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INLEDNING
PLANPROCESSEN

Standardförfarande tillämpas enligt Plan- och bygglag 2010:900 i nu gällande lydelse. Eft ersom 
föreslagen åtgärd ryms inom syft et för den ursprungliga detaljplanen görs den som en ”ändring av 
detaljplan”.

PLANHANDLINGAR

Planhandlingarna består av denna planbeskrivning och plankarta med tillägg till planbestämmelser. 
Plankartan redovisas med utformning eft er genomförda ändringar. Handlingarna ska läsas tillsammans 
med planhandlingar tillhörande detaljplan 1380K-P840, laga kraft  1993-05-18.

1. Planbeskrivning för ändring av detaljplan 1380K-P840.
2. Ursprunglig detaljplan med ändring.
3. Ursprunglig planbeskrivning med ändring.
4. Samrådsredogörelse.
5. Granskningsutlåtande.

Underliggande detaljplan 1380K-P840:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning med illustrationskarta
• Genomförandebeskrivning
• Samrådsredogörelse
• Utlåtande eft er utställning
• Särskilt utlåtande eft er samråd vid revidering
• Samtliga i planbeskrivningen nämnda handlingar fi nns tillgängliga på ”plan- och bygglovskontoret” 
(Samhällsbyggnadskontoret).

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syfte
Syft et med planändringen är att utöka byggrätten inom del av 1380K-P840 på fastigheten Magistern 
15. Tillkommande byggrätt ska möjliggöra en sammanhängande byggnation på fastigheten.

BAKGRUND OCH UPPDRAG

Halmstads församling inkom 2019-04-26 med begäran om planbesked för att kunna bygga en 
2-avdelnings förskola på fastigheten Magistern 15, centralt belägen i stadsdelen Kärleken. Åtgärden
strider mot gällande detaljplan vad avser största tillåtna byggnadsyta samt mark som inte får bebyggas.
För fastigheten gäller ett servitutsavtal med intilliggande fastighet Magistern 1, väster om Magistern
15 (Magistern 1 är den härskande fastigheten) gällande ett område på cirka 265m2 . Området utgör en
remsa om 5 meter på fastigheten Magistern 15 (den tjänande fastigheten) längs fastighetsgränsen till
Magistern 1. Syft et är att säkra plats för bullerdämpande skyddsåtgärder samt lek för Sofi ebergsskolan,
Magistern 1. Området är markerat prickat, ”marken får inte bebyggas”.

PLANDATA

Lägesbestämning och areal
Området som berörs av planändring består av fastigheten Magistern 15 som ligger intill Göteborgsvägen 

TA BORT
INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN NÄR

DET KÄNNS ONÖDIGT!



     3  ( 9 )    

i stadsdelen Kärleken. Fastighetens storlek är 5807m2.

Markägoförhållanden
Marken är privatägd.

Orienteringskarta, rött inringat område markerar läget för Magistern 15 inom området Kärleken, 
Halmstad.

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 berörs av detta planförslag är god 
bebyggd miljö.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Enligt PBL 4 kap 34 § samt Miljöbalken SFS 1998:808 ska detaljplaner, vars genomförande kan antas 
innebära betydande miljöpåverkan, miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
Undersökning av betydande miljöpåverkan är den analys som leder fram till ställningstagandet om en 
miljöbedömning behöver göras eller inte. 

Ställningstagande
Föreslagen ändring av planen är av ringa omfattning och anses inte medföra betydande 
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför 
miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättas. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
PLANER OCH PROGRAM

Översiktsplan/fördjupad översiktsplan
Projektet motsvarar intensionerna i översiktsplan Framtidsplan 2030, beskrivna till exempel på sidan 
33. ”Förskolor föreslås ligga tätare i staden och i orterna men ska ha möjlighet att innehålla minst tre 
avdelningar.” Tre avdelningar  bedöms dock inte rymmas på fastigheten. ”Positivt är om förskolor och 
skolor ligger samlokaliserade och att lokaler kan användas fl exibelt efterhand som årskullarna skiftar i 
storlek.” Strax öster om föreslagen förskola ligger Sofi ebergsskolan. 

Gällande detaljplaner
Inom planområder gäller detaljplan för Sofi eberg, skola med fritidsverksamhet och daghem i Halmstad 
1380K-P840, laga kraft  1993-05-18. Planen har ingen genomförandetid kvar. Detaljplanen har i de 
norra delarna av planområdet ersatts med detaljplan: 1380K-P1031. 

För  fastigheten Magistern 15  gäller användningen C; Kyrka med församlings- och  barnstugeverksamhet. 
”Barnstugeverksamhet” likställs med förskola. Inom området som ska ändras gäller högst en våning 
med högsta byggnadshöjden 5 meter och största byggnadsarea 300kvm. Del av Magistern 15 har även 
yta som inte får bebyggas, prickad mark. 

Detaljplan1380K-P840 som gäller tillsammans med föreslagen ändring av detaljplan. Fastigheten 
Magistern 15 är markerad med rött.
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Del av detaljplan1380K-P1031 (färgat) och del av 1380K-P840.

Kommunala handlingsprogram
Förutom gällande lagstift ning rörande planering och byggande fi nns en rad mål och riktlinjer för 
Halmstad kommun som beaktats. Projektet motsvarar intensionerna i Lokalförsörjningsstrategi 2019-
2028 och sorteras under ”Pågående dialog med fristående  fsk (förskola) inför 2019-20”.

FÖRUTSÄTTNINGAR
MARK, VATTEN OCH VEGETATION

Mark och vegetation
Magistern 15 omges i norr och söder av bostadsbebyggelse. Öster om fastigheten går Göteborgsvägen 
och väster om fastigheten har en ny skolbyggnad uppförts. Cirka 150 meter norr om fastigheten fi nns 
ett grönstråk som kopplar till ett större grönområde nordväst om området. 

RIKSINTRESSE

Planområdet berörs av riksintresse för totalförsvaret då det ligger inom påverkansområde för civil 
fl ygplats och väderradar. 

BEBYGGELSE

Fastigheten är idag bebyggd med kyrka och församlingshem. Den västra byggrätten har hittills inte 
utnyttjats.

GATOR OCH TRAFIK

Fastigheten magistern 15 gränsar till Göteborgsvägen i öster och Vävaregatan (lokalgata på bild ovan) 
i norr. Den senare är en återvändsgata med vändplan.
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PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER

BEBYGGELSE

Utnyttjandegrad och begränsning av markens bebyggande
Utifrån platsens karaktär och intilliggande miljö bedöms området tåla en utökad byggrätt med 
föreslagen tillkommande hårdgjord yta.

Ändrade bestämmelser
Bestämmelsen e1 300 för fastigheten Magistern 15 tas bort.
Prickad mark på Magistern 15 väster om ökad byggrätt, gränsande till fastigheten Magistern 1, är 5 
meter bred motsvarande servitutsavtal 2018-12-03. Nuvarande byggrätt för denna del i gällande plan 
är 300m2 och ytan är ca. (670-70m2 enligt servitutsavtal) 600m2. 

Planbestämmlse gällande prickad mark uppdateras enligt Allmänna råd PBL till lydelsen: ”Marken får 
inte förses med byggnad”. Detta innebär att marken får tillföras tex. ett plank.

Nuvarande detaljplan 1380K-P840, ofärgad. Servitut och föreslagen förändring i ljusrött.NuNNNuNuNNNN vavavavavvaaavavaavararararrarrraaaaararararararrraaaaaaaaaaandndndndnnnddnndnndnnddnnnddnnnnnnnnnn eeee e ee deeeedeeeeedeedeeeeeeedetataataaataaaatatataljljljjjljjjljjjljljljjljljljljjjjjjjjjjjplplppplplplpppplplppllppplpppplpplpppllpppppplpppppp aaanaananan 1111111111111111111111111138388888888383838388388838383838388838383838383838380K00K0KKKKK0K000K0KK0KKK0K0K0KKK0KK0KK0K0K0K0K0K0KK00K000K0KKKKK000KKK0KKK00KKKKKKKKK-PPPP-P-P---PPP-PP-PPP-P---PPPP-P-PPP-P-P---P-PPP-PP84844888848848488888884848884888848488888840000,0,0,0,00,,0,,0,00,,,,,,,,,,,, oooooooooooooooofäääfäfäfääfäääääääääääääääfääärgrgrgrgrrgrgrgrgrrrgrgrgrgrrgrrrgrgrgrrrggggrggggrgrrgrggrrgrggrgrgggggggggggggggggadadaddddadadadadaddaddadaddddadadadadaadaaaaaadaddaaaaddaddd............ SeSeeervvrvrvrvrvvvrvrvrvvrvvvrrvvvvvrvrvvvvrvvrvrrrvvvrvrvrvvvvvvvvvvvvvvvititititititititiiititttititititititttiitittiititttitititttititititiitttiiiitttittitttiiittttututututututttututttutttutttttutttuttuutttututututututttuttuttuttututttutututtuttuuuuutu ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooochchcchchchchchchchchchcchchchchcchchchchchhhchchhchcchchchchhhchchhchchchchchchhcchchchcchhhhchhchcchh fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffföörörööörörööörörörööörörörörörööröröröröröröööööröröröööörörööööörörrörörööööörrrörööörrörööörörörörööörööörörröörrörrööööröörrröröööö eseeseseseseseeseseseesssseseeessesseseeessessesesssseesesseseeseeseesssseseeeeesssesesessesssssessss aalalalalaalaaaaalaalaaalalalalaalalaalalaaaaalaaaalllaalalaaaaalaallaaaallalaaaalalaaaaaaaggegegegegegegeegeggegegegegegegegeggeggegeeeegeggeeegeeeegegeggegeeegegegeggegegegegegggeggeeggegeegeggegegegeeegeegegeeggeggggggegegegeeggggggg nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn föföföföföföföföföföffföföfföföföföföföföföööföföfföfööföföööfföföfföööööfööfööööföföföföfööfööfföföfööfööffffföööööfööööööfföfööörärärärrrärärääääääärääääräräräräräääääräräääräräääärääääärääääräräääärääräärrärrrrrärärärärrräääääärrääräääääändndddndnddddndndndnddndndnddddddddddddddddnnnndnndddddddddddrrrrrirrrirririrrirrrrrrrrrirrrrrrrrrrrrrrrrrirrriiriirrirrrrrrr nnnngnnnnnnnnnnnnnnngnnnnngnnnnngnnnnnnnnnnnnnnnnnn iiiiiii ljusrsrsssssssssssrsrötötööööötötötötööötöööötööötööötötötööötötöööööööötöötöötöötötötööötööööööötööööötöttötttt.t
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Förslaget.Utsnitt ur ”Ändring av detaljplan”, 1380K-P840. Föreslagen ny byggbar yta är ca 870m2 och 
byggrätten obegränsad. 

KONSEKVENSER

I ”Strategisk plan 2019-2023, beslutad av kommunfullmäktige den 25 april 2019” står bland annat 
följande att läsa om ”Visionen Halmstad”: ”... Halmstads kommun kommer att ha 150 000 invånare 
år 2050.” Särskilt antalet skolbarn kommer att öka rejält...” Ett fokusområde är ”En bra start i livet.”  
”Den inkluderande kommunen innebär bland annat, ” Om invånarna känner en tillhörighet till vår 
kommun, till ett föreningsliv, till skola, till arbete eller till något annat sammanhang som upplevs 
meningsfullt – då stärks också känslan av inkludering.”
Föreslagen åtgärd bedöms gynna ”ett meningsfullt sammanhang” enligt Strategisk plan.

Genom en relativt enkel planändring kan byggrätten ökas och fl er angelägna förskoleplatser tillskapas. 
Fastigheten kan därmed utnyttjas eff ektivare. Ändringen påverkar inte möjligheten för bullerdämpande 
skyddsåtgärder samt lek för Sofi ebergsskolan. Detaljplanen behåller utöver planändringen övriga 
fastställda detaljbestämmelser och tillåter Magistern 15 att bygga till exempel en förskola. 
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Dagvatten kan behöva fördröjas på fastigheten om ytterligare ytor på fastigheten hårdgörs. 

Beträff ande friyta för lek och utevistelse kan följande citeras ur PBL 8 kap. 9§: ”... ,ska det på tomten 
eller i närheten av den fi nnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse.
Citerat ur Boverkets allmänna råd BFS (2015:1): Vid placering och anordnande av friyta på en bebyggd
tomt bör det allmänna rådet till 8 kap. 9 § andra stycket tillämpas i skälig utsträckning....
Den kryssade ytan på fastigheten söder om den utökade byggrätten är ca. 890m2. Ytan är 
sammanhängande och därmed eff ektiv samt motsvarar ca. 30m2 för vardera15 barn i 2 avdelningar. 
Friytan för utelek bedöms som ”tillräckligt stor” respektive ”skälig” för detta innerstadsläge. Ytterligare 
yta bör kunna tillkomma då tex. hela byggrätten inte förväntas utnyttjas. En förskolebyggnad med 
två avdelningar uppskattas till ca. 580m2 byggnadsarea. Dispositionen av fastighetens totala fria yta 
bedöms i bygglovsskedet.

Parkeringsbehovet  för bil och förskola är enligt ”parkeringsnorm för Halmstads kommun”, (KF 2016-12-
13), 8st per 1000m2 BTA (zon 2). P-platser för angöring tillkommer. Behovet är enligt normen 6 p-platser 
och uppskattningsvis 2 p-platser för angöring. P-platserna kan samnyttjas då förskoleverksamheten sker 
dagtid och  övrig verksamhet huvudsakligen på kvällstid. Utanför entrén till församlingshemmet fi nns 10 
p-platser och vid Göteborgsvägen 16. Dessa p-platser  täcker kyrkans nuvarande behov.

Parkeringsbehovet  för cykel och förskola är enligt parkeringsnormen 10 st per 1000 m2 BTA. Behovet är 
7 p-platser för cykel. Ett tillkommande behov av cykel p-platser för församlingshem och kyrka bedöms 
kunna rymmas samlat framför entrén till församlingshemmet. Yta för cykelparkering fi nns även utmed 
Göteborgsvägen.

Byggnadshöjden påverkas inte av föreslagen ändring och områdets läge inom Halmstad centralort 
medför att kommunen inte bedömer att ändringen av detaljplanen på ett negativt sätt kommer påverka 
riksintresset.

GATOR OCH TRAFIK

Trafi k, parkering och angöring liksom tillgänglighet för räddningstjänsten löses på kvartersmark. 
Inlastning/sophantering löses via Vävaregatan altenativt Göteborgsvägen.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Tillgänglighet till friyta, avvägd mängd sol, ljusinsläpp till fastigheten osv regleras i bygglovet. 

GENOMFÖRANDE
Det kan bara fi nnas en detaljplan för ett geografi skt område och det går därför inte att göra 
ändringsplaner, tilläggsplaner eller liknande som ska gälla tillsammans med den ursprungliga 
planen. Därför görs ändringar i den ursprungliga planen vid en ändring av detaljplan. Det innebär 
att detaljplan 1380K-P840, laga kraft  1993-05-18, gäller fast med ändrad utnyttjandegrad och yta för 
prickmark för Magistern 15. 

Laholmsbuktens VA AB kan inte erbjuda grövre eller fl er dagvattenserviser till fastigheten.



     9  ( 9 )    

Tidplan
 Tid Planprocess

1:a kvartalet 2020 Samråd
2:e kvartalet 2020 Granskning
3:e kvartalet 2020 Antagande

Laga kraft 

Genomförandetid
Genomförandetiden för aktuell ändring av detaljplan är 5 år från och med det datum ändringen vinner 
laga kraft . Genomförandetiden omfattar enbart de ändrade planbestämmelserna.

Huvudmannaskap
All utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av fastighetsägaren. Ändringen omfattar ingen 
allmän platsmark.

FASTIGHETSRÄTTLIGA FRÅGOR
Servitut
Nuvarande servitut som belastar Magistern 15 eft er en tidigare fastighetsreglering, avser att 
iordningsställa och vidmakthålla bullerdämpande skyddsåtgärder samt lekyta för Sofi ebergsskolan. 

Medverkande tjänsteman. Michaela Häggqvist, exploateringsingenjör

Samhällsbyggnadskontoret

Mila Sladic Mikael Östman 

Planchef Planarkitekt 


