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KUNGÖRELSE

Detaljplan för del av Träslöv 19:35, ny högreservoar för

vatten i Varberg, Varbergs kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2020 § 18 att anta

detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 11

mars 2020.

Den som lider skada p g a detaljplanen kan bli berättigad till ersättning

av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och

bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste

väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och

miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden

räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan

rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.



Plan- och  
genomförandebeskrivning

Detaljplan för del av Träslöv 19:35, 
ny högreservoar för vatten i Varberg 

Laga kraft 2020-03-11 
Varbergs kommun

Dnr: 2016/873
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Sammanfattning 
Planområdet ligger på Bastekullen, ca 3 km öster om Varbergs centrum där Vatten 
& Miljö i Väst AB, VIVAB, på uppdrag av Varberg Vatten AB, har önskemål om att 
uppföra en högreservoar för vatten. Detaljplanen möjliggör en vattenreservoar (ett 
vattentorn) och en fördröjningsdamm som vid behov kan användas för tömning av 
vattenreservoaren, så kallad nödavtappning.  

Vattentornets storlek och placering på Bastekullens höjd innebär att det kommer 
vara väl synligt i landskapet och bli ett nytt landmärke i Varberg. Den arkitektoniska 
utformningen av vattentornet blir därför extra viktig. Parallellt med planarbetet har 
VIVAB låtit tre arkitektkontor rita på förslag på utformning av det nya vattentornet. 
I ett juryarbete tillsammans med stadsarkitekt, planarkitekt och landskapsarkitekt 
har VIVAB valt att följa Whites förslag ’Våga’, som ligger som grund till planförsla-
get.

Planprocessen
Planen upprättas med utökat förfarande i enlighet med Plan- och bygglagens regler 
(PBL 2010:900). 

I ett första skede upprättas samrådshandlingar, som efter samråd resulterar i en 
samrådsredogörelse. Därefter upprättas granskningshandlingar där kommunen i 
samrådsredogörelsen redovisar hur man har bemött de olika synpunkterna som in-
kommit i samrådet. Efter granskningen sammanställs synpunkterna som inkommit i 
ett granskningsutlåtande. Efter ett nytt politiskt ställningstagande kan planförslaget 
föras till antagande och vinner efter länsstyrelsens prövning laga kraft. 

Tidplan
Samråd: 4:e kvartalet 2018

Granskning: 3:e kvartalet 2019

Antagande: 1:a kvartalet 2020

Planhandlingar
Planbeskrivning med genomförande-

beskrivning (denna handling)

Plankarta med bestämmelser

Grundkarta

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Samråd Granskning Antagande

Övriga handlingar
VA-utredning - Norconsult  
2017-09-22, rev 2019-10-22 

Geoteknisk undersökning  
Sweco - 2017-11-03

Naturvärdesinventering   
Calluna - 2017-07-27

PM Fridlysta och rödlistade 
arter, Varbergs kommun 
2019-06-27

Arkeologisk utredning 
Arkeologerna - Rapport 
2017:72
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Inledning

Plandata
Planområdet ligger i Träslöv ca 3 km öster om Varbergs centrum på en höjd kall-
lad Bastekullen och omfattar knappt 1,5 hektar. Området är ett naturområde som 
angränsar till flacka odlingslandskap och består till mesta delen av blandskog samt 
berg i dagen. På bergshöjden finns ett telekommunikationstorn samt en kraftled-
ning.

Syfte
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att anlägga ett nytt vattentorn 
(en högreservoar för dricksvatten) med nödvändiga tillhörande teknikbyggnader, 
väg samt fördröjningsdamm på Bastekullen i Träslöv. Processen syftar också till att 
skydda en fornlämning. 

Bakgrund
Det finns ett stort behov av ett nytt vattentorn i Varberg. En högreservoar är en 
viktig samhällsfunktion och fyller flera syften för att säkerställa en säker dricksvat-
tenförsörjning, både genom att tillskapa ett stabilt och högt tryck på ledningsnätet 
och genom att vara en reservvolym vid driftavbrott vid vattenverket. Ett stabilt tryck 
minimerar förändringar och tryckslag på ledningsnätet. Tornets nya plushöjd på 
+78 meter över havet möjliggör även att byggnation kan tillåtas i högre belägna om-
råden utan att det krävs andra tryckstegrande åtgärder. Reservvolymen är 5 gånger
så stor som i dagens vattentorn och möjliggör bättre hantering av både planerade
och oplanerade driftstörningar utan att riskera leveranssäkerheten.

2015-04-02 inkom ansökan från Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, på uppdrag av 
Varberg Vatten AB, att upprätta detaljplan för ett nytt vattentorn på fastigheten 
Träslöv 19:35. Tornets höglänta placering är viktig för att säkerställa att trycknivån 

Ortofoto. Röd linje markerar planområdets ungefärliga avgränsning.  

¯0 410 820205 Meters 1:8 000 A4

placering av 
nytt vattentorn
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upprätthålls i det stora vattendistributionsnätet inom Varbergs kommun och är en 
förutsättning för att kunna försörja nya bostadsetableringar.

Under 2017 färdigställdes en förstudie med syfte att utreda förutsättningarna för 
ett vattentorn på Bastekullen och att ta fram beslutsunderlag för val av alternativ 
gällande form och placering. Studien fastslår att Bastekullen är en strategisk lämplig 
lokalisering utifrån topografiska förutsättningar för idealt vattentryck.

Ett parallellt uppdrag genomfördes under våren 2018 och ett förslag utformat av 
White ligger till grund för de illustrationer och bilder som redovisas i denna planbe-
skrivning.

Uppdrag
Byggnadsnämnden beslutade den 4 februari 2016 att ge positivt planbesked   
(BN § 9).

Markägoförhållanden
Planen omfattar del av Träslöv 19:35 som ägs av Varbergs församling. Varberg Vat-
ten AB köper del av Träslöv 19:35 av Varbergs församling innan planens antagande. 

Tidigare ställningstaganden

Riksintressen och förordnanden 
Området ligger inom riksintresse enligt 4 kap 4 § miljöbalken, högexploaterad kust, 
samt 4 kap 2 § miljöbalken, rörligt friluftsliv. Bestämmelserna utgör inte hinder för 
utvecklingen av befintliga tätorter.

Översiktsplan
Gällande översiktsplan med markbestämmelser för området är: Översiktsplan för 
Varbergs kommun, Fördjupning för stadsområdet, antagen 2010-06-15.

Enligt den fördjupade översiktsplanen är Bastekullen utpekat som Natur- och re-
kreationsområde och området omkring Bastekullen utpekas som utvecklingsområde 

Utdrag från översiktsplanen för Varbergs kommun, fördjupning för stadsområdet, med föreslaget läge 
för nytt vattentorn markerat. 
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med blandad bebyggelse. Bastekullen är även utpekat som en del av det så kallade 
Brynstråket i kommunens Grönstrategi från 2010. Det betonas i den fördjupade 
översiktsplanen att vid utveckling inom området ska hänsyn tas till natur- och kul-
turvärdena och att Bastekullens användning som lättillgängligt natur- och frilufts-
område ska värnas. 

Detaljplan
Området är inte detaljplanelagt. 

Program 
Det finns inget program för området. Kommunstyrelsen har gett stadsbyggnadskon-
toret i uppdrag att påbörja planprogram för Östra Träslöv, i enlighet med framtaget 
Planeringsdirektiv för Östra Träslöv (KS 190226 § 39). Planeringsprocessen syftar 
till att skapa en ny blandad och naturnära stadsdel samtidigt som natur- och frilufts-
området värnas. 

MKB/Behovsbedömning
Kommunen har gjort en behovsbedömning i enlighet med 4 kap 34 § PBL och 6 kap 
11 § MB för det aktuella planförslaget. Kommunen har bedömt att genomförandet av 
planförslaget inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. En miljö-
bedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning krävs därmed inte för det 
aktuella planförslaget. 

Röd cirkel visar ungefärlig geografisk avgränsning av planområdet för Program för Östra Träslöv. Vit 
markering visar ungefärligt läge av planområdet för aktuell detaljplan.



7 (21)

Planeringsförutsättningar

Mark och vegetation

Naturen i planområdet består främst av öppen betesmark och lövskogsmiljöer. 
Mot söder och i öster angränsar området till blandskog och i övrigt till åkermark 
och betesmark. Centralt i området ligger Bastekullen, en moränhöjd med buskrik 
betesmark och berghällar. Även blandskog med övervägande lövträd förekommer 
här. Trädslagen består främst av tall, ek, rönn och björk. Hasselbuskar förekommer 
i skogspartierna och bitvis är stora ytor täckta av vildkaprifol. Delar av området är 
bevuxet med tätt buskage av en, hägg och brakved tillsammans med björnbär- och 
hallonsnår. I betesmarkerna förekommer en hävdgynnad flora där bland annat 
gulmåra, ärenpris och liten blåklocka växer i stora bestånd. Här finns också polline-
rande insekter och fågelarter knutna till öppna gräsmarker. 

Marknivån på Bastekullen ligger mellan + 51- + 54 meter över havet. 

Planområdet ingår i Varbergs kommuns naturvårdsprogram (2007), område 37 - 
Träslöv med mycket höga naturvärden och 38 - Bastekullen med höga naturvärden. 

Vit markering visar ungefärligt läge av planområdet. T.v. Naturvårdsprogrammet område 37 i rött och 
område 38 i gult. T.h. bild från naturvärdesinventeringen, Calluna. 

Området är ett naturområde på en höjd som angränsar till flacka odlingslandskap. T.h. björkallén.
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Helhetsmiljön, med det kultur- och naturhistoriskt rika innehållet i ett öppet, stads-
nära landskap har mycket stor betydelse och höga värden. 

Delar av planområdet ingår även i Ängs- och betesmarkinventeringen som utförs av 
Jordbruksverket som naturtypen Torra hedar, en av de naturtyper som Sverige har 
ett ansvar att bevara på nationell nivå enligt EU:s art- och habitatdirektiv.  

I samband med planarbetet har en Naturvärdesinventering tagits fram,  
Calluna, 2017-07-27. Utredningen visar på att det område som berörs av  
detaljplanen till största del har ”visst värde” samt ”påtagligt värde”. Delar av plan-
området ligger inom ett område klassat som ”högt värde”. Inom planområdet ligger 
en biotopskyddad stenmur i odlingslandskap. Strax utanför planområdet finns också 
en biotopskyddad björkallé utmed vägen. Björkallén består av 8 björkar som har en 
stamdiameter på ca 40-50 cm. 

Växterna idegran och vanlig backsippa har noterats i området. Dessa är fridlysta och 
skyddade enligt §8 i artskyddsförordningen. Även ett par rödlistade fågelarter har 
noterats: stare, ängspiplärka, gulsparv och sånglärka. Vilda fåglar är fridlysta enligt 
4 § i artskyddsförordningen.

Försiktighetsprincip bör tillämpas och ingrepp i miljön får inte vara så omfattande 
att området tappar de egenskaper som gör det betydelsefullt för arten ifråga. 

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning är framtagen för området, Sweco, 2017-11-03. Enligt de 
geotekniska rekommendationerna bedöms vattentornet kunna plattgrundläggas på 
berg.

Mot bakgrund av påträffade sprickor alternativt slag i samband med utförda jord-
bergsonderingar inom undersökningsområdets södra och östra del rekommenderas 
kompletterande undersökningar inför detaljprojekteringen för att utreda sprickrikt-
ning (strykning och stupning), sprickvidd och sprickornas/slagens utbredning, som 
underlag för att bedöma slutlig grundläggningsnivå, lämplig arbetsmetod för bergs-
schakt samt eventuellt behov av bergförstärkningsåtgärder.

Fornlämningar och kulturhistoria

T.v. Karta som redovisar fornlämningarna i området från utredning (Arkeologerna, 2017) med planom-
rådets ungefärliga utsträckning markerat i orange. T.h. En av stensättningarna anas framför trädet. 
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En arkeologisk utredning är genomförd på Bastekullen, Arkeologerna, 2017. Inom 
planområdet finns en registrerad stensättning, Träslöv 23:1. Utanför planområdet 
finns ytterligare ett par stensättningar (se bild på föregående sida). 

En arkeologisk förundersökning för de tre fornlämningar som bedömes kunna 
påverkas av planläggningen har genomförts under maj 2019. Förundersökningen 
omfattar stensättningarna RAÄ Träslöv 23:1 och 24:1 med tillhörande fornlämnings-
områden, samt del av boplats RAÄ Träslöv 196. Studien fastställer fornlämningarnas 
omfattning och ger Länsstyrelsen planeringsunderlag inför fortsatta åtgärder. I för-
undersökningen bedöms stensättningen RAÄ Träslöv 24:1 inte påverkas av planen 
medan RAÄ 23:1 kan påverkas av byggnationerna och avses därför att skyddas mot 
skador under byggtiden.

Omgivningarna kring planområdet karakteriseras av ett rikt fornlämningslandskap, 
med såväl gravar på kringliggande höjder som registrerade boplatser och lösfynd 
från uppodlade marker runt Bastekullen. Ca 800 meter nordost om Bastekullen lig-
ger Korsgata-gravfältet. 

Utanför planområdet finns även en markering för hus, troligen en linbastu. Sanno-
likt har linbastun gett Bastekullen sitt namn. Linbastun bedöms inte påverkas vid 
exploatering.

Befintlig bebyggelse
På Bastekullen finns idag en bygg-
nad intill ett telekommunikations-
torn i betong som är ca 50 meter 
högt. Tornet ägs av Telia Sonera 
AB. 

Därtill finns en 10 kV luftledning 
som korsar planområdet i nord-
väst i sydostlig riktning. Denna 
ägs av Varbergsortens Elkraft.

Service
Det finns ingen service i  
närområdet. 

Teknisk försörjning

Vatten, spill och dagvatten
Inga ledningar finns i området. 
Idag avleds dagvatten från plan-
området via naturlig infiltration samt 
via ytavrinning till recipienten. Från 
planområdets norra sida avrinner 
dagvatten ytledes i öppna vägdiken till 
Himleån och från södra sidan via markavrinning  
och öppna diken till Mabäcken. 

Energiförsörjning 
Telia Sonera AB och Varberg Energi AB har ledningar under befintlig väg som leder 
upp till telemasten. 

Bastekullens telekommunikationstorn.
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Planförslag

Bebyggelse 
Detaljplanen innebär att en högreservoar för dricksvatten, i dagligt tal kallat vatten-
torn, kan uppföras på den östra delen av Bastekullen. Reservoaren ska uppfylla tre 
funktioner; erbjuda en reservvolym vid driftavbrott vid vattenverket, skapa utjäm-
ning mellan medelförbrukning och maxförbrukning under ett dygn samt innehålla 
en brandvattenreserv. 

Det planerade tornet kommer att upprätthålla tillräckligt tryck i ledningsnätet med 
en vattenvolym omfattande ca 10 000 m3 vatten, vilket beräknas räcka för Varbergs 
behov under lång tid. För att uppnå maximal effekt behöver reservoaren höjas ca 15 
meter över befintliga markhöjder vid Bastekullen. Byggnaden föreslås därför att stå 
på pelare vilket innebär att stora delar av området under vattentornet blir öppet. 

Byggnaden styrs med planbestämmelsen E1 - Vattenreservoar. Byggnadskroppen 
tillåts byggas mellan höjderna +60 till +79  meter över nollplanet, undantaget bä-
rande element. Serviceutrymme om maximalt 200 kvadratmeter sammanlagd bygg-
nadsarea inom områden tillåts inom område betecknat f2. Serviceutrymmet planeras 
att innehålla exempelvis hiss, trappa, ledningar etc. Utöver angiven högsta nockhöjd 
får hisschakt och övriga tekniska anläggningar anordnas. 

Gestaltningsidén bygger på att vattentornet sträcker ut sig som en stiliserad våg ut 
över det flacka landskapet. Vågen skapar en blickpunkt från alla väderstreck. Vatten-
tornet VÅGA är ett landmärke som har en lätt igenkännbar silhuett. När skymningen 
kommer framträder vattentornets form i kontrast mot kvällshimlen. Då tänds sakta 
en artificiell ljussättning upp vilket får vattentornet att framträda i landskapet. Ett 
milt släpljus lyfter fram ”vågigheten” i de konkava långfasaderna. Ljuset ska vara 
jämt fördelat över hela vågformen på de båda långsidorna. Benen ska inte nås av 
något ljus. Då skapas en näst intill overklig upplevelse av en kolossal svävande våg i 

Illustration från tävlingsförslaget på vattentornets fasad från norr. Illustration: White
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landskapet mellan Varberg och E6. Ljussättningen ska göras med respekt för natur-
värdena på platsen. Störande ljus uppåt och åt sidorna ska därför undvikas. Prov-
belysning av ljussättningsförslaget avses genomföras och resultatet ska utvärderas 
i samarbete med kommunekologen. System för ljusstyrning i syfte att minimera 
påverkan på djurliv under dygnet och året utreds i samarbete med Hamn & gatuför-
valtningen. Grävarbeten för kablar och kanalisation ska minimeras. 

Grönstruktur
Högreservoaren föreslås placeras inom ett utpekat rekreationsområde. Marken 
under vattentornet blir öppen och föreslås till stora delar fortsatt vara tillgänglig för 
allmänheten. Vattentornet behöver klassas som skyddsobjekt, vilket kan innebära 
att viss del kring entréområdet behöver stängslas av. Omgivande rekreationsområde 
avses att värnas och omfattas av kommande planprocess för nytt bostadsområde i 
Östra Träslöv.

Den biotopskyddade björkallén ligger utanför planområdet. Strax söder om björkal-
lén står en äldre sälg med delvis bruten krona. Trädet avses bevaras i möjligaste mån 
då det har värde för den biologiska mångfalden. Vad gäller återställande efter bygg-
tid, se avsnitt ”Naturmiljö och rekreation” sidan 14-16.

Kulturmiljö
Den befintliga fornlämningen i området, RAÄ Träslöv 23:1, skyddas med bestäm-
melsen (q1) Fornlämning ska bevaras. 

Service
Inom planområdet ingår ingen kommunal eller kommersiell service. Däremot möj-
liggör planen en högvattenreservoar vilket är av ett allmänt intresse. 

Trafik
Vägen till det nya vattentornet breddas västerut från befintlig serviceväg, för att 

Vattentornet sett från nordost vid Träslövsvägen. Illustration: White
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värna allén som kantar den befintliga vägens östra sida. Vägområdet planläggs 
som kvartersmark betecknat (T) Trafik och ges en bredd av 10 meter. För att fort-
satt nå telekommunikationsmasten föreslås vägen gå under det nya vattentornet. 
Detta möjliggörs i område med de båda bestämmelserna E1 och T, vilket innebär att 
bestämmelsen (T) Trafik får överbyggas av (E1) Vattenreservoar. Vägen under vat-
tentornet har högsta marknivå på ca +49 meter. Botten på vattentornets byggnads-
kropp kan som lägst byggas på + 60 meter, vilket ger en fri höjd på minst 11 meter. 

Inom vägområdet betecknat (T) finns möjlighet för större fordon att vända. Par-
kering sker på kvartersmark. Kommunens intention är att det fortsatt ska finnas 
möjlighet att gå och cykla upp på Bastekullen. 

En tillfällig byggväg kommer behöva anläggas under upprättandet av Vattentor-
net. En tillfällig väg och en eventuell tillfällig flytt av ledningar kan anläggas väster 
om befintlig väg genom avtal med markägaren. Den tillfälliga vägen avlägsnas och 
marken återställs till naturmark efter entreprenaden, vilket regleras i exploaterings-
avtalet.

Exploatören ansvarar för att ansöka om dispens från biotopskyddet, som krävs för 
att kunna utföra arbeten i närheten av allén vid anläggning av ny väg samt för att ta 
upp ett större hål i den äldre stenmuren för anläggning av tillfartsväg och tillfällig 
byggväg. 

Ovan: Plan och sektion för det nya vattentornet ’Våga’ med ett centralt serviceutrymme med trappa och 
hiss. Nedan: Vattentornet sett från E6:an. Illustrationer: White.
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Teknisk försörjning
Planförslaget förutsätter att kraftledningen som korsar planområdet flyttas. Var-
bergsortens Elkraft kommer att genomföra markförläggning av kraftledning runt 
Bastekullen under hösten 2019.

Tillkommande vattenledningar föreslås placeras längs med servicevägen och säker-
ställs i plankartan med planbestämmelsen u1 - Markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar. Ledningar förläggs i vägens västra del för att inte skada 
allén och trädens rötter. 

I vattentornets fot kommer det finnas en toalett vilken ska anslutas till spillvattennä-
tet. Spillvatten från tornet kommer att ledas till spillvattennätet norr om området. 

I samband med exploatering kommer dagvattenflöden att förändras. Dagvattnet 
inom utredningsområdet delas upp i ”naturdagvatten” och ”tillkommande dag-
vatten”. ”Naturdagvattnet” är det dagvatten som, precis som idag, infiltrerar i mar-
ken och avleds naturligt till Himleån i ett trögt system. ”Tillkommande dagvatten” 
är det dagvatten som uppkommer inom fastigheten, då främst från vattentornets 
tak. Avrinningen från tornets tak kommer samlas upp och ledas via en ledning i 
tornets centrumkärna. För att undvika flödesbelastning till Himleån rekommende-
rar framtagen VA-utredning (Norconsult, rev. 2019-10-22) att det ”tillkommande 
dagvattnet” avleds i ledningar tillsammans med tömningsvatten från tornet. Dag-
vattenflödet från takavvattning bedöms utgöra ett mycket litet flöde och bedöms inte 
ha någon påverkan på omgivande avvattningssystem. På så sätt avleds enbart ”na-
turdagvattnet” till Himleån via naturlig infiltration vilket inte innebär någon ökad 
flödesbelastning till recipienten. Kommande dagvattenanläggning (fördröjnings-
damm) utgör en buffert för befintligt dagvattennät.

Fördröjningsdamm för nödavtappning
Vid en eventuell kontaminering i vattentornet ska möjlighet finnas att tömma vat-
tentornet, genom en så kallad nödavtappning. För hantering av nödavtappat vatten 
har tre alternativa lösningar utretts (Norconsult, rev. 2019-10-22).  VA-utredningen 
förespråkar att en fördröjningsdamm byggs norr om det nya vattentornet. Föreslaget 
område för damm är ca 1100 kvm stort och styrs med bestämmelsen E2 - Fördröj-
ningsdamm. Dammen ansluts till befintligt dagvattennät via en ledning längs Träs-
lövsvägen och fungerar som ett bräddmagasin när kapaciteten i dagvattennätet inte 
är tillräcklig för att hantera hela flödet. Dammen dimensioneras för att hantera ett 
planerat brädd- och tömningsflöde från tornet. Dammen kommer att vara torr med 
undantag av nödavtappning och höga vattenflöden, så som skyfall. Den utformas 
med flack lutning så att den inte behöver inhägnas, då den kan komma att ingå i ett 
framtida strövområde. Marken som avses för fördröjningsdamm sluttar svagt mot 
Träslövsvägen, som ligger på en högre nivå. En låg vall kan behöva anläggas längs 
dikeskanten för att leda vattnet rätt och hindra översvämning av vägen.

Enligt dagens kriterier ska nya dagvattennät dimensioneras för ett 10-årsregn inkl. 
klimatfaktor. Vid ett framtida 10-årsregn är dagvattenflödet från bostadsområdena 
högre än den beräknade kapaciteten i ledningen. Detta innebär att den befintliga 
ledningen kommer gå full vid ett framtida 10-årsregn redan innan dammen ansluts 
till dagvattennätet. Sannolikheten att en tömning av tornet skulle sammanfalla med-
ett 10-årsregn bedöms dock som låg. Tömningen av tornet kommer vara planerad, 
vilket innebär att det bör vara möjligt att anpassa tömningstillfället och undvika att 
det sammanfaller med ett kraftigare regn eller skyfall.
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Konsekvenser

Hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Ett genomförande enligt förslaget bedöms innebära god hushållning med mark- och 
vattenområden då exploateringen sker på en strategiskt utvald plats för att fylla 
en samhällsviktig funktion. Höjderna på Bastekullen är de högsta inom centrala 
Varberg. De topografiska förutsättningarna bidrar till vattentornets effektivitet och 
minskar behovet av en högre byggnadskropp. Läget har också bedömts som mycket 
lämpligt med hänsyn till nuvarande tyngdpunkt i förbrukningens geografiska fördel-
ning och med hänsyn till befintliga huvudledningar. Tornets höglänta placering är 
en förutsättning för att kunna försörja nya bostadsetableringar i höglänta områden 
som Östra Träslöv, Torpa och Lindberga, vilka är en del av kommunens strategi för 
att uppnå mål om bostadsbyggande. 

Planförslaget innebär en större säkerhet för dricksvattenförsörjning vid driftstopp av 
vattenverket än vad som finns idag.

Behovsbedömning
Kommunen har gjort en behovsbedömning i enlighet med 4 kap 34 § PBL och 6 kap 
11 § MB för det aktuella planförslaget. Kommunen har bedömt att genomförandet av 
planförslaget inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Vid be-
hovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 ansetts vara uppfyllda. 
Planförslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som 
anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver 
särskilt beaktas. 

Planens effekter bedöms ha viss påverkan på grund- och ytvatten, djur- och växtliv 
samt ljusförhållanden. Visst behov av följdinvesteringar kommer att krävas i form av 
ledningar för reservoaren. Störst påverkan bedöms planen ha på landskapsbilden. 
Sammantaget bedöms dock inte genomförandet av planen innebära en betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets ge-
nomförande inte innebär betydande miljöpåverkan, enligt Länsstyrelsens yttrande 
i samrådsskedet (2019-03-06). En miljöbedömning med tillhörande miljökon-
sekvensbeskrivning krävs därmed inte för det aktuella planförslaget. 

Frågor för påverkan har studerats vidare i enskilda utredningar och studier.

Kulturmiljö

Befintlig fornlämning skyddas genom planen vilket är positivt. Planförslaget innebär 
dock att en tidigare obebyggd höjd bebyggs vilket i sig får en viss påverkan på kultur-
miljön som helhet.  

Naturmiljö och rekreation
Bastekullen är utpekat som ett värdefullt natur- och rekrekreationsområde i den 
fördjupade översiktsplanen för staden och är också del av riksintresset för friluftsliv,  
4kap 2 § Miljöbalken. Behovet av närrekreation på Bastekullen förväntas öka då Var-
bergs stad växer österut med fler bostäder norr och väster om Bastekullen. Planens 
genomförande bedöms få en viss påverkan på det rörliga friluftslivet då delar av 
Bastekullen planläggs som kvartersmark. Ambitionen är dock att det tillkommande 
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vattentornet inte ska bli ett hinder för rörelser i området utan snarare kan bidra till 
att platsen stärks som utflyktsplats. Rekreationsområdet omfattas av kommande 
planprogram för Östra Träslöv.

Vattentornet föreslås bäras på pelare vilket innebär att ytan under vattentornet fort-
satt kan hållas öppen och till största delen vara tillgänglig för allmänheten. Ljussätt-
ning av reservoaren kommer att ändra ljusförhållandena något men området kom-
mer inte att bli upplyst. 

Detaljplanen bedöms inte medföra några betydande konsekvenser för de naturvär-
den som är knutna till den öppna betesmarken, då anläggningen kommer att vara 
placerad högre upp på kullen. Påverkan på fridlysta och rödlistade arter bedöms bli 
liten eller måttlig. De arter som kan påverkas måttligt omfattar stare och gulsparv, 
påverkan gäller i huvudsak under byggtiden. Föreslagen placering av vattentornet 
kommer dock att påverka busk- och trädvegetationen i anslutning till vattentornets 
pelare. Detta kan medföra att lämpliga häckningsmiljöer minskar i omfattning. Kon-
struktionen av vattentornet kommer dock att möjliggöra att träd och buskar lämnas 
kvar eller tillåts återetableras, vilket bedöms minska de negativa konsekvenserna för 
fågelarter knutna till denna naturmiljö. Viss röjning av vegetation på delar av kullen 
kan vara gynnsam då det öppnar upp för solbelysta hällar och gynnar lågvuxen vege-
tation. Sådan åtgärd behöver dock göras varsamt och utanför häckningsperioden, så 
att inte fågellivet påverkas. 

För att minimera påverkan behöver byggprocessen anpassas genom dialog med ex-
ploatören. Exploateringsavtalet ska reglera att mark inom område 1, 3, 4 och 6 som 
bedömts ha påtagligt respektive högt naturvärde i naturvärdesinventeringen inte ska 
tas i anspråk för till exempel materialupplag, bodar etc. (Se karta nedan.) 

Karta över naturvärden och påverkan.
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Generellt sett bör försiktighetsprincipen tillämpas i området och ingrepp i miljön får 
inte vara så omfattande att området tappar de egenskaper som gör det betydelsefullt 
för utpekade arter. Påverkan under byggtiden (på ca 2 år) kan medföra måttlig nega-
tiv påverkan på häckning i området. Att helt undvika byggnation under häcknings-
perioden för stare och gulsparv (10 mars-20 aug) medför att byggtiden för vattentor-
net fördubblas och störningar för arten som helhet förlängs. Bedömningen är därför 
att anläggningen bör utföras så snabbt som möjligt med anpassning av utförandet 
enligt omnämnda direktiv.

Genomförandet av detaljplanen innebär påverkan på den stenmur som korsar vägen 
i norr. Här måste ett hål tas upp i muren under byggtiden. Stenmuren återställs efter 
entreprenadens färdigställande. Anläggning av väg och ledningar placeras på ett så-
dant sätt att påverkan på befintlig allé minimeras. Både allén och stenmuren omfat-
tas av generellt biotopskydd och biotopskyddsdispens måste sökas hos länsstyrelsen. 

Områden som tas i anspråk under byggtiden ska återställas så likt dagens förhållan-
den som möjligt eller i enlighet med framtagna målbeskrivningar för naturmarken. 
Befintliga massor inkl. jordmån ska tas tillvara, jordmånen för sig och resterande 
matjord för sig. De massor som används vid återställandet ska komma från platsen 
så att de fröer som finns vilande i marken kan bidra till återetablering av växtlighet. 
Vid återställning av natur ska inget för platsen främmande växtmaterial användas. 
Klippblock och större stenar ska återanvändas. Naturmarken ska därefter skötas på 
ett sätt som bibehåller platsens karaktär.

Påverkan på luft
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka uppfyllandet av miljökvali-
tetsnormen för luft. 

Påverkan på vatten
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka uppfyllandet av miljökvali-
tetsnormen för vatten. Enligt genomförd VA-utredning bedöms föroreningsgraden i 
takvattnet vara mycket låg och avses ledas via fördröjningsdamm till ledningsnätet. 
Om dagvatten istället avleds till Mabäcken och inte till befintligt ledningsnät kom-
mer rening ske via perkolation eller i dike och bedöms därmed inte heller påverka 
recipienten.

Enligt den senaste klassificeringen har Himleån ”måttlig ekologisk status” och ”god 
kemisk status”. Miljökvalitetsnormen är ”god ekologisk status” 2027. Slutrecipient 
är en mindre vattenförekomst i Getteröns fågelreservat som står i förbindelse med 
Balgöarkipelagen. Vattenförekomsten har klassificerats till ”måttlig ekologisk sta-
tus”, framförallt på grund av tillförsel av näringsämnen från såväl intilliggande 
jordbruksmark som från det kommunala avloppsreningsverket. Miljökvalitetsnor-
men är ”god ekologisk status” 2027. Planförslaget bedöms inte innebära en negativ 
påverkan på Himleåns status. 

Då nödavtappning och dagvatten föreslås ledas till befintligt ledningsnät för dag-
vatten påverkas inte Himleåns kanalbolag. 

Påverkan på landskapsbilden 
Planförslaget innebär ett nytt inslag i landskapsbilden. Vattentornet har ett behov av 
att placeras högt för att uppnå rätt tryck. För sin funktion krävs även en stor volym. 
Dessa två parametrar är oundvikliga och innebär att vattentornet får en stor påver-
kan på landskapsbilden. 
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Det nya vattentornet kommer att bli synligt ur alla väderstreck, från Varberg stad 
och från motorvägen (E6/E20) och kommer att fungera som orienteringspunkt och 
markering av infarten till Varberg för hitresande. Som nytt landmärke ställs höga 
krav på vattentornets gestaltning. Ambitionen har varit att ta fram ett förslag som 
kan stärka landskapsbilden och bilden av vattenstaden Varberg genom att synas i 
landskapet. VIVAB har därför låtit tre arkitektkontor rita på ett gestaltningsförslag 
genom ett parallellt uppdrag.

Det vinnande förslaget är utformat som en våg som sträcker sig ut i det flacka land-
skapet. Enligt juryn i det parallella uppdraget är Whites förslag en unik symbol för 
Varberg där den långsträckta spänstiga formen visar på ett nytänkande i hur man 
uppfattar att ett vattentorn skall se ut.

Byggnadens utsträckta form har en starkare koppling till höjdryggens och gårdarnas 
horisontalitet, än till befintliga vertikala landskapselement som kyrktorn och mast. 
Vågorna utgör ett upprepat mönster av infrastruktur som linjer i landskapet som går 
att återfinna i uppradningen av vindkraftverk och Grimetons master. 

Bastekullen och platsen för vattentornet är idag till stor del omgiven av ett öppet 
landskap av åkermark. Närmaste bebyggelse ligger en bit bort och består av småska-
lig bostadsbebyggelse. I denna miljö upplevs vattentornet i hög grad som en solitär 
i landskapet. Den tänkta utbyggnaden av utvecklingsområdet kring Bastekullen 
kommer att påverka denna upplevelse och ge vattentornet mer sammanhang i en 
bebyggd miljö, då staden växer österut. Exploateringen norr om Bastekullen kom-
mer enligt kommunens ambition att omfatta närmare 2000 bostäder i en tät och 

Vyer från kommunens 3D-modell, röd ring markerar vattentornet. Ovan t.v. vy från fästningen. Ovan 
t.h. vy från E6 söderifrån. Nedan t.v. vy från Österleden. Nedan t.h. vy från Erlandsgården.
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stadsmässig struktur. Detta kommer i hög grad påverka landskapsbilden som omger 
Bastekullen och vattentornets framtida förhållande till sin omgivning. Bastekullen 
och vattentornet blir därmed en ö omsluten av stad.

Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär att det inte tillkommer ett nytt vattentorn på Bastekullen. 
Varbergs kommun skulle då fortsatt använda sig av det befintliga vattentornet vid 
Håsten som bedöms ha en för liten volym i relation till Varbergs storlek. En högvat-
tenreservoar fyller en viktig samhällsfunktion vid eventuellt driftstopp. Det befint-
liga vattentornet på Håsten har en volym som endast ger några timmars frist om 
leveransen från vattenverket upphör. Av städer i liknande storlek är volymen van-
ligtvis på minst ett halvt till ett helt dygns förbrukning i högreservoarvolym. 

Förutom att klara försörjning för dagens behov så skulle ett nollalternativ även få en 
direkt påverkan för utveckling av nya bostadsetableringar i Varberg bland annat vid 
höglänta områden som Östra Träslöv, Torpa och Lindberga.  

Vid ett nollalternativ hade Bastekullen inte påverkats av byggnationen av vattentor-
net eller de ingrepp som krävs för breddning av servicevägen. Tillgängligheten till 
området skulle kvarstå som idag.
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Genomförande av projektet
Genomförandedelen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsli-
ga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Plan- och genomförandebeskriv-
ningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen av genomförandet av 
projektet är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Genomförandetid 
Begreppet genomförandetid innebär att planens giltighetstid är begränsad. 
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. 
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller 
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.

Organisatoriska frågor

Markägoförhållanden 
Varberg Vatten AB köper en del av fastigheten Träslöv 19:35 av Varbergs församling 
enligt avsiktsförklaring. Efter genomfört markköp ägs all mark inom planområdet av 
Varberg Vatten AB.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Vatten, spill & dagvatten Varberg Vatten AB

El    Varbergortens Elkraft ekonomisk förening 

Optokabel   Varberg Energi AB

Tele    Telia Skanova

Utförande
Exploatören ansvarar för utbyggnad av vattentorn och tillhörande anläggningar på 
kvartersmark.

Drift och underhåll 
Exploatören ansvarar för drift och underhåll av vattentorn och tillhörande anlägg-
ningar.

Dispenser och tillstånd under genomförandeskede
Exploatören ansvarar för att ansöka om dispenser från biotopskydd.

Fastighetsrättsliga frågor

Berörda fastigheter 
Detaljplanen omfattar Träslöv 19:35 som ägs av Varbergs församling. Fastighetsä-
gare och rättighetsinnehavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsför-
teckningen.  

Fastighetsbildning
En avsiktsförklaring har upprättats mellan Varbergs kommun och Varbergs försam-
ling angående överlåtelse av berörda delar av Träslöv 19:35. Marken överlåtes när 
detaljplanen har vunnit laga kraft. Avstyckning kommer att ske för tekniskt ända-
mål.
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Ledningsrätter
Området för ledningsrätt för tele omprövas så att den del som överlappar E-området 
vid mast och basstation upphävs. Befintliga ledningsrätter kommer fortsatt att 
belasta ny fastighet för tekniskt ändamål. Inför åtgärder som kan medföra fara för 
ledningar, telestation eller anläggningar ska åtgärden anmälas av exploatören till 
ledningsrättsinnehavaren, under förutsättning att ledningsrättshavaren angett en 
kontaktperson för detta.

Rättighet väg
Rätten till väg i och med ledningsrätt för tele (akt 1383-2007/197) kommer fortsatt 
att belasta den nya fastigheten.

Telenyttjanderätt
Telenyttjanderätt 257 m från telestation och rakt västerut finns enligt avtal 85/1086. 
Ledning fortsätter även norrut från telestation. För denna saknas skriftliga avtal.

Avtal
Följande avtal skall upprättas till följd av planens innehåll:

- Köp

-  Exploateringsavtal

Exploateringsavtalet reglerar bland annat instängsling, röjning, anpassning av bygg-
processen och återställande av mark. För att teckna avtal, ansöka om lantmäteriför-
rättning samt bekosta lantmäteriåtgärder ansvarar exploatören.

Tekniska frågor
Redovisning av aspekter/synpunkter som kommit fram i olika utredningar som 
gjorts under planarbetets gång.

VA-utredningar   Exploatör

Arkeologiska insatser   Exploatör

Detaljerad geoteknisk undersökning Exploatör

Gator och trafik
Inga allmänna vägar föreslås. För väg på kvartersmark ansvarar exploatören.

Vatten, spill, och dagvatten
Nya ledningsdragningar bekostas av exploatören. 

Ledningar
Flytt av befintlig luftledning för starkström ska ske enligt överenskommelse mellan 
exploatören och Varbergsortens Elkraft ekonomiska förening. Luftledningen för-
läggs i Träslövsvägen runt Bastekullen. Serviskabel för tillkommande kraftmatning 
samförläggs med övriga ledningar i VA-schakt längs vägsträckningen. Vid behov av 
flytt av befintlig opto-ledning samt opto-skåp, som båda ägs av Varberg Energi AB, 
ska detta bekostas av exploatören.
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Nuvarande mark- eller
vattenanvändning (Kort
beskrivning)

Planområdet berörs av… Nej Kanske Ja Kommentar
…Internationella konventioner
(Natura 2000, Unescos världsarv etc.)

x

…Riksintressen och särskilda
hushållningsbestämmelser
enl. 3-4 kap MB

x
Kustområdet 4 kapitlet MB

…Skyddad natur/kultur enl. 7
kap MB
(biotopskydd, strandskydd,
vattenskyddsområde natur-
/kulturreservat etc.)

x Värdefull ängs- och betesmark berörs i liten
grad av byggnationen. Stenmur och björkallé
utmed vägen tas bort men kan ersättas.

…Byggnadsminne el
Fornminne

x

…Höga kulturhistoriska
värden (T.ex. områden som ingår i
kommunens bevarandeprogram el
program för kulturmiljövård)

x Fornlämning skyddas.

…Höga naturvärden
(T.ex. områden som ingår i
kommunens el. länsstyrelsens
naturvårdsprogram)

x Kommunens naturvårdsprogram, område 37
Träslöv och 38, Bastekullen.

…Ekologiskt känsliga
områden (Områden som enl. ÖP är
ekologiskt särskilt känsliga eller
opåverkade)

x

…Skyddsavstånd
(Industrier, djurhållning, kraftledningar
etc.)

x Telemast

…Övriga störningar (buller,
ljus, lukt, strålning etc.)

x

…Geotekniska svårigheter
eller förorenad mark

x

…Högt exploateringstryck/ är
redan högexploaterat

x

…(Risk för) Överskridna
miljökvalitetsnormer

x

Detaljplan för
Träslöv 19:35
Träslöv, Varbergs kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning
En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet 
om huruvida en miljöbedömning behöver göras eller inte. Behovsbedömningen utgör också ett 
viktigt underlag för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas vidare i 
planbeskrivningen eller i en eventuell miljökonsekvensbeskrivning.

Platsens förutsättningar

Planens karaktäristiska egenskaper
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Planens innehåll och
omfattning (Kort beskrivning)

Faktor Nej Kanske Ja Kommentar
Planen medger en
användning av planområdet
för verksamheter som kräver
anmälan eller tillstånd enl.
miljöbalken.

x

Planen medger en
användning av planområdet
för verksamheter som finns
angivna i MKB-förordningens
bilaga 3.

x

Planen medger en
användning av planområdet
för verksamheter som finns
angivna i PBL 4 kap 34 §.

x

Planen strider mot andra
planer/projekt (Översiktsplaner,
detaljplaner, övriga projekt)

x

Planområdets läge bidrar till
långa fordonstransporter för
att nå service och andra
viktiga målpunkter.

x

Planen har betydelse för
andra planers miljöpåverkan.

x

Planen har betydelse för
genomförande av EU:s
miljölagstiftning (gäller t.ex.
vattendirektivet)

x

Faktor Påverkan Kommentar
(Påverkans sannolikhet,
varaktighet m.m., möjligheter att
avhjälpa påverkan osv.)

Ingen
påverkan

Påverkan Betydande
påverkan

Påverkan på marken (instabilitet,
sättningar, ras, skred, erosion, etc.)

x

Påverkan på luften och klimatet
(luftföroreningar, vindrörelser,
temperatur, etc.)

x

Förändringar av grund- eller
ytvattnet (kvalitet, flödesriktningar,
nivåer, mängd, etc. Krävs vattendom?)

x Tillfälliga flödesökningar kan
uppstå i vägdike intill
Träslövsvägen vid nödavtappning
av någon reservoar.

Risk för översvämningar x
Svårigheter att lokalt
omhänderta dagvattnet

x

Påverkan på växt- eller djurliv
(antal arter, arternas sammansättning,
hotade arter etc.)

x Störningar kan uppstå vid
byggnationen av reservoaren,
buskage och träd kommer att
sparas för att bevara biotopen.

Planens tänkbara effekter
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