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INLEDNING
PLANHANDLINGAR

Till planförslaget hör följande handlingar:
• Denna planbeskrivning
• Plankarta med bestämmelser
• Illustrationskarta
• Undersökning av betydande miljöpåverkan (2021-03-25), med Länsstyrelsens yttrande (2021-05-07)

Tillgängligt på samhällsbyggnadskontoret finns också:
• Fastighetsförteckning, (2021-09-21)
• Grundkarta, (preliminär, 2021-09-02)

Övriga handlingar/utredningar:
• Arkeologisk undersökning (2021-05-05)
• Geoteknisk utredning, PM och MUR (2021-06-10)
• Kulturmiljöutredning (2021-04-26, rev. 2021-06-08)
• Naturvärdesinventering (2021-06-08)
• Trafikberäkning/alstring (2021-09-02)
• Dagvatten-PM (2021-09-30)

Detaljplanen har tagits fram utifrån bestämmelserna i Plan- och bygglag (PBL) 2010:900 samt Boverkets 
allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Detaljplanen består av en plankarta med 
bestämmelser. Till planen fogas illustrationskarta och planbeskrivning. De ska underlätta förståelsen av 
detaljplanens innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. De har, till skillnad från 
plankartan, ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara vägledande vid tolkningen av planen. 

Efter samråd och granskning tillkommer samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande där 
inkomna synpunkter sammanställs och besvaras.
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DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syfte
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder med tillhörande infrastruktur i 
Marbäck. Planförslaget medger också uppförande av en förskola/skola samt besöksanläggningar i 
vissa delar. Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till platsens natur- och kulturmiljövärden.

Huvuddrag
Föreslagna områden binder samman orten, vars bebyggelse nu är uppdelad genom vägar och 
utspridd i olika grupper. Ny byggnader föreslås uppföras som enfamiljshus(rad-, par-eller kedjehus) 
och mindre flerbostadshus i en till två våningar. Den nya bebyggelsen ansluts via interna gator till 
väg 647 som går genom samhället. En gång- och cykelväg möjliggörs längs stora delar av väg 647.

För att ansluta till och bygga vidare på platsens karaktär föreslås något mer omfattande 
utformningsbestämmelser för byggnader längs vägen, medan utformningen av byggnader längre 
från vägen är mindre reglerad. Delar av det nordöstra planområdet omfattas av skyddsbestämmelser 
på grund av närheten till väg 25. I sydväst har planen utformats med hänsyn till geotekniska 
förutsättningar i befintlig slänt.

Förskola/skola möjliggörs i anslutning till korsningen mellan väg 647 och Bruksvägen, centralt i 
Marbäck.

I planens nordöstra del anpassas planbestämmelserna till befintlig bebyggelse. Här finns också en 
kulturhistoriskt värdefull ekonomibyggnad (stall), som föreslås skyddas genom rivningsförbud samt 
skydds- och varsamhetsbestämmelser. För att möjliggöra ny användning av stallet på ett sätt som 
bevarar dess värden föreslås här både användning för bostäder och besöksverksamhet. 

Plangräns och egenskapsbestämmelser har utformats för att skydda konstaterade naturvärden och 
fornlämningar inom och i anslutning till området.

Allmän plats inom detaljplanen består av områden för gator, gång- och cykelvägar och 
naturområden. Naturområdet i planens norra del ska säkerställa befintlig gång- och cykelkoppling 
från väg 647 till cykelvägen Banvallsleden och väg 25, liksom område för skydd mot väg 25. 
Naturområden mellan väg 647 och Fylleån samt i sydväst ska rymma utpekade naturvärden och ge 
utrymme för dagvattenhantering.

BAKGRUND OCH UPPDRAG

Samhällsbyggnadskontoret fick 2020-03-17 KSU § 65 i uppdrag att upprätta detaljplan för 
bostadsändamål för delar av fastigheten Marbäck 2:12. Detaljplanen genomförs genom en 
exploatörsdriven process. 
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Planområdets lokalisering

PLANDATA

Lägesbestämning och areal
Planområdet ligger i Marbäck, ca 12 km öster om centrala Halmstad och omfattar ca 97 700 kvm 
(9,8 ha), huvudsakligen fördelat på två delområden: ett i väster, söder om väg 647, och ett i öster, 
norr om vägen. Planområdet omfattar inte vägområde för väg 647, där Trafikverket är väghållare. 

Det sydvästra området (delområde 1) avgränsas i väster av fastigheten Marbäck 1:7, i norr av väg 647 
och i öster av Bruksvägen. Söderut gränsar delområde 1 i öster till fastigheten Marbäck 2:39. I väster 
ingår naturmark ner mot Fylleån för hantering av dagvatten. 

Den nordöstra delen av detaljplanen (delområde 2) ligger huvudsakligen mellan nuvarande 
fastighetsgräns mot väg 25 i norr och väg 647 i söder. I väster avgränsas området av fastigheterna 
Marbäck 1:12 och 2:8, medan området i öster omfattar befintliga byggnader och avgränsas av 
naturmark. Ett mindre område mellan väg 647 och Fylleån ger utrymme för hantering av dagvatten. 
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Planområdets ungefärliga utbredning i två delområden

Markägoförhållanden
Största delen av detaljplanen ligger på delar av fastigheten Marbäck 2:12 som är i privat ägo. 
Mindre områden för gång- och cykelväg föreslås på fastigheterna Marbäck 1:7 och Marbäck 2:8. 
Den bebyggda fastigheten Marbäck 2:9 föreslås i sin helhet ingå i planområdet. Också dessa tre 
fastigheter ägs av privatpersoner.
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MILJÖBEDÖMNING
Till nästa generation ska vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål. De miljömål som direkt eller indirekt berörs av 
detta planförslag är: begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö, frisk luft, levande sjöar och 
vattendrag, hav i balans samt levande kust och skärgård, grundvatten av god kvalitet, ett rikt växt- 
och djurliv, ett rikt odlingslandskap samt myllrande våtmarker.

Behovsbedömning
Enligt PBL 4 kap 34 § samt Miljöbalken SFS 1998:808 ska detaljplaner vars genomförande kan antas 
innebära betydande miljöpåverkan miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning 
behöver göras eller inte. Behovsbedömning upprättas i samband med framtagandet av planen och 
finns med som en bilaga. 

Ställningstagande
Ett genomförande av planen anses medföra risk för betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför miljökonsekvensbeskrivning kommer att 
upprättas inför granskning.

Länsstyrelsen konstaterar i sitt yttrande över ärendet, 2021-05-07 (dnr 402-3356-2021) att ett 
genomförande av planförslaget innebär betydande miljöpåverkan, då planområdet har höga natur- 
och kulturvärden, berör flera riksintressen och ligger i närheten av Natura 2000-område.

Aspekter som bör tas upp i en miljökonsekvensbeskrivning är:
• Riksintressen
• Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
• Natura 2000-området Fylleån
• Omhändertagande av dagvatten, med beaktande av 100-årsregn
• Beaktande av vattenskyddsområde norr om området, Torvsjöns vattentäkt.
• Föroreningar i ytvatten, grundvatten och mark, samt temperatur.
• Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
• Påverkan av buller från väg 25
• Farligt gods på väg 25
• Jordbruksmark
• Kulturmiljö
• Strandskydd
• Biotopskydd
• Skyddade arter.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
PLANER OCH PROGRAM

Översiktsplan
Marbäck ingår enligt gällande översiktsplan Framtidsplan 2030 (laga kraft 2015-01-15) i 
utvecklingsstråket längs Fylleåns dalgång. I översiktsplanen anges att det i området ”finns potential 
att utveckla landsbygden och tätorterna på ett sådant sätt att inlandet stärks som mål för rekreation 
och turism”. Delar av området är också utpekat som LIS-område  (landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen). Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner.

I samrådshandling för ny översiktsplan, Framtidsplan 2050, (samråd mellan den 5 november 2020 
och den 11 januari 2021) anges att Marbäck ska utvecklas som bostadsort genom nytt område som 
binder ihop orten samt omvandling av den gamla bruksmiljön. 

Gällande detaljplaner
Området är inte tidigare detaljplanerat. 

Närliggande detaljplaner
För delar av befintlig bostadsbebyggelse i anslutning till föreslaget planområde gäller detaljplan 
för Marbäck 2:1 m.m., Snöstorp, 1380K-P619, som vann laga kraft 1979-08-13 och därmed saknar 
kvarstående genomförandetid.

Pågående planarbete
I anslutning till planområdet pågår arbete med ny detaljplan för bostäder på Marbäck 2:15 och 
2:39 m.fl, kring f.d. Marbäcks bruk. De båda detaljplanerna bedrivs som separata planuppdrag men 
samordnas för att säkerställa en god utveckling av Marbäck som helhet.

Kommunala handlingsprogram
Förutom gällande lagstiftning rörande planering och byggande finns en rad mål och riktlinjer för 
Halmstads kommun: 

• Handlingsprogram för hållbara transporter
• Ekohandlingsprogram
• Halmstads gröna värden
• Handlingsprogram för bostadsförsörjning
• Planeringsdirektiv med budget
• Energiplan

Relevanta frågor gällande de olika målen och riktlinjerna redovisas under aktuella rubriker nedan i 
kapitel Förutsättningar.

Planprogram
Halmstads kommun tog 2010 fram detaljplaneprogram för Marbäck 2:12. Huvudanledningen varför 
detaljplan då inte påbörjades var att kommunalt vatten och avlopp saknades i området. Detta är nu 
åtgärdat varför positivt planbesked nu har kunnat meddelas. 
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I det aktuella planärendet har planprogram ej upprättats. Kommunen bedömer i planbesked 
2020-03-17 att ett särskilt program enligt 5 kap. 10 § plan- och bygglagen inte behövs för att 
underlätta planarbetet, och konstaterar att ”projektet ligger i linje med uttalad markanvändning 
och planeringsinriktning i översiktsplanen. Delar av området är ett så kallat LIS-område 
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Projektet finns även medtaget i kommunens 
handlingsprogram för bostadsförsörjning. Kommunen gör bedömningen att den föreslagna 
användningen stöder en långsiktig utveckling av orten och kollektivtrafikstråket Halmstad-
Simlångsdalen. En utveckling med bostäder i anslutning till den gamla landsvägen och den äldre 
bruksmiljön torde vara en lämplig användning i enlighet med 2 kap 2 § plan- och bygglagen.” 

RIKSINTRESSE OCH FÖRORDNANDE

Planområdet berör två riksinstressen enligt enligt 3 kap 6 § MB: hela området omfattas av 
riksintresse för friluftsliv, Simlångsdalen-Fylleåns dalgång, medan områdets södra del omfattas av 
riksintresse för naturvård, Simlångsdalen-Tönnersjöheden. 

Planområdet ligger inom påverkansområde för väderradarsystem, riksintresse för
totalförsvarets militära del enligt 3 kap. 9 § MB.

Väg 25 strax norr om planområdet utgör riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB.

Söder om planområdet finns Fylleån, som utgör riksintresse för skyddade vattendrag enligt 4
kap. 6 § MB. Ån ingår också i EU:s nätverk av Natura 2000-områden och är utpekat enligt 
habitatdirektivet.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
MARK, VATTEN OCH VEGETATION

Mark och vegetation
Halmstads gröna värden - från insektsliv till friluftsliv är antaget av Kommunfullmäktige 2008-
03-27. Handlingsprogram för att kartlägga, säkerhetställa och utveckla naturkapitalet i Halmstads 
kommun. Planområdet berör inget redovisat område i rapporten. Område 36, Fylleåns dalgång 
Marbäck -Snöstorp ligger som närmast på ca 50 meter.

Planområdet är idag till största delen obebyggt och utgörs mestadels av delvis igenvuxen ängs- och 
jordbruksmark. I delområde 1 ingår en markerad grusslänt. I det nordöstra området finns viss 
befintlig bebyggelse.

En kulle delar det delområde 2 i två relativt flacka ytor. De högsta delarna ingår inte i planområdet. 
Markytan väster om planområdet varierar mellan ca +59 möh och +63 möh, medan markhöjderna 
österut huvudsakligen är mellan +56 möh och +61 möh. Vid planens östra gräns går marknivån 
ner till ca +53 möh i en sänka. Området som helhet ligger till största delen något högre än väg 25. Se 
markangivelser i plankarta.

Markytan i det sydvästra området lutar generellt från öst till väst, från ca +60 möh till ca +58 möh i 
det område som föreslås bebyggas. Slänten i områdets södra del går från ca +58 möh ner till ca +49 
möh, och marken sluttar vidare mot Fylleåns strandkant på ca +40 möh. 

Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering enligt standard SIS199000:2014 har utförts i samband med planarbetet. 
En mindre yta kring grustaget, knappt 0,1 ha, har klassats som ett naturvärdesobjekt av klass 3 
med påtagligt naturvärde. I övrigt finns fynd av den rödlistade kärlväxten hårginst, dels inom 
naturvärdesobjektet, dels i den delyta som ligger nordost om den gamla landsvägen. Inom 
undersökningsområdet finns sex odlingsrösen, tre alléer och fyra stenmurar som alla omfattas av det 
generella biotopskyddet. I övrigt finns två grova lövträd inom det undersökta området. 
I samband med genomförd arkeologisk utredning har ytterligare odlingrösen och 
fornlämningsområde hittats i delområde 2, se avsnitt ”Kultumiljöer och fornlämningar” nedan.

Allé vid delområde 1, stenmur längs delområde 2.
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Översiktskarta naturvärdesinventering.

Vattenområden och strandskydd
Planområdet omfattar inga vattenområden. För Fylleån i anslutning till planområdet gäller generellt 
strandskydd om 100 meter. Delar av delområde 1 ligger inom detta strandskydd, dock avskiljt från 
vattnet av Bruksvägen och befintliga byggnader.

Delar av delområde 1 ingår i utpekat LIS-område, med motiveringen att Marbäck har utmärkta 
kollektivtrafikförbindelser och att området redan är ianspråktaget. Hänsyn till kulturmiljön bör dock 
tas. Åtgärder kräver också först en lösning av avloppshanteringen, vilket hanteras i detta planarbete.

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning till grund för framtagande av detaljplan har genomförts. Utredningen 
sammanfattas nedan, för fullständiga resultat se PM och MUR geoteknik, 2021-06-10.

Sammanfattningsvis bedöms de geotekniska förutsättningarna inom det undersökta området goda 
för planerad bebyggelse. Provtagningarna visar på en jordprofil som i undersökningspunkterna 
generellt består av sandig mulljord ovanpå friktionsjord. Marken inom områdena bedöms ur 
geoteknisk synvinkel vara lämplig för planerad bebyggelse, det vill säga friliggande enbostadshus, 
sammanbyggda (par/rad/kedjehus) och flerbostadshus. Inom området planeras också en förskola 
och några mindre gator. 
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Jordprofil
Det översta materialet består av en mullhaltig sand som är bevuxen med gräs och sly. Detta 
jordlager har en mäktighet av 0,2 - 0,4 m. Friktionsmaterialet består av diverse olika kombinationer 
av friktionsjord ned till stopp. Friktionsmaterialet har hög till mycket hög relativ fasthet.  Alla 
sonderingar har avbrutits på grund av att de ej kunde neddrivas enligt metoden för normalt 
förfarande. 

Inom det nordöstra området har de flesta borrningar stoppat mot antingen block eller berg. Inom 
det sydvästra området har endast ett stopp bedömts som stopp mot block eller berg och resterande 
borrpunkter har fått avbrytas då jorden varit för fast lagrad, se MUR (2021-06-10) för närmare 
detaljer.

Grundvattennivåer
Observationer i installerade grundvattenrör visar ej på något grundvatten inom undersökt djup, 
vilket indikerar att grundvattenytan ligger lägre än 6 m u my vid tiden för mätningarna. Inget fritt 
vatten har kunnat observeras i borrhålen för utförd undersökning. Grundvattennivån varierar 
normalt med årstid och nederbörd och kan variera kraftigt i friktionsmaterial.

Stabilitetsförhålladen
I den delområde 1 finns en hög och relativt brant slänt. En översiktlig stabilitetsutredning angående 
denna har gjorts i detta skede. För denna utredning har tre stabilitetsberäkningar gjorts avseende:
- Befintliga förhållanden utan partialkoefficienter på materialparametrarna  
- Belastad slänt med dagens grundvattenförhållande 
- Belastad slänt där grundvattenytan antas ligga 2 m u my

Slänt i delområde 1
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Karakteristiska värden på materialparametarar är försiktigt satta. Lasten som antagits är på 25 kPa 
och är utbredd 10 m bakåt, vilket motsvarar ett tvåvåningshus. Lasten är placerad 5 m och från 
släntkrönet vilket innebär att bebyggelse ej bör ske inom detta avstånd utan att först kontrolleras.

Enligt beräkning utförd för befintliga förhållanden är slänten stabil men med låg säkerhet för ytliga 
ras/skredytor. Detta indikerar att befintlig slänt står i eller nära naturlig rasvinkel efter en längre tid 
av småras och erosion.

Sättningsförhållanden
Generellt bedöms sättningsrisken som liten för byggnation av 1-2-våningsbostäder i undersökt 
område.

Markradonförhållanden
Mätningarna är utförda 0, 7 m under markytan i friktionsmaterial. Utförda markradonmätningar 
visar på nivåer mellan ca 3,3 och 16,4 kBq/m3. Halter kring eller under 4 kBq/m3 är sannolikt 
påverkade av nederbörd, och ingår inte i bedömningen. Halten kan vara högre vid annan årstid 
eller efter uttorkning. Uppmätta värden klassar marken som låg- till normalradonmark, som i 
friktionsjordar definieras vid markradonhalter mellan 0 och 50 kBq/m3. Halterna tyder på att krävs 
radonskyddande åtgärder vid nybyggnation.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
En kulturmiljöutredning har genomförts i samband med planarbetet (2021-04-26, rev. 2021-06-08), 
se vidare avsnitt Bebyggelse nedan.

En arkeologisk utredning (2021-05-05) har genomförts i området. Vid utredningen påträffades i den 
västra delytan två eventuella stolphål, i åkerkanten hittades fyra tidigare okända odlingsrösen.
Inom den östra delytan påträffades en härd, ett fåtal fragment yngre rödgods, bl.a handtaget 
till en trefotsgryta, samt ett odlingsröse i mitten av åkern. I kanten i ett krönläge fanns tre 
fornlämningsliknanade bildningar varav två ligger inom undersökningsområdet.

Översikt arkeologisk utredning, delområde 1 och 2
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I utredningen anges att detaljplanen kan kan utformas så att flera av lämningarna i området inte 
kommer till skada, men att lämningarna i åkerpartiet tros utgöra spåren av historisk torpverksamhet 
och bör vara föremål för arkeologisk förundersökning.  Det rör sig om ett ca 1300 m² stort område 
där de nypåträffade fornlämningarnas omfattning och karaktär enligt slutmeddelande från 
Länsstyrelsen i Hallands län (2021-05-05, diarienummer 431-6855-2021) behöver klargöras genom 
en arkeologisk förundersökning.

De aktuella fornlämningarna har registrerats med nummer L2021:2626 och L2021:2622. 

Påträffade fornlämningar i delområde 2

Parker och torg
I och kring Marbäck finns natur med rekreativa värden men inga utpekade parker eller torg. 
Centralt placerat i området vid korsningen mellan väg 647 och Bruksvägen ligger idag en hållplats 
och återvinningsstation (FTI). 

Behov av kompensationsåtgärder
Detaljplanen innebär inte att några områden med höga ekologiska eller rekreativa värden tas i 
anspråk för exploatering. Något behov av kompensationsåtgärder gällande detta bedöms därmed 
inte vara aktuellt för denna detaljplan. Planens avgränsning och egenskapsbestämmelser utformas 
för att skydda de naturvärden som finns inom och i anslutning till detaljplanen (se vidare avsnitt 
Mark, vatten och vegetation i Förutsättningar ovan).

BEBYGGELSE

I genomförd kulturmiljöutredning (2021-04-26, rev. 2021-06-08) beskrivs Marbäck som en 
långsträckt by utmed en äldre landsväg, där bebyggelsen ligger i klungor med luckor emellan. Det 
tidigare pappersbruket med herrgårdsliknande disponentvilla, den f.d. lanthandeln och stationen 
utgör byns äldsta byggnader.
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Byns bebyggelse utgörs av friliggande villabebyggelse samt den tidigare pappersfabriken placerad i 
fem klungor, pappersbruksmiljön/området, stationsmiljön, disponentvillans miljö (med lanthandel 
och bostadshus), öster om Fylleån och väster om järnvägs/landsvägskorsningen. 

Bruket har sitt ursprung i 1600-talet då papperstillverkningen började på orten och byns och 
brukets bebyggelse har kompletterats och utvecklats sedan 1600-talet. De tio villor med gemensam 
gestaltning som tillkom omkring 1980-talet vid den tidigare järnvägsstationen är den största 
utbyggnaden i omfattning efter bruket. De senaste tilläggen har gjorts i nutid med enstaka 
friliggande bebyggelse i byns östra klunga.

Delområde 1 ligger mellan villaområdet från 1980-talet kring Svanåsvägen, de friliggande villorna 
längs Bruksvägen och det gamla bruksområdet. Delområde 2 ansluter i väster till befintliga bostäder 
och omfattar i öster ett befintligt bostadhus och byggnader (stall och bostadshus) som ingår i 
gårdsbildningen vid disponentvillan. 

Väg 647 västerut med delområde 2 på höger sida.        Villor längs Bruksvägen söderut.

I Marbäck har sju byggnader pekats ut i bebyggelseinventeringen för Halland, utförd av Kulturmiljö 
Halland 2005–2009. En av dessa, disponentvillans ekonomilänga (stallet), ligger inom det aktuella 
planområdet och är bedömd som klass B, det vill säga av högt värde av främst regional betydelse.

Disponentvillans ekonomilänga ”stallet”, byggnadsklass B
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Ekonomibyggnaden byggdes 1927 som ersättning för en äldre länga och vittnar med sina 
material och sin utformning av fasad, portar och ursprungliga småspröjsade gjutjärnsfönster 
om höga estetiska ambitioner. Yttermurarna är mycket ovanliga då de dels är murade med ett 
ovanligt förband, dels med fasadtegel i borstad sten. Borstad fasadtegel är vanlig i 1940- och 
1950-talsbebyggelse men sällan använt före 1940 och mycket sällan till ekonomibyggnader för 
lantbruket. Enligt efterforskningar gjorda i samband med den kulturhistoriska utredningen verkar 
det vara så att borstat tegel ”uppfanns” på Slottsmöllans tegelbruk ca 1926 och att ladugården är 
en av de första byggnaderna som uppfördes med detta fasadtegel. Allt detta bidrar till exteriörens 
kulturhistoriska värde. Invändigt saknas kulturhistoriska värden. 

Landskapets värden karakatäriseras av följande faktorer:
•  Landsvägens nuvarande sträckning med åtminstone 400 års hävd, kantad av allé och   
 gärdesgårdar, samt den tidigare sträckningen med bro öster om disponentvillan.
•  De mindre vägsträckningarna som Bruksvägen, de mindre vägarna norrut mot bland annat  
 Utsikten samt landsvägen söderut mot Öppinge med hundraårig hävd. De är kantade av såväl  
 gärdesgårdar och tidigare grindstolpar samt utgör i vissa fall även ägogränser.
•  Stationsmiljön med perrong, järnvägens sträckning och jordkällare.
•  Ägogränsernas trädplanteringar.

Översikt kulturmiljöutredning, landskapets karaktäristiska drag.

Följande punkter karaktäriserar bebyggelsens värdefulla karaktärsdrag:
•  Friliggande bebyggelse, i huvudsak indragen på tomt.
•  Målad träpanel i rött, vitt och gult, men även andra kulörer förekommer.
•  Sadeltak täckta med lertegel eller svarta betongpannor.
•  Skorstenar i nock om de förekommer.
•  Entréer, ofta med farstukvistar, primärt mot vägen.
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De karaktärsdrag som landskapet och bebyggelsen uppvisar och som sammantaget är viktiga att 
förhålla sig till är vägsträckningar, ägogränser, alléer och bebyggelsens utformning. En höjdskillnad 
i landskapet skiljer bruket från bebyggelsen utmed landsvägen, bruksbebyggelsen är inte synlig 
från landsvägen. Delområde 1 bör därför samverka med de karaktärsdrag som bebyggelsen utmed 
landsvägen och Bruksvägen har. Planområdet är idag anpassat efter landsvägens och Bruksvägens 
sträckningar.

Delområde 2 bör samverka med den äldre bebyggelsens karaktärsdrag (exempelvis disponentvillan 
med ekonomibyggnad och lanthandeln) såväl som det sentida villaområdets. 

Samhällsservice
I planområdets direkta närhet finns ingen offentlig eller kommersiell service men goda möjligheter 
till rekreation bland annat genom närheten till Fylleån och Torvsjön med Gården Ön inom 
ca 700 meter. Närmsta serviceort är Simlångsdalen, en knapp mil österut. Marbäck ingår i 
upptagningsområde för skola i Vallås.

GATOR OCH TRAFIK

Gång- och cykeltrafik
Norr om Marbäck löper Banvallsleden, en asfalterad cykelväg som förbinder Marbäck med centrala 
Halmstad längs den gamla banvallen. Särskilda gång- och cykelvägar i och genom samhället saknas, 
liksom markerade övergångsställen och gatubelysning. 

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 318, med fem avgångar till och från centrala Halmstad resp. 
Simlångsdalen varje vardag. Tre hållplatser finns i anslutning till planområdet: en i öster vid 
disponentvillan (herrgården); en mitt emellan detaljplanens båda delområden vid korsningen mellan 
väg 647 och Bruksvägen och en strax väster om planområdet. Inga busshållplatser för regionalbussar.  
finns i anslutning till Marbäck längs väg 25

Biltrafik och  gator
Marbäck är som tidigare konstaterat (se avsnitt Kulturmiljö ovan) en långsträckt by längs en 
landsväg, vars sträckning i stora drag varit densamma i närmare 200 år. Stengärdesgårdar och alléer 
löper fortsatt längs stora delar av vägen, numera väg 647. Centralt i samhället finns korsningen med 
Bruksvägen.

Trafikverket är väghållare för väg 647, som har 50 km/tim tillåten hastighet och en 
årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på 370 fordon (2016). In- och utfarter till och från väg 25 finns ca 1,5 
km väster om centrala Marbäck och knappt 2 km österut. 

Cykel- och bilparkering
Cykel- och bilparkering sker i anslutning till befintlig bebyggelse.
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HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ

Miljökvalitetsnormer
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad 
människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. Kommuner och 
myndigheter har huvudansvaret för att normerna följs, men ett visst ansvar finns även hos olika 
verksamhetsutövare. Enligt miljöbalken ska alla ha kunskap om sin miljöpåverkan och självmant 
utföra rimliga åtgärder för att begränsa verksamhetens hälso- och miljöpåverkan.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och myndigheter planerar och planlägger, bedriver 
tillsyn och ger tillstånd till att driva anläggningar. Hur beslutande myndighet ska förhålla sig till 
normer vid planering eller prövning av nya och ändrade verksamheter regleras bland annat i plan- 
och bygglagen och miljöbalken.

Det finns idag miljökvalitetsnormer för luft och vattenkvalitet som ska tillämpas. Det finns även 
miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller för kommuner över 100 000 invånare, vilket gäller 
Halmstads kommun.

Vattenkvalitet 
Planområdet har ytvattenavrinning till Fylleån med höga naturvärden (Natura 2000). Området vilar 
på sand och grusförekomster vilket kan motivera en försiktighet kring hur dagvattnet fördröjs och 
avleds om infiltration grundvattenbildning ska fortgå. 

Ytvattenförekomst
Miljökvalitetsnormerna för ytvatten innehåller kvalitetskrav avseende ekologisk status och kemisk 
status. Normer finns även för konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster (t.ex. 
vattenkraftdammar- vilket inte påverkar planområdet). I figuren nedan redovisas sträckan för 
vattenförekomsten Fylleån (Mynningen-Brearedssjön), MS_CD: WA53648000, VISS EU_CD: 
SE628804-132692.

Fylleåns lopp mellan havet och Brearedssjön.
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Gällande miljökvalitetsnormer för Fylleån avser perioden 2016-2021 och beslutades 2017-02-23.
Vattendragets nuvarande klassificering och miljökvalitetsnorm sammanfattas i tabellen nedan:

Fylleån uppnår ej god ekologisk status på grund av uppströms liggande kraftverksdamm, ej heller 
god kemisk ytvattenstatus på grund av kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad 
difenyleter. För dessa ämnen har ett undantag i form av mindre strängt krav satts i enlighet med 
bilaga 6 till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om statusklassificering 
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och miljökvalitetsnormer avseende ytvattenstatus. Halterna av dessa ämnen bedöms överskrida 
gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster och det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka 
halterna till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. De nuvarande halterna (enligt 
MKN 2017) får dock inte öka.

Fisk- och musselvatten
För Fylleån gäller även miljökvalitetsnormer för laxvatten enligt förordningen 2001:554 om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten och Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2002:6.
Länsstyrelsen ansvarar för att upprätta åtgärdsprogram och ansvarar för kontrollen. 

Grundvattenförekomst
Planområdet  är även beläget inom grundvattenförekomsten Marbäck, WA64363597 / SE628581-
380818. Grundvattenförekomsten har god kvantitativ status och god kemisk status. Det anges dock 
att förekomsten bedöms riskera att inte uppnå god kemisk status år 2027 med avseende på PFAS 11 
Även om statusen är god anges en punktkälla som är ett förorenat område ha betydande påverkan. 
Det anges att det är ett EBH-objekt i riskklass 2 bestående av avfallsanläggning, ytbehandling och 
textilindustri. Det bedöms därmed att det är den f.d. industriverksamheten söder om planområdet 
som avses.

Luftkvalitet
Planförslaget innebär en ökning av antalet bostäder och därmed ökade trafikflöden i Marbäck. 
Denna ökning bedöms dock inte vara av en omfattning som bidrar till försämrad luftkvalitet. Från  
senast tillgängliga resultat 2015 framgår att MKN för luft klaras i hela Halland.

Social hållbarhet
Halmstads kommuns arbetsverktyg för en jämställd samhällsbyggnadsprocess behandlar en rad 
frågor ur jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det handlar bland annat om bostäder, arbete 
och service, fritid, resor och transport samt upplevd trygghet. I Marbäck där bebyggelsen idag till 
allra storsta delen består av friliggande villor, finns stora värden i natur och rekreation men varken 
offentlig eller kommersiell service. Särskilda gång- och cykelvägar saknas och kollektivtrafiken har 
låg turtäthet.
 
Störande verksamheter och farligt gods
Väg 25 är transportled för farligt gods och delar av planområdet ligger inom de 150 meter där 
säkerheten enligt Länsstyrelsens riktlinjer (Riskanalys av farligt gods i Hallands län 2011:19) särskilt 
ska beaktas. I riktlinjerna anges att ett bebyggelsefritt basavstånd på 30 meter gäller för väg 25 samt 
att 100 meter gäller för tätort/småhusbebyggelse som basavstånd. Ett reducerat avstånd kommer att 
krävas för att kunna bebygga planområdets östra delar (delområde 2).
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Risk
Skred
I det delområde 1 finns en slänt där grus tidigae har tagits. För att klargöra förutsättningarna för 
bebyggelse vid slänten och hantering av eventuell skredrisk har en geoteknisk utredning genomförts, 
se vidare avsnitt Geotekniska förhållanden ovan. 

Förorenad mark
Inga kända förekomster av förorenad mark finns inom planområdet.

Buller
Delar av planområdet påverkas av buller från väg 25 norr om området.

I förordningen om omgivningsbuller ställs krav på att Trafikverket och kommuner med mer än 
100000 invånare ska kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart femte år. Målet är att sträva 
efter att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa.
Trafikverket har tagit fram bullerkartor för en del av väg 25. Kartan omfattar dock inte den del av väg 
25 som ligger norr om planområdet. 

Enligt gällande förordning med bestämmelser om riktvärden för trafikbuller bör buller från 
spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas 
i anslutning till byggnaden.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

Energiförsörjning
Kommunens handlingsprogram för hållbar energi 2010-2014 anger mål och riktlinjer för en effektiv 
och hållbar energianvändning.

Planområdet ligger inom E-ons koncessionsområde för el men är inte försörjt med fjärrvärme.

Dricks- och spillvatten
Kommunala vatten- och avloppsledningar finns utbyggda i närheten av båda delområdena. Kapacitet 
finns för att ansluta ytterligare abonnenter.

Dagvatten
Planområdet är idag till största delen obebyggd naturmark med naturlig avrinning mot Fylleån i 
söder/sydväst. Lågpunkter finns i båda delområdena.

Utdrag från Scalgo- ytavrinningsvägar till Fylleån

Avfallshantering
Hanteringen av hushållsavfallet sköts av HEM och bygger på källsortering. Befintlig 
återvinningsstation som tillgodoser källsorteringens fraktioner finns vid korsningen väg 647/
Bruksvägen, emellan planens båda delområden.
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PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER

Fd Stationen

Grundkartan är preliminär. Fastighetsgränser inom området är delvis inte utredda.
För mer info kontakta Bygg- och miljöförvaltningen.
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MARK, VATTEN OCH VEGETATION

Mark och vegetation
Området är inte tidigare detaljplanerat och planen innebär att obebyggd mark föreslås bebyggas. 
Av planförslagets totalt ca 97 700 kvm utgörs omkring 53 000 kvm av kvartersmark, (bostad, skola/
förskola och besöksanläggningar). Ca 44 700 kvm utgörs av allmän plats: ca 34 700 kvm natur 
skydd/grönt/dagvatten,  ca 7 500 kvm gata och ca 2 500 kvm gång- och cykelväg.   

Jordbruksmark
Den övergripande visionen för kommunens framtida utbyggnadsstruktur bygger på fingerstråk 
med tätorter i rader som pärlor på ett band ut från staden, där tätortsutveckling, offentlig och 
kommersiell service och kollektivtrafik koncentreras. De fem stråken följer större vägar som 
fortsätter ut från kommunen och kopplar samman regionalt och nationellt. Marbäck ingår i stråket 
utefter väg 25. Mellan stråken finns höga landskapsvärden i skogen, slätten och kusten och här 
är det i högre grad landskapet som styr bebyggelseutvecklingen. Jord- och skogsbruksmark samt 
rekreationsmark prioriteras i de gröna kilarna. 

De ängsmarker som tas i anspråk för planläggningen är begränsade och områdenas närhet till 
befintlig bostadsbebyggelse och infrastruktur i både utbyggd kollektivtrafik samt utbyggt VA-
nät motiverar en utbyggnad. Ett ianspråktagande av planområdet för bostäder innebär ingen 
fragmentering av större ytor med jordbruksmark. Översiktsplanen anger en restriktiv hållning mot 
ianspråktagande av jordbruksmark. De båda pågående detaljplanerna i Marbäck, innebär en samlad 
möjlighet att utöka samhället med ca 300 lägenheter i de skisser som presenteras, vilket innebär 
ett effektivt utnyttjande inom kommunenes fingerstråk. I Framtidsplan 2050 anges möjligheten till 
ca 150 lägenheter i Marbäck. Vidare anges att orten behöver läka samman då bebyggelsen idag är 
utspridd och uppdelad mellan olika vägar och bebyggelsegrupper.

Allmän platsmark NATUR
Detaljplanen omfattar tre områden med allmän platsmark NATUR, som utöver sin betydelse för 
rekreation och naturvärden har ett antal olika syften.

Naturområdet i delområde 1 sträcker sig söder om planerat bostadsområde mot Fylleån och ska ge 
plats för dagvattenhantering och skydd mot erosion i  befintlig slänt. Båda dessa funktioner  regleras 
i detaljplanen med egenskapsbestämmelser för allmän plats. Planen ger möjlighet att nå områdets 
övre nivåer med fordon norrifrån, medan åtkomst nedanför slänten planeras ske via Bruksvägen och 
Bruksområdet. 

I delområde 2 säkerställer ett naturområde närmast väg 25 säkerhetsavstånd till vägen och skydd 
mot spridning av vätska från vägen in i området. Avsikten är att en lägre vall alternativt att 
kommande höjdsättning förhindrar vätskor att nå kvartersmarken. För att säkerställa befintlig 
gång-och cykelkoppling från väg 647 mot Banvallsleden och väg 25, har anvädningen NATUR här 
specificerats med ”Gång- och cykelvägar får anläggas”. Naturmarken möjliggör också gång- och 
cykelkopplingar in i det planerade området.

Det tredje naturområdet ligger i anslutning till delområde 2, direkt söder om 647. Här är syftet 
dagvattenhantering från delområde 2 mot Fylleån.
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Vattenområden och strandskydd
Delar av detaljplanen ligger inom 100 meter från Fylleån och omfattas av strandskydd. Kommunen 
kan upphäva strandskyddet för ett område i samband med att en ny detaljplan antas, om det finns 
särskilda skäl för det enligt 7 kap. 18 c–d § miljöbalken och om intresset av att detaljplanera området 
väger tyngre än strandskyddets syften. 

Mellan Fylleån och området som omfattas av strandskydd i delområde 1ligger både Bruksvägen 
och befintliga bostäder. Strandskyddet föreslås därför upphävas med hänvisning till 7 kap. 18 c § 
miljöbalken 1 och 2: att området där strandskyddet avses upphävas redan tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, samt att det genom en väg, järnväg, 
bebyggelse eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.  Området är 
också utpekat som LIS-område, det vill säga för landsbygdsutveckling i sttrandnära läge.

Eftersom Fylleån utgör recipient för dagvatten ska dagvattenlösningen för området utformas 
för att inte riskera att aktuell status i ytvatten eller att MKN för fisk- och musselvatten äventyras. 
Det är i det sammanhanget fördelaktigt att recipienten ligger nära och har stor flödeskapacitet. 
Dagvattenutredning håller på att tas fram med utgångspunkt ifrån gällande MKN och i avvaktan har 
ett PM bilagts planhandlingarna. Se även vidare under avsnitt ”Dagvatten”.

Geotekniska förhållanden
I enlighet med beräkningar i geoteknisk utredning 2021-06-10 regleras byggnationen närmast 
slänten i delområde 1 till högst två våningar genom planbestämmelser om högsta nockhöjd åtta 
meter. Byggnadernas placering är reglerad till minst 12 meter från släntkrönet. För att säkerställa 
plats för nödvändiga åtgärder samt åtkomst till området för underhåll, ingår åtta meter närmast 
slänten i allmän platsmark NATUR, medan fyra meter in på kvartersmarken är reglerade som 
prickmark, det vill säga mark som inte får förses med byggnad.

Grundläggning
Baserat på den översiktliga undersökningen i genomförd geoteknisk utredning, bedöms 
byggnaderna kunna grundläggas på konventionellt sätt med platta på mark utan grundförstärkning. 
All organisk jord (mulljord och jord med organiskt innehåll) under planerade byggnader och 
anläggningar måste schaktas ur och eventuellt återfyllas med packad fyllning. Erforderligt 
utskiftningsdjup i utförda undersökningspunkter är ca 0,2 - 0,4 m, men det ska dock beaktas att 
djupet kan variera inom området.  Grundläggning skall utföras frostfritt, i torrhet och i icke tjälad 
jord. Grundläggningens dimensioner skall kontrolleras av ansvarig konstruktör i samband med 
detaljprojektering.

Sättningar
Byggnation av hus ska ej ske på organisk jord. Den organiska jorden bör schaktas ur och ersättas 
med ett lämpligt friktionsmaterial enligt AMA.

Stabilitet
Stabiliteten är ej tillfredsställande för ytliga glidytor närmast slänten i delområde 1. Detta innebär 
att åtgärder behöver vidtas i enlighet med den geotekniska utredningen, exv. i form av att flacka ut 
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slänten något, lämpligen till en lutning av ca 1:2. För att minska risken för framtida erosionsskador 
bör slänten även beklädas med t.ex kokosmatta eller för ändamålet lämplig vegetation. 

Utgångspunkten i pågående dagvattenutredning är att dagvattenavledning i det sydvästra området 
behöver hindras från att nå slänten och istället ledas mot sydväst och Fylleån. Detta i syfte att 
inte behöva flacka ut slänten. Erosionskydd behöver däremot säkerställas enligt ovan på allmän 
platsmark NATUR.

Markmiljö
Planområdet föreslås exploateras till största delen exploateras med bostäder, varför riktvärdena för 
känslig markanvändning bedöms vara gällande. Inga kända markföroreningar finns inom området.

Radon
Marken klassas som normalradonmark, och nya byggnaders grundkonstruktioner ska byggas med 
radonskyddande utförande. Detta regleras med planbestämmelse.

Schaktning
Grundläggningsnivåer är i dagsläget okända. Alla schaktarbeten ska bedrivas med hänsyn till aktuell 
jordart, grundvattenytan och rådande väderförhållanden. Schakt ska bedrivas så att exempelvis 
uppluckring, bottenupptryckning, tjällyftning, uppmjukning, flytproblem etc. av färdig schaktbotten 
ej sker. Allmänna råd återfinns i ”Schakta säkert”, senaste utgåvan. 
Grundvattenytan skall avsänkas enligt nedan under schaktbotten och schaktslänter skyddas mot 
nederbörd och uttorkning. Vid djupare schakter och vid schakt nära befintlig väg och byggnader 
skall särskilda anvisningar tas fram. Vid uttorkning kan rasrisk förekomma för sandjordar som ställs 
i alltför branta schaktlutningar. För att undvika vattenansamlingar bör schaktbotten utföras med 
svagt fall.

Tillfällig grundvattensänkning
Vid behov ska grundvattenytan tillfälligt avsänkas under anläggningsarbetena till en nivå som 
motsvarar 0,5 m under planerad schaktbotten för att undvika grundbrott. Observation i installerade 
grundvattenrör kan utföras innan schaktarbeten påbörjas för att tillse att grundvattennivån ligger 
under eller är avsänkt till en nivå som motsvarar ca 0,5 m under planerad schaktbotten. Viktigt att 
en eventuell grundvattensänkning utförs så att risk för skadlig omgivningspåverkan inte kan ske. Om 
grundvattensänkning behöver utföras bör en riskanalys upprättas.

På grund av en relativt kort mätserie, samt att mätning är utförd under sommarhalvåret, bör 
tills vidare ett konservativt antagande om grundvattenytans nivå göras. Grundvattenmätningar 
bör utföras regelbundet i området för att skapa en mer tillförlitlig bild av grundvattennivåer och 
årstidsvariationer inom området.

Gator och ledningar
Höjdsättning av området är ej fastställd i dagsläget, men utredningen rekommenderar att i 
möjligaste mån följa befintliga nivåer alternativt höja markytan något för att få en god möjlighet 
till avledning av vatten etc. Organisk jord (mulljord och jord med organisk halt) ska utskiftas inom 
området innan gator, ledningar och parkeringar anläggs. Vid utfyllnader anlitas geotekniker för 
bedömning av eventuella sättningar. 
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Det bedöms att grundläggning generellt kan ske utan särskilda förstärkningsåtgärder. 
Ledningsschakter skall utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred. Ledningar skall 
grundläggas på frostfritt djup. Grundläggning av ledningar bör utföras i enlighet med AMA 
Anläggning. Utredning av grundläggning av gator och ledningar bör utföras i samband med att 
höjdsättning av området planeras. 

Omhändertagande av dagvatten
Inom områdena består jordens översta meter av friktionsmaterial vilka är relativt genomsläppliga. 
Grundvattenytan inom området bedöms också ligga på ett större djup än 6,0 m under markytan 
varför möjligheterna för lokalt omhändertagande av dagvatten bedöms som goda. Vid 
detaljprojektering bör dock noggrannare undersökningar utföras.

Kulturmiljöer och fornlämningar  
Kulturmiljö
Marbäck har en relativt varierad bebyggelse, men lång kontinuitet i placeringen vid vägen och 
vägkorsningen, vilket också är ett skäl till att orten i kommunens översiktliga planering pekas ut för 
bostadsutveckling. 

Genomförd kulturmiljöutredning (2021-04-26, rev. 2021-06-08) anger ett antal faktorer som 
karaktäriserar landskapets och bebyggelsens värden: vägsträckningar, ägogränser, alléer och 
bebyggelsens utformning. I utredningen anges också att delområde 1 bör samverka med de 
karaktärsdrag som bebyggelsen utmed landsvägen och Bruksvägen har, medan delområde 2 
bör samverka med den äldre bebyggelsens karaktärsdrag (exempelvis disponentvillan med 
ekonomibyggnad och lanthandeln) såväl som det sentida villaområdet. 

Alléer, odlingsrösen och murar (stengärdesgårdar) har utöver sina kulturhistoriska värden också 
naturvärden och omfattas av generellt biotopskydd. För att påverka dessa värden så lite som möjligt 
har utgångspunkten för detaljplanen varit att antingen dra plangränsen så att objekten hamnar 
utanför planen eller skydda dem genom egenskapsbestämmelser för allmän plats respektive 
kvartersmark. För att kunna följa upp skyddet av alléer har utökad marklovplikt införts för 
nedtagning av träd inom aktuella områden på allmän plats- och kvartersmark. 

Vid båda föreslagna in-/utfarterna till  och från delområde 2 (befintlig vid ekonomibyggnaden och 
föreslagen längre västerut) finns skyddade stenmurar. Eventuell nödvändig breddning av infarterna 
kan därför komma att kräva dispens från biotopskydde. Frågan utreds vidare inför granskning. 

För att ansluta till och bygga vidare på platsens karaktär föreslås något mer omfattande 
utformningsbestämmelser för byggnader längs vägen, medan utformningen av byggnader längre 
från vägen är mindre reglerad. Byggnader längs vägen ska uppföras som rad-, par- eller kedjehus 
med sadeltak med relativt brant takvinkel, mellan 30 och 45 grader. 
Ekonomibyggnaden (stallet) i planens östra del  har stora kulturhistoriska värden som ekonomilänga 
till disponentbostaden och pappersbrukets försörjningsenhet men att den för att kunna ges en 
ny användning som exempelvis bostäder måste kunna förändras. I planen föreslås därför att 
byggnadens kulturvärden tas tillvara med rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser 
enligt nedan:
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•  r Byggnaden får ej rivas.
•  q1  Befintliga tegelfasader mot öster, söder och väster ska i största möjliga mån bibehållas. De  
  får inte övermålas eller putsas. Nya håltagningar ska göras i mycket begränsad omfattning  
  företrädesvis mot norr och ansluta till befintliga öppningar.
•  k1  Byggnadens karaktärsdrag i form av volym, gjutjärnsfönster, dörrar och portar med  
  rombformad panel och smidesbeslag, fasader i tegel och rödfärgad locklistpanel med vita  
  knutar och träfönster ska tas tillvara och ändras varsamt. Baksidan, mot norr, är delvis  
  förändrad och inte synlig från vägen varför eventuella större ändringar ska göras mot  
  norr.

Ekonomiska konsekvenser av ovanstående bestämmelser redovisas i genomförandebeskrivning 
nedan.

För hela området kring stallet gäller också att huvudbyggnad ska uppföras med sadeltak.

För att möjliggöra olika användningar föreslås också både användningen bostad (B) och 
besöksanläggningar (R) för området kring stallet. Här tillåter planförslaget också kompletterande 
bebyggelse. Det är dock viktigt att bevara sammanhanget mellan gårdsmiljön och disponentbostaden 
(herrgården) strax söder om väg 647, utanför denna detaljplan. För att stallet inte ska skymmas, har 
området vid dess östra gavel reglerats som mark som inte får förses med byggnad (”prickmark”) 
medan området mellan stallets framsida och vägen är kryssmark, det vill säga mark där endast 
komplementbyggnad får uppföras.

Arkeologi
De lämningar som hittats i den arkeologiska utredning som genomförts för området har i de 
flesta fall placerats utanför planområdet eller föreslås skyddas genom planbestämmelser. För de 
fornlämningar som påträffats centralt i delområde 2 krävs en arkeologisk förundersökning innan 
området tas i anspråk. Denna process pågår och detaljplanen kommer vid behov att anpassas efter 
undersökningens resultat.

Parker och torg
Detaljplanen innehåller inga utpekade park- eller torgytor. Inom varje bostadsområde finns dock 
möjlighet att på kvartersmark anlägga ytor för gemensamma funktioner för vistelse  som t. ex 
odling, lek och vid behov även gemensam avfallshantering eller för  fördröjning av dagvatten, dock 
ej parkering. För delområde 1 regleras att 1200 kvm av kvartersmarken i centralt i området ska 
anordnas som en sådan yta. På motsvarande sätt regleras  ett område inom i delområde 2.

Tillgänglighet
Där de nya bostäderna föreslås uppföras är marken relativt plan och det bedöms därför inte bli några 
svårigheter att tillgodose tillgängligheten inom bostadsområdena i båda delområdena. I anslutning 
till delområde 2 finns en naturlig höjd i landskapet och inom delområdet 1 istället en markerad slänt 
mot söder.
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BEBYGGELSE

Användning 
Planens huvudsyfte är att möjliggöra uppförande av nya bostäder och i största delen av planområdet 
medges användningen bostäder (B). I en del av delområde 1 tillåts dessutom användningen skola (S) 
för att möjliggöra uppförande av förskola/skola. För området i anslutning till disponentbostadens 
ekonomibyggnad i  delområde 2 medges både bostad (B) och besöksanläggningar (R). 
Besöksanläggningar innefattar enligt Boverket  all besöksintensiv verksamhet, till exempel idrott och 
kulturell eller religiös verksamhet. I användningen ingår även sådant som kan ses som komplement 
till besöksanläggningen som mindre butiker, restauranger, servicebyggnader, verkstäder, garage, 
parkering och lekplats. Hotell, vandrarhem och liknande tillfällig vistelse ingår också om de tillhör 
besöksanläggningen. Camping ingår däremot inte. 

Avsikten med den breda markanvändningen är en hög flexibilitet knuten till en kulturhistoriskt 
bevarandevärd byggnad. I samband med kompletterad bebyggelse i den omfatnting som avses för 
båda pågående detaljplanerna bör det finnas möjlighet att skapa en viss typ av service i samhället.

Centralt i båda delområdena möjligörs ytor för transformatorstationer genom 
användningsbestämmelsen (E1)

Gestaltning
Utformningen av föreslagen bebyggelse bygger på en något striktare reglering av byggnaderna längs 
vägen medan byggnaderna längre in i de båda delområdena föreslås kunna placeras och utformas 
friare, se avsnitt ”Kulturmiljöer och fornlämningar”. Byggnadernas höjd regleras genom nockhöjd 
och i vissa fall takvinkel till 1,5 respektive 2 våningar. 

Illustration som visar tillkommande bebyggelses placering österut längs väg 647

För delar av planområdet gäller skyddsbestämmelser på grund av närheten till väg 25, se avsnitt .

I största delen av planområdet föreslås exploateringsgraden regleras genom att högst 35% av varje 
fastighet får bebyggas, vilket möjliggör illustrationsplanens förslag men också andra sätt att bebygga 
området och dela in det i fastigheter av olika storlek. Av hänsyn till de kulturhistoriska värdena 
kring ekonomibyggnaden i planens nordöstra del har exploateringsgraden där satts något lägre, 25 
%. Detsamma gäller kvarteret med markanvändningen Skola. För villatomter i väster i delområde 1 
gäller största byggnadsarea 15% per fastighet. 
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Komplementbyggnad får uppföras i fastighetsgräns och med nockhöjd om högst 4 meter.

Generellt gäller också att huvudbyggnad ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns, 
med undantag för rad-, par- och kedjehus som får sammanbyggas i tomtgräns. Placering av 
komplementbyggnader föreslås inte regleras i detaljplan.  

Marklov krävs för trädfällning av de träd som utpekats skyddsvärda genom planbestämmelserna 
träd1 på allmän platmark och n4 på kvartermark.

Vy över föreslagen bebyggelse i delområde 1, mot nordöst

Samhällsservice
Utbyggnad enligt planförslaget innebär en stor ökning av Marbäcks befolkning vilket kan skapa 
underlag för utökad samhällsservice. Detaljplanen möjliggör uppförandet av en förskola/skola 
centralt i samhället, liksom olika typer av besöksanläggningar i anlsutning till befintlig gårdsmiljö i 
planens nordöstra del.

Planarbetet har utgått från att göra plats för en förskola med två avdelningar, och illustrationsplanen 
visar ett möjligt sätt att bebygga fastigheten med en förskola för 35 barn och en total tillgänglig 
utomhusyta på ca 2 200 kvm, det vill säga ca 60 kvm/barn. Planbestämmelse anger största 
tillåten byggnadsarea om 25% på  fastigheten, det vill säga 25% av 4 150 kvm med nuvarande 
kvartersstorlek, vilket ger en byggrätt om ca 1040 kvm BYA. På resterande 3 110 kvm klaras 
nödvändig friyta.

GATOR OCH TRAFIK

Gång- och cykeltrafik
Detaljplanen föreslår en utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 647 genom Marbäck som 
ansluter både till befintlig och ny bebyggelse och till Banvallsleden. Gång- och cykelvägen föreslås 
på allmän platsmark utanför vägområdet: i väster längs vägens södra sida, för att i anslutning till 
busshållplatsen strax öster om korsningen med Bruksvägen korsa vägen och fortsätta på den norra 
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sidan. På grund av en befintlig stenmur i vägkanten dras här gång- och cykelvägen genom den nya 
bostadsbebyggelsen fram till gårdsmiljön i öster. Här finns också möjlig gångkoppling norrut.

I NATUR i delområde 2 ingår befintlig gång- och cykelkoppling från väg 647 upp till Banvallsleden 
och väg 25. I det sydvästra området ges plats för gångkoppling på naturmark söderut mot Fylleån 
och bruksområdet med eventuell framtida utveckling. På grund av topografin kan tillgängligheten 
inte tillgodoses. Tillgänglig anlsutning till bruket sker via Bruksvägen och planerad gång- och 
cykelväg i bruksplanen.

Kollektivtrafik
En utbyggnad enligt planen kan öka underlaget för kollektivtrafik. Möjlighet finns att utveckla 
nuvarande hållplatsläge vid korsningen mellan väg 647 och Bruksvägen till en väl utformad och 
samlande punkt i samhället, kopplad till både bebyggelsen och ån. Detta område ingår inte i detta 
planförslag utan ingår i pågående arbete med ny detaljplan vid Marbäcks bruk. 

Cykel- och bilparkering
Planerad bebyggelse består främst av småhus och mindre flerfamiljshus. Ytor för parkering avses i 
huvudsak ordnas på den egna tomten. Möjlighet finns att anordna samlad parkering flerbostadshus 
på kvartersmark i anslutning till de interna gatorna. Parkeringsbehovet har utgått från  Halmstads 
kommuns parkeringsnorm om 11 bilplatser/1000kvm BTA för flerbostadshus samt 2 bilplatser/
enbostadshus inom zon 4.

Biltrafik och gator
Från delområde 1 ansluter en gata till Bruksvägen så långt söderut som är möjligt med tanke på 
markens lutning.

I samband med planarbetet har trafikalstringen från området och kapaciteten för den västra 
korsningen väg 647/väg 25 beräknats (2021-09-02). Beräkningarna utgår från utbyggnad enligt både 
denna detaljplan och och pågående detaljplanering för Marbäcks bruk: totalt 300 nya lägenheter. 

Trafikalstring
Trafikalstringsverktyget beräknar personresor. Till dessa tillkommer nyttotrafik, vars andel i det här 
fallet har uppskattats till 5%.

Beräkningarna visar att det alstras 1139 bilresor per dygn, vilket motsvarar en årsdygnstrafik (ÅDT) 
på 838 fordon plus 5% i nyttotrafik, vilket ger 42 bilresor extra, det vill säga ca 880 resor per dygn. 
Generellt är trafikflödet ca 10% av dygnstrafiken, i detta fall blir det 88 resor under maxtimmen. 
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Beräkningen utgår från att 300 bostäder tillkommer i Marbäck. (100 bostäder i denna detaljplan 
samt ca 200 bostäder i Detaljplan Marbäck:s bruk 2:15, 2:39 m fl). (Se även PM Trafikberäkning/
alstring.)

Trafikflöden
Det finns två anslutningar till Marbäck från väg 25, en i öster och en i väster. Då den mesta trafiken 
ska till Halmstad, är den västra korsningen dimensionerande. 

Antaganden:
• Riktningsfördelningen för den alstrade trafiken är proportionellt till riktningsfördelningen på väg 25.
• Högsta trafikflödet blir i den västra korsningen.
• Svängandelen i korsningarna är proportionell till riktningsfördelningen på väg 25.

För uppräkning av trafikflödena för 2040 har uppräkningstalen för EVA används för 
genomfartstrafiken på väg 25 och för ökningen på vägen till/från Marbäck är den framräknade 
alstringen från den nya bebyggelsen, som används. Detta för att undvika dubbelräkning.

Kapacitetsberäkning 
Kapaciteten för korsningen väg 647/väg 25 har beräknats med verktyget CapCal. Beräkningar 
har gjorts för nuläge samt efter utbyggnad med 300 lägenheter och trafikmängder uppräknade 
till 2040 års nivåer. Resultaten redovisas i tabeller nedan, där färgerna i symboliserar de olika 
standardnivåerna för belastningsgrad, där grönt är god, gult är mindre god och röd är låg standard.

Genomförda beräkningar visar därmed att det nya områdets tillskott av trafik ökar korsningens 
belastningsgrad, men att det inte förorsakar några kapacitetsproblem med in- och utfart från och till 
väg 25.
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HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ

Miljökvalitetsnormer
Av de luftföroreningar som biltrafiken för med sig är det främst kvävedioxid och partiklar (PM10) 
som kan ha betydelse för hälsa och miljö. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar 
bedöms inte överskridas i och med planens genomförande.

Dagvatten
Detaljplanen omfattar ytor på allmän platsmark GATA och NATUR för hantering av dagvatten. 
På grund av närheten till recipienten Fylleån är rening av dagvattnet av största vikt. Kommande 
dagvattenutredning ska visa hur dagvattnet kan hanteras för att inte påverka MKN för grund- och 
ytvatten negativt. (Se avsnitt Miljökvalitetsnormer i Förutsättningar ovan.)

Social hållbarhet
Enligt bestämmelserna i PBL 1 kap §1 och 2 kap 3§ ska planläggning av mark och vatten främja 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en från social synpunkt god livsmiljö som är 
tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper. 

Detaljplanen reglerar inte upplåtelseform eller bostadsstorlek, men förslaget möjliggör uppförande 
av nya bostäder i olika storlek och av olika typ, vilket ger förutsättningar att öka variationen av 
bostadstyper och göra det möjligt för fler att bo i Marbäck.

Detaljplanen medger också förskola/skola centralt i området och tillåter delvis användningen 
besöksanläggningar, vilket både kan öka tillgången till offentlig och privat service och ge lokala 
arbetstillfällen. 

Planförslaget innebär att natur/obrukad jordbruksmark tas i anspråk, men planens avgränsning och 
placering av allmän platsmark NATUR bevarar allmänhetens tillgång till naturmarken.

Planen möjliggör utbyggnad av säkra och effektiva gång- och cykelvägar med koppling till befintliga 
förbindelser, tex Banvallsleden, och befintligt hållplatsläge - en plats som på sikt kan utvecklas till 
en central punkt i samhället. Befintligt hållplatsläge ingår inte i aktuell detaljplan men omfattas av 
pågående detaljplan för Marbäcks bruk. Utbyggnad enligt plan innebär en betydande ökning av 
befolkningsmängden vilket kan öka underlaget för kollektivtrafik.

Planförslaget möjliggör att bostäder i mindre skala (upp till två våningar) uppförs i en relativt tät 
struktur i anslutning till gator och gång-och cykelvägar, vilket bör kunna ge förutsättningar för ett  
befolkat och tryggt samhälle. 

Störande verksamheter och farligt gods
På grund av att farligt gods transporteras på väg 25 har framför allt i delområde 2 utformats i 
enlighet med Länsstyrelsens riktlinjer, se Riskanalys av farligt gods i Halland 2011:19.

Område som ligger inom 50 meter från vägkant är reglerat som allmän platsmark NATUR med 
bestämmelsen skydd mot spridning av vätskor. Inom 60 meter från vägen gäller för kvartersmarken 
(B) att marken inte får förses med vare sig byggnad eller oeftergivliga eller spetsiga föremål. Inom 
150 meter från väg 25 gäller att vidare att ventilation ska utföras med luftintag placerade högt och 
vända bort från väg 25. Dessa krav lyfts in som planbestämmeler b1 och b2. (se också avsnitt Allmän 
platsmark NATUR). 
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Risk
Planen har utformats för att inte riskera skred i slänten i planens sydvästra del, genom att 
byggnadernas nockhöjd begränsas till högst 8 meter och att byggnader måste placeras minst 10 
meter från släntkrönet. 

I genomförd geoteknisk utredning (2021-06-10) anges att grundvattenmätningar bör 
utföras regelbundet i området för att skapa en mer tillförlitlig bild av grundvattennivåer och 
årstidsvariationer inom området. För att minska risken för framtida erosionsskador bör slänten även 
beklädas med t.ex. krossmaterial, kokosmatta eller för ändamålet lämplig vegetation.

För att säkerställa kommunens kontroll och ansvar för att nödvändiga åtgärder genomförs, regleras 
slänten, inklusive fem meter mark från släntkrönet, som allmän platsmark NATUR.

De geotekniska förutsättningarna och vilka åtgärder som krävs vid byggnation måste utredas vidare i 
senare skeden, då genomförd utredning inte utgör underlag för projektering.

Bebyggelse och ledningar ska utformas och dimensioneras för att uppfylla Räddningstjänstens krav. 
Genom reglering av nockhöjd och i vissa fall takvinkel möjliggör planförslaget byggnader med 
upp till två våningar. För bostäder med mer än två våningar kan inte utrymning tillgodoses med 
hjälp av räddningstjänstens medverkan då insatstiden överstiger 10 minuter. Vid projektering av 
brandskyddet behöver i så fall utrymning säkerställas på annat sätt ex. Tr2 trapphus, vilket kan 
innebära extra kostnader.

Radon
Enligt geoteknisk utredning krävs radonskyddande åtgärder, vilket säkerställs med planbestämmelse.

Buller
Översiktliga trafikbuller beräkningar (WSP mars 2021) har genomförts enligt Naturvårdsverkets 
modell, rev 1996 Buller VÄG II ver 1.2.4 Trivector AB. Beräkningarna har uppräknats enligt EVA-
kalkyl för prognosår 2045 med en ÅDT på 6883, varav 14% tunga fordon. 

Enligt genomförd beräkning av krävs ett skyddsavstånd om minst 35 meter från närmsta vägkant 
för att klara riktvärde 60 dBA vid fasad. För att klara riktvärde om 50 dBA ekvivalent ljudnivå för 
uteplats krävs ett skyddsavstånd om 105 meter till närmsta vägkant om uteplatsen vänds mot väg 25.  
Dessa avstånd utgår från att ett fritt avstånd mellan väg och området, dvs  de bostäder som planeras 
påverkar inte skyddsavståndet om 105 meter för uteplats. Beräkningen  avser trafikeringen för väg 
25 och i dessa siffror ingår inte uppskattad trafikalstring för 300 bostäder (100 bostäder i denna 
detaljplan samt ca 200 bostäder i Detaljplan Marbäck:s bruk 2:15, 2:39 m fl). 

Skyddszonen för farligt gods längs väg 25 innebär att bostadsbebyggelsen ska placeras minst 60 
meter från vägen. Detta innebär att bebyggelsen enligt planförslaget placerats på ett minsta avstånd 
av 60 meter från väg 25, dvs nästan ett fördubblat avstånd i relation till riktvärdet för ekvivalent 
ljudnivå. En planbestämmelse (m1) har också  införts i aktuellt område att ”Uteplats ska kunna 
placeras på sida som vetter bort från väg 25”.

Inför granskningsskedet kan en mer detaljerad bullerberäkning behöva säkerställa gällande 
riktvärden.   
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

Energiförsörjning
Eventuellt behov av ytterligare transformatorstation/-er/ utreds och detaljplanen kommer att 
möjliggöra nödvändiga anläggningar. 

Planområdet har goda förutsättningar för privata initiativ när det gäller solenergi.

Dricks- och spillvatten
Den nya bebyggelsen kan anslutas till befintligt ledningsnät som ligger i cykelvägen längs den 
gamla banvallen. Spillvatten bedöms i huvudsak kunna anslutas med självfall. I delområde 1 kan de 
sydvästligaste byggnaderna med lägre markyta behöva höjdsättas för att uppnå självfall. I delområde 
2 finns det ett par föreslagna byggnader i anslutning till markhöjderna runt ”stallet” som kan få svårt 
att klara spillvattenförsörjningen med självfall och därför kan behöva pumpning.

Dagvatten
Grundprincipen för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering är att byggnader placeras på 
höjdpartier och grönytor på lägre ytor. Att dagvattenflöden i första hand begränsas genom att 
onödiga hårdgjorda ytor undviks och i andra hand att infiltration och fördröjning möjliggörs. 
Dagvattnets föroreningsbelastning ska försöka begränsas genom naturlig rening på väg till recipient.  

På grund av planområdets närhet till Fylleån och åns status som Natura 2000-område är det inte 
fördröjning av dagvattnet som är det viktigaste utan reningen. Det innebär att den bästa lösningen 
är att få till öppna diken/bäckar som gärna meandrar på sin väg till ån. Sådana anläggningar kan 
dessutom skapa värden för både natur och rekreation.

Planförslaget utgår från att anläggningar för dagvattenhantering anordnas på allmän platsmark 
GATA samt inom allmän plats NATUR med egenskapsbestämmelse ”område för hantering av 
dagvatten”. Inom delområde 2 finns även en yta för gemensamma funktioner på kvartersmark där 
det är möjligt att, vid behov, åstadkomma ytterligare fördröjning/rening. 

Förslag på dagvattenlösningar med avrinningsvägar och exempelbilder. Skyfallsvägar markerade med röd pil. 
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Delområde 1
För delområde 1 föreslås utlopp till recipienten Fylleån ske i sydvästra hörnet via befintlig svacka 
i terrängen. Ett ca 2 m brett svackdike planeras utmed en av gatorna för att få en genomgående 
dagvattenavledning mot sydvästra hörnet.
Det är viktigt att skydda den branta slänten i södra delen, både mot kontinuerligt flöde men även 
skyfall. Därför föreslås ett avskärande dike på krönet av slänten med avledning till sydvästra hörnet.   
Plankartan anger egenskapsbestämmelse på allmän plats ” erosionsskydd ska anordnas”. 

Delområde 2
För delområde 2 föreslås dagvattnet ledas i en vägtrumma under väg 647 mot den sluttande 
ängsmarken söderut och vidare ner mot kanalen som sträcker sig parallellt med Fylleån. 
Utformningen och storleken av dagvattenytan anpassas så att tillräcklig reningseffekt uppnås. 
Möjlighet att anpassa gestaltningen, för att höja naturupplevelsen, finns genom att skapa ett mindre 
”vattenlandskap”.
Den nya vägtrumman kommer förmodligen innebära konflikt med LBVAs befintliga VA-ledning. 
Denna bör tillfälligt kunna stängas eller eventuellt läggas om efter behov.

Avskärande diken föreslås i den östra delen av delområdet, mot den högre terrängen. I den lägre 
västra delen planeras ett mindre grönområde som även kan fungera som översilningsyta för 
dagvatten vid behov.

Längst i öster kommer dagvattnet att behöva ledas i nordostlig riktning mot lägre terräng och 
vattendraget där.

Ovanstående förslag på lösning för dagvattenhanteringen inom respektive delområde kommer att 
preciseras ytterligare  inför granskningen då även en föroreningsberäkning genomförs. ( se även PM 
Dagvatten)

Avfallshantering
Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. 
För planerade fristående och (delvis) kopplade småhus bedöms avfallshanteringen kunna ordnas på 
varje enskild fastighet. Möjlighet finns också att vid behov anordna gemensamma anläggningar.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan
Tid Planprocessen Byggprocessen
4:e kvartalet 2021 Samråd
1:a kvartalet 2022 Granskning
2:a kvartalet 2022 Antagande 
tidigast 3:e kvartalet 
2022

Laga kraft

Byggstart

Genomförande
Planens genomförandetid är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft.

Avsikten är att åstadkomma en utbyggnad av orten enligt kommunens översiktsplan och 
bostadsförsörjningsprogram.

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov 
få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre 
garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen.

Ansvarsfördelning
Anläggning Genomförande, drift
Allmänt VA-nät Laholmsbuktens VA
Dagvatten (drift, utbyggnad) Laholmsbuktens VA
Allmän plats – gata (drift, utbyggnad) Exploatör/ Teknik och fastighetskontoret
Allmän plats – grönområden (drift, 
utbyggnad)

Exploatör/Teknik och fastighetskontoret

El E.ON
Kvartersmark Berörd markägare 

Huvudmannaskap
Halmstads kommun är huvudman för allmän plats.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Detaljplanen berör fastigheterna Marbäck 2:12 (del av), Marbäck 2:8 (del av), Marbäck 2:9, Marbäck 
1:7 (del av), Marbäck 3:3 (del av) och deltagande fastigheter i Marbäck GA:1 som belastar Marbäck 
2:38.
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Fastighetsbildning
Planen innebär att vissa fastighetsbildningsåtgärder kan ske, t ex fastighetsreglering, bildande av 
fastigheter genom avstyckning, omprövning av gemensamhetsanläggning för minskat utrymme och 
ändrad markanvändning.

Detaljplanen möjliggör nybildning av flera separata bostadsfastigheter från Marbäck 2:12. 
Bland annat möjliggörs bildande av fastighet för ändamålet skola och fastighet för ändamålet 
besöksanläggning. Delar av Marbäck 2:12, Marbäck 2:38, Marbäck 2:8, Marbäck 1:7 och Marbäck 3:3 
kommer även att utgöra allmän platsmark såsom GATA, GC-väg och NATUR. Samtliga allmänna 
platsmarker kan fastighetsregleras till närmast lämpligast kommunala fastighet. 

För en koppling till befintlig cykelväg (Banvallsleden) i väster samt för att binda samman kopplingar 
inom området, krävs intrång på del av Marbäck 1:7, del av Marbäck 2:8 och del av Marbäck 2:38.

Kommunen ansöker om de fastighetsbildningsåtgärder som krävs för genomförande av detaljplanen 
som berör allmän platsmark och exploatör avseende de delar som avser bildande av kvartersmark.
Avtal mellan kommun och exploatör tecknas efter planen vunnit laga kraft.

Gemensamhetsanläggning
Del av Marbäck 2:38 som har planlagts för GC-väg belastas av en gemensamhetsanläggning, 
Marbäck GA:1. Gemensamhetsanläggningen har i ändamål att ta hand om vägar, parkområde, 
gångvägar, lekplats och ytterbelysningen. Marbäcks samfällighetsförening förvaltar Marbäck 
GA:1 där Marbäck 1:10 - 13, Marbäck 2:8 och Marbäck  2:28 – 37 är delägare. Planläggning av en 
allmän GC-väg på del av Marbäck 2:38 innebär att det blir ett intrång på Marbäck 2:38 men även 
ett intrång i gemensamhetsanläggningen, Marbäck GA:1. Marbäck GA:1 ska omprövas genom en 
anläggningsförrättning. Den fastighet som blir av med belastningen (GA:n) ska erlägga ersättning 
till delägarna i GA:n i enlighet med 40a§ AL.

Detaljplanen möjliggör bildande av gemensamhetsanläggning inom kvartersmark. Respektive 
fastigheter som bildas inom planområdet kan inrättas i en ny gemensamhetsanläggning för 
ändamål grönytor, lekplats mm med andelstal. Deltagande fastigheter ansvarar för förvaltningen 
av anläggningen i enlighet med de i förrättningen åsatta andelstalen. Gemensamhetsanläggningens 
läge, deltagare, andelstal mm fastställs och beslutas i ett anläggningsbeslut av Lantmäteriet. 

Ledningsrätt och servitut
Delar inom planområdet belastas med avtalsservitut. De som berörs inom detaljplan är 1380IM-
11/20200 för kraftledning och nätstation till förmån för Hallandsboda 1:82 och Härnäs 1:94, 
13-IM1-67/2371.1 för vattenledning till förmån för Skedala 7:1  samt akt D201800305199:1.1 för 
vattenledning till förmån för Marbäck 1:8.

Planområdet berörs inte av några kända befintliga ledningsrätter.

För allmännyttiga ledningar som förläggs i den allmänna platsen finns markavtal mellan kommun 
och ledningsägare. 

Planen medför inget behov av upprättande av ytterligare servitut eller ledningsrätter. 
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EKONOMISKA FRÅGOR

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare/
exploatör. 

Detaljerade undersökningar avseende t ex geologi, markens bärighet, arkeologi som eventuellt kan 
krävas vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas av berörd markägare/exploatör.

Inom planlagd NATUR krävs vissa skyddsåtgärder vid byggnation. Dels erosionsskydd i sydväst 
(delområde 1) som ska anordnas i slänten mot ras/skred och dels skyddsåtgärd i norr (delområde 
2), där det från större led (väg 25) behövs en skyddsåtgärd som motverkar spridning av vätska in 
mot området vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. Exploatör bekostar skyddsåtgärder vilket 
regleras i avtal.

Kostnadsuppskattning för projektering samt byggnation av den allmänna platsen kommer under 
samrådstiden att utföras av Teknik och fastighetsförvaltningen, Halmstads kommun, och redovisas i 
planhandlingen i detaljplanens granskningsskede. 

Utbyggnad av den allmänna platsen bekostas av exploatör där man som utgångspunkt låter exploatör 
bygga ut delar av den allmänna platsmarken på grund av att detaljplanen är exploatörsdriven. 

Inlösen på Marbäck 2:28, Marbäck 3:3 och Marbäck 1:7, projektering och utbyggnation av den 
allmänna platsmarken bekostas av markägare/exploatör och regleras i exploateringsavtal. 

Kommunen ansvarar för anläggandet av vatten- och avloppsanläggning. LBVA ansvarar för framtida 
drift och underhåll.

Kostnader som är förknippade med att tillskapa rättigheter samt flytt av ledning bekostas av 
respektive ledningsägare såvida befintliga avtal inte säger något annat.

Anläggningsavgift avseende nya VA-anslutningar regleras i gällande VA-taxa.

Fastighetsägare av kvartersmark erlägger anslutningsavgift för el i enlighet med taxa för 
tillkommande exploatering.

Plankostnaden regleras i avtal med exploatören.

Ekonomiska konsekvenser
Markägare/exploatör ska utan ersättning överlåta till kommunen de områden inom detaljplan som 
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ska utgöra allmän plats. Detta kommer att regleras i avtal. 

Vid planläggning av markanvändning skola, betraktas planbestämmelsen som en ”allmän tomt”. 
Kommunen är skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in mark eller annat utrymme som enligt 
detaljplanen ska användas för annat än enskilt byggande. Kommunen behöver under samrådstiden 
ta ställning till om man är intresserad av en ny skolutbyggnad. 

Fastighetsägare får vid eventuellt intrång inlösenersättning på den del av fastigheten som planläggs 
för allmän plats. Inlösenersättning bekostas av exploatör och regleras i avtal.

Ersättningsskyldigheter
Viss bebyggelse inom planområdet på Marbäck 2:12 har bedömts som särskilt värdefull bebyggelse 
och belagts med rivningsförbud, skydds- och varsamhetsbestämmelser. Enligt PBL 14 kap 7 § samt 
10§ kan ersättning utgå vid rivningsförbud och skyddsbestämmelser. Eventuell ersättning för skada 
på grund av rivningsförbud och skyddsbestämmelser som meddelas i detaljplan, kommer att avtalas. 
Detta gäller även mot ny ägare. Fastighetsägaren/Exploatören ska upplysa ny ägare vid överlåtelse av 
fastigheten eller delar därav.

Exploateringsavtal
Innan detaljplanens antagande avses att tecknas ett avtal mellan exploatören och Halmstads 
kommun som reglerar genomförandet av detaljplanen. Avtalet ska i huvudsak, men inte uteslutande 
reglera följande:
- Kostnader för fastighetsbildningsåtgärder/marköverföringar
- Kostnader för iordningsställande av allmän plats 
- Inlösen av allmän platsmark
- Köp av skolfastighet
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• Louise Järnek, kommunledningsförvaltningen, Halmstads kommun
• Violeta Stanic, kommunledningsförvaltningen, Halmstads kommun
• Michaela Häggqvist, kommunledningsförvaltningen, Halmstads kommun
• Annica Pålsson, teknik och fastighetsförvaltningen, Halmstads kommun
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KÄLLOR

• Parkeringsnorm för Halmstad kommun, antagen KF 2016-12-13 §139
• Riskanalys av farligt gods i Halland 2011:19, https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/  
 publikationer/201119-riskanalys-av-farligt-gods-ihallands-lan.html
• Riksantikvarieämbetet, www.ra.se
• Halmstads kommun webb-GIS: https://karta.halmstad.se/
• Boverket webb-GIS Riksintressen: https://gis2.boverket.se/apps/js/www/riksintressen/
• Naturvårdsverket webb-GIS https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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 cykelleder.1299.html, 2021-03-18
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