen till planen pekar på risker 
vid tätning av verksamhetsyta, dagvattenrisker i samband med 10 och 100 års regn, risker med 
urlakning av fenoler ur trävaror samt risker med lagring av aska vars kemiska sammansättning 
inte närmare redovisas. 

I yttrandet framförs att VA-plan, VA-översikt, geologisk inventering från 1979 samt 
grusinventering från 1980 inte skrivits med som utredningsunderlag till detaljplanen. Det 
framförs även att lokaliseringsalternativ 3.3 i miljökonsekvensbeskrivningen borde utredas 
bättre. Fastighetsägaren menar också att kommunen måste tänka på klimatförändringarna, FN's 
globala miljömål nr 6 ”Rent vatten och sanitet för alla” samt att det kan behövas ett nytt 
vattenverk, som även nämns i kommunens VA-plan och VA-översikt.  

Kommentar: 

Både kommunen och länsstyrelsen menar att riksintresse för kulturmiljö och geologiska värden 
inte påverkas påtagligt av planförslaget. Anläggningen föreslås få en rigid dagvattenlösning 
som både fördröjer och renar dagvattnet. Grundvattnet skyddas genom denna anläggning och 
det tätskikt som placeras under hela terminalen. Tätskiktet skyddar grundvattnet genom att 
inget dagvatten infiltreras ner i marken. Anläggningen kommer inte generera en 
grundvattensänkning och ingen negativ påverkan väntas på enskilda vattentäkter med 
undantag för fastigheten Vången 1:23 då det är en äldre brunn som är grund och i närområdet 
kan en lokal grundvattensänkning bli aktuell. Under rubriken utredningar finns endast 
utredningar som är gjorde för aktuell detaljplan, planbeskrivningen innehåller information 
från många andra källor som inte finns med i utredningslistan.  
 

Fastighetsägare, Vången 1:51 (ej sakägare) 
Fastighetsägarna för Vången 1:51 framför att de motsätter sig planförslaget då detaljplanen 
medför ökade bullernivåer dag som natt och att påverkan på grundvattnet eventuellt inte kan 
uteslutas samt att det finns risk för värdeminskning av deras fastighet. Fastighetsägarna vill inte 
riskera att förlora sitt dricksvatten och eventuellt tvingas att dra in kommunalt vatten. Boende i 
aktuell fastighet uppskattar lugnet och den friska luften och vill inte att detta förändras. De är 
också oroliga för att planförslaget ska påverka fåglarna vid Knä sjö. 

Kommentar: 

Fastigheten i fråga ligger lite mindre än en kilometer från planförslaget och kommer inte 
påverkas negativt av planförslaget. Planförslaget håller sig projektet inom ramen för gällande 
bullerriktvärden, flisning kommer endast ske två till fyra gånger per år och då behövs tillfälliga 
bullerskydd för att inte riktvärdena ska överskridas.  
 
Anläggningen föreslås få en rigid dagvattenlösning som både fördröjer och renar dagvattnet. 
Grundvattnet skyddas genom dagvattenanläggningen och det tätskikt som placeras under hela 
terminalen. Tätskiktet skyddar grundvattnet genom att inget dagvatten infiltreras ner i marken. 
Anläggningen kommer inte generera en grundvattensänkning och ingen negativ påverkan 
väntas på enskilda vattentäkter med undantag för fastigheten Vången 1:23 då det är en äldre 
brunn som är grund och i närområdet kan en lokal grundvattensänkning bli aktuell. 
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SAMMANFATTNING 

Synpunkterna har bemötts separat ovan. Nedan sammanfattas de synpunkter som föreslås leda 
till förändringar i detaljplanens handlingar. Utöver dessa görs vissa kompletteringar och 
förtydliganden i planhandlingarna. 
 
 
Revideringar efter samråd: 
Planbeskrivningen revideras med följande: 

- förtydligande kring dagvatten, skyfall, grundvattnet, marknivå, belysning, flisning, 
aska samt uppdaterade kartbilder för nytt planförslag. 

-  
Plankartan revideras med följande: 

- Planområdet har utökats i sydost för att säkerställa dagvattenhantering 
- Planområdet har anpassats till nya fastighetsgränser mot järnvägen 
- Bullerbestämmelse har tagits bort 
- Plushöjder har lagts till 
- Planbestämmelser för täta diken har lagts till i södra delen av planområdet 
- Planbestämmelse om villkor för lov 
- E-område har lagts till i norra delen 
- U-område har lagt till i södra delen 

 
 

Övriga förändringar och kompletteringar: 
- Tekniskt PM Geoteknik, Sigma Civil 2021E (Uppdaterad) 
- Markteknisk undersökningsrapport, Sigma Civil 2021F (Uppdaterad) 
- Kulturhistorisk förstudie, Sigma Civil, 2021G (Uppdaterad) 
- Buller och vibration, Tyréns 2021H (Uppdaterad) 
- Utlåtande kring fågelfauna, Calluna 2021I 
- Miljöutredning förorening, Sigma Civil, 2021J (Uppdaterad) 
- Dagvattenutredning, Sigma Civil 2021K (Uppdaterad) 
- PM Trafik, Sigma Civil 2021L (Uppdaterad) 
- Översiktlig hydrogeologisk utredning, Sigma Civil, 2020M (Uppdaterad) 
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