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REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET
PLANFÖRFARANDE

Ärendet handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Endast 
den som före utgången av granskningstiden skrift ligen har framfört synpunkter som inte har blivit 
tillgodosedda, får enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen överklaga beslut om att anta detaljplanen.

SAMRÅD
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fattade 2020-09-29, KSU § 166, beslut om samråd. 
Samråd har genomförts under tiden 15 oktober - 12 november 2020. Myndigheter, förvaltningar 
och berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig. Planförslaget har under samrådstiden varit 
tillgängligt på Rådhuset, samt på Halmstads kommuns webbsida. Samrådsmöte med "drop in" ägde 
rum i rådhusets foajé torsdagen den 22 oktober 2020.

8 remissinstanser och 29 sakägare eller övriga har inkommit synpunkter på planförslaget. Yttranden 
som inkom under samrådet berörde i huvudsak:

• Förorenad mark
• Nockhöjd/höjd på bebyggelse
• Skymd havsutsikt 
• Värdeminskning/planskada
• Dagvattenproblematik
• Högt grundvatten
• Grundläggning/geotekniska förhållanden inom planområdet
• In- och utfarter/tillgänglighet

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Eft er samråd ligger planförslagets huvuddrag och innehåll i stora delar kvar men några mindre 
ändringar har gjorts. Ändringarna är i huvudsak kopplade till förorenad mark, nockhöjd och 
grundvattennivå/behov av fall på ledningar. Följande ändringar har gjorts eft er samråd:

• Administrativ bestämmelse ”g2” har justeras till ”g1”.
• Administrativ bestämmelse ”a1” har tillkommit för två delomåden inom planområdet. 

Bestämmelsen villkorar att startbesked inte får ges för lov- och anmälningspliktiga åtgärder förrän 
avhjälpandeåtgårder som säkerställer markens lämplighet för bostäder avseende förorenad mark 
har genomförts.

• Högsta nockhöjd regleras i meter över angivet nollplan i stället för tidigare bestämmelse om 
nockhöjd om 7 meter. Förslag till högsta nockhöjd inom planområdet är +20, +21 respektive +22 
meter.

• Egenskapsbestämmelse som föreskriver att källare inte får fi nnas ”b1” har tillkommit.
• Mindre justering har gjorts i illustrationskartan
• Text rörande dikningsföretag har reviderats i planbeskrivningen.

Planbeskrivningen har till följd av ändringarna i plankartan reviderats. Planbeskrivningen har även 
kompletterats och reviderats med delar av den information som framgår av kommunens kommentarer 
enligt nedan.
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YTTRANDEN FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER
LÄNSSTYRELSEN

Ärendet 
Planområdet är beläget i Haverdal cirka 13 km nordväst om Halmstad centrum och omfattar cirka 
1,5 ha.

Huvudsyft et med detaljplanen är att genom förtätning av befi ntlig bebyggelse möjliggöra uppförande 
av fl er bostäder i Haverdal. Planförslaget medger 8-9 friliggande enbostadshus.

Gällande regleringar
I kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2030, är området utpekat som blandad bebyggelse med 
övervägande delen bostäder.

Området omfattas av detaljplan 1380K-P625, laga kraft  1978. För nu aktuellt område medger 
detaljplanen handelsträdgård och allmän plats/park/plantering. Genomförandetiden har löpt ut.

Planområdet omfattas av riksintresse för friluft sliv, högexploaterad kust samt hinderfrihet runt 
Ringenäs skjutfält.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL) 
och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget kan komma att prövas.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar att det som föreslås blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.
I den miljötekniska markundersökning som utförts (Relement, 2019-11-26) redovisas analysresultat 
av provtagning i jord samt grundvatten. I en av provpunkterna för jord, PG5, överskrider kadmium, 
alifater >C16-C35 samt PAH-H Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning 
(KM). I tre av de ytliga samlingsproverna överskrider kvicksilver och summa DDT, DDD, DDE 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM. Dessa föroreningar är ej avgränsade i djupled vilket 
behöver göras.

I analyserat grundvatten överstigs SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten klass 3 (påtaglig 
påverkan) för arsenik, kvicksilver och bly. Grundvatten är skyddsvärt trots att man på platsen är 
ansluten till kommunalt dricksvatten.

I rapporten för den miljötekniska markundersökningen uppges att ”planområdet omfattar en tidigare 
handelsträdgård där det kan ha hanterats bland annat växtskyddsmedel och olja för uppvärmning av 
växthus”. Med anledning av detta bör även grundvattnet provtas för oljeprodukter.

Massor som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM bör fraktas bort.
I detaljplanen saknas det bestämmelse som säkerställer att marken saneras till rätt nivå och görs 
lämplig för den tänkta användningen innan startbesked ges och byggnation påbörjas.

Länsstyrelsen befarar inte att:
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-riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas,
-reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,
-miljökvalitetsnormer enligt MB inte iakttas,
-strandskydd enligt 7 kap MB upphävs i strid med gällande bestämmelser,
-det som föreslås blir olämpligt med hänsyn till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Råd om tillämpningen av PBL och MB
Betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planens genomförande inte bedöms medföra någon 
betydande miljöpåverkan.

Arkeologi
Inom detaljplaneområdet fi nns inga idag kända fornlämningar. Den södra delen av planområdet är 
idag bebyggt med småhusenheter, medan den norra delen utgörs av klippta gräsytor som bland annat 
används som fotbollsplan. De ytor som utgörs av klippta gräsytor uppskattas till ca 4200 m². Den 
omgivande närmiljön till planområdet utgörs av småhusbebyggelse. Närmast liggande fornlämning 
är gravhögen L1997:4714, Stabbes hög, vilken ligger drygt 300 meter öster om planområdet. Det fi nns 
inga registrerade boplatslämningar i planområdets närhet varför länsstyrelsen gör bedömningen att 
risken för att det planerade arbetsföretaget kan komma att skada under mark dolda fornlämningar är 
låg. Sett ur fornlämningssynpunkt fi nns därför inget att erinra mot aktuell detaljplan. Arkeologiska 
insatser är ej motiverade.

Länsstyrelsen vill dock påminna om kulturmiljölagen 2 kap 10 § (1988:950), vilken innebär att om 
fornlämning trots allt påträff as under grävning eller annat arbete, ska arbetet avbrytas och förhållandet 
omedelbart anmälas till länsstyrelsen.

Kulturhistoria
Befi ntliga byggnader inom fastigheten Haverdal 27:1 har bedömts som klass C i den länstäckande 
inventeringen av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, vilket konstateras i planbeskrivningen. Klass C 
är visserligen den lägsta klassen av de utpekade byggnaderna men det är viktigt att uppmärksamma 
att det endast är knappt 10 procent av länets bebyggelse som överhuvudtaget uppmärksammas i 
inventeringen. Inventeringen ska inte tolkas som att övriga 90 procent av den halländska bebyggelsen 
helt saknar kulturhistoriskt värde. Det är snarare så att de utpekade byggnaderna utgör en samling 
av de mest värdefulla byggnaderna i länet. Dessa byggnader bör ses som en tillgång i en hållbar 
samhällsbyggnad.

I kommunens resonemang kring ställningstagandet att inte säkerställa ett bevarande av kulturhistoriska 
värden på platsen bör det framgå att kulturmiljö är ett allmänt intresse och att detta ska ställas mot 
behovet av bostäder som också är ett allmänt intresse. Det är missvisande att byggnaderna på Haverdal 
27:1 här benämns som ”ett lokalhistoriskt intresse” som ställs mot ett allmänt intresse.

Dagvatten
I dagvattenutredningen har beräkningen utgått från 10-års regn. I och med klimatförändringarna 
ökar risken för stora nederbördsmängder. Beräkningar bör göras utifrån 100-års regn.

Kommentar
Miljöteknisk undersökning har med anledning av länsstyrelsens synpunkter kompletterats (Relement 
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Miljö Väst AB, 2021-06-14). Föroreningarna har i kompletterande undersökning avgränsats i djupled 
och planförslaget har justerats eft er länsstyrelsens synpunkter; för aktuella förorenade områden inom 
planområdet (S3, S4 och S6, se Relement 2021-06-14) gäller nu den administrativa bestämmelsen 
”a1”: startbesked får inte ges för lov- och anmälningspliktiga åtgärder förrän avhjälpandeåtgårder 
som säkerställer markens lämplighet för bostäder avseende förorenad mark har genomförts. Den 
administrativa bestämmelsen ”a1” gäller för hela det område där det tidigare låg ett växthus och täcker 
därför en lite större yta än avgränsning för område S6 enligt Relements kompletterande miljötekniska 
undersökning daterad 2021-06-14. Vad gäller grundvatten indikerar resultaten enligt komplettering 
av miljöteknisk undersökning (Relement Miljö Väst AB, 2021-06-14) att grundvattnet inte förorenats 
av den tidigare handelsträdgården.

Angående arkeologi nämns i planbeskrivningen att några fornlämningar är inte kända inom 
planområdet. Vidare nämns att om fornlämning ändå påträff as under grävning eller annat arbete 
ska, enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen, arbetet omedelbart avbrytas och förhållandet anmälas till 
länsstyrelsen.

Angående kulturmiljö och den före detta handelsträdgården på fastigheten Haverdal 27:1, som 
bedömts som klass C i den länstäckande inventeringen av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 
justeras  och förtydligas texten i planbeskrivningen så att det framgår att kommunens bedömning är 
att det allmänna intresset att skapa möjlighet för fl er bostäder i kommunen överväger det allmänna 
intresset att skydda aktuella byggnader med kulturhistoriskt värde. 

Vad gäller skyfallshantering fi nns det enligt Sweco (PM Haverdal kompletterande dagvattenutredning 
2021-10-06) inga naturliga lågpunkter inom planområdet som innebär att stora vattenvolymer samlas 
vid skyfall eller nederbörd motsvarande 100-årsregn. Dagens förutsättningar för avrinning inom 
planområdet är god. 

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
Plankartan
I plankartan redovisas g1 och g2 för markreservat för gemensamhetsanläggning. Båda dessa 
planbestämmelser omfattar samma ändamål. För att öka tydligheten anser lantmäteriet att kommunen 
ska ta bort ena planbestämmelsen, om det inte har blivit ett skrivfel och gemensamhetsanläggningarna
ska ha olika ändamål.

Enligt planbeskrivningen framkommer det att planen medför 8-9 stycken nya fastigheter. Lantmäteriet 
vill dock upplysa om att en fastighet kan innehålla både ”u-områden” och ”g-områden” och fortfarande 
anses vara lämplig som bostadsfastighet i enlighet med fastighetsbildningslagen 3 kap 1 §. Detta 
innebär att detaljplanen kan medföra fl er än 8-9 stycken nya fastigheter om lantmäteriet bedömer att 
de blir lämpliga.

Planbeskrivningen 
Under rubriken ’’Mark och vegetation’’ beskrivs att Haverdal 18:53 tidigare har planlagts som park eller 
plantering men genom aktuell plan kommer att tas i anspråk för bostadsområde. Arealen är beräknad 
till cirka 4 500 m2. I samma stycke står att allmänplats enligt planförslaget, avsedd för fördröjning
av dagvatten, uppgår till ungefär 450 m2. Konsekvensen av planförslaget är därmed en minskning 
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av allmän plats med ungefär 4 050 m2. Enligt plankartan ska det inte fi nnas någon allmänplats inom 
Haverdal 18:53. All allmänplats är inom Haverdal 27:1, stycket är därmed felaktigt.

Under rubriken ”bebyggelse” fi nns 3 olika bilder (11-13) där kommunen redovisar de olika 
bestämmelserna gällande fastighetsstorleken inför framtida avstyckningar. Kommunen har dock 
undantagit markreserverna ’’u ’’ och ”g”. Vid en framtida avstyckning kan bägge dessa bestämmelser
fi nnas inom en bostadsfastighet och fortfarande anses vara lämplig och planenlig. Är det tänkt 
att det ska bildas en samfällighet enligt 6 kap fastighetsbildningslagen för att sedan bilda en 
gemensamhetsanläggning ovanpå? Detta bör då framgå av planbeskrivningen.

Under rubriken ``riksintresse och förordnande`` framkommer att
-Skrea strand-Tylösand (FN10)- friluft sliv och
-Kustområde – rörligt friluft sliv och högexploaterad kust berörs av planförslaget. Det är däremot inte 
redovisat hur riksintressena påverkas av detaljplanen. Kommunen bör ha en förklaring av detta under
samma rubrik.

I planbeskrivningen är inte redovisat hur värme till framtida byggelse ska ske.

Genomförandebeskrivning
Kommunen har valt att ha kommunalt huvudmannaskap i detaljplanen. Lantmäteriet vill upplysa om 
att detaljplaner omkring den aktuella detaljplanen har enskilt huvudmannaskap.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Under rubriken ”Fastighetsbildning” anger kommunen att vissa fastighetsbildningsåtgärder behöver 
ske, t ex avstyckning och införlivning av gemensamhetsanläggning. Lantmäteriet uppmanar Halmstads 
kommun att byta ut ordet ”införlivning” till ̀ `inrättande`` av gemensamhetsanläggning. Det bör även 
framgå under detta stycke att planen möjliggör för bildande av ledningsrätt inom planområdet, eft er 
prövning i ledningsrättslagen.

Under samma rubrik men punkt 1 bör texten ändras till ’’ska avstyckas och anslutas till Haverdal ga:5.’’ 
Det borde även framgå att andelstalet bestäms eft er tidigare anläggningsbeslut, när Haverdal ga:5 
inrättades.

Under stycket ”Fastighetsbildning” punkt 2, framkommer att Haverdal Ga:5 ska omprövas och 
upphävas inom Haverdal 18:53. Det fi nns ingen redovisning av vilka konsekvenser upphävande av 
Haverdal Ga:5 har för delägande fastigheter eller tidigare detaljplan. Detta är kommunen skyldig att 
redovisa enligt PBL 4 kap 33 §.

Under rubriken ”Servitut” framkommer det att Haverdal 18:53 belastas av ett vägservitut, vilket är 
utanför planområdet. Enligt fastighetsregistret fi nns det inte något inskrivet servitut som belastar 
Haverdal 18:53. Däremot belastas Haverdal 27:1 av ett servitut för väg och för avloppsledningar. 
Är servitutet, som planbeskrivningen upplyser om, ett oinskrivet servitut eller är det felskrivet och 
egentligen ska stå Haverdal 27:1? Lantmäteriet undrar av vilken anledning kommunen inte redovisar 
de avtalsservitut som är inskrivet på Haverdal 27:1; är detta servitut utanför planområdet eller inom? 
En upplysning om detta behövs samt hur servitutet berörs av planen.

Under rubriken ”Gemensamhetsanläggningar” andra stycket beskriver kommunen anläggningslagen 
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40a §. Lantmäteriet anser att det är bra att kommunen i ett tidigt stadium upplyser nuvarande och 
framtida fastighetsägare om vad omprövning av gemensamhetsanläggning kan innebära. För att 
stycket ska bli tydligt behöver dock kommunen först berätta att Haverdal Ga:5 ska omprövas inom 
den del som ligger inom planområdet.

I plankartan fi nns två olika ”g-områden”. Om det är tänkt att det ska vara två olika 
gemensamhetsanläggningar i planområdet bör det framgå i planbeskrivningen. Lantmäteriet vill dock 
förtydliga att lantmäteriet vid sin prövning vid inrättande av gemensamhetsanläggning är bundet av 
sakägarnas yrkan; det är alltså lantmäteriet som gör bedömningen om det är lämpligt med en eller två 
gemensamhetsanläggningar. 

Det bör även framgå att nybildade fastigheter kommer att behöva anslutas till Haverdal Ga:5.

Under rubriken ”Ledningsrätter” ska andra stycket ändras. U-området säkerställs inte med ledningsrätt 
utan u-området möjliggör för lantmäteriet att bilda ledningsrätt inom planområdet.

Ekonomiska frågor
Då det är kommunalt huvudmannaskap kan inte markägarna bekosta den allmänna platsmarken utan 
att det fi nns ett exploateringsavtal upprättat mellan parterna. Samma sak gäller för allmänna ledningar.

Enligt planbeskrivningen ska kommunen och markägaren ingå i ett exploateringsavtal innan 
detaljplanen är antagen.

Inför samrådet har det dock inte redovisats något exploateringsavtal för lantmäteriet mellan 
markägarna och kommunen. Lantmäteriet har därmed ingen möjlighet att ge råd om tillämpning av 
PBL 6 kap 40-42 § till kommunen, enligt PBL 5 kap 15 § 2 p.

Då den allmänna platsen har kommunalt huvudmannaskap inom detaljplanen har kommunen, enligt 
PBL, rätt att lösa in den allmänna platsen utan överenskommelse med fastighetsägaren. Det bör framgå 
om kommunen har tänkt lösa in marken tvångsvis eller via överenskommelse.

Ekonomiska konsekvenser för planen är heller inte redovisade. Inte heller konsekvenserna av att 
planen genomförs med stöd av ett exploateringsavtal redovisas. 

Det är heller inte redovisat om det fi nns något avtal mellan fastighetsägarna som har andel i Haverdal 
Ga:5 och kommunen, för att upphäva gemensamhetsanläggningen inom denna del som är inom aktuellt 
planområde. Finns det inte något avtal bör det fi nnas en ekonomisk beskrivning om ersättningsfrågan.

I planbeskrivningen framkommer att markreservatet ”u” inskaff as inom Haverdal 27:1 och 18:53 för 
befi ntliga ledningar. Det fi nns idag inte någon ledningsrätt inom fastigheten. Vid framtida förrättning 
kan ersättning behöva utbetalas för att få till stånd en ledningsrätt inom u-området. Det bör framgå 
om det fi nns ett avtal till grund för kommande ledningsrätt eller om det ska ske tvångsvis.

Kommentar
”g2” justeras till ”g1”.

Med anledning av lantläterimyndighetens synpunkt rörande antal fastigheter, justeras text i 
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planbeskrivningen om antal nya fastigheter till att detaljplanen medger ungefär ungefär tio nya 
bostadsfastigheter.

Planområdesgränsen avgränsar planområdet och är geografi sk avgränsning vad gäller diff erensen 
mellan areal allmän plats enligt nu gällande plan, och areal allmän plats enligt planförslaget. Om 4 
500 m2 (areal allmän plats enligt nu gällande plan som tas i anspråk) subtraheras från 450 m2 (areal 
allmän plats enligt planförslag) blir resultatet -4 050 m2. Av planhandlingarna framgår på fl era ställen 
att allmän plats enligt nu gällande plan ligger inom nuvarande fastighet Haverdal 18:53 (exempelvis 
under rubriken ”Gällande detaljplan” i planbeskrivningen) och att allmän plats enligt planförslaget 
(plankarta med bestämmelser) ligger inom nuvarande fastighet Haverdal 27:1. Kommunen delar inte 
lantmäterimyndighetens åsikt i fråga om felaktighet.

Aktuella bilder under rubriken ”Bebyggelse” förklarar planbestämmelser inom de olika 
eganskapsområdena. Markreserverna ”u” och ”g” ligger inte inom dessa egenskapsområden. I 
illustrationskartan har u-områdena tagits med för att illustrera möjliga bostadsfastigheter. Kommunen 
räknar med att markreserven ”u”, likt illustrationskartan, kommer vara del av framtida bostadsfastigheter. 
Till följd av ändring av planförslaget är det nu fyra egenskapsområden som förklaras i planbeskrivningen. 
Förklarande text i planbeskrivningen har med anledning av lantmäterimyntighetens synpunkter 
justerats. Angående gemensamhetsanläggningar reserveras i planförslaget  mark för bildande av två 
gemensamhetsanläggningar. Huruvida gemensamhetslnäggningarna ska utgöra egna fastigheter eller 
belasta nybildade fastigheter regleras inte i planförslaget. Stycket ”Gemensamhetsanläggningar” i 
genomförandebeskrivningen har justerats. 

Bedömning av påverkan på riksintressen redovisas i ”Undersökning av betydande miljöpåverkan”. I 
planbeskrivningen nämns, rörande energiförsörjning, att Eon har elnät i området och att ny bebyggelse 
bör kunna ansluta till detta nät.

Genomförandebeskrivningen har justerats avseende fastighetsrättsliga konsekvenser och ekonomiska 
frågor.

YTTRANDEN FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER, M FL.
TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har för yttrande till bland annat teknik- och fritids-
nämnden överlämnat en samrådshandling för rubr. detaljplan som syft ar till att göra det möjligt att 
genom förtätning uppföra ett knappt tiotal friliggande enbostadshus i Haverdal.

Enligt planförslaget skall plats för anläggning för fördröjning av dagvatten säkerställas på allmän 
platsmark utmed Laxavägen i planområdets södra del och teknik- och fritidsförvaltningen ska utöva 
ansvar för projektering och anläggning av dagvattenfördröjningen.

Teknik- och fritidsförvaltningen motsätter sig förslaget och åtagandet att på allmän plats anlägga ett 
fördröjningsmagasin, vilket istället bör anläggas och förvaltas inom den gemensamhetsanläggning för 
privata ändamål som föreslås i detaljplanen.

Kommentar
Genomförande av detaljplanen kräver kommunalt omhändertagande av dagvatten. Planområdet avses 
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ingå i verksamhetsområde för dagvatten. Planförslaget ligger kvar avseende fördröjning av dagvatten 
på allmän plats.

MILJÖNÄMNDEN
• Det behöver framgå av genomförandebeskrivningen att jordmassor som ska användas för anläggning 
av exempelvis rabatter och nya gräsmattor inom planområdet ska kontrolleras med avseende på 
bland annat bekämpningsmedelsrester. Detta för att i högre grad säkerställa att olämplig användning 
undviks.

• Bestämmelsen Fördröjning1 som avser dagvattenhanteringen behöver inte ange någon volym för 
fördröjningsmagasinen.

Kommentar
Eft er samrådet har miljöteknisk undersökning kompletterats (Relement Miljö Väst AB, 2021-06-14). 
Föroreningarna har i kompletterande undersökning avgränsats i djupled och planförslaget har justerats; 
för aktuella förorenade områden inom planområdet (S3, S4 och S6, se Relement 2021-06-14) gäller 
nu den administrativa bestämmelsen ”a1”: startbesked får inte ges för lov- och anmälningspliktiga 
åtgärder förrän avhjälpandeåtgårder som säkerställer markens lämplighet för bostäder avseende 
förorenad mark har genomförts.

Aktuell egenskapsbestämmelse avseende dagvattenhantering har justerats till ”Fördröjning av 
dagvatten”.

BYGGNADSNÄMNDEN
• Bestämmelsen Fördröjning1 som avser dagvattenhanteringen behöver inte ange någon volym för 
fördröjningsmagasinen.
• Det behöver tydliggöras i planbeskrivningen att bestämmelse p1 enbart gäller för ny byggnation 
och att de idag befi ntliga husen på fastigheten kan ligga närmare fastighetsgräns än 4 m vid en ny 
fastighetsbildning.

Kommentar
Aktuell egenskapsbestämmelse avseende dagvattenhantering har justerats till ”Fördröjning av 
dagvatten”.

Planbeskrivningen har förtydligats med att ”p1” gäller för ny byggnation - befi ntliga byggnader kan 
ligga närmare fastighetsgräns än 4 meter vid en ny fastighetsbildning.

ÖVRIGA REMISSINSTANSER
E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB (E.ON)

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och 
har följande synpunkter.

Inom området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel i osäkert läge, se bifogad karta.
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Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs 
kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: www.eon.se/privat/
kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html

Om det visar sig eft er inmätning att mellanspänningskabel hamnar inom kvartersmark, yrkar E.ON 
på att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med markkabeln i mitten. Den restriktion i 
markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON 
föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid beteckningen u: ”Marken ska vara tillgänglig 
för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd 
som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”.

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och 
lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan 
ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att 
reparation och underhåll försvåras.

Serviskabel ser ut att komma krocka med ny infartsväg och här behövs ledningsfl ytt. E.ON vill bli 
kallade till ledningsägarmöte för eventuell samförläggning när fastigheterna skall exploateras. 

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som fl yttningar eller ändringar av våra 
befi ntliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen.

Kommentar
Aktuell kabel i osäkert läge ligger enligt underlag från ledningskollen knappt 2 meter utanför 
planområdet och inom allmän plats, varför plankarta och planbestämmelser inte justeras.

KULTURMILJÖ HALLAND
Haverdals bebyggelse är under stark förändring. Planförslaget innebär att ett centralt placerat område 
i Haverdal kommer att bebyggas med villor. Vår bedömning är att den befi ntliga äldre bebyggelsen i 
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planområdet bör bevaras i samband med en sådan, förhållandevis stor exploatering. Vi föreslår därför 
att denna eller delar av denna får skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Kommentar
Kommunens bedömning är att det allmänna intresset att skapa möjlighet för fl er bostäder i kommunen 
överväger det allmänna intresset att skydda befi ntlig äldre bebyggelse. Planförslaget medger emellertid 
att befi ntlig äldre bebyggelse kan ligga kvar.

HAVERDALS SAMHÄLLSFÖRENING
Haverdals Haverdals samhällsförenings styrelse tackar för möjligheten att avge samrådsyttrande
angående förslaget till detaljplan för del av Haverdal 27:1 och 18:53, Halmstad.

Samhällsföreningens syft e är att främja Haverdals utveckling på ett sätt som gynnar dess
invånare, såväl fast- som fritidsboende, och att värna om ortens specifi ka, och många gånger
unika, natur och bebyggelse. Samhällsföreningen är neutral och opartisk och i detta ärende har
föreningen medlemmar både i rollen som exploatör och som kringboende. Synpunkterna som
framförs nedan är de som styrelsen har funnit vara de viktigaste för Haverdal/Skallen som
helhet och för att orten ska behålla sin attraktionskraft , nu och framöver. Yttrandet ska inte
tolkas som att styrelsen tar parti för eller emot någon av intressenterna utan är skrivet utifrån ett
helhetsperspektiv som värnar om Haverdal som helhet och de specifi ka förutsättningar och
begränsningar för bebyggelsen som Skallbergets södersluttning har.

Förutom kommunens Framtidsplan 2050 och förslaget till ny översiktsplan 2050 har styrelsen
också tagit del av den dagvattenutredning som nyligen har gjorts i Haverdal på uppdrag av
kommunen1 . Vi har även utgått från personlig lokalkännedom om platsen och dess nuvarande
funktion och samtalat med exploatör och några av de kringboende.

(1 Översiktlig dagvatten- och skyfallsutredning Haverdal UPPDRAGSNUMMER 13008925, Sweco, 
2020.)

Samhällsföreningens styrelse motsätter sig inte att en del av dessa tomter används för nya
bostäder även om det inte är önskvärt. Att förtäta bebyggelsen i Haverdal återkommer många
gånger i den föreslagna översiktsplanen 2050. Just därför är det särskilt väsentligt att anpassa
ny bebyggelse till den befi ntliga på ett sätt som gör att Skallberget i Haverdal behåller sin
karaktär, dvs småskalighet och enkelhet med tydliga siktlinjer, grönytor och öppenhet, Att
behålla denna karaktär är också väldigt tydligt i förslaget till översiktsplan där Haverdal är
utpekat som ett servicesamhälle med en stor ökning av antalet bostäder och service. Yttrandet
ska läsas mot bakgrund av den pågående översiktsplaneringen och styrelsens förslag syft ar
även till en hållbar framtida lösning för kommande, liknande förtätningsprojekt.

Synpunkterna rör
•  Byggnadernas utformning och placering
•  Tillgänglighet för alla
•  Fukt och vatten
•  Förlust av grönyta/rekreationsplats
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Byggnadernas utformning och placering
Skallbergets bebyggelse kännetecknas av småskalighet, mestadels enplanshus eller
enplanshus med inredd vind. Det fi nns tyvärr undantag i form av högre sten- och betonghus
med form och storlek som inte kan sägas vara anpassad till övrig bebyggelse, men orten har
hittills på det stora hela klarat sig undan den exploatering som har skett i Tylösand och
Frösakull under senare år. Det är därför glädjande att läsa på sid 3 i planbeskrivningen att
“Syft et med detaljplanen är också att beakta den småskalighet och enkelhet som präglar
bebyggelsen i Haverdal.” Men tyvärr kan vi inte se att förslaget, som det är utformat nu,
stämmer med det syft et och vår skrivelse syft ar till att öka förståelsen för vad som krävs för att
det syft et ska kunna uppnås.

Att planera för så många hus med föreslagen höjd på sju meter är inte att beakta småskalighet
och enkelhet, tvärtom skulle det förändra och försämra bebyggelsen som helhet på ett mycket
påtagligt sätt, inte bara för de närmast omkringliggande fastigheterna. Den öppenhet som
karakteriserar området med många, generösa siktlinjer mot havet bidrar till områdets
attraktionskraft  och är samtidigt en viktig del av bykänslan på Skallberget. Det här förslaget
innebär betydande försämringar i dessa avseenden liksom för den möjlighet till rekreation och
sociala aktiviteter som marken sedan många år har kunnat användas till tack vare markägarens
generositet, exempelvis fotboll, yoga, fester och som allmän samlingsplats.

Om husen placeras som skisserna på plankartan i förslaget visar kan kanske viss luft  och rymd
bibehållas, men den som bygger ett hus på Skallberget kommer med all säkerhet att vilja lägga
det med långsidan åt söder för att få bästa möjliga utsikt och ljusinsläpp. Ett sådant scenario
innebär att en lång rad höga hus kommer att bilda en mur mot de bakomliggande, sedan länge
befi ntliga, fastigheterna, inte bara på Skallstugevägen utan också på vägarna ovanför.

På sidan 10 läser vi under rubriken Bebyggelse:
“Bebyggelsen i Haverdal är övergripande småskalig och enkel med 1 eller 1,5 våningar. Byggnaderna är 
friliggande och omges av generösa trädgårdsytor. För den bebyggelse som omger planområdet medger
gällande plan ”BFI”, bostadsädamål med fristående huvudbyggnader, en våning. Byggnadshöjd är
begränsad till 4,0 meter.”

Vi ser en utveckling i Haverdal, som idag i huvudsak består av småskaliga och låga byggnader,
att gränserna för ”BFI”, som ger rätt att uppföra inredbar vind med 4 m takfotshöjd, tänjs. Vi ser
att detta är en mycket olycklig utveckling, framför allt om det fi nns en önskan att få till en
förtätning av samhället. Önskvärt vore istället att begränsa framtida byggnader i hela
Haverdal/Skallen till gällande plan (”BFIn”), som begränsar nya byggnader till 3,6 m takfotshöjd,
inte tillåter inredbar vind och maximerar taklutningen till 30 grader (istället för 4 m/ 45 grader för
BFI). I praktiken skulle detta innebära en fortsatt låg bebyggelse som smälter in i den nuvarande
strukturen.

Samhällsföreningens styrelse föreslår att alla byggprojekt på Skallberget nu och framöver
uppförs enligt ovanstående, dvs gällande planbestämmelser (1977), och att 1,5-planshus bara
ska tillåtas undantagsvis och där det inte skadar helheten, vilket det skulle göra i det här
aktuella fallet. På det sättet skulle den unika plats som Skallberget utgör kunna fortsätta
utvecklas på bästa sätt även med viss förtätning.
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Tillgänglighet för alla
Det är höga krav på att nya permanentbostäder ska vara tillgängliga för alla. Den lösning som är
föreslagen för tomterna med gemensam yta för sophämtning vid Laxavägen respektive
Skallbergsvägen innebär att ett sopkärl i vissa fall ska forslas mer än 100 meter på en grusad
uppfart. Det kan inte vara förenligt med kraven på tillgänglighet för alla. Det kommer också att
ställa till problem för den som ska bygga eft ersom tillgänglighetskraven inte uppfylls så varför
göra fel från början och bygga in ett problem som nu år 2020 inte får fi nnas? Särskilt inte om
kommunen ska leva upp till de mål och visioner för tillgänglighet för alla som beskrivs i
Framtidsplan 2050 och i det nya översiktsplaneförslaget.

Det lär fi nnas ett förslag med en väg till de nya fastigheterna från Skallbergsvägen. Det
förslaget är att föredra och även att den vägen byggs med kommunal standard för att undvika
problem när förändringen av huvudmannaskap för vägarna i Haverdal genomförs. Att 2020
föreslå en ny samfällighet för uppfarterna/vägarna är otidsenligt och kan varken vara en idealisk
eller långsiktigt hållbar lösning.

Samhällsföreningens styrelse föreslår att anslutningen till hela området görs via en
kommunal väg från Skallbergsvägen, som möjliggör sophämtning och som är förenlig med
gällande tillgänglighetsregler. Skallbergsvägen har liksom alla andra vägar i Haverdal 30
km-begränsning och om växtligheten hålls nere vid utfarten bör den inte bli farligare än någon
av alla andra utfarter mot Skallbergsvägen. På det sättet undviks framtida bekymmer, både
lagliga och mänskliga.

Fukt och vatten
Det är allmänt känt att marken på platsen är mycket fuktig och lätt blir vattensjuk och har
problem med både grund- och dagvatten. Området är platt och stora delar saknar lutning. Det
innebär att tillkommande byggnader förmodligen skulle behöva höjas från marken för att inte få
fuktproblem, vilket medför att totalhöjden för ett 1,5-planshus snarare skulle närma sig åtta
meter än sju. Det är ytterligare ett argument för att hålla höjden nere och hellre bygga
enplanshus. Den dagvattenlösning med ett fördröjningsmagasin vid Laxavägen som föreslås
kan inte vara tillräcklig. Vi undrar också hur den stämmer överens med de åtgärdsförslag som
fi nns i dagvattenutredningen som gjordes av Sweco på uppdrag av kommunen 2019-2020?

Samhällsföreningens styrelse föreslår att en fördjupad och förnyad dagvatten- och
grundvattenutredning görs och att ett nytt förslag som är mer i överensstämmelse med rådande
och kommande klimatförändringar tas fram.

Förlust av grönyta/rekreationsplats
Den privatägda marken används idag regelbundet som fotbollsplan och som populär
samlingsplats för fester, yoga och annan rekreation under sommaren. Det har varit möjligt tack
vare att ägaren generöst har tillåtit detta eft ersom behov fi nns och kommunalt anlagd plats
saknas.

Att hänvisa till Haverdalsreservatet (se planunderlaget sid 9) är inte relevant. I reservatet fi nns
inte någon yta som skulle kunna användas på motsvarande sätt och där är inte tillåtet med
någon fast installation. Reservatet har inte heller den närhet som har gjort den här platsen till ett
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attraktivt rekreationsområde. Vi håller därför defi nitivt inte med om påståendet på sid 10:
“Tillgång till grönområden i närområdet är dessutom god. Något behov av
kompensationsåtgärder bedöms därmed inte vara aktuella för denna detaljplan.”

Om den här marken inte blir tillgänglig på samma sätt framöver blir behovet av en kommunal
lekplats/rekreationsplats ännu större. Vii utgår från att om förslaget till översiktsplan 2050
genomförs så kommer kommunen att bli tvungen att anlägga minst en lekplats/rekreationsplats,
förhoppningsvis fl era, i Haverdal. En lämplig tomt, som dessutom ägs av kommunen, fi nns på
södra sidan av Skallstugevägen mellan nr sex (Haverdal NN) och Cavalls stig. Det lär till och
med fi nnas ett avtal tecknat på 1960-talet mellan dåvarande markägare och Harplinge kommun
(som Haverdal då ingick i) om att marken skulle användas till lekplats/rekreationsplats. Den
marken är helt outnyttjad idag och växer oft a igen.

Samhällsföreningens styrelse föreslår att kommunen hörsammar samhällsföreningens sedan
länge uttryckta behov av en kommunal lekplats/rekreationsplats i Haverdal och undersöker om
den tomt som beskrivs ovan på Skallstugevägen kan bli en ersättning för den rekreationsplats
som försvinner på Haverdal 27:1.

Avslutning
Samhällsföreningen är positiv till en viss förtätning i Haverdal om den görs med försiktighet och
med stor känsla för områdets unika karaktär. Det fi nns möjligheter att använda det aktuella
planområdet för en sådan exploatering, men vi vill se ett alternativt förslag för bostäderna som
på ett bättre sätt stämmer överens med gällande planbestämmelser och som smälter in i
Skallbergets övriga bebyggelse. Det är viktigt för att bibehålla områdets attraktionskraft  som
helhet. Vi läser i förslaget till översiktsplan 2050 om Skallberget: “... I den äldre, norra delen av orten
klättrar bebyggelsen på bergssluttningarna på Skallen - Norberget och erbjuder fantastisk havsutsikt.” 
Den skrivningen bör fortsätta att vara relevant även de närmaste 30 åren.

Samhällsföreningens styrelse eft erlyser ett nytt förslag som visar en större respekt och
förståelse för Skallbergets specifi ka miljö och som
•  visar hur nya hus, läs enplanshus med platta tak och begränsad storlek, skulle kunna
byggas för att smälta in i området på ett sätt som gör att bebyggelsen på Skallbergets
södra sida behåller sin öppna, gröna och ljusa karaktär och därmed attraktionskraft 
•  tillgodoser krav på tillgänglighet för alla genom annan anslutning till bostäderna än de
två uppfarter/vägar som nu är föreslagna, förslagsvis via en kommunal väg med
anslutning till Skallbergsvägen
•  innehåller en långsiktigt hållbar lösning för att ta hand om fukt och vatten med en
begriplig beskrivning av hur platsens nuvarande problem med grund- och dagvatten är
tänkta att tas om hand.

Styrelsen önskar också få respons på förslaget att anlägga en kommunal
lekplats/rekreationsplats på Skallstugevägen mellan Haverdal NN och Cavalls stig som
ersättning för den grönyta som försvinner på Haverdal 27:1.

Kommentar
Vad gäller "Byggnadernas utformning och placering", "Tillgänglighet för alla" samt " Fukt och vatten", 
hänvisas till kommentarer nedan under rudriken "Sammanfattning av skrivelser från sakägare 
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och övriga". Vad gäller "Förlust av grönyta/rekreationsplats" är aktuellt planområde i nu gällande 
översiktsplan, Framtidsplan 2030, utpekat som område för förtätning. Planbesked har sökts och beslut 
om positivt planbesked har fattats för aktuella, privatägda, fastigheter inom planområdet.

REMISSINSTANSER UTAN ERINRAN
• Weum Gas AB/Nordion Energi AB
• Barn- och ungdomsförvaltningen
• Hemvårdsnämnden
• Kommunala pensionärsrådet (KPR)
• Räddningsnämnden
• Funktionsrättsrådet
• Halmstads Energi och Miljö AB

SAMMANFATTNING AV SKRIVELSER FRÅN SAKÄGARE OCH ÖV-
RIGA

Skrivelser från sakägare berör till stor del samma eller snarlika frågeställningar och ämnesområden.
Inkomna synpunkter har därför sammanfattats tematiskt under rubrikerna nedan. Eft er sammanfattade 
synpunkter följer kommunens ställningstagande i de aktuella frågorna. 

Eft er detta stycke, "Sammanfattning av skrivelser från sakägare" redovisas inkomna skrivelser utan 
personuppgift er.

NOCKHÖJD/HÖJD PÅ BEBYGGELSE, SADELTAK, SKYMD HAVSUTSIKT, EXPLOATE-
RINGSGRAD OCH ILLUSTRATIONSKARTA

Många synpunkter berör nockhöjd/höjd på bebyggelse, sadeltak och skymd havsutsikt. Nockhöjden 
om 7 meter anses för hög och bör enligt fl era skrivelser sänkas till nockhöjd om högst 4 meter. Ändring 
av nockhöjd till högst 5 respektive 3,5 meter föreslås också. Vidare har synpunkter framförts om att 
ändra förslaget från sadeltak till platta tak, att enbart enplanshus bör tillåtas, och att vind inte ska få 
inredas. Synpunkter har också framförts om att samrådsförslaget kommer innebära skymd utsikt, att en 
hög mur eller vägg kommer uppföras inom planområdet och att muren eller väggen kommer skymma 
havsutsikt för bebyggelse som ligger utmed Skallstugevägen och norr om planområdet. Vad gäller 
exploateringsgrad framförs synpunkter om att 250 respektive 280 m2 tillsammans med nockhöjd om 
7 meter inte präglar befi ntlig bebyggelse i Haverdal. Rörande illustrationskartan framförs i inkomna 
yttranden synpunkter om att illustrationskartan inte är trolig avseende byggnaders placering. 
Synpunkter har också framförts om att maximal exploatering inte illustreras i illustrationskartan.

Kommentar
Bebyggelsen i Haverdal är övergripande småskalig och enkel med 1 eller 1,5 våningar, vilket nämns i 
både Kulturmiljö Hallands utredningar och i planbeskrivningen. Intentionen med planförslaget är att 
ny begyggelse inom planområdet, liksom delar av befi ntlig bebyggelse i planområdets omgivning och 
i Haverdal i övrigt, ska kunna uppföras i 1,5 plan. I samrådsförslaget föreslagen nockhöjd om 7 meter 
syft ade till att höjdmässigt ungefärligen motsvara byggnadshöjd 4,0 meter, som medger nockhöjd 
över 7 meter.
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Eft er samråd har planförslaget avseende nockhöjd ändrats till att högsta nockhöjd i stället regleras 
i meter över angivet nollplan. Justeringen syftar till att höjdmässigt hålla nere ny bebyggelse till 
föreslagna högsta nockhöjder om + 22, +21 respektive +20 meter. Föreslagna högsta nockhöjder inom 
planområdet är anpassade efter

• marknivån för Anckerbyns lägst belägna radhuslänga (+22 meter) norr om planområdet
• ungefärlig höjdskillnad om tre meter mellan planområdets nordvästra del (marknivå mellan 

+14 och +15 meter) och raden av bostäder nordväst om planområdet (raden av bostäder utmed 
Skallstugevägens södra sida, marknivå mellan +17 och +18 meter)

• högsta nockhöjd (+23,91 meter) för bostadshus i raden av bostäder nordväst om planområdet 
(raden av bostäder utmed Skallstugevägens södra sida)

• nockhöjd för befintlig permanentbostad inom planområdet (+19,55 meter).

Av grundkartans höjdkurvor framgår att skillnad i marknivå mellan planområdet (mellan +14 och 
+15 meter) och raden med hus som löper utmed Skallstugevägens södra sida (mellan +17 och +18 
meter) är ungefär tre meter. Nivåskillnad om tre meter innebär att nuvarande utsikt, i de siktlinjer 
där bebyggelse uppförs inom planområdet, kommer att påverkas för boende utmed Skallstugevägens 
södra sida.

Bestämmelsen om sadeltak motiveras bland annat av riktlinjer enligt Kulturmiljö Hallands rapport 
(2018:64) och ligger kvar i granskningsförslaget.

På del av fastigheten Haverdal 27:1 medger gällande detaljplan handelsträdgårdsändamål (Lh). 
Byggrätten på Haverdal 27:1 enligt gällande plan, sammanhållen och ej begränsad i höjd, uppgår 
till ungefär 7 680 m2 vilket innebär en eploateringsgrad om ungefär 72 %. För nuvarande fastighet 
Haverdal 27:1 är enligt planförslaget föreslagen exploateringsgrad 20 %, uppbruten exploatering 
då nya fastigheter bildas, och reglering av nockhöjd i meter över angivet nollplan. Planförslaget  
innebär därmed, avseende exploateringsgrad och höjd för byggnader, en stor reducering jämfört med 
nuvarande byggrätt på nuvarande fastighet Haverdal 27:1.

Vad gäller exploateringsgrad på nuvarande fastighet 18:53 medger planförslaget 20 %, dock högst 
250 m2 för det fall ny fastighet överstiger en areal om 1 250 m2. Gränsen om 250 m2 motiveras av att 
kringliggande fastigheter har denna begränsning. 

Föreslagen exploateringsgrad inom planområdet motsvarar ungefär den exploateringsgrad som 
medges för till planområdet angränsande bebyggelse.

Vad gäller illustrationskartan illustrerar den en av väldigt många möjligheter till följd av planförslaget.

VÄRDEMINSKNING/PLANSKADA
Många yttranden berör skymd havsutsikt, värdeminskning och planskada. I dessa yttranden nämns 
att nockhöjden om 7 meter för nya bostäder inom planområdet kommer skymma havsutsikt från 
byggnader norr om planområdet. Detta förmodas innebära värdeminskning för de fastigheter som 
berörs och därmed att de drabbas av planskada.

Kommentar
Värdeminskning ingår inte primärt i lämplighetsprövningen enligt plan- och bygglagen, dock görs 
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alltid intresseavvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen under planprocessen. Om den 
ekonomiska skadan för enskilda fastighetsägare bedöms överväga de intressen som gynnas får planen 
inte antas.

I aktuellt fall är planområdet sedan tidigare, i nu gällande översiktsplan "Framtidsplan 2030", utpekat 
som blandad bebyggelse med övervägande delen bostäder (område "B7" i Framtidsplan 2030). 
(Området är för övrigt i granskningsförslaget för Framtidsplan 2050 även utpekat som område för 
förtätning med markanvändningen bostäder.) Detaljplaneprocessen har initierats genom begäran 
om planbesked för fastigheten Haverdal 27:1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU) 
beslutade 2017-06-13, KSU § 153, att ge ett positivt planbesked för fastigheten Haverdal 27:1. KSU 
beslutade också att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att i detaljplan pröva bostadsändamål 
på fastigheten Haverdal 27:1. Från kommunens sida villkorades att kommunen var beredd att pröva 
åtgärd enligt begäran, under förutsättning att hela område B7 planläggs samtidigt. Villkoret innebär 
således att även del av fastigheten Haverdal 18:53 har inkluderats i detaljplanen. 

Intresseavvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen har gjorts under aktuell planprocess. 
Som boende i en tätort behöver en del förändringar accepteras för att kommunen ska ha möjlighet 
att utvecklas. Av samma anledning är det inte rimligt att som boende inom en tätort räkna med att 
omgivningen inte kommer förändras över tid. Enskilt intresse i form av skymd utsikt och eventuell 
värdeminskning för vissa fastigheter utanför planområdet bedöms inte överväga allmänt intresse om 
fl er bostäder i kommunen, där aktuellt planområde inom orten Haverdal sedan tidigare är utpekat för 
förtätning.

Planförslaget ämnar att ungefärligen motsvara de bestämmelser som gäller för till planområdet 
angränsande bostadsfastigheter. Vad gäller höjd för ny bebyggelse inom planområdet är detaljplanen 
utformad för att ungefärligen motsvara befi ntlig bebyggelse (se tidigare kommentar rörande högsta 
nockhöjd). Även exploateringsgrad inom planområdet, 20 % dock högst 250 respektive 280 m2, är 
ungefärligen anpassad till besämmelser för angränsande fastigheter, för vilka gällande detaljplan 
medger en byggnadsyta om 250 m2.

FÖRDRÖJNING AV DAGVATTEN, GRUNDVATTENNIVÅ, GRUNDLÄGGNING OCH GEO-
TEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

I ett fl ertal yttranden kommenteras att dagvattenproblematiken i Haverdal är ansträngd. Många 
synpunkter rör planförslagets lösning på fördröjning av dagvatten. Bland annat påpekas att området 
för fördröjning av dagvatten enligt planförslaget inte stämmer överens med den konsultutredning 
som tidigare tagits fram som underlag för detaljplanen. Flera synpunkter handlar också om att ingen 
geoteknisk utredning utförts inför samråd, att grundvattennivån inom planområdet ligger högt och 
att grundvattennivån kommer innebära att marknivån i samband med grundläggning behöver höjas 
för nya hus inom planområdet, därmed att nockhöjden kommer bli högre än 7 meter räknat från 
nuvarande marknivå.

Kommentar
Tidigare dagvattenutredning togs fram i ett för aktuell detaljplan mycket tidigt skede, vilket tydligt 
framgår av utredningen. Eft er samråd har dagvattenutredningen kompletterats. Kompletteringen, 
framtagen av Sweco, behandlar förutom dagvatten (PM Haverdal kompletterande dagvattenutredning, 
2021-10-06) även grundvatten och geoteknik (MUR/GEO 2021-07-06, rev 2021-08-25 och tillhörande 
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PM/Geoteknik 2021-08-31). I den kompletterande utredningen konstateras bland annat att enligt 
planförslaget föreslagen lokalisering och areal för fördröjning av dagvatten fungerar (Sweco 2021-10-
06). Intentionen är att fördröjningsanläggningen under större delen av tiden ska vara en torr damm, 
som vid nederbörd fylls och fördröjer dagvatten innan det släpps vidare till dagvattenledningsnätet. 
Fördröjningsanläggningens placering är en kombination av lågpunkt, möjlighet till skötsel och läge i 
förhållande till u-område och markreservat för in- och utfart.

Vad gäller grundvatten har vattenyta uppmätts på mellan 0,4 och 1,0 m djup under markytan (juni och 
augusti 2021). I öppna skruvprovtagningshål har det noterats en vattenyta på mellan 0,8 och 1,2 meters 
djup under markytan. Med hänsyn till uppmätta vattennivåer, årstidsvariationer samt förekomst av 
jordlager med hög fi njordshalt bedöms grundvattennivån ligga i eller nära markytan under delar av 
året. (Sweco 2021-08-31)

Vad gäller grundläggning och geotekniska förhållanden går det att bygga i befi ntlig marknivå. Enligt 
Sweco (Planerings PM/Geoteknik, 2021-08-31) bedöms området generellt ha goda förutsättingar  för 
planerad bebyggelse och baserat på översiktlig geoteknisk undersökning ”bedöms grundläggning av 
byggnader och anläggningar kunna utföras i befi ntlig marknivå utan någon form av grundförstärkning 
på konventionellt sätt med platta på mark eller grundsulor”. Det rekommenderas att all jord med 
organiskt innehåll (mulljord) ska skift as ur under område för planerade byggnader och hårdgjorda 
ytor. Vidare rekommenderas (Sweco 2021-08-31) att grundläggning utförs på lager av dränerade och 
kapillärbrytande material och att byggnader utförs med dränering.

IN- OCH UTFARTER, TILLGÄNGLIGHET OCH SOPHANTERING
I fl era yttranden kommenteras trafi klösning och in- och utfarter enligt planförslaget. I fl era yttranden 
föreslås att gator och vägar inom planområdet bör vara av kommunal standard. I fl era yttranden 
föreslås också infart till planområdet med kommunal standard från Skallbergsvägen, i Skallbersgränds 
förlängning. Vidare framförs kritik mot att ”vägar” och ”gator” enligt detaljplanen inte håller kommunal 
standard och därmed inte medger att sopbilar kan köra in i området och att ”gatan” från Laxavägen 
ligger för nära befi ntlig byggnad och därmed inte är säker ur trafi ksäkerhetssynpunkt.  

Vidare framförs synpunkter som rör tillgänglighet, bland annat att planförslaget innebär problem för 
utryckningsfordon och att planförslaget medför en lång sträcka att transportera på tömningsdagen.

Kommentar
Under planprocessens tidiga skede har alternativa lösningar undersökts vad gäller trafi klösning inom 
planområdet, bland annat infart från Skallbergsvägen, i Skallbergsgränds förlängning. Detta alternativ 
har dock, vilket nämns i planbeskrivningen, utgått. Anledningen är av trafi ksäkerhetsskäl och beror 
på skymd sikt i kurva som löper i både horisontalled och vertikalled.

Föreslagen lösning för in- och utfart till framtida bostäder inom planområdet innebär att varken 
användningen ”GATA” eller ”VÄG” medges inom planområdet. Inom planområdet reserveras, på 
kvartersmark, mark (markreservat) för bland annat in- och utfart till framtida fastigheter. Det handlar 
om mindre in- och utfarter som för att också fungera som räddningsväg behöver ha en körbanebredd 
om 3,0 m. Markreservaten handlar således om att reservera mark för vissa funktioner, till skillnad från 
planläggning av ett sex meter brett användningsområde för ”GATA” eller ”VÄG”. 

Vad gäller tillgänglighet för räddningsfordon har räddningstjänsten medverkat under arbetet med 
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samrådsförslaget och har inget att erinra mot samrådsförslaget. Vad gäller tillgänglighet rörande 
sophantering innebär planförslaget att framtida boende i planområdet kommer att behöva transportera 
sina sopkärl till uppställningsplats på tömningsdagen. Detta är ingen optimal lösning. Bortsett från 
transport av kärl till uppställningsplats på tömningsdag kommer de boende under övrig tid kunna ha 
kärlen på egen fastighet i direkt anslutning till bostaden.

SKRIVELSER FRÅN SAKÄGARE OCH ÖVRIGA
FASTIGHETSÄGARE 1

Med anledning av rubr förslag till detaljplan, vill jag lämna följande synpunkter:

1. Tilltänkta byggnadernas höjd

Enligt planbeskrivningen har man konstaterat, att omkringliggande bebyggelse
är småskalig och består av enplans eller 1,5 planshus.
Dessa har i nästan samtliga fall sadeltak med en nockhöjd på 4 - 5 meter.
Enligt planbeskrivningen vill man för den nya bebyggelsen höja detta till 7 meter.
Dessutom tillkommer en markhöjning på ytterligare 0.5 meter.

Detta innebär, att den nya bebyggelsen kommer att avsevärt avvika från den befi ntliga.

Jag föreslår därför, att den nya bebyggelsen ska ha sadeltak och en nockhöjd på max 5 meter.
Detta för att behålla den befi ntliga småskaligheten och inte få en helt avvikande ny bebyggelse.

2. Dränering

Vi som bott många år i området, vet att jorden på 27:1 har mycket hög halt av lera.
Det innebär, att på vårarna ligger stora vattensamlingar på marken, utan att dräneras bort.
Till stor glädje för gästande Kanadagäss men sannolikt problem för den nya bebyggelsen,
om man inte dränerar hela området.
Naturlig avrinning till den tilltänkta dräneringsdammen är mycket tveksam.

FASTIGHETSÄGARE 2
I detaljplanens syft e står att ”beakta småskalighet och enkelhet som präglar bebyggelsen i Haverdal”. 

Jag vet inte exakt vad småskalighet innebär men tycker att bebyggelsen på Skallstugevägen mellan 
Skallbergsvägen och Cavalls stig i stort sett uttrycker både småskalighet och enkelhet.
 
Det viktiga för de fl esta av oss på Skallstugevägen är Havsutsikten. Alla eft ersträvar den och många 
röjer och ansar träd och buskar på egen tomt och också med välvilliga grannars medgivande på annans 
tomt, allt för att bevara utsikten mot havet. T.ex. brukar vi när löven fallit årligen klippa både på vår 
egen och på grannars tomt. 

Övre delen av Skallstugevägen har en större lutning än den nedre och husen där har en mycket vacker 
och härlig utsikt. Från nedre delen av Skallstugevägen är utsikten mycket varierande för olika hus men 
i vilket fall mycket mycket mer begränsad. Om den föreslagna tillåtna nockhöjden blir 7 meter förlorar 
husen på nedre sidan hela utsikten mot havet. Dessutom kommer husen på den övre sidan av vägen 
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också att påverkas i stor utsträckning.

Skallstugevägen präglas av en mycket god social stämning mellan befi ntliga fastighetsägare, vilket 
skulle bytas mot missnöje och sämre social miljö. Det brukar leda till konfl ikter att bygga bort någons 
havsutsikt. Det vet vi av erfarenhet, t.ex. vid de byggnationer som gjorts på senare år. 

Ingenting kan förbli som det alltid har varit, men kompromisser och ömsesidig hänsyn är en bra 
jordmån för god social miljö. 

Jag önskar och föreslår därför att de framtida husen byggs som enplanshus. För min egen del har jag 
haft  lyckan att njuta utsikten mot havet sedan 1947, då mina föräldrar och sedan min bror och jag 
byggde för oss och barn och barnbarn. För oss lyckliga som bor på åsen betyder utsikten mot havet allt 
och min förhoppning är att ni tar hänsyn till detta i utformningen av detaljplanen.

FASTIGHETSÄGARE 3
1. I kommunens Översiktsplan 2030 anges att i Haverdal fi nns bebyggelse som klättrar ”på
bergssluttningarna på Skallen - Norberget och erbjuder fantastisk havsutsikt”. I kommunens
vägledande Framtidsplan 2050 anges att man ”värnar attraktiva områden med höga
bevarandevärden från exploatering för att inte bygga bort attraktivitet”. Trots detta medger den
föreslagna planen bebyggelse med en högsta nockhöjd om 7,0 meter. Som tydligt framgår av bild 1-
3 nedan kommer byggnader med sådan nockhöjd till mycket stor del ta bort havsutsikten för de
fl esta på både den norra och den södra sidan av Skallstugevägen. Det är svårt att hävda att detta är
förenligt med ”att inte bygga bort attraktiviteten.” En genomgång av försäljningar i Haverdal de
senaste åren visar att havsutsikt tillmäts mycket stort värde. Försäljningsprisen mellan likvärdiga
fastigheter med havsutsikt och utan havsutsikt i Haverdal skiljer sig åt med fl era miljoner kronor.

Förslaget innebär sålunda en betydande ekonomisk värdeförsämring för minst 14 fastigheter norr
och söder om Skallstugevägen. En detaljplan som medför sådana helt onödiga konsekvenser och
dessutom strider mot kommunens egna vägledande framtidsplan ska inte antas av en kommun.
Risken är också uppenbar att ett antagandebeslut och planen kan leda till s k planskada och till
ersättningsanspråk mot kommunen och onödiga processer, även vid bygglovsansökningar.

2. Dagvattensituationen i Haverdal är ansträngd. Den norra delen av fastigheterna 27.1 och 18.53 är
platt och det ansamlas mycket vatten även under torrperioder. De svårigheter för bebyggelse och
vägar detta innebär nämns endast i liten utsträckning. Troligen kommer ny bebyggelse kräva
förhöjd grund för att undvika vattenskador. Därigenom skulle höjden på skymmande byggnader
sannolikt komma att bli ännu högre än 7,0 m vid nuvarande markförhållanden. Det innebär att bild
1-3 nedan underskattar de negativa konsekvenser planen kommer ha på fastigheterna norr och söder
om Skallstugevägen.

3. Enligt den föreslagna planen kommer de anlagda vägarna vara enskilda vägar. Med tanke på att
Halmstad kommun beslutat att se över huvudmannaskapet i samtliga vägföreningsområden i tätorter
som omfattas av detaljplan, är det motsägelsefullt att föreslå att inom ett vägföreningsområde
anlägga enskilda vägar. Vägarna är enligt planen dessutom relativt smala grusvägar utan belysning,
och det saknas genomfart och vändplan. Det här skapar problem för äldre och andra med begränsad
rörelseförmåga liksom för de med olika former av handikapp. En av vägarna är dessutom inritad
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endast någon meter från en existerande byggnad, vilket knappast kan anses vara trafi ksäkert.

Bild 1: Vy söderut från Haverdal NN. På bilden ses en sju meter hög stolpe
vilken tydligt visar att den utsikt som fi nns idag till stor del skulle försvinna.

Bild 2: Vy söderut från NN. På bilden ses en sju meter hög stolpe vilken tydligt
visar att den utsikt som fi nns idag till stor del skulle försvinna.



22 (75) S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E K S  2 0 2 0 / 0 0 2 8 4

Bild 3: Vy söderut från NN. På bilden ses en sju meter hög stolpe, samt inritat tak
vilken tydligt visar att den utsikt som fi nns idag, både för NN och för
NN (huset på bilden), till stor del skulle försvinna.

FASTIGHETSÄGARE 4
Inledning

Förslaget till detaljplan följer inte, till väsentliga delar, de riktlinjer som beskrivs i Halmstad
kommuns nuvarande översiktsplan, ”Framtidsplan 2030”, ej heller i ”Framtidsbild 2050” som för
närvarande är föremål för samråd. Dessa dokument ska vara vägledande vid allt kommunalt
utvecklingsarbete.
Förslaget avviker även i vissa delar från rådande Plan- och bygglag (2010:900).

Detaljplanen har inte heller utformats i enlighet med de slutsatser och rekommendationer som
beskrivs i den dagvattenutredning som utförts av SWECO. Det har inte gjorts varken geoteknisk
utredning eller analys av grundvattensituationen i området, trots att området sedan tidigare till viss
del är vattensjukt under delar av året. Planförslaget bygger sannolikt även på en felaktig bedömning
av höjdskillnaderna i det planlagda området och dess närhet.

Förslaget till detaljplan är därför behäft at med stora brister och innehåller oacceptabla
kompromisser, särskilt avseende byggnationens föreslagna höjd och utformning, tillfartsvägarna
och dagvattenproblematiken.

Byggnationen

I ”Framtidsplan 2030” kan man läsa:

 I den äldre, norra delen av Haverdal klättrar bebyggelsen på bergssluttningarna på Skallen -
 Norberget och erbjuder fantastisk havsutsikt. Haverdals ursprung som fritidshusort präglar
 fortfarande bebyggelsen trots att många i allt större utsträckning valt att bosätta sig här
 permanent”.
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 Karaktären i de orter som vuxit fram med hög andel fritidshusbebyggelse får inte förvanskas
 genom permanentning av bebyggelsen.

Vidare kan man läsa:

 I Haverdal fi nns goda möjligheter att förtäta bebyggelsen inom befi ntlig tätortsgräns.
 Flertalet av de områden som pekas ut för bostäder lämpar sig väl för friliggande
 småhusbebyggelse. Förtätning kan innebära en konfl ikt med tätortens befi ntliga
 kulturmiljövärden. Inför förtätningsprojekt bör därför studeras hur den nya bebyggelsen kan
 förhålla sig till intilliggande kulturmiljö. Detta gäller såväl kulturhistoriska värden i
 bebyggelsen, i det gröna och i tätortens historiska struktur.

I planen anges att syft et med detaljplanen också är att beakta den småskalighet och enkelhet som
präglar bebyggelsen i Haverdal. Bland riktlinjerna gällande planeringen av den framtida
byggnationen anges att tillkommande bebyggelse hålls nere höjdmässigt och föreskrivs sadeltak
med takvinkel mellan 20º och 45º.

Det aktuella området är uttalat fl ackt och har inte de höjdskillnader som, i majoriteten av fall,
karaktäriserar andra tomter på Skallen. Att tillåta byggnation med maximal nockhöjd på 7 meter
(som vid behov och eft er omprövning kan öka till 8 meter om grundläggningen försvåras av
markförhållanden) kan inte anses vara småskaligt eller syft a till att hålla nere byggnationen
höjdmässigt på de tomter som planerats på Haverdal 27:1 och 18:53.

Det kan inte heller anses vara småskaligt eller syft a till att hålla nere byggnationen
höjdmässigt om man i detaljplanen istället skulle välja att hålla fast vid den plan som gäller
för bebyggelsen som omger planområdet, dvs BFI, bostadsändamål med fristående
huvudbyggnader, en våning, där byggnadshöjd är begränsad till 4,0 meter.
Denna planbestämmelse syft ade ursprungligen till att begränsa bebyggelsen höjdmässigt i området,
men har under senare år inte fyllt sitt syft e. Den har kunnat kringgås genom undantagen i Plan-och
byggförordningen (2011:338), 1 kap., 4 §, som defi nierar när vind respektive källare skall anses
vara en våning. Dessa undantag i Plan- och byggförordningen har gjort det möjligt att i området
bygga ”trevåningshus” (suterrängplan, bottenplan, vindsplan) med avsevärd höjd, som ”en
huvudbyggnad, en våning”, vilket varken varit önskvärt eller syft et med planbestämmelsen BFI.

Den i detaljplanen föreslagna enhetliga utformningen med sadeltak med föreskriven takvinkel,
saknar relevans och bidrar inte till att behålla den karaktär och den arkitektoniska mångfald
som präglar bebyggelsen i området. Det torde dessutom vara ytterligt ovanligt att detaljstyrning
av takkonstruktionens utformning fastställs i en detaljplan som avser friliggande småhusbebyggelse.

Befi ntliga hus på Skallstugevägen, både de på norra och södra sidan, är byggda på den norra delen
av tomterna. En stor del av fastigheterna som gränsar till planområdet byggdes på 40- och 50-talet.
De är låga envåningshus (utan inredningsbar vind) med en högst varierande arkitektur och
takutformning. Man kan förvänta sig att framtida köpare, med föreslagen detaljplan, kommer att
bygga sina hus på den norra delen av tomten, med maximal byggrätt och maximal nockhöjd. Detta
innebär, på dessa plana tomter, att en hög ”mur” av längsgående sadeltak uppstår framför de i
norr angränsande befi ntliga låga husen. Detta medför att havsutsikten försvinner, men mest
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allvarligt är att området på detta sätt blir kompakt och instängt, utan den luft ighet som kan bli fallet
om byggnationen hålls nere i höjdled med tillåten varierande arkitektur.

Det mest logiska, med tanke på topografi n i det planlagda området och hänsyn tagen till
angränsande fastigheter, är att begränsa byggnationen i höjdled genom att föreskriva byggnader,
en våning, med maximal nockhöjd 4,0 meter. Detaljplanen måste då också innehålla en
bestämmelse som särskilt reglerar att vind inte får inredas. Detaljplanen skulle då bättre
harmoniera med intentionerna i det regelverk som tidigare gäller i omgivande område och därmed
bevara dess nuvarande karaktär och historiska struktur.

Det är vanligt att bygglovsärenden, där frågor om byggnadshöjd eller våningsantal varit tvistiga,
överklagas hela vägen upp till Mark- och miljööverdomstolen vilket är både tids- och
resurskrävande.
Boverket har därför på uppdrag av regeringen vid två tillfällen tagit fram förslag till
författningsreglering avseende vissa centrala termer som behövs vid tillämpningen av Plan- och
bygglagen (Boverkets rapport 2014:4, Boverkets rapport 2016:30). I dessa rapporter kan man läsa
att det fi nns en samstämmighet i de inspel Boverket tagit emot liksom i de intervjuer som verket
låtit göra, om att det är svårt att tillämpa begreppen och att det saknas bra vägledning. En synpunkt
som återkommer är att det ibland blir orimliga resultat med nuvarande sätt att räkna och mäta. Man
kan i rapporterna läsa följande:

 Systemet för mätning och beräkning av byggnadshöjd och våningsantal ger upphov till stora
 bekymmer i såväl kommuner och på länsstyrelser som i domstolar, vilket avspeglas genom
 den närmast oöverskådliga rättspraxis som fi nns. Det fi nns ett otal domar där
 byggnadshöjden varit tvistefrågan, och det är mycket sällan generella slutsatser kan dras.
 Istället visar rättspraxis på stor splittring och förvirring i den beräkning som sker i
 byggnadsnämnder, länsstyrelser och domstolar. Oft a kommer de fram till helt olika
 mätresultat.

 Tolkningen av enskilda planbestämmelser har stor betydelse för den som söker lov och
 ställer höga krav på byggnadsnämndens möjligheter att formulera och motivera sina beslut.
 Det är därför viktigt att regleringen kan förstås av alla, exempelvis privatpersoner som inte
 vanligen läser regler. Regleringen bör också vara så pass precis och detaljerad att den förstås
 på samma sätt av de som tillämpar reglerna och de som reglerna tillämpas mot.

Det är därför av största vikt att den aktuella detaljplanens bestämmelser om byggnationen är
otvetydiga och detaljerade så att alla inblandade intressenter förstår vad som gäller för området.

Gator och trafi k

De föreslagna markreservaten för gator inom planområdet präglas av stora kompromisser och
uppfyller inte de mest elementära kraven på säkerhet och tillgänglighet som ska gälla vid
planläggning av nya områden år 2020.

Plan- och bygglagen föreskriver att:
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 Planläggning ska främja 1) en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning
 av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, 2) en från social synpunkt god
 livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper.

Vidare kan man i Plan- och bygglagen läsa att:

 En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
 stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas
 så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram
 till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen
 och förhållandena i övrigt inte är orimligt. Tomten skall ordnas så att det fi nns en lämpligt
 belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga
 transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon.

I Framtidsplan 2030 kan man läsa att:

 I samband med planläggning av bostadsområden redovisas lämpligt
 avfallsinsamlingssystem med hänsyn till säkerhet, miljö och arbetsmiljö.

Vidare anges i Framtidsbild 2050 att:

 Det fi nns olika slags bostäder i våra orter och stadsdelar. Här kan människor bo som har
 olika förutsättningar och är i olika skeden av livet. Miljöerna är trygga och tillgängliga
 för alla. I Halmstad 2050 vet invånarna att välfärden fungerar när den behövs. Äldre kan bo
 kvar hemma när miljöerna tillgänglighetsanpassats.

I Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrift er och allmänna råd, BBR, anges när det gäller
tillgänglighet, att man inte ska behöva gå mer än 50 meter för att slänga sina sopor.
Det fi nns ett politiskt beslut att Halmstad kommun på sikt ska ta över ansvaret för vägarna i
omkringliggande serviceorter. Det torde därför vara närmast självklart att, vid detaljplanering av ett
nytt område, planera för tillfartsvägar med kommunal standard som medger att avfallshämtning är
möjlig i anslutning till varje nybildad fastighet, samt att brandfordon lätt kan komma fram.
Nuvarande förslag innebär att de boende själva får transportera sina tunga avfallstunnor mellan 70 -
105 meter för uppställning på anvisad plats inför tömningsdagen. Detta är givetvis inget alternativ
för äldre eller personer med funktionsnedsättning, som därmed blir diskvalifi cerade för dessa
boenden. Man ska inte behöva hemtjänst för att kunna utföra denna vardagliga syssla.
Nuvarande förslag till tillfartsvägar är därför oacceptabelt ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Tillfartsvägen för fastigheten 27:1 är förlagd i omedelbar närhet till ett av de befi ntliga äldre husen i
den del av vägen som löper västerut eft er T-korsningen. Huset används fortfarande för
bostadsändamål. Det förefaller märkligt både utifrån boendemiljö- och säkerhetsskäl att
detaljplanera på detta sätt, utan att villkora detta med rivning av detta hus, vilket inte framgår av
detaljplanen.

Att förlägga en tillfartsväg med kommunal standard med infart från Skallbergsvägen, längs
gränserna till fastigheterna på Skallstugevägen med vändplan längst västerut är ett bra
alternativ. Detta alternativ tillåter att servicefordon (sopbil, färdtjänst, hemtjänst etc.) och
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räddningsfordon ges tillträde till samtliga fastigheter. Detta tillgodoser ovan nämnda lagstadgade
tillgänglighetskrav. I detaljplanen nämns fl yktigt att detta alternativ har diskuterats men utgått av
trafi ksäkerhetsskäl eft ersom vägen ansluter till Skallbergsvägen, där sikten är något begränsad.
I hela Haverdal är hastigheten redan begränsad till 30 km/tim. Utfarten till Skallbergsvägen bör
kunna utformas på ett trafi ksäkert sätt. Då blir vägen säker både för de boende, för sopbilen och
trafi kanterna på Skallbergsvägen. Säkerheten kan ytterligare höjas t ex genom att anlägga farthinder
och/eller chikaner och kompletteras med panoramaspeglar vid behov.

Dagvattenproblematiken

Problemen med hanteringen av de stora mängder dagvatten som rinner längs Skallens sluttning är
sedan tidigare väl kända. Det nu planlagda området är relativt fl ackt, med ringa lutning, vilket
medför att området nedanför Haverdal NN och NN är översvämmat och vattensjukt under delar
av året. De stora mängderna dagvatten i kombination med högt stående grundvatten gör området till
ett problemområde. I den dagvattenutredning som gjorts av SWECO framgår att det fi nns ett uttalat
behovet av att dagvatten leds bort på ett eff ektivt sätt ifrån fastigheterna. Det framgår också att det
fi nns ett behov av en fördröjningsanläggning för dagvattnet i form av en fördröjningsdamm.
Utredarna på SWECO har bedömt att dammen optimalt bör förläggas som en enstaka damm på
fastigheten Haverdal 18:53 eller, om de befi ntliga äldre byggnaderna på fastigheten Haverdal 27:1
skall anslutas till dagvattennätet, uppdelat som två dammar med den ena på Haverdal 18:53 och den
andra i nederkant på Haverdal 27:1 med föreskrivna volymer. I detaljplanförslaget förslås en
gemensam damm i nederkant av Haverdal 27:1, vilket inte är ett föreslaget alternativ i
SWECO:s utredning, och är därför sannolikt inte optimalt. Placeringen av en enskild damm i
nederkant på Haverdal 27:1 framstår som en betydande kompromiss för att möjliggöra tillträde till
dammen med tunga fordon från Laxavägen, så att Laholmsbuktens VA AB kan utföra skötsel och
underhåll.

I SWECO:s utredning ges exempel på hur fördröjningsdammar kan utformas som ”torrdamm” eller
som ”damm med vattenspegel”. I planförslaget föreskrivs inte vilken typ av damm som skall
anläggas, viket är anmärkningsvärt. I området förekommer, särskilt under sommarhalvåret, många
lekande barn. En damm med vattenspegel utgör alltid en ökad risk för olyckor och
drunkningstillbud och bör därför undvikas i områden där barn uppehåller sig utan tillsyn. Det fi nns
därför starka skäl att föreskriva att dammen utformas som en torrdamm, för att minimera
riskerna.

Ekonomiska frågor

Förslaget till detaljplan i sin nuvarande utformning innebär att markägarnas/exploatörernas
ekonomiska vinning optimeras.
Föreliggande förslag kommer med stor sannolikhet medföra en avsevärd värdeminskning på de
befi ntliga fastigheterna, norr om planområdet. Detta kan i sämsta fall medföra att så kallad
planskada uppkommer, vilket bör undvikas.
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Sammanfattning

• Anpassa förslaget så att det följer riktlinjerna i Halmstad kommuns översiktsplan, ”Framtidsplan
2030” och ”Framtidsbild 2050” (som för närvarande är föremål för samråd).

• Anpassa förslaget så att det följer bestämmelserna i rådande Plan- och bygglag (2010:900) och
Boverkets Byggregler (2011:16).

• Planera området för småskalig bebyggelse som hålls nere i höjdled genom att föreskriva
byggnader, en våning, med maximal nockhöjd 4,0 meter. Detaljplanen måste då också innehålla
en bestämmelse som särskilt reglerar att vind inte får inredas.

• Planera för en tillfartsväg med kommunal standard med infart från Skallbergsvägen, längs
gränserna till fastigheterna på Skallstugevägen med vändplan längst västerut. Detta alternativ
tillåter att servicefordon (sopbil, färdtjänst, hemtjänst etc.) och räddningsfordon ges tillträde till
samtliga fastigheter inom det nya området. Detta tillgodoser även lagstadgade tillgänglighetskrav.

• Anpassa placeringen av fördröjningsdamm(ar) för dagvattenfördröjning så att eff ektiviteten
optimeras enligt SWECO:s förslag och riktlinjer. Föreskriv att den/de utformas som torrdamm(ar)
utan öppen vattenspegel för att eliminera risken för olycks- och drunkningstillbud.

• Utforma detaljplanen så att planskada inte uppkommer

Avslutande kommentarer

I Framtidsplan 2030 och Framtidsbild 2050 läser jag:

 Beslut som rör markanvändningen i kommunen sätter människan i fokus och alla kvinnor
 och män, fl ickor och pojkar känner sig delaktiga i utvecklingen av de fysiska miljöerna och i
 de beslut som fattas.

 Delaktighet och infl ytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för
 folkhälsan. Om individer eller grupper upplever att de inte kan påverka de egna livsvillkoren
 och utvecklingen av samhället uppstår maktlöshet. Det är viktigt att samtalen med
 medborgarna fortsätter i det fortsatta utvecklingsarbetet och att engagemanget tas om hand.

Min förhoppning är därför att mina synpunkter beaktas vid det fortsatt arbetet med detaljplanen.

Källor:
Planbeskrivning, samrådshandling tillhörande detaljplan för del av fastigheterna Haverdal 27:1
och 18:53.

Framtidsplan 2030 - strategisk översiktsplan för Halmstads kommun.

Framtidsbild 2050 Halmstads kommun - program till kommunomfattande översiktsplan.
Plan- och bygglag (2010:900).
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Plan- och byggförordning (2011:338).

Boverkets byggregler (2011:16) - föreskrift er och allmänna råd, BBR.

Boverket rapport 2014:4, Uppdrag att utreda defi nitioner på byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd,
vind, suterrängvåning och källare.

Boverket rapport 2016:30, Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal.

Dagvattenutredning Haverdal 22:1 m.fl ., uppdragsnummer 13007240, Dagvattenutredning till
detaljplan för del av Haverdal 22:1 samt del av Haverdal 27:1 och 18:53. SWECO Environment AB

FASTIGHETSÄGARE 5 OCH 6
Markområden reserverade för gemensamhetsanläggningar för utfarts- och
räddningsvägar samt uppställningsplatser för sopkärl

Markreservatet på fastigheten Haverdal 27:1 stäcker sig från Laxavägen ungefär 55 meter in på
fastigheten i västnordvästlig riktning, för att delas i ett T-kors. Från T-korset sträcker sig
markreservatet ungefär 50 meter åt sydväst och ungefär 15 meter åt nordost. Markreservaten är 6
meter breda. Placeringen av infarten från Laxavägen är inte acceptabel då den i högsta grad
påverkar vår boendemiljö. När fordon färdas på utfartsvägen skulle föreslagen placering av
utfartsvägen medföra att fordonens strålkastarsken lyser rakt in mot vår fastighet, där bl a ett sovrum
är beläget. Störningsmomentet accentueras av att utfartsvägen ligger något högre än vår
fastighet. Det fi nns goda möjligheter att placera markreservatet längre österut för att undvika
störningar för angränsande fastigheter.

Man kan även konstatera att man i nuvarande förslag till detaljplan inte tagit hänsyn till
tillgänglighetsaspekten vid framtagandet av förslaget, eft ersom tillfarts- och utfartsvägarna inte
dimensionerats på ett sådant sätt att servicefordon lämnas tillträde till de nya tomterna. Detta medför
att de boende själva måste transportera sina avfallstunnor till uppställningsplatsen för tömning.
Sträckan kan uppgå till mer än 100 meter vilket är orimligt, särskilt för personer med någon form av
funktionshinder. Det är inte rimligt att år 2020 framtidsplanera ett nytt område utan att föreskriva
kommunal standard på vägen så att såväl service- som räddningsfordon lämnas fritt tillträde
till samtliga tomter.

Nuvarande förslag innebär även att vägen förläggs helt nära ett av de äldre husen som ligger på
fastigheten, vilket är både en olägenhet och en säkerhetsrisk för de boende i huset, så länge huset
inte rivs, vilket inte föreskrivs i detaljplanen.

Det mest logiska förslaget är att slopa stickvägen från Laxavägen helt, och istället anlägga en
infarts-och utfartsväg parallellt med Laxavägen och Skallstugevägen med en vändplats som
dimensioneras för servicefordon längst västerut. Utfarten förläggs då till Skallbergsvägen på ett
trafi ksäkert sätt.
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Fördröjningsdamm för dagvatten

Det markerade området för dagvattenfördröjning överensstämmer inte med den beskrivning av
förslag till åtgärder man kan läsa om i Sweco:s dagvattenutredning. Där anges att
dagvattenfördröjning bör ske med en enstaka damm på fastigheten Haverdal 18:53 eller med
två mindre dammar, om de befi ntliga fastigheterna på Haverdal 27:1 skall anslutas till befi ntligt
dagvattensystem, vilket inte är sannolikt. De befi ntliga äldre fastigheterna kommer ”högst troligt” att
rivas enligt planförslaget. Det fi nns därför inget skäl att placera fördröjningsdammen på den
föreslagna platsen, vilken heller inte anges som optimal i föreliggande dagvattenutredning.

Vi vill även framföra vår synpunkt att dammen, oavsett placering, bör anläggs som en torrrdamm utan
öppen vattenspegel, med tanke på säkerhetsriskerna förde små barn som oft a fi nns i området.
Avsaknaden av stillastående, öppet vatten i området minimerar även risken förökade problem med
mygg sommartid.

FASTIGHETSÄGARE 7 OCH 8
1.  Detaljplanens angivna syft e
Syft et sägs vara ”att genom förtätning av befi ntlig bebyggelse möjliggöra uppförande av fl er bostäder i 
Haverdal”. Men också ”att beakta den småskalighet och enkelhet som präglar bebyggelsen i Haverdal”. 
Vi har motsätter oss inte att det skapas en möjlighet till ett nytt område med bostäder, förutsatt att det 
a) inte negativt påverkar befi ntlig bebyggelse, d v s den norr och söder om Skallstugevägen,
b) att genom planen uppkommande frågor löses, bl a  om 
• bebyggelsens placering, 
• hantering av dag- och grundvatten och andra som nämns nedan,
• vägar
• anpassningar för människor med funktionsnedsättningar eller begränsad rörelseförmåga, samt 
c) att planens genomförande inte i onödan leder till konfl ikter mellan ägare till befi ntliga och nya 
fastigheter och onödiga processer.

2- Planens eff ekter för befi ntlig bebyggelse
På norra och södra sidan om Skallstugevägen fi nns bebyggelse från mitten av 1940-talet. Successivt 
har alla tomter bebyggts. Det rör sig, som sägs i planförslaget, om enkel och småskalig  bebyggelse, 
dock med mycket olika utseende, ursprungligen för fritidsändamål men senare också för året runt-
boende. Samtliga fastigheter har varit och är alltjämt mycket attraktiva på marknaden på grund av den 
havsutsikt som de har. Denna egenskap är av stort socialt och ekonomiskt värde. När nya byggnader 
har uppförts på den södra sidan av Skallstugevägen, har hänsyn så gott som alltid tagits till boende på 
den norra sidan om Skallstugevägen för att bevara deras utsikt. På så sätt har en god grannsämja rått 
mellan de boende.

Den absolut viktigaste invändningen  mot planförslaget är att planen skulle medge bebyggelse med 
en högsta nockhöjd om 7,0 meter. Byggnader med sådan nockhöjd skulle till mycket stor del ta bort 
havsutsikten för de fl esta av fastigheterna på den norra sidan om Skallstugevägen, men särskilt för 
dem på den södra sidan. Denna eff ekt är av fl era skäl så allvarlig att den måste förhindras, något som 
också enkelt låter sig göras, se nedan. Denna eff ekt strider dessutom mot olika bestämmelser.

I kommunens vägledande Framtidsplan 2050 anges att man ”värnar attraktiva områden med höga 
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bevarandevärden från exploatering för att inte bygga bort attraktivitet”. I kommunens Översiktsplan 
2030 anges att i Haverdal fi nns bebyggelse som klättrar ”på bergssluttningarna på Skallen - Norberget 
och erbjuder fantastisk havsutsikt”. Området norr om planområdet ligger inom det  område som 
beskrivs i Översiktsplanen. (Detta uttalande gäller för fullständighetens skull även utsikt i nordvästlig 
riktning för fastigheterna på norrsidan av Skallbergsåsen). Genom att tillåta en nockhöjd om 7,0 m 
inom planområdet går man på tvärs mot ”värnande”-bestämmelserna.

Ett annat exempel på kommunens understrykande av vikten av anpassning till kringliggande 
bebyggelse fi nns i den tillhörande handlingen Undersökning av betydande miljöpåverkan (rapport KS 
2020/00284), sid 5. Där sägs i Kommentarkolumnen: Då planförslaget är anpassat till kringliggande 
bebyggelse bland annat vad avser höjd, bedöms planförslaget inte påverka Ankerbyn. Ankerbyns 
värden omhuldas på olika sätt i kommunens dokument. I Kulturhistorisk utredning (rapport 2018:64), 
uttrycks detta  under ”Placering”, sid 11, så att ”En av utgångspunkterna när Ankerbyn uppfördes var 
att det skulle fi nnas utsikt men inte insyn”. Under ”Historik”, sid 6, betonas att Anckers idé byggde 
bland annat på att det skulle vara enkelt, billigt och fritt från insyn. Samtidigt skulle byggnaderna 
placeras naturnära med utsikt över omgivningarna och havet”. Även om denna utredning i första hand 
gjorts i anledning av ett annat detaljplaneförslag rörande en till Ankerbyn närliggande fastighet, är 
slutsatsen densamma, att det är viktigt att inte förstöra utsikt över havet.

I förslaget, sid 6, anges att gällande detaljplan 1380K - P 625 medger BFI för den bebyggelse som 
omger planområdet ”bostadsändamål med fristående huvudbyggnader, en våning. Byggnadshöjd är 
begränsad till 4,0 meter”. Om därmed avses högsta nockhöjd är det möjligen en acceptabel begränsning, 
för då kommer havsutsikten för kringliggande bebyggelse i stort sett att bevaras, till skillnad mot om 
det skulle medges 7,0 m.

Det är viktigt att påpeka, att det fi nns inget som hindrar att olika nockhöjder gäller för olika områden, 
beroende på olika förutsättningar och lägen för tomter och bebyggelse. Att alltid tillåta 1,5-planshus 
med samma höga nockhöjd för all bebyggelse har inget egenvärde. Tvärtom, i Plan- och bygglagen 
(PBL) fi nns bestämmelser om att hänsyn ska tas till omkringliggande områden. Hade detaljplanen 
gällt ett plant område där ingen utsikt fi nns, kunde samma nockhöjd gälla för alla, även om sådan 
bebyggelse lätt blir ”tråkig”. Det ska också påpekas att det fi nns många hustyper att välja på som har 
en nockhöjd om högst 3,5 m, vilket skulle räcka för att utsikten för fastigheterna norr och söder om 
Skallstugevägen kan bevaras. Fortfarande kan då  byggnadsytan vara upp till 250 m2, men i ett plan, 
på de relativt stora tomterna. Det fi nns heller inget enhetligt utseende på byggnader i Haverdal som 
motiverar att alla ska ha sadeltak. Det fi nns många exempel på hus i Haverdal som har andra taktyper 
och lägre nockhöjd än 3,5 m.

Menar kommunen allvar med alla uttalanden om havsutsikt och bevarande av attraktivitet, kan 
man inte medvetet anta en detaljplan som allvarligt försämrar för många fastighetsägare (och deras 
familjer), både sådana som länge haft  sin fastighet i området runt Skallstugevägen och sådana som 
nyligen köpt tomter dyrt och/eller investerat i hus i tron om att de ska behålla sin utsikt och värdet av 
fastigheten.

Under ”Mark och vegetation”, sid 11 i, under ”Risk”, i förslaget sägs att marknivån inom planområdet 
ligger mellan 10,8 och 16,0 meter över havsnivån. Det ger intrycket att planområdet sluttar med mer än 
5 meter. I själva verket är det huvudsakligen den södra delen av området som sluttar - mot Laxavägen. 
Det innebär att nockhöjden  på bebyggelse på planerade tomter i huvudsak på den norra delen blir 
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oerhört avgörande för om utsikten ska kunna bevaras för fastigheterna runt Skallstugevägen.

I detaljplaneförslaget fi nns intaget 3 fotografi er utvisande området från olika håll. Om foton även hade 
tagits från byggnaderna norr och söder om Skallstugevägen, hade mycket som sägs i detta yttrande 
blivit uppenbart för dem som skrivit förslaget. 3 foton fogas därför in i slutet av detta yttrande, varav 
2 tagna från Haverdal NN och nr 3 från Haverdal NN, samtliga med en 7,0 m hög bräda utvisande 
föreslagen nockhöjd (obs att brädan står till vänster om lyktstolpen). De visar vilken förödande verkan 
nya hus med sådan nockhöjd skulle få för fastigheterna både norr om (fotona 1 och 2) och söder om 
Skallstugevägen (foto nr 3). 

Det ska erinras om några bestämmelser i PBL, först 3 kap 1 och 2 §§ där det anges att byggnader ska 
placeras och utformas på ett sätt  så lämpligt som möjligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden 
och till natur- och kulturvärdena på platsen, respektive så att de eller deras avsedda användning inte 
inverkar menligt på trafi ksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för 
omgivningen. Detta är en generell regel och gäller även för bostadsbebyggelse. I rättspraxis har det 
uttalats att detta även gäller försämring av grannes sjöutsikt ( se RegR 1991:46).

I 3 kap 15 § PBL fi nns liknande bestämmelser, liksom föreskrift er, bl a i p 4 och 5, som inte tillräckligt 
beaktats i förslaget.

Skulle bestämmelsen om nockhöjd i detaljplaneförslaget inte ändras till högst 3,5 m, kommer - förutom 
den allmänna och sociala värdeförsämringen - även en betydande ekonomisk värdeförsämring 
uppkomma för minst 14 fastigheter norr och söder om Skallstugevägen. En detaljplan som medför 
sådana helt onödiga konsekvenser ska inte antas av en kommun. Risken är också uppenbar att ett 
antagandebeslut kommer att överklagas och att beslutet och planen kan leda till s k planskada och till 
ersättningsanspråk mot kommunen och onödiga processer, även vid bygglovsansökningar.

3. Övriga synpunkter
3.1  Ut- och infartsvägar
Vägarna i planomrtådet föreslås vara gemensamhetsanläggningar, dels en för 3 fastigheter i östra 
delen och dels en för övriga ca 7 fastigheter. Att ha delägarförvaltning eller föreningsförvaltning enligt 
lagen om förvaltning av samfälligheter för så få fastigheter brukar fungera dåligt, med det underhåll 
som ska till och den administration som följer. Det blir säkert dyrt också för ägarna. Det naturliga vore 
att Vägföreningen i Haverdal tar hand om förvaltningen. Inget sägs i förslaget om att Vägföreningen 
tillfrågats.

3.2  Vägutformningen med grus, relativt smala vägar, utan belysning och med problem för bl a  
utryckningsfordon, strider förmodligen mot 2 kap 4 § PBL, som bl a kräver handikappanpassning. 
Förslaget avseende sophantering måste ändras för att underlätta för äldre och andra med begränsad 
rörelseförmåga liksom för de med olika former av handikapp.

3.3  Dag- och grundvatten
Ett stort problem i området är att även vid långa torrperioder ansamlas mycket dag- och grundvatten 
från Skallbergsåsen, därför att större delen av området är plant. De utredningar som gjorts nämner 
inte mycket om detta och de svårigheter för bebyggelse och vägar som behöver lösas. Det som föreslås 
är en ”fördröjningsanläggning”, men den kan medföra att orent och ofi ltrerat vatten rinner ut i havet 
där många badar (i Tångvik och vid Båtabackens brygga).
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3.4  Grundförhållandena för bebyggelse
Även om man kan hitta en lösning på dag- och grundvattenfrågan, kommer troligen marken ändå 
vara sådan att ny bebyggelse kräver förhöjd grund för att undvika vattenskador. Därigenom skulle 
höjden på skymmande byggnader sannolikt komma att bli ännu högre än 7,0 m.

3.5  Placering av ny bebyggelse
Placeringen enligt detaljplaneförslaget av kommande bebyggelse på de olika tomterna i området är 
inte realistisk. Alla som köper tomterna vill säkert ha större delen av sina tomter  med söder/sydost-
läge med huskropparna på norra delen. Det är då mycket bättre att lägga infartsväg till de norra 
tomterna norr om dem, från Skallbergsvägen, utan risk för trafi kolyckor vid utfart. Det har talats 
om att utfarten till Skallbergsvägen då kommer ut i en kurva. Det inte riktigt. Det är Skallstugevägen 
som kommer ut till Skallbergsvägen i en svag kurva. Såvitt känt utan incidenter. Förmodligen är 
hastighetsbegränsningen till 30 km/tim bidragande härtill.

4. Avslutning
Många av de synpunkter som framförts ovan bör vara lätta att beakta och åtgärda i ett nytt planförslag, 
som fortfarande och mycket bättre skulle uppnå planeförslagets angivna syft e. Visserligen kan värdet 
för exploatören minska, men en detaljplan ska gälla för för många personer och  fastigheter och under 
lång tid. Om det som sägs om bevarande av utsikt och om nockhöjd beaktas, tror vi övriga frågor kan 
lösas, kanske till ökad kostnad för exploatören, men ändå.
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FASTIGHETSÄGARE 9
Hej,
Jag heter NN och äger Haverdal NN som nu berörs av planerad bebyggelse enligt detaljplan för del av 
Haverdal 27:1 och 18:53, Halmstad. Jag är aktiv fritidspolitiker i Jönköpings kommun där vi ändrat 
vår planeringsinriktning för att värna jordbruksmark. För den odlingsbara markens areal minskar i 
Sverige. Den minskar också totalt sett i världen. Och jag antar att den minskar även i Halland.

Mina föräldrar köpte fastigheten i början av 1960-talet, vi har alltså bott där i närmare 60 år. De första 
30-40 åren odlades det på marken ovanför vår fastighet men de senaste åren har marken legat sorgligt
obrukad.

I takt med klimatförändringarna och en växande befolkning i världen blir odlingsbar mark en 
bristvara. Det är därför ett allvarligt problem att värdefull odlingsbar mark går förlorad för att vi, just
nu, tycker det är enkelt och ”billigt” att bygga på jordbruksmark.



34 (75) S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E K S  2 0 2 0 / 0 0 2 8 4

Jag motsätter mig följaktligen den planerade bebyggelsen.

Dessutom ansluter jag mig till de synpunkter ägarna av fastigheten Haverdal NN anför kring 
investeringar i infrastruktur och att markundersökning gjorts på lösa antaganden.

FASTIGHETSÄGARE 10
Vi ber härmed kommunen revidera den föreslagna nockhöjden, från 7 meter till max 4 meter samt 
revidera från sadeltak till platta tak.  Det fi nns gott om exempel på enplanshus med platta tak t. ex på 
Stabbes väg. Vi är övertygade om att lägre hus med platta tak skulle smälta in bättre i området och 
även tillgodose kommunens syft e att förtäta bebyggelsen med småskalighet och enkelhet.

Inledning
Vi erhöll i utskick från kommunen dokumenten avseende planbeskrivning och undersökning av 
betydande miljöpåverkan. I samtal med Henrik Gustavsson framkom att kommunen förbisett att 
sända oss dokumentet innehållande viktig information om det pågående samrådet. Vi tackar Henrik 
Gustavsson för att han uppmärksammade oss på detta och vidarebefordrade dokumentet.

Bakgrund
Vi har blivit ombedda att inkomma med synpunkter på det förslag till detaljplan som kommunen delgett 
oss. Enligt kommunen är huvudsyft et med detaljplanen att genom förtätning av befi ntlig bebyggelse 
möjliggöra uppförande av fl er bostäder i Haverdal. Syft et är också att beakta den småskalighet och 
enkelhet som präglar bebyggelsen i Haverdal. Planförslaget medger 8–9 friliggande enbostadshus med 
högsta tillåtna nockhöjd om 7 meter med sadeltak.

Nockhöjd och sadeltak
Vi har svårt att se hur en nockhöjd med sadeltak på 7 meter kan främja kommunens syft e med 
att beakta den småskalighet och enkelhet som präglar bebyggelsen i närområdet. De angränsande 
fastigheterna på Skallstugevägen och Laxavägen byggdes främst under 1950 och 1960-talet och är av 
typ enklare enplanshus, precis det som kommunen i detaljplanen eft ersträvar. 

Sluttande mark / planmark
Både Skallstugevägen och Laxavägen har sluttande tomter mot söder. Nivåskillnaden medger en 
viss rymd på tomten. Marken på Haverdal 27:1 och 18:53 är plan. En bebyggelse med en nockhöjd 
på 7 meter skulle bli väldigt hög och kompakt samt bidra till skapandet av en kraft ig skiljelinje 
mellan Skallstugevägen och Laxavägen. Hela atmosfären i området skulle påverkas negativt och det 
skulle ej heller bidra till kommunens syft e att bevara den småskalighet och enkelhet som präglar 
bebyggelsen i närområdet. Av erfarenhet vet vi att husen ibland dessutom blir högre än den tillåtna 
höjden (Attefallshuset på Haverdal NN). En fyndig journalist skulle säkert kunna hitta en träff ande 
benämning på den högst påtagliga ”muren” av höga hus.

Synpunkter/yttrande
Vi ber härmed kommunen revidera den föreslagna nockhöjden från 7 meter till max 4 meter samt 
revidera från sadeltak till platta tak.  Det fi nns gott om exempel på enplanshus med platta tak      t. ex 
på Stabbes väg. Vi är övertygade om att lägre hus med platta tak skulle smälta in bättre i området och 
även tillgodose kommunens syft e att förtäta bebyggelsen med småskalighet och enkelhet.
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Balanserad återkoppling till den politiska ledningen
Berörda handläggare på kommunen har ett mycket viktigt ansvar att på ett korrekt sätt förmedla 
inkomna synpunkter och yttranden till den politiska ledningen, så att kommande beslut ej fattas på 
felaktiga grunder. 
Betydelsen av detta illustrerades väl i ett samtal som berörd granne på Skallstugevägen nyligen förde 
med Jenny Axelsson, ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Axelsson hade läst in 
sig på detaljplanen men hade inte förstått att husen skulle tillåtas bli så höga som 7 meter. Hon hade 
uppfattat byggnadshöjden till 4 meter och bad om ursäkt för misstaget.
I det reviderade planförslaget bör en större balans eft ersträvas mellan de olika intressen som föreligger 
mellan de tre berörda: 
• Kommunen
• Haverdal 27:1 och Haverdal 18:53 
• Berörda och angränsande fastigheter på Skallstugevägen och Laxavägen. 
Vi anser att den mottagna inlagan tar stor hänsyn till kommunen och ägarna av Haverdal 27:1 och 
18:53 önskemål, men inte till berörda och angränsande fastigheters intressen.

FASTIGHETSÄGARE 11-12
1.Mitt emot vår fastighet NN fi nns angivet en dagvattendamm. Då vår fastighet ligger lägre än dammen 
undrar vi om det fi nns en risk att vår källare kan drabbas vattenintrång. Vi önskar p.g.a. oro för detta 
att någon från kommunen besiktigar vår källare innan några markarbeten på fastigheterna 27:1 och 
18:53 påbörjas.

2. När vattnet i dammen avdunstar kan då dålig lukt bildas runt dammen ?

3. Ska dammen på grund av olycksrisk inhägnas och i så fall hur?

FASTIGHETSÄGARE 13-14
Yttrande vid samråd gällande detaljplan för del av Haverdal 27:1 och 18:53, Halmstad.

I detta dokument benämnt ”Planbeskrivning”, ”Förslaget” eller ”Detaljplan”.

1. Inledning
Vi motsätter oss förslaget till detaljplan för Haverdal 27:1 och 18:53. Vi anser förslaget nästintill ensidigt 
tar hänsyn till exploatörens intressen men helt bortser från befi ntliga fastighetsägares intressen. 
Förslaget innehåller fl era kompromisser som väsentligt avviker från Halmstad kommuns riktlinjer 
och dessutom även från plan- och bygglagen.

Förslaget är inte utformat enligt den dagvattenutredning som utförts av SWECO och även 
frågeställningar i dagvattenutredningen är lämnade obehandlade.

Förslaget till detaljplanen avviker mot fl era av de riktlinjer som angivits som grund i Planbeskrivningen.

2. Detaljplanens utformning
I Planbeskrivningen anges fem riktlinjer för att ”beakta den småskalighet och enkelhet som präglar 
bebyggelsen i Haverdal”. De fem riktlinjerna är
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- att hålla nere tillkommande bebyggelse höjdmässigt
- småskalighet och enkelhet
- friliggande enheter
- fasader i träpanel
- sadeltak

Vi anser att föreslagen detaljplan i fl era fall inte följer dessa riktlinjer.

 2.1. Bebyggelsehöjd
Vid samråd med plankontoret har vi frågat vad som är grund för just 7m nockhöjd vilket hänvisas 
till vad som behövs för att på ett rimligt sätt bygga 1,5 plans hus. Plankontoret har inte haft  någon 
mätning eller illustration över hur 7 m nockhöjd påverkar området och befi ntlig bebyggelse.

 2.2. Småskalighet och enkelhet
Vi instämmer med att småskalighet och enkelhet präglar majoriteten av bebyggelsen i Haverdal. Men 
vi anser inte att bostäder med 250 m2 eller 280 m2 byggnadsyta och 7 meter nockhöjd präglar befi ntlig 
bebyggelse i Haverdal. Den absolut största delen av bebyggelsen i området är i ett plan med väsentligt 
mindre byggnadsyta och lägre nockhöjd. Nedan två fi gurer som illustrerar tillåten bebyggelse enligt 
Förslaget.
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Figur 1 Två exempel på möjliga bebyggelser enligt Förslaget (dock endast träfasad tillåten enligt 
Förslaget)

PBL 2kap §6 säger att ”Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befi ntliga 
karaktärsdrags respekteras och tillvaratas”. Detta omskrivs i Planbeskrivningen att det också är 
avsikten. Jämfört med bilderna i fi gur 1, vilka är möjliga utformningar enligt förslaget, skiljer vår 
uppfattning sig väsentligt från Planbeskrivningen dels om vad småskalighet och enkelhet är, dels vad 
som präglar den befi ntliga bebyggelsen i Haverdal.

 2.3. Sadeltak
Planbeskrivningen anger att tak endast får utformas som sadeltak med lutning mellan 20 – 45 grader. 
Det är ovanligt att i detaljplan på detta sätt styra takutformning. Vi anser att denna konstruktion skapar 
onödigt höga tak samtidigt som utrymmet under nock oft a är oanvänd för bostadsinnehavaren. 45 
graders lutning är ett mycket brant tak och upplevelsen för betraktare blir oft a stora takytor.
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Figur 2 Bild på befi ntlig fastighet med sadeltak på Skallen

Stora sadeltak fi nns på Skallen, men vi anser inte att det är den karakteristiska bilden av området. 
Föreskrivna takkonstruktioner skapar onödigt höga byggnader och skulle bli en estetisk förfulande 
omständighet i området.

 2.4. Illustrationskarta
I Planbeskrivningens illustrationskarta är byggnader inritade med varierande utformning och på olika 
ställen på tomterna. Vi menar att det ger ett missvisande intryck av hur det troligen kommer se ut om 
Förslaget genomförs. Dels är byggrätten enligt Förslaget långt ifrån utnyttjad i illustrationskartan, dels 
är byggnader placerade oregelbundet med varierande utformning på respektive fastighet.

Placeringen som illustrationskartan visar är inte trolig om man tittar på befi ntlig bebyggelse i området. 
På södra sidan av Skallstugevägen, dvs. fastigheter som ligger i direkt anslutning norr om det aktuella 
området, ligger samtliga bostäder så långt norrut på respektive fastighet som är tillåtet. Det kan tyckas 
självklart eft ersom infarten till dessa fastigheter sker från norr. Men bostäder på Skallstugevägens 
norra sida är också placerade i den norra änden av tomten, så långt från Skallstugevägen som tillåts. 
Alla bostäder är placerade i norra delen av tomten med bostadens långsida mot söder. Vi menar att 
placering av fastigheter som illustrationskartan visar är högst osannolik. Det är mycket troligt att de 
placeras i norra änden av fastigheten för att få den öppna delen av tomten i söderläge.

Med föreslagen tillåten byggrätt om 250 m2 och 7 m nockhöjd och mer sannolik placering av 
bostadsbyggnader vill vi med egna illustrationer nedan i fi gur 2 ovan och 3 - 7 nedan visa hur det kan 
komma se ut.
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Figur 3 Trolig placering och möjlig utformning av nya bostäders samt vy från fastigheter norr om det 
aktuella området

Figur 4 Enligt förslaget en trolig vy från fastigheter norr om området

I Planbeskrivningen omskrivs att ”siktlinjer tillåts” mellan de nya husen. Som synes i fi gur 3 och 4 
ovan kan de omtalade ”siktlinjerna” helt komma stängas.

Vi menar att Planbeskrivning och tillhörande illustrationskarta visserligen illustrerar hur det teoretiskt 
skulle kunna se ut men inte alls hur det mer troligt kommer se ut.

På de fl esta ställen har Skallen en härlig naturlig lutning som är förutsättningen för den upplevda 
luft iga miljön och kontakt med havet. Men det område som förslaget avser, skiljer sig från stora delar 
av Skallen, då det är plant och inte har den lutning som kännetecknar Skallen i övrigt. Vid samrådet 
med plankontoret framkom att de plana markförhållandena inte har beaktats i Förslaget. Därutöver 
fi nner vi det anmärkningsvärt att ingen av bilderna i Planbeskrivningen visar bebyggelsen norr om 
området eller hur dessa påverkas.

Tomtpriser på Skallen är väsentligt högre jämfört tomter på mer fl acka områden i Haverdal. Det är 
sannolikt att de aktuella tomterna också kommer säljas för relativt höga belopp. Det är troligt att de 
som köper dessa tomter också vill bygga bostäder som i stor utsträckning utnyttjar byggrätten. Om 
avsikten med Detaljplanen är att bevara karaktären hos befi ntlig bebyggelse bör byggrätten anpassas 
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däreft er.

 2.5. Prickmark
Längs tomtgränsen till fastigheterna i norr råder idag 7m prickmark på södra sidan. För fastigheterna 
norr om samma tomtgräns råder 8m prickmark. I Förslaget är 8m prickmark på befi ntliga fastigheter 
oförändrat men för ny bebyggelse minskat till 4 meter. Längs samma tomtgräns ändras befi ntlig 
prickmark till fördel för ny bebyggelse men bibehålls till nackdel för befi ntlig bebyggelse. Vi anser att 
Förslaget också i detta fall favoriserar ny jämfört befi ntlig bebyggelse.

3. Attraktivitet eller olägenhet
I Framtidsplan 2050 står det i visionsberättelsen att ”Halmstad 2050 är en levande plats med attraktiva 
boendemiljöer” samt att ”vi värnar attraktiva områden med höga bevarandevärden från exploatering 
för att inte bygga bort attraktivitet”. I Översiktsplan 2030 beskrivs Haverdal med ”klättrar bebyggelsen 
på bergssluttningarna på Skallen – Norberget och erbjuder fantastisk havsutsikt”. Vi anser att den 
öppna luft iga och ljusa miljön, utsikten och känslan av närhet till havet är grunden till den attraktiva 
miljön på Skallen och har inte beaktats på ett rimligt sätt i förslaget.

Den planerade detaljplanen medger bebyggelse så att befi ntlig utsikt och känsla av närhet till havet 
i stor utsträckning kan komma ersättas av stora huskroppar och hustak. Stor risk föreligger att detta 
kommer skapa känsla av instängdhet på omkringliggande befi ntliga fastigheter. Förslaget skulle ha 
stor negativ inverkan på befi ntliga fastigheter som ligger direkt norr om området på södra sidan av 
Skallstugevägen. Som illustration i fi gurer nedan skulle byggnation med 7m nockhöjd sticka upp 
väsentligt jämfört med övrig bebyggelse i området och ha en direkt påverkan på känsla av ljus, luft ig 
miljö och närhetskänsla till havet.
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Figur 5 Två visualiseringar av 7m nockhöjd på det aktuella området. Det kan skapa betydande 
upplevelse av instängdhet, minskat ljus och förlorad kontakt med havet.

Men också fastigheter norr om Skallstugevägen och delar av fastigheter t.ex. i Ankerbyn skulle påverkas 
negativt på ett väsentligt sätt.
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Figur 6 Illustration 7m nockhöjd från fastighet norr om Skallstugevägen
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Figur 7 Illustration av 7m nockhöjd med sikt uppåt Skallen och fastigheter norr om området

PBL 2 kap 9§ anger att ”planläggning av mark… enligt denna lag får inte ske så att den avsedda 
användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på… omgivningen i övrigt som 
innebär… betydande olägenhet på annat sätt.”

Vi menar att förslaget tillåter en byggnation som möjliggör, och mycket troligt skulle medföra, en 
betydande olägenhet för befi ntliga fastigheter i området. Förslaget strider därmed mot PBL 2 kap §9.

4. Avvägning mellan olika intressenter
Vid beslut om ny/ändrad detaljplan ska det, enligt PBL, alltid göras en avvägning mellan allmänna 
och enskilda intressen. Vi anser bestämt att befi ntliga angränsande fastighetsägares intressen inte 
beaktats i proportion till i första hand exploatörens intressen. Hänsyn måste tas i större utsträckning 
till befi ntlig bebyggelse än till ny bebyggelse.

Vi är mycket förvånade över att kommunen i Förslaget på fl era allvarliga punkter går exploatörens 
intresse till mötes även när det är motstridigt med kommunens egna riktlinjer.

Vi anser att förslaget inte avväger olika intressen och därmed strider mot plan- och bygglagen.

5. Planskada
Inom Haverdal har det under senare år sålts fastigheter med mycket stora skillnader i pris beroende på 
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var de är placerade. I de mer fl acka delarna av Haverdal säljs tomter utan bostad för 1 - 2 Mkr medan 
det på Skallen varierar mellan ca 4 och 7 Mkr. Den öppna och luft iga livsmiljön, utsikten och den 
upplevda känslan av närhet till havet karakteriserar Skallen och är i all väsentlighet det som driver den 
markant högre prisbild på Skallen.

Enligt Boverket ”ska en planskada därför beaktas vid den intresseprövning som görs när en detaljplan 
ska antas. Om planskadan blir alltför stor kan detaljplanen inte antas.” Vidare anger Boverket ”att OM 
en avvikelse från denna grundprincip görs ska de ersättas.”

Boverkets anger på sin hemsida att ”med planskada menas värdeminskning och andra kostnader till 
följd av en detaljplan”.

Om nuvarande förslag genomförs illustrerar fi gur 1 - 7 hur det kan gestaltas. Skillnaden på pris av en 
tomt på Skallen och på Haverdals mer fl acka områden varierar mellan ca 3 till 6 Mkr och är en viktig 
indikation på potentiell värdeminskning för de åtta befi ntliga fastigheter som fi nns i direkt anslutning 
norr om området. Också för fastigheter norr om Skallstugevägen (fi gur 6) och delar av Ankerbyn 
skulle genomförande av förslaget medföra inte oväsentlig planskada genom värdeminskning.

Det fi nns inget i Planbeskrivning eller andra relaterade dokument till Förslaget som anger att planskada 
har beaktats. Således har Halmstad kommun inte följt Boverkets skrift er eller plan- och bygglagen.

6. Gatornas utformning
 6.1. Enskilt huvudmannaskap
Kommunfullmäktige i Halmstad fattade 2013 beslut om att alla vägföreningsområden ska utredas för 
om kommunen ska överta ansvar för gatunät med så kallat enskilt huvudmannaskap. Förutsättningen 
för att kommunen ska ta över huvudmannaskapet, eller teckna avtal om drift  och underhåll av ett 
vägföreningsområde, är att vägarna håller kommunal normalstandard. Kommunen beskriver 
processen med att ändra huvudmannaskap i vägföreningsområden som en lång process som kommer 
pågå under fl era år.

Detaljplanen bygger på att samfällighet skapas. De föreslagna gatorna upprätthåller inte kommunal 
normalstandard till exempel avseende vägbredd, vändplatser, beläggning eller gatubelysning.

Vi är mycket frågande över att kommunen å ena sidan föreslår att nya gatuområden ska anläggas 
under enskilt huvudmannaskap, vilket är tvärs emot kommunens avsikt att överta ansvar för sådana 
områden, å andra sidan anlägga nya gator som grovt avviker från kommunal normalstandard vilket är 
en förutsättning för sådant övertagande. Huvudmannaskapsutredningar tillsätts för att klargöra hur 
kostnader ska fördelas för att vägarna ska anpassas till kommunal normalstandard vilket belyser hur 
svår denna fråga är. Varför föreslår kommunen en detaljplan som skapar fl er sådana framtida svårlösta 
situationer?

 6.2. Tillgänglighet
I Framtidsplan 2030 skriver kommunen att ”bostäder och bostadsområden ska vara tillgängliga för 
alla. …. Vid ombyggnader och nybyggnation i form av förtätning i befi ntliga områden är det viktig 
att man även ställer krav på tillgängligheten i områdets utemiljöer. Att skapa tillgängliga bostäder och 
utemiljöer är något alla människor kan dra nytta av, inte enbart personer med funktionsnedsättning.”
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Gatornas utformning i Förslaget möjliggör inte för sopbilar att hämta sopor i området. Istället skapas 
ytor utmed Laxavägen och Skallbergsvägen dit respektive fastighetsägare får transportera sopkärl vid 
dag för tömning. Vi menar att man inte kan ställa krav på att alla människor, speciellt äldre människor 
eller människor med funktionsnedsättning, ska kunna dra eller skjuta ett fullt sopkärl en sträcka upp 
till ca 100m på grusväg och utan belysning delvis nerför en relativt brant backe samt eft er tömning 
hämta tillbaka kärlet samma väg.

Vi som har bekanta med rollatorer vet att grus och småsten är en mycket försvårande omständighet 
för att kunna gå en promenad på egen hand. För många äldre och personer med funktionsnedsättning 
kan gatornas utformning med grusbeläggning och avsaknad av gatubelysning bli ett stort hinder för 
att på egen hand ta sig till och från fastigheterna i området.

Vi menar att placering av gemensamhetsanläggning för sopor samt uteblivet krav på kommunal 
normalstandard för gatorna i området väsentligt försämrar tillgängligheten för många människor, 
speciellt äldre och människor med funktionsnedsättning. Detta strider med avsikten i PBL 8 kap.

 6.3. Trafi ksäkerhet
I förslaget framgår att befi ntliga äldre fastigheter ”troligen kommer rivas”. Den föreslagna gatan från 
Laxavägen på området Haverdal 27:1 ligger direkt i anslutning med mindre än en meter avstånd till 
en av de befi ntliga fastigheterna. Vid samråd med plankontoret fi ck vi information att det dels är en 
kompromiss för att uppnå hög grad av exploatering, dels att det faller under enskilt huvudmannaskap 
och dels att fastigheterna troligen ska riva.

Sommartid bor familjer med barn i befi ntliga fastigheter på Haverdal 27:1 och många barn uppehåller 
sig i området. En gata i direkt anslutning till en huskropp med blockerad sikt är inte en typisk 
utformning i Haverdal och betraktas säkerligen inte som ett säkert arrangemang. Varför har inte 
prickmark angetts runt gatorna i området? Varför ställs inte krav om att befi ntlig fastighet ska rivas 
innan gator etableras för att undvika en ej trafi ksäker lösning?

Förslaget kompromissar med trafi ksäkerheten för att tillmötesgå exploatörens intresse om maximal 
exploatering av området.

 6.4. Slutsats gatornas utformning
Vi anser att gatorna i Planbeskrivningen ensidigt utformats med hänsyn till maximal exploatering av 
området. Förslaget kompromissar eller bortser helt från
- förutsättningar för kommunen att genomföra kommunstyrelsens beslut om att överta gatuområden 
med enskilt huvudmannaskap
- att skapa god tillgänglighet utomhus för äldre och människor med funktionsnedsättning
- säkra gatuarrangemang med hänvisning till att området är enskilt huvudmannaskap

7. Dag- och grundvatten
 7.1. Dammens placering
I Detaljplanen är den planerade dammen inte placerad enligt dagvattenutredningen. Vid samråd 
angav plankontoret att orsaken är att kommunen föreslås ansvara för skötsel av dammen. De 
föreslagna gatorna på området är för små och möjliggör inte tillträde för kommunen att sköta dem 
via de nya gatorna. Därför måste underhållet ske via tillträde från Laxavägen. Ett andra skäl uppgavs 
vara att föreslagen placering av dammen möjliggör högre exploateringsgrad av området. Istället för 
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att bygga gator med kommunal normalstandard i detaljplaneområdet och anlägga dammen på den 
av dagvattenutredningen föreslagna platsen kompromissar man med både gators utformning och 
rekommenderad placering av dammen för att maximera exploateringen.

 7.2. Grundvatten
Längs sluttningen på Skallen rinner vatten till området, och i ett i övrigt sluttande område på Skallen 
är det aktuella området plant vilket medför att vatten stannar upp här. Många fastigheter i området har 
utmaningar och/eller problem med fukt i grunder.

På området fi nns ett fl ertal bevattningsbrunnar. Vi har själva använt dem för bevattning i fl era år och 
även den torra sommaren 2018 när Halmstad kommun införde både bevattnings- och grillförbud 
p.g.a. torka pumpade vi vatten fl era timmar per dag utan att vattennivån sjönk under 3 m i en 6 m 
djup brunn. Inom ett fåtal timmar eft er avslutad pumpning var vattennivån återställd. På vintern står 
vattnet i brunnen oft a i marknivå. Vi hävdar att grundvattennivån är mycket hög i delar av området 
och dessutom att vattentillförseln under mark är mycket rik.

Enligt uppgift  vid samråd har en geoteknisk undersökning av grundvattnet ej gjorts. Tilltänkt damm 
är, enligt uppgift  vi fått i samtal med kommunens representanter, att fördröja dagvatten innan det 
belastar det befi ntliga dagvattennätet. Men dammen är inte dimensionerad för att avhjälpa högt 
grundvatten.

Angående etablering av den planerade dagvattendammen har man enligt dagvattenutredningen 
Haverdal 22:1 m.fl . (uppdragsnr. 13007240) ”inte kunnat fastställa om ett sådant djup är möjligt med 
hänsyn till grundvattennivåer”.

Vid samråd uttryckte plankontoret att det är troligt att husen kommer behöver lyft as upp minst 50 
centimeter över befi ntlig marknivå för att undvika vattenproblem.

Swecos dagvattenutredning anvisar också att utredningen försvårades av att tomt- och gatustruktur 
inte var fastställd när utredningen genomfördes. Återigen har kompromisser gjorts i Förslaget, denna 
gång med oklara förutsättningar för dagvattenutredningen.

 7.3. Summering dag- och grundvatten
Det föreligger fl era oklarheter och osäkerheter till grund för detaljplanen:

- Sweco skriver att dagvattenutredningen försvårades av oklara förutsättningar från kommunen.
- Sweco skriver att det är oklart om dammen kan etableras p.g.a. osäkerhet när det gäller 
grundvattennivåer.
- Geoteknisk undersökning av grundvattnet har inte genomförts trots känd vattenproblematik.
- Kostnader för extra markberedning p.g.a. utmaningar med dag- och grundvatten har inte bedömts.

8. Rekreation
I fl era av kommunen antagna dokument skrivs om ”attraktiv livsmiljö som är både hållbar och 
hälsosam” och ”närhet, tillgänglighet och sammanhållna stråk och förbättrad kvalitet är ledorden när 
närrekreation i staden och orterna utvecklas”. Dokumenten beskriver vidare att ytorna ska kunna 
användas till vardags och i kommunens Grönplan skrivs om att ”sociala värden har en avgörande roll 
och motion, lekplats och naturupplevelse och promenad är några av de kriterier som bedöms”.
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Befi ntligt område används sommartid mer eller mindre dagligen av barn som leker och spelar 
boll. Här träff as vuxna för att utföra yoga eller träna, kvällstid hänger ungdomar på området. De 
rekreationsområden som hänvisas till i detaljplanen avser strand och skogsområden med leder 
och stigar. Men det sätt som det aktuella området används på idag, fi nns ingen motsvarande 
yta för allmänheten på Skallen (områden i Ankerbyn är privat). Det närmaste är sportfältet vid 
livsmedelsbutiken. Även det tilltänkta området i Haverdal ligger alltför avlägset för många av de barn 
som idag leker på området.

Figur 8 Sommarkväll på aktuellt område 

PBL 2kap 7§ anger att ”Kommunen ska vid planläggning se till att det, inom eller i nära anslutning till 
områden med sammanhållen bebyggelse, fi nns lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse...”

Att helt ta bort befi ntlig rekreationsyta kommer avsevärt försämra befi ntlig attraktivitet för livsmiljön 
i området. Befi ntlig Översiktsplan för framtida rekreationsområde medger inte heller närhet och 
lättillgänglighet för barn som bor på Skallen.
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9. Avslutning
Vi anser att Detaljplanen ensidigt tar hänsyn till exploatörens intressen, omgivningens intressen 
har inte beaktats på ett rimligt sätt. Förslaget går på fl era punkter rakt emot kommunens vision och 
riktlinjer.

- Föreslagen detaljplan kommer orsaka betydande planskada och strider därmed mot PBL.
- Detaljplanen kommer medföra betydande olägenhet för fl era befi ntliga fastigheter i området.
- Detaljplanen innebär anläggande av nya gator som inte uppfyller kommunal normalstandard och 
som därmed väsentligt försvårar att genomföra kommunstyrelsens beslut om att överta gator som 
ligger under enskild huvudman.
- Detaljplanen innebär anläggande av nya gator som tydligt begränsar tillgänglighet för 
funktionshindrade och äldre. Detta är i strid med PBL och kommunens egna riktlinjer.
- Detaljplanen innebär anläggande av nya gator som skapar trafi kfarliga förhållanden som inte skulle 
godkännas om kommunen var huvudman.
- Området är ett av få lämpliga områden för en hållbar plan för rekreationsytor på Skallen.
- Geoteknisk undersökning av grundvattenförhållanden är inte gjord trots välkända besvärande 
vattenförhållanden i området.
- Oklara förutsättningar för dagvattendamm är inte klargjorda.
- Placering av dagvattendamm skiljer sig från Swecos alternativa rekommendationer och är sannolikt 
inte optimal.

I Framtidsplan 2050 står det att ”Halmstad 2050 är en levande plats med attraktiva boendemiljöer” 
och ”vi värnar attraktiva områden med höga bevarandevärden från exploatering för att inte bygga bort 
attraktivitet”.

För många människor är Haverdal är en plats att länga till. Förändringar bör ske med stor hänsyn till 
befi ntliga värden och olika intressen. Vi kan inte acceptera att det görs ensidigt utifrån ett intresse.

FASTIGHETSÄGARE 15-16
DAGVATTEN.
Planens förslag om dagvatten aktualiserar för oss frågan om dagvattenledningar såväl inom planområdet 
som inom områden i anslutning till planen. Av planen framgår att dagvattnet som produceras inom 
planområdet skall samlas i en stor damm uteft er Laxavägen. Det skall bli ”fördröjning” av vattnet. Av 
Laholmsbuktens VA AB har vi fått veta att skälet till fördröjningsbehovet är att dagvattenledningar i 
Laxavägen inte klarar av att ta emot dagvattnet. Halmstads kommun tar varje år in inte obetydliga VA-
avgift er från fastigheter på Laxavägen och Skallstugevägen. Innan kommunen sätter igång ett
detaljplanearbete borde kommunen se till att bygga ut dagvattenledningarna i Laxavägen och 
Skallstugevägen. Då slipper vi fördröjningsdammar.

Varför tar vi upp Skallstugevägen? Det aktuella planområdet och angränsande områden innehåller 
mycket vatten. På vår tomt behöver vi oft a bara gräva ett fåtal decimeter för att det skall skådas en 
vattenspegel. Till detta bidrar troligen att kommunen inte låter alla fastigheter på Skallstugevägen 
släppa ut sitt dagvatten i kommunal dagvattenledning. Det skickas i stället neråt till andra tomter. 
När grannen ovanför oss ville ansluta sina dagvattenledningar till kommunens dagvattenledning i 
Skallstugevägen fi ck han inte det. Bristande kapacitet. I stället fi ck han göra en stenkista på sin tomt 
och låta vattnet gå vidare till nästa tomt.
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Kommunen måste naturligtvis ta ett helhetsgrepp om dagvattenfrågorna inom ett större område i 
anslutning till Skallstugevägen och Laxavägen. Då måste man ju veta hur situationen är i dag. Inte 
ens SWECO.s dagvattenutredning (2019-07-03) ger besked. Finns det riktiga dagvattenledningar i 
Skallstugevägen och Laxavägen? I frågan om dagvattenledningar talas det om ”sannolikt” och ”enligt 
uppgift ”.

BEBYGGELSE.
Kommunen säger sig i planen eft ersträva enkelhet och småskalighet. Om dessa begrepp kan man ha 
olika uppfattningar. Reglerna om höjd i nock, om sadeltak och om byggnadernas storlek kan - om de 
utnyttjas maximalt- leda till ett område med stora fula takytor. Det är möjligt att det är enkelt men det 
är inte småskaligt. Det fi nns risk att det blir tak liknande det på byggnaden på Skeppargränd 3 som 
kommunen släppte igenom för några decennier sedan. Det tar i onödan havsutsikten för många hus 
och fyller inte några krav på estetik. Vi vill absolut inte ha fl er sådana tak i Haverdal - i det Hav erdal 
som enligt planen skall präglas av enkelhet och småskalighet.

FASTIGHETSÄGARE 17-18
Synpunkter på Detaljplan för del av Fastigheterna 27:1 och 18:53
Vid etablering av ny bebyggelse bör i enlighet med ”Framtidsplan 2050” värnas om att 
attraktiva områden med höga bevarandevärden inte exploateras så att attraktiviteten
byggs bort. Som fastighetsägare på Skallstugevägen är detta en viktig grundsats dvs
vi anser att våra synpunkter och input skall värderas på liknande villkor som
exploatörens önskemål.

I översiktsplan 2030 beskrivs även Haverdal med ”klättrar bebyggelsen på
bergssluttningarna på Skallen – Norberget och erbjuder fantastisk havsutsikt”.
I riktlinjerna för detaljplanen står det att bygghöjden ska hållas nere, således anser
kommunen att det fi nns värde i att hålla nere bygghöjden. Vi menar även att
kommunen värderar utsikt och öppenhet då man dels i ÖP2030 beskriver Skallen med
fantastisk utsikt och dels i förslaget till ny detaljplan skriver om ”siktlinjer” mellan de
nya husen. En central aspekt i en Detaljplan i ett omrade där havsutsikt är viktig, ur
ekonomisk/fi nansiell och ur boende aspekt, bör beaktas sorgsamt. Att skapa goda
ekonomiska förutsättningar att genomföra detaljplanen maste gälla för bade boende
och exploatör. Försämrad utsikt påverkar värdet på befi ntliga fastigheter signifi kant.

Vara synpunkter pa detaljplanen riktar sig mot huskropparnas utforming och läge,
samt gatornas utformning och läge.

Gatornarnas utforming och läge
Enligt Halmstad kommun är ”Flera vägföreningsområden med enskilt
huvudmannaskap i dag i stort behov av investeringar och standardhöjningar som till
exempel dagvattenutbyggnad, belysning och ny vägbeläggning. Det gäller inte minst
kustområden där fritidsboende har omvandlats till permanentboende och där
standarden på vägarna oft a är lägre än för Halmstads kommun som helhet.” Haverdal
är ett av vägföreningsområden som berörs av utredning om huvudmannaskap.

Därför anser vi att Detaljplanen skall vara i enlighet med Kommunents standard när
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det gäller vägbredd, gatubelysning, vändplaner, tillgängligheten för sophämtning och
utryckningsfordon samt boende möjlighet för funktionshindrade och äldre.

Förslaget i detailjplanen är inte i enlighet med ovan.

Infart från Skallbergsvägen skulle medföra
• bättre möjlighet att tillgodose Kommunens vägstandard
• möjliggöra en bättre anslutning av bostäderna . Tillfart till husen i norra delen
da huskropparna sannolikt blir placerade i norrläge, se nedan.
• bättre boende miljö
• sophämtning vid hus

Huskropparnas utformning och läge
I kommunens förslag är huskroppar inritade med väsentligt mindre yta än byggrätten
enligt detalj planen tillater. Placeringen i detaljplanern är osannolik med tanke pa
tomtens läge och hur bebyggelsen i övrigt ser ut i omradet. Sannolikt kommer
huskropparna placeras i norr, för att få en öppen tomt i söderläge samt att få hus så
högt som möjligt och med maximerad havsutsikt. (Tittar man på husen på bade södra
och norra sidan av Skallstugevägen så ligger de i norra änden av tomterna)

Detaljplanen föreslår att området ska ha samma detaljplan som omliggande hus dvs
1.5 plan max höjd 7 m plus 0.5 – 1 m eventuell höjning av husgrunden p.g.a.
vattensituation. Höjden pa 1.5 plans byggnader i kombination med sadeltak och stor
bostadsyta har en betydande omgivningspåverkan och medför att det fi nns stor risk
att bebyggelsen ger instängandeeff ekt.och tydligt minska upplevelse av luft ig miljö
samt även medföra till stor det ta bort havsutsikt fran befi ntliga bostäder pa
Skallstugevägen. Framförallt om husen utförs med nocken i husets längdriktning och
en rektangulär planlösning och sadeltak.

Förslag:
Vi anser inte att detaljplanen per defi nition måste vara identisk med omgivande
Detaljplaner. Det kan fi nnas fördelar med att avvika och tänka nytt.

Även med 1-plans hus med en maxhöjd pa 3.6 m kann attraktiva nya hus byggas utan
att nuvarande bebyggelsen och fastighetsägare i området i övrigt blir lidande.

Utsikten har högt bevarandevärde i Haverdal och vi föreslar därför att man är extra
aktsam genom att
• byggnation görs så att goda siktlinjer möjliggörs
• 1 plans hus istället för 1.5 plan
• (vid högre höjd (1.5 plan) kan kompenseras med att öka avståndet till
tomtgränsen. Vid en bygghöjd över 4 m från det normala 4m avståndet till 7m
vilket motsvarar högsta nockhöjd vid en och en halv plans bebyggelse. Liknande
regler fi nns i andra kommuner.)

Likaså vore det önskvärt att bygghöjden räknas från dagens markhöjd och inte en
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markhöjd som skapas genom schaktningsarbeten. Idag kan man höja marken som
byggnaden står på med 50 cm utan att nytt bygglov måste sökas.

Det fi nns fl era synsätt för hur en nybyggnad kan utformas för att passa in i äldre stil.
Vissa tycker att nya byggnader i så hög grad som möjligt ska eft erlikna äldre
byggnader. Andra menar att nya hus ska följa samtidens stiltrender och att det ska
vara tydligt vilka byggnader som är nya, även om de kanske bär samma fasadmaterial
och form som de äldre husen. Som ett exempel är det möjligt att uppnå bra boende
standard, med lägre hus höjd , med platt tak i stället för sadel tak.

Genom att dela upp stora byggnadskroppar i mindre beståndsdelar bildas
småskalighet samtidigt som en stor boendeyta uppnås.
Tillfart till husen i norra delen, se Gatornas utforming och läge, medför att garage /
carport kan göras bredvid huskroppen, med lägre höjd.

Planskada
Priset på en tomt eller hus i Haverdal är starkt förbundet med havsutsikt. De stora pris
skillnaderna beroende på läget ger tydlig indikation pa värdet av utsikt. Likvärdiga hus
med eller utan havsutsikt gör 2-3 miljoner kronor skillnad. Om den föreslagna
detaljplanen genomförs kommer många fastighetsägare i omgivningen, inklusive
våran, att drabbas av betydande planskador. Detta bör tas hänsyn till och utvärderas
innan beslut om detaljplanen tas.

Övrigt
Haverdal saknar idag lekplatser samt sportområden för spontansport. Innan all mark i
Haverdal planeras för hus så borde mark för detta reserveras. De båda områden som
nu detaljplaneras är bland de sista som fi nns kvar.

FASTIGHETSÄGARE 19
SYNPUNKTER
på ny detaljplan Haverdal 27:1, 18:53

Jag har fått information om och tagit del av förslag till ny detaljplan i Haverdal 27:1, 18:53
på området framför min fastighet/hus NN på Skallstugevägen Södra som jag haft  del av sen 1970-talet. 
Vad är detta för detaljplan? Jag är helt chockad!
Jag är inte emot att kommunen vill skapa fl era bostadsområden i Haverdal, men eft er att ha läst igenom 
allting så upptäcker jag många brister och felaktigheter i denna detaljplan.
Haverdal är ett attraktivt område norr om Halmstads kommun där området kring Skallen beskrivs 
med bl.a. orden havsutsikt och småskalighet. Var fi nns dessa ord i denna detaljplan där havsutsikt 
förstörs helt för många och området inte kommer ge ett intryck av småskalighet alls.
När en kommun planerar nya bostadsområden är det viktigt att beakta många aspekter för det området 
och dess framtida boende när man gör en detaljplan för framtiden.
Detta för de som vill köpa tomt, bygga hus och fl ytta dit, men även för de boende omkring-grannarna. 
Dessutom är det viktigt att tänka på hur ett område ser ut och upplevs för alla övriga Haverdalsboende 
och även för Haverdalsbesökare.
Hur kan ni göra en detaljplan där ni går emot fl era av era egna riktlinjer?



52 (75) S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E K S  2 0 2 0 / 0 0 2 8 4

Problem för de boende i nya området
Dåligt planerade vägar och ansvarsfrågan släppt till en framtida vägförening
Kommunens service; Sopbilars möjlighet att komma fram och hantering av soptunnor för de som 
kommer bo där. Snöröjningoch andra fordons möjlighet att få plats och komma fram, ex. färdtjänst, 
hemtjänst. Service som oft a är i kommunal serviceoch kommunalt ansvar.
Räddningstjänst – brandkår m.m. och dess svårigheter att komma fram.
Trafi ksäkerhet kring husen och vägar omkring. Exempelvis dålig sikt och framkomlighetsproblem.
Ljus- och skuggningsförhållanden i bostadsområdet och även omkring bostadsområdet.
Eventuella reaktioner bland grannar sinsemellan inom området p.g.a. många brister i detaljplanen. 
Starka negativa reaktioner från närliggande områden, grannar omkring – eventuell skapande av 
osämja
Grundvattenproblematik / dagvattnet. I ”Framtidsplan 2030” (F2030) står det att dagvattensituationen 
i bl.a. Haverdal är ansträngd och innan ny bebyggelse kan tillkomma måste dagvattenfrågan klargöras. 
Det är mycket sank mark på fl era ställen.
i detta område och redan problem med grundvattnet m.m.
Hur kan det vara möjligt att ingen geoteknisk undersökning är gjord?

Problem för grannar / boende runt omkring
På Skallstugevägen södra kommer all utsikt förstöras på en och samma gång. Marken på denna södra 
del av vägen har knappt någon lutning och marken som detaljplanen syft ar på är på nästan samma 
nivå som tomterna på Skallstugevägen södra. Det är också mycket troligt att de nybyggda husen på 
marken kommer ligga högst upp på tomten (4 meter maxgräns från min tomt) för att få en större
södertomt framför sitt hus och sitt hus med långsidan längs med Skallstugevägen. Takhöjden, taktyp 
(sadeltak) och 1,5planshus kommer innebära mycket försämrad kvalité för mitt hus och även för 
många andras hus. Denna detaljplan kommer innebära totalt förstörd utsikt och en mur av tak mycket 
nära min och andras tomter. Detaljplanens innehåll av många hus, enbart sadeltak, 1,5planshus 
och max höjd på 7 meter på taket vid nocken, kommer försämra väldigt mycket för husen på både 
Skallstugevägen Södra och Skallstugevägen Norra.

Varför inte ha enplanshus med andra typer av tak istället och färre antal hus totalt?
Husförslagen i er detaljplan är inte liknande s.k. Hallandsgårdars arkitektur.

Dessutom kommer det ske en enorm värdeminskning vilket är en planskada som kommunen åsamkar 
mitt hus / fastighet NN och andra hus omkring. Värderingsinsitutet i Stockholm är en av många som 
är specialiserade på att värdera förändringar gällande fastigheter. Även mäklare i Halmstadområdet 
har god kunskap om husförsäljningar i Haverdalsområdet och kan utvärdera hur den ekonomiska 
eff ekten blir för oss grannar om denna detaljplan antas. Detta innebär planskador för många fastigheter 
i Haverdal. Hur har kommunen tänkt gällande alla oss ekonomiskt och ekonomiska skador?
Denna värdeminskning kommer också ske för hus på Skallstugevägen Norra, i Ankerbyn och även 
andra omkringliggande husområden.

Hur kan ni inte beakta planskador för många befi ntliga fastigheter i Haverdal utifrån denna detaljplan?

Foton från Skallstugevägen

Skallstugevägen Södra
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Vy NU innan framtida husbyggnationer - Pinnen markerar 7 meters höjd på detaljplanens område
Det lilla huset, vänster i bild, är en friggebod på min tomt på Skallstugevägen Södra. Mitt eget hus syns 
inte, bara tomt och utsikt.
Havet är extra blått för att synas – prova att zooma in.

bild med ett 1,5planshus med sadeltak (7m nock) o långsidan av huset längs med Skallstugevägen 
(inklonad bild)

Skallstugevägen Norra
Vy NU från hus på Skallstugevägen Norra - Pinnen markerar 7 meters höjd på detaljplanens område
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bild med ett 1,5planshus med sadeltak (7m nock) o långsidan av huset längs med Skallstugevägen 
(inklonad bild)

FASTIGHETSÄGARE 20-21
Hej
Vi äger fastigheten Haverdal NN som gränsar till berörda detaljplan och har följande synpunkter/
frågor.

Vi får uppfattningen att delen Haverdal 18:53 till stor del drivits fram av markägarna som vill avyttra 
tomter vilket iofs är naturligt och försvarbart, men var ligger nyttan för kommunen/invånare i 
den nödvändiga investeringen i infrastruktur (dränering, vägar, VA-krav mm)? Man antyder ju att 
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expansionen av Haverdal skall ske i riktning mot Harplinge och inte ut mot havet. Förtätning behöver 
ju inte ske in absurdum.

Vår uppfattning är dessutom att den undersökning som gjorts bygger på lösa antaganden spec 
beträff ande den öst-västliga dränering man hittat i en skrivelse från 1929. Vi kan upplysa om att den 
inte existerar och noterar att konsultrapporten även avslutas med att den är mycket osäker och behöver 
kompletteras när vägdragning mm fastställts. Man har i förslaget inte följt den rekommendation som 
gjorts i SWECO:s dagvattenutredning betr fördröjning av dagvatten. Utredningen syft ar ju till att 
bägge fördröjningsytorna behövs spec som tomterna är större än 1000m2. 

Avslutningsvis tycker vi att man trots mycken fi n natur i omgivningarna även bör behålla några 
”lungor” även i en liten ort/bebyggelse. Inte minst det faktum att området i dag utgör en ”gratis” 
fördröjning av dagvatten i det erkänt ansträngda läge dagvattensituationen befi nner sig i. Sagda 
område borde förslagsvis upplåtas som handelsträdgård eller liknande som det en gång anlades som. 

Avslutningsvis har vi följande frågor:
1) Kommer dagvattnet från 18:53 att ledas mot Skallbergsvägens ledningar. Om inte hur/vart leds det?
2) I förslaget har bebyggelsen antytts förskjuten mot södra delen av tomterna vilket vi tror är mindre 
sannolikt. Men om så blir fallet, får byggnadernas grundnivå höjas med de ca 3m det handlar om 
(grundnivå i den övre delen av tomterna)?

FASTIGHETSÄGARE 22
Jag har tagit del av förslaget till ny detaljplan och jag deltog även vid samrådsmötet den 22
oktober i rådhuset.

Jag förstår att kommunen vill förtäta ett sådant attraktivt område som Haverdal men anser att
det fi nns många brister vid framtagande av detaljplanen och att man hade kunnat ta fram en
mycket mer attraktiv och hållbar detaljplan för både de som fl yttar dit och för alla
omkringliggande grannar.

Dagvatten/grundvattenproblematik
En stor del av området 27:1 och 18:53 är väldigt sankt, speciellt framför hus som NN och
bredvid. Sommaren 2018 när det var grillförbud i Haverdal så var det t.ex. fortfarande blött i
detta område och man kunde se pölar av vatten. Ägaren till området var själv tvungen att höja
huset när han byggde sitt hus p.g.a. vattenproblematik. Detta betyder att husen kanske måste
höjas ytterligare 0,5-1 m (vilket minskar småskalig bebyggelse). ”Framtidsplan 2030” (F2030)
säger att dagvattensituationen i bl.a. Haverdal är ansträngd och innan ny bebyggelse kan
tillkomma måste dagvattenfrågan klargöras. Har en tillräcklig grundlig geoteknisk undersökning
genomförts där man har undersökt problematiken för just detta område?
Dagvattenutredningen föreslog att dammen skulle placeras på ett annat ställe i området. Jag
har förstått att ett starkt skäl till placeringen av dammen har gjorts på det föreslagna stället
eft ersom vägarna i området har gjorts så små att kommunen har svårt att komma till. Den nu
föreslagna dammen kommer att fungera som ett fördröjningsmagasin. Kommer det verkligen
att räcka?

Kommunal standard på vägar
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Detaljplanen visar på vägar som inte håller kommunal standard och en egen samfällighet ska
skapas. Vändzon saknas. Sopbilar kan inte ta sig in på området. Färdtjänst? Det känns inte
framåtskridande med en sådan planering år 2020. Att dra sitt sopkärl ca 100 m 2 gånger på en
dag för en äldre eller funktionshindrad person är inte önskvärt. Jag anser att man bör ta fram en
lösning som möjliggör att gatorna kan vara en del av Haverdals vägförening och att den håller
kommunal standard.
Man skulle t.ex. kunna lägga vägen precis nedanför de tomter på Skallstugevägen som gränsar
till området och avsluta med en vändzon. Utfarten skulle kunna vara mot Skallbergsvägen såsom
det är för både Skallstugevägen och Laxavägen. Hastigheten i Haverdal är låg (30 km/h) och på
Skallen-området kör generellt bilarna långsamt. Jag anser att det framtagna förslaget där
vägarna är trånga, grusväg och planerade alldeles intill redan existerande bebyggelse i
planområdet däremot kan utgöra en trafi kfara.

Exempel på placering av hus i detaljplanen
Detaljplanen har gjort ett förslag på hur husägarna kan tänkas placera sina hus på tomterna.
Husen ligger alla långt ner på tomten nära områdets planerade väg. Om man tittar på övrig
bebyggelse i Haverdal är detta inte en trolig placering av hus. På Skallstugevägen ligger alla hus
på norra sidan långt från vägen och alla hus på södra sidan ligger istället nära vägen. Alla är
placerade med långsida mot havet. Detta för att komma så högt upp som möjligt på tomten för
att förbättra utsikten och få så mycket södertomt och sammanhängande tomt som möjligt. En
mer trovärdig placering är att alla hus läggs 4 m från de angränsande tomterna på
Skallstugevägen samt vara vända med långsida mot havet. Dessa tomter är attraktiva tomter
och köparna kommer troligtvis att lägga ner en betydlig summa för att köpa tomterna. Därför är
det också troligt att de alla vill utnyttja byggnadshöjden på 7 m.

Från ett byggnadsperspektiv skulle detta betyda att de 8 tomter på Skallstugevägen som ligger
bakom dessa tomter framför sig skulle ha en enda lång vägg av hus och sadeltaken skulle
upplevas som en enda stor lagårdsvägg. Hur kommer ljusinsläpp för grannar att påverkas av en
sådan bebyggelse? Hur trivsamt och luft igt skulle det bli för köparna? Jag anser att kommunen
bör utvärdera eff ekten av en sådan trolig bebyggelse. Detaljplanen nämner att de vill säkerställa
visst mått av gleshet och siktlinjer mellan byggnader. Med den planerade höjden och den troliga
placeringen kommer siktlinjerna vara starkt begränsade och att det kommer kännas trångt. Vid
den här delen av Skallen slutar åsen att slutta så skillnaden i höjd mellan de nya husen och de
existerande husen på Skallstugevägen är mindre än på övriga gator på Skallen. Det är ju så plant
på 27:1 att man kan ha en fotbollsplan på detta område vilket inte är lätt någon annan stans på
Skallen. Det börjar slutta litegrann först på området som gränsar mot Laxavägen.

Prickmark
På den nya detaljplanen råder 4 m prickmark men på de tomter på Skallstugevägen som gränsar
till området råder 7 m. Varför ska det vara annorlunda?

Enhetlig detaljplan
Detaljplanen föreslår att området ska ha samma detaljplan som omliggande hus. Samrådsmötet
bekräft ade att det inte är ett måste men ett förslag. Vad är det som säger att det absolut måste
vara enhetligt? Är det bättre för alla grannar? Ankerbyn har t.ex. en annan detaljplan. Man bör
titta på de lokala förutsättningarna för ett visst område och se hur de påverkar övriga grannar
mer än att man generellt ska ha samma detaljplan. Detaljplanen skulle kunna ha 1-plans hus
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med maxhöjd 3,6 m. Detta skulle bevara en del av utsikten för grannarna. En köpare till tomten
kan ta ställning till om han vill vara en del av detta område men då får hen bygga ett 1-plans hus
eller kan hen köpa en tomt på ett annat område som tillåter en högre bygghöjd.

Maxhöjd på hus
Vad jag har förstått kan man reglera maxhöjd av hus i en detaljplan och alltså inkludera
eventuell höjning av husgrunden p.g.a. vattenproblem i själva byggnadshöjden. Med en
ordentlig undersökning av vattenproblematiken kan man redan innan detaljplanen fastslås
förstå om husen måste höja grunden p.g.a. sank mark och utifrån det bestämma maxhöjden Om
köparen måste höja grunden p.g.a sank mark så får han sänka husets interna höjd så att
maxhöjden inte överskrids. Jag skriver detta då det har förekommit ”kreativa” lösningar när nya
hus har byggts i Haverdal. Marken har fi xats till för att på så sätt kunna få till ett hus med fl er
våningar (källare, markplan + ovanplan) och högre höjd än vad detaljplanen säger. En lämplig
höjd på huset är 3,6 m till nockhöjd. Då blir det luft igare för området och alla grannar.

Planskada för omgivande grannar
På samrådsmötet frågade jag om man beaktat ekonomin med den framtagna planen och fi ck
bekräft at att så var fallet. Man har tittat på den ekonomiska eff ekten för kommunen, samhället,
köparna och exploatören. Vid frågan om man har tittat på hur grannar påverkas så ansåg man
att det inte fanns en ekonomisk påverkan. Jag anser istället att denna detaljplan kan skapa en
stor planskada. Inte bara för de 8 grannar som berörs direkt bakom området men även de hus
som ligger på den norra sidan av Skallstugevägen. Ca 14 grannar.

Priset på en tomt/hus är oerhört starkt förknippat med om man har utsikt över havet eller inte i
Haverdal. Ett hus nere på ”slätten” med nära till stranden sälj för ca 2-2,5 miljoner kronor
mindre än för ett likvärdigt hus på Skallstugevägen. Om man fl yttar sig en gata längre ut eller
högre upp från Skallstugevägen med bättre utsikt får man lägga till ytterligare miljoner. Med
den troliga placeringen av 7 m höga och stora hus högt uppe på tomterna med medföljande
sämre ljusinsläpp, skuggor, och förstörd havsutsikt kommer många många grannar att drabbas
av oerhört betydande planskador.

Detta bör tas i beaktande och bör utvärderas innan man tar ett beslut om detaljplanen. Det
fi nns värderingsinstitut som är specialiserade på att värdera förändringar (Värderingsinsitutet i
Stockholm). Mäklare i Halmstadområdet har god kunskap om husförsäljningar i
Haverdalsområdet och man kan även lätt söka uppgift er på Hemnet om tidigare försäljningar för
att utvärdera hur den ekonomiska eff ekten blir för grannarna om denna detaljplan antas och
alla köpare bygger 7 m.

Även sådant område som Ankerbyn kommer att påverkas av detaljplanen på ett negativt sätt
och därmed risk att lida planskada.

Småskalighet och enkelhet
Detaljplanen nämner fl era gånger att Haverdal är ett område med övergripande enkel och
småskaliga byggnader. Vid samrådsmötet informerades jag att ett 7 m högt hus är ett småskaligt
hus. Jag anser att det också beror på den omgivning i vilken man placerar husen. Om det inom
några år byggs 7-10 stycken 7 m höga hus i området 27:1+18:53 kommer det i just Haverdal att
uppfattas som storskaligt och inte enkelt i jämförelse med de befi ntliga husen som till stor del
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fortfarande är enplanshus och fritidshus. I ”F2030” skriver kommunen själv att Haverdals
ursprung som fritidshusort fortfarande präglar bebyggelsen. Om kommunen verkligen vill
förstärka småskaligheten i Haverdal bör man planera för 1 plans-hus i detta område. Sankheten
i området gör att man kanske måste höja husen vilket ytterligare förminskar småskaligheten.

Sadeltak
Detaljplanen anger att endast sadeltak ska byggas. Det må vara det vanligaste taket bland
svenska hus men för den skull är det inte självklart att det är det bästa i just detta område.
Varför inte istället förordna lågt sluttande mer ”moderna” tak som bättre smälter in i detta
fl acka område.

Grönområden i Haverdal
I Haverdal har man tillgång till många rekreationsytor såsom stranden och skogen.
Samlingspunkter som fi nns är vid ena änden av Haverdal en idrottsanläggning. En annan
samlingspunkt är hamnen. Men det fi nns inte många grönområden. Mitt inne i Haverdal fi nns
det begränsat med områden där människor kan samlas och där man kan skicka iväg sina barn
utan att vara rädd för vatten/skogen. Området har i många år använts som fotbollsplan, till
yogakurser mm och det har varit mycket använt och uppskattat av många Haverdalsbor. Jenny
Axelsson på samhällbyggnadsutskottet sa att kommunen har som mål att när de anlägger nya
områden vid de yttre gränserna av Haverdal och de äger markerna så ska de spara en del av
ytan till grönområde. Men det fi nns inga planer på att köpa upp redan befi ntligt grönområde
inne i Haverdal. Det är synd att det inte fi nns idéer och planer på att behålla en del av detta
område som grönområde för framtida generationer. Jag tror det hade blivit öppnare och
trevligare även för de som köper tomter om en del hade bevarats som grönområde.

Halmstads framtidsvisioner
F2030 framhåller hur bebyggelsen på bergssluttningarna på Skallen - Norberget erbjuder en
fantastisk havsutsikt vilket borde betyda att kommunen kan förstå nuvarande husägares
önskemål om fortsatt havsutsikt och att det skulle innebära planskada att ta bort den.

I ”Framtidsbild 2050” (F2050) skriver kommunen att ”Vi värnar attraktiva områden med höga
bevarandevärden från exploatering för att inte bygga bort attraktivitet”. Denna vision bör tas i
beaktande. Nuvarande detaljplan bygger bort attraktivitet för omgivningen.
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Foton på området
I planbeskrivningen saknar jag foton tagna från Skallstugevägen mot området. Därför bifogar jag
foton längs ner i dokumentet på hur det kommer att se ut med 7 m höga hus i området.
Bilderna är tagna från min tomt NN och från tomt NN på andra sidan Skallstugevägen. Den
pinne/stång ni ser på fotona är 7 m lång. På foton från min tomt ser man också hur fl ackt det är
mellan Skallstugevägen och närmsta delen av området. Jag har också lagt in bilder med ett
inklippt 1 ½ plans hus med sadeltak. Jag tycker det är enkelt att se hur instängt och trångt det
skulle upplevas med 7 st 1 ½ plans hus med 45 gradigt sadeltak framför våra tomter och att
utsikten förstörs totalt.

Samrådet
Det hade varit bättre för gemene man att kommunen hade sammanställt detaljplanen och haft 
samrådet under sommaren då många Haverdalshus används som fritidsboende Då hade fl era
vetat om denna detaljplan och kunnat komma på samrådsmötet eller komma in med
synpunkter på detaljplanen. Jag antar att kommunen vill ha så många synpunkter som möjligt
innan detta stora beslut tas för att skapa ett positivt klimat. Denna detaljplan förändrar inte
bara för Skallstugevägen utan även för många människor i t.ex. Anckerbyn.

Att tillägga: De fl esta av de 14 hus på Skallstugevägen som påverkas av denna detaljplan delas
av minst 2 hushåll och nästan alla hus har en person som har varit i Haverdal under somrarna i
80 år eller som jag i bara 50 år. Så kanske 25-30 hushåll drabbas av denna detaljplan och önskar
ett fortsatt attraktivt område framför deras hus. En del av dessa hus gränsar inte direkt till
området och har därför inte fått information om samrådet och jag har inte kunnat kontakta
dem.

Det är högst troligt att om samrådet hade varit under sommaren hade nog än fl er husägare
kommit in med synpunkter.

Förtätning
I F2030 skriver kommunen att ifyllning av luckor ger en god hushållning av mark. Samtidigt
poängteras att det är en utmaning att göra det jämfört med att ta i anspråk ny mark.
Kommunen påpekar att oft a fi nns det grannar som påtagligt berörs av de nya planerna och att
det är viktigt att vara extra uppmärksam om de nya planerna kan skapa problem för grannarna.
Vidare att det kan bli problem med dagvatten. För att ge ett positivt resultat ska också
tillgången till kvalitativa grönytor säkras. Fina ord men det känns inte som de har tagits i
beaktande varken när man gav i uppdrag att ta fram en detaljplan eller sedan när detaljplanen
togs fram.

F2030 säger att man måste ta ett samlat grepp om förtätningsmöjligheterna i Haverdal inte
minst för att belysa konsekvenser för dagvattenhanteringen. Detta bör göras innan man
verkställer detaljplanen.

I Haverdals ytterområden har nya tomter och hus tillkommit de senaste åren. Det fi nns goda
möjligheter att växa åt många håll och kommunen har själva planer på att Haverdal ska växa
markant bl.a. åt Harplinge. Är det verkligen klokt att skynda igenom denna detaljplan och
förtäta just här? Är det verkligen det mest hållbara på lång sikt? Är det inte bättre att ta ett
samlat grepp och förverkliga några av skrivelserna i F2030? Att fundera på om man ska ta
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tillvara detta grönområde och hitta en annan lösning med exploatören och grannarna.

Grannsämja
Generellt har Skallstugevägen och närliggande gator präglats av god grannsämja och förståelse
för varandras önskan om havsutsikt. På senare år har en del enorma hus byggts i Haverdal som
inte har följt detaljplanen med mycket tråkiga följder och missnöje för de drabbade. Med de
dyra priser som köparna kommer betala för tomterna kommer de att vilja maximera
byggnadshöjden och det kommer att skapa stor missämja även om de följer detaljplanen.
Det är inte heller ett alternativ att låta några tomter bygga med nockhöjd 7 m och några andra
skulle vara 1-planshus. Det skulle fortfarande kännas storskaligt, göra det trångt och förstöra för
många. Det skulle också skapa tråkigheter mellan de som hade tur och de som hade otur att ha
sitt hus bakom den ena eller den andra tomten.

Med den detaljplan som har tagits fram tror jag stor missämja kommer att skapas. Den
förändrar för mycket och på ett alldeles för negativt sätt för hus på båda sidor Skallstugevägen
för att skapa en god grannsämja till det nya områdets köpare Det är verkligen att bygga bort
attraktivitet.

Förslag på vidare utvärdering
 • Djupare utvärdering av den totala ekonomiska eff ekten där man även tar hänsyn till hur
 14 grannar (säkert 30 hushåll i dessa hus) på Skallstugevägen påverkas och andra
 grannar och inte bara exploatören, kommunen och köparna.
 • Ta en grundlig fundering om detta område verkligen ska omvandlas till tomter eller om
 de negativa följderna för alla grannar väger mer än de positiva eff ekterna för
 exploatören/kommunen. Skynda långsamt. Marken har varit handelsträdgård och
 grönområde i många år. En gång byggt går det inte att gå tillbaka. Fundera en gång till.
 • Fundera på om det fi nns ytterligare lösningar utöver de två alternativen att exploatören
 behåller sin mark som idag eller att den blir detaljplan för tomter?
 • Med dagvattenproblematiken som redan existerar i Haverdal är detta hållbart?
 
Allra minst:
 • Gör en fördjupad geoteknisk/grund/dagvatten-undersökning
 • Bygg kommunal standard på vägarna
 • Utvärdera igen om att lägga dammen på ett mer lämpligt läge
 • Utvärdera annan placering av vägen. Lägga vägen längs tomterna på Skallstugevägen
 med en vändplan längst bort så att färdtjänst, sopbilar etc kan få tillgång till området och
 det bir mer ljusinsläpp på tomterna på Skallstugevägen
 • Tillåtna högsta bygghöjd 3,6 m och inte kunna höja p.g.a dagvattenproblematik
 • Mindre tung arkitektur. Planera för låg sluttande moderna tak istället för sadeltak.
 • Bevara en del av området som grönområde

Haverdal NN
Pinnen visar höjden 7 m
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Utsikt från Haverdal NN
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FASTIGHETSÄGARE 23
Jag har tagit del av förslaget till ny detaljplan och har valt att instämma i det som NN
skickat in till er. En kopia av hennes yttrande som jag ställer mig bakom kommer här:

Jag förstår att kommunen vill förtäta ett sådant attraktivt område som Haverdal men anser att
det fi nns många brister vid framtagande av detaljplanen och att man hade kunnat ta fram en
mycket mer attraktiv och hållbar detaljplan för både de som fl yttar dit och för alla
omkringliggande grannar.

Dagvatten/grundvattenproblematik
En stor del av området 27:1 och 18:53 är väldigt sankt, speciellt framför hus som NN och
bredvid. Sommaren 2018 när det var grillförbud i Haverdal så var det t.ex. fortfarande blött i
detta område och man kunde se pölar av vatten. Ägaren till området var själv tvungen att höja
huset när han byggde sitt hus p.g.a. vattenproblematik. Detta betyder att husen kanske måste
höjas ytterligare 0,5-1 m (vilket minskar småskalig bebyggelse). ”Framtidsplan 2030” (F2030)
säger att dagvattensituationen i bl.a. Haverdal är ansträngd och innan ny bebyggelse kan
tillkomma måste dagvattenfrågan klargöras. Har en tillräcklig grundlig geoteknisk undersökning
genomförts där man har undersökt problematiken för just detta område? Dagvattenutredningen
föreslog att dammen skulle placeras på ett annat ställe i området. Jag har förstått att ett starkt
skäl till placeringen av dammen har gjorts på det föreslagna stället eft ersom vägarna i området
har gjorts så små att kommunen har svårt att komma till. Den nu föreslagna dammen kommer
att fungera som ett fördröjningsmagasin. Kommer det verkligen att räcka?

Kommunal standard på vägar
Detaljplanen visar på vägar som inte håller kommunal standard och en egen samfällighet ska
skapas. Vändzon saknas. Sopbilar kan inte ta sig in på området. Färdtjänst? Det känns inte
framåtskridande med en sådan planering år 2020. Att dra sitt sopkärl ca 100 m 2 gånger på en
dag för en äldre eller funktionshindrad person är inte önskvärt. Jag anser att man bör ta fram en
lösning som möjliggör att gatorna kan vara en del av Haverdals vägförening och att den håller
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kommunal standard.

Man skulle t.ex. kunna lägga vägen precis nedanför de tomter på Skallstugevägen som gränsar
till området och avsluta med en vändzon. Utfarten skulle kunna vara mot Skallbergsvägen såsom
det är för både Skallstugevägen och Laxavägen. Hastigheten i Haverdal är låg (30 km/h) och på
Skallen-området kör generellt bilarna långsamt. Jag anser att det framtagna förslaget där
vägarna är trånga, grusväg och planerade alldeles intill redan existerande bebyggelse i
planområdet däremot kan utgöra en trafi kfara.

Exempel på placering av hus i detaljplanen
Detaljplanen har gjort ett förslag på hur husägarna kan tänkas placera sina hus på tomterna.
Husen ligger alla långt ner på tomten nära områdets planerade väg. Om man tittar på övrig
bebyggelse i Haverdal är detta inte en trolig placering av hus. På Skallstugevägen ligger alla hus
på norra sidan långt från vägen och alla hus på södra sidan ligger istället nära vägen. Alla är
placerade med långsida mot havet. Detta för att komma så högt upp som möjligt på tomten för
att förbättra utsikten och få så mycket södertomt och sammanhängande tomt som möjligt. En
mer trovärdig placering är att alla hus läggs 4 m från de angränsande tomterna på
Skallstugevägen samt vara vända med långsida mot havet. Dessa tomter är attraktiva tomter
och köparna kommer troligtvis att lägga ner en betydlig summa för att köpa tomterna. Därför är
det också troligt att de alla vill utnyttja byggnadshöjden på 7 m.

Från ett byggnadsperspektiv skulle detta betyda att de 8 tomter på Skallstugevägen som ligger
bakom dessa tomter framför sig skulle ha en enda lång vägg av hus och sadeltaken skulle
upplevas som en enda stor lagårdsvägg. Hur kommer ljusinsläpp för grannar att påverkas av en
sådan bebyggelse? Hur trivsamt och luft igt skulle det bli för köparna? Jag anser att kommunen
bör utvärdera eff ekten av en sådan trolig bebyggelse. Detaljplanen nämner att de vill säkerställa
visst mått av gleshet och siktlinjer mellan byggnader. Med den planerade höjden och den troliga
placeringen kommer siktlinjerna vara starkt begränsade och att det kommer kännas trångt. Vid
den här delen av Skallen slutar åsen att slutta så skillnaden i höjd mellan de nya husen och de
existerande husen på Skallstugevägen är mindre än på övriga gator på Skallen. Det är ju så plant
på 27:1 att man kan ha en fotbollsplan på detta område vilket inte är lätt någon annan stans på
Skallen. Det börjar slutta litegrann först på området som gränsar mot Laxavägen.

Prickmark
På den nya detaljplanen råder 4 m prickmark men på de tomter på Skallstugevägen som gränsar
till området råder 7 m. Varför ska det vara annorlunda?

Enhetlig detaljplan
Detaljplanen föreslår att området ska ha samma detaljplan som omliggande hus. Samrådsmötet
bekräft ade att det inte är ett måste men ett förslag. Vad är det som säger att det absolut måste
vara enhetligt? Är det bättre för alla grannar? Ankerbyn har t.ex. en annan detaljplan. Man bör
titta på de lokala förutsättningarna för ett visst område och se hur de påverkar övriga grannar
mer än att man generellt ska ha samma detaljplan. Detaljplanen skulle kunna ha 1-plans hus
med maxhöjd 3,6 m. Detta skulle bevara en del av utsikten för grannarna. En köpare till tomten
kan ta ställning till om han vill vara en del av detta område men då får hen bygga ett 1-plans hus
eller kan hen köpa en tomt på ett annat område som tillåter en högre bygghöjd.
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Maxhöjd på hus
Vad jag har förstått kan man reglera maxhöjd av hus i en detaljplan och alltså inkludera
eventuell höjning av husgrunden p.g.a. vattenproblem i själva byggnadshöjden. Med en
ordentlig undersökning av vattenproblematiken kan man redan innan detaljplanen fastslås
förstå om husen måste höja grunden p.g.a. sank mark och utifrån det bestämma maxhöjden Om
köparen måste höja grunden p.g.a sank mark så får han sänka husets interna höjd så att
maxhöjden inte överskrids. Jag skriver detta då jag har hört att det har förekommit ”kreativa”
lösningar när nya hus har byggts i Haverdal. Marken har fi xats till för att på så sätt kunna få till
ett hus med fl er våningar och högre höjd än vad detaljplanen säger.

Planskada för omgivande grannar
På samrådsmötet frågade jag om man beaktat ekonomin med den framtagna planen och fi ck
bekräft at att så var fallet. Man har tittat på den ekonomiska eff ekten för kommunen, samhället,
köparna och exploatören. Vid frågan om man har tittat på hur grannar påverkas så ansåg man
att det inte fanns en ekonomisk påverkan. Jag anser istället att denna detaljplan kan skapa en
stor planskada. Inte bara för de 8 grannar som berörs direkt bakom området men även de hus
som ligger på den norra sidan av Skallstugevägen. Ca 14 grannar.

Priset på en tomt/hus är oerhört starkt förknippat med om man har utsikt över havet eller inte i
Haverdal. Ett hus nere på ”slätten” med nära till stranden sälj för ca 2-2,5 miljoner kronor
mindre än för ett likvärdigt hus på Skallstugevägen. Om man fl yttar sig en gata längre ut eller
högre upp från Skallstugevägen med bättre utsikt får man lägga till ytterligare miljoner. Med
den troliga placeringen av 7 m höga och stora hus högt uppe på tomterna med medföljande
sämre ljusinsläpp, skuggor, och förstörd havsutsikt kommer många många grannar att drabbas
av oerhört betydande planskador.

Detta bör tas i beaktande och bör utvärderas innan man tar ett beslut om detaljplanen. Det fi nns
värderingsinstitut som är specialiserade på att värdera förändringar (Värderingsinsitutet i
Stockholm). Mäklare i Halmstadområdet har god kunskap om husförsäljningar i
Haverdalsområdet och man kan även lätt söka uppgift er på Hemnet om tidigare försäljningar
för att utvärdera hur den ekonomiska eff ekten blir för grannarna om denna detaljplan antas och
alla köpare bygger 7 m.

Även sådant område som Ankerbyn kommer att påverkas av detaljplanen på ett negativt sätt
och därmed risk att lida planskada.

Småskalighet och enkelhet
Detaljplanen nämner fl era gånger att Haverdal är ett område med övergripande enkel och
småskaliga byggnader. Vid samrådsmötet informerades jag att ett 7 m högt hus är ett
småskaligt hus. Jag anser att det också beror på den omgivning i vilken man placerar husen. Om
det inom några år byggs 7-10 stycken 7 m höga hus i området 27:1+18:53 kommer det i just
Haverdal att uppfattas som storskaligt och inte enkelt i jämförelse med de befi ntliga husen som
till stor del fortfarande är enplanshus och fritidshus. I ”F2030” skriver kommunen själv att
Haverdals ursprung som fritidshusort fortfarande präglar bebyggelsen. Om kommunen verkligen
vill förstärka småskaligheten i Haverdal bör man planera för 1 plans-hus i detta område.
Sankheten i området gör att man kanske måste höja husen vilket ytterligare förminskar
småskaligheten.
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Sadeltak
Detaljplanen anger att endast sadeltak ska byggas. Det må vara det vanligaste taket bland
svenska hus men för den skull är det inte självklart att det är det bästa i just detta område.
Varför inte istället förordna lågt sluttande mer ”moderna” tak som bättre smälter in i detta
fl acka område.

Grönområden i Haverdal
I Haverdal har man tillgång till många rekreationsytor såsom stranden och skogen.
Samlingspunkter som fi nns är vid ena änden av Haverdal en idrottsanläggning. En annan
samlingspunkt är hamnen. Men det fi nns inte många grönområden. Mitt inne i Haverdal fi nns
det begränsat med områden där människor kan samlas och där man kan skicka iväg sina barn
utan att vara rädd för vatten/skogen. Området har i många år använts som fotbollsplan, till
yogakurser mm och det har varit mycket använt och uppskattat av många Haverdalsbor. Jenny
Axelsson på samhällbyggnadsutskottet sa att kommunen har som mål att när de anlägger nya
områden vid de yttre gränserna av Haverdal och de äger markerna så ska de spara en del av
ytan till grönområde. Men det fi nns inga planer på att köpa upp redan befi ntligt grönområde
inne i Haverdal. Det är synd att det inte fi nns idéer och planer på att behålla en del av detta
område som grönområde för framtida generationer. Jag tror det hade blivit öppnare och
trevligare även för de som köper tomter om en del hade bevarats som grönområde.

Halmstads framtidsvisioner
F2030 framhåller hur bebyggelsen på bergssluttningarna på Skallen - Norberget erbjuder en
fantastisk havsutsikt vilket borde betyda att kommunen kan förstå nuvarande husägares
önskemål om fortsatt havsutsikt och att det skulle innebära planskada att ta bort den.

I ”Framtidsbild 2050” (F2050) skriver kommunen att ”Vi värnar attraktiva områden med höga
bevarandevärden från exploatering för att inte bygga bort attraktivitet”. Denna vision bör tas i
beaktande. Nuvarande detaljplan bygger bort attraktivitet för omgivningen.

Foton på området
I planbeskrivningen saknar jag foton tagna från Skallstugevägen mot området. Därför bifogar
jag två foton längs ner i dokumentet på hur det kommer att se ut med 7 m höga hus i området.
Ett foto är taget från min tomt NN. Ett annat är taget från tomt NN på andra sidan
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Skallstugevägen. Den pinne/stång ni ser på fotona är 7 m lång. På foton från min tomt ser man
också hur fl ackt det är mellan Skallstugevägen och närmsta delen av området. Jag har också lagt
in två foton där jag har klippt in ett 1 ½ plans hus med sadeltak. Jag tycker det är enkelt att se
hur instängt och trångt det skulle upplevas med 7 st 1 ½ plans hus med 45 gradigt sadeltak
framför våra tomter och att utsikten förstörs totalt.

Samrådet
Det hade varit bättre för gemene man att man hade sammanställt detaljplanen och haft 
samrådet under sommaren då många Haverdalshus används som fritidsboende Då hade fl era
vetat om denna detaljplan och kunnat komma på samrådsmötet eller komma in med synpunkter
på detaljplanen. Jag antar att kommunen vill ha så många synpunkter som möjligt innan detta
stora beslut tas för att skapa ett positivt klimat. Denna detaljplan förändrar inte bara för
Skallstugevägen utan även för många människor i t.ex. Anckerbyn.

Förtätning
I F2030 skriver kommunen att ifyllning av luckor ger en god hushållning av mark. Samtidigt
poängteras att det är en utmaning att göra det jämfört med att ta i anspråk ny mark.
Kommunen påpekar att oft a fi nns det grannar som påtagligt berörs av de nya planerna och att
det är viktigt att vara extra uppmärksam om de nya planerna kan skapa problem för grannarna.
Vidare att det kan bli problem med dagvatten. För att ge ett positivt resultat ska också
tillgången till kvalitativa grönytor säkras. Fina ord men det känns inte som de har tagits i
beaktande varken när man gav i uppdrag att ta fram en detaljplan eller sedan när detaljplanen
togs fram.

F2030 säger att man måste ta ett samlat grepp om förtätningsmöjligheterna i Haverdal inte
minst för att belysa konsekvenser för dagvattenhanteringen. Detta bör göras innan man
verkställer detaljplanen.

I Haverdals ytterområden har nya tomter och hus tillkommit de senaste åren. Det fi nns goda
möjligheter att växa åt många håll och kommunen har själva planer på att Haverdal ska växa
markant bl.a. åt Harplinge. Är det verkligen klokt att skynda igenom denna detaljplan och
förtäta just här? Är det verkligen det mest hållbara på lång sikt? Är det inte bättre att ta ett
samlat grepp och förverkliga några av skrivelserna i F2030? Att fundera på om man ska ta
tillvara detta grönområde och hitta en annan lösning med exploatören och grannarna.

Grannsämja
Generellt har Skallstugevägen och närliggande gator präglats av god grannsämja och förståelse
för varandras önskan om havsutsikt. På senare år har en del enorma hus byggts i Haverdal som
inte har följt detaljplanen med mycket tråkiga följder och missnöje för de drabbade. Med de
dyra priser som köparna kommer betala för tomterna kommer de att vilja maximera
byggnadshöjden och det kommer att skapa stor missämja även om de följer detaljplanen.

Det är inte heller ett alternativ att låta några tomter bygga med nockhöjd 7 m och några andra
skulle vara 1-planshus. Det skulle fortfarande kännas storskaligt och förstöra för många. Det
skulle också skapa tråkigheter mellan de som hade tur och de som hade otur att ha sitt hus
bakom den ena eller den andra tomten.
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Med den detaljplan som har tagits fram tror jag stor missämja kommer att skapas. Den
förändrar för mycket och på ett alldeles för negativt sätt för hus på båda sidor Skallstugevägen
för att skapa en god grannsämja till det nya områdets köpare Det är verkligen att bygga bort
attraktivitet.

Förslag på vidare utvärdering
 • Djupare utvärdering av den totala ekonomiska eff ekten där man även tar hänsyn till hur
 14 grannar på Skallstugevägen påverkas och andra grannar och inte bara exploatören,
 kommunen och köparna.
 • Ta en grundlig fundering om detta område verkligen ska omvandlas till tomter eller om
 de negativa följderna för alla grannar väger mer än de positiva eff ekterna för
 exploatören/kommunen. Skynda långsamt. Marken har varit handelsträdgård och
 grönområde i många år. En gång byggt går det inte att gå tillbaka. Fundera en gång till.
 • Fundera på om det fi nns ytterligare lösningar utöver de två alternativen att exploatören
 behåller sin mark som idag eller att den blir detaljplan för tomter?
 • Med dagvattenproblematiken som redan existerar i Haverdal är detta hållbart?

 Allra minst:
 • Gör en fördjupad geoteknisk/grund/dagvatten-undersökning
 • Bygg kommunal standard på vägarna
 • Utvärdera igen om att lägga dammen på ett mer lämpligt läge
 • Utvärdera annan placering av vägen. Lägga vägen längs tomterna på Skallstugevägen
 med en vändplan längst bort så att färdtjänst, sopbilar etc kan få tillgång till området
 och det bir mer ljusinsläpp på tomterna på Skallstugevägen
 • Tillåtna högsta bygghöjd 3,6 m och inte kunna höja p.g.a dagvattenproblematik
 • Mindre tung arkitektur. Planera för låg sluttande moderna tak istället för sadeltak.
 • Bevara en del av området som grönområde

Haverdal NN
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Haverdal NN
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FASTIGHETSÄGARE 24
Här kommer synpunkter på Detaljplan Haverdal 271 och 1853-1. 

Jag anser att förslaget till ny detaljplanen saknar fl era viktiga aspekter.

Beredskap, livsmedelsförsörjning

Corona-pandemin har skapat en ny insikt om att kriser kan uppstå oväntat. Det beräknas att Sveriges 
självförsörjning på livsmedel är ca 50 %. Därför ifrågasätts allt mer att god jordbruksmark ska få tas i 
anspråk för bostadsområden och liknande verksamheter.

Jordmånen på det aktuella området är utmärkt. Marken ligger fritt och lutar litet mot söder och är 
därför väl solbelyst. Den lätta sandjorden passar bra för t ex potatis. 

Från 1930-talet och fl era decennier framåt drev trädgårdsmästare NN en framgångsrik odling av 
potatis, jordgubbar och många andra grödor som såldes i Halmstad. Däreft er användes marken av 
trädgårdsmästare Idof Svensson som plantskola för bl a rosor. 

Vid en eventuell livsmedelskris kan området mycket snabbt sättas i stånd för odling av matgrödor. 
Därför är det framsynt att behålla området i nuvarande skick som försäkring inför framtiden. Den kan 
under tiden användas till andra verksamheter som inte förstör jordbruksmarken.

Klimatförändringen

Bostadshus ska stå i många decennier, kanske 100 år eller mer. Man måste därför beakta vad som kan 
hända i framtiden. Klimatförändringen förväntas öka temperaturen över hela jorden. I många länder 
betonar man därför numera vikten av växtlighet i bebyggelsen. I heta städer har växtlighet visats 
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kunna sänka temperaturen med fl era grader. Man experimenterar t ex med ”gröna väggar”. Lövskugga 
uppfattas som särskilt positivt. 

Nu är Haverdal inte en betongstad, men behovet av grönytor i bebyggd miljö kommer att öka i 
framtiden. Befi ntlig grönyta bör alltså bevaras så mycket som möjligt.

Klimatförändringen beräknas också medföra ökad nederbörd, som dessutom kommer i större 
mängder på en gång. Eft ersom området redan är sankt (se nedan) kan det komma att skapa ännu 
större problem med vattenskador på hus. Varje hårdgjord yta, som asfalterade vägar, hus, stenlagda 
gångar m m försvårar vattnets avrinning.

Markförutsättningar

Marken på området sluttar från Skallbergsvägen och nedåt. Jorden är lätt sandjord. Det som är till 
förmån för odlingen är till nackdel för byggnation, eft ersom regnvatten uppifrån slänten snabbt rinner 
ner genom sandjorden. Marken är alltså sank på fl era ställen och är mindre lämplig för bebyggelse.

Exempel: En byggnad på Laxavägen för några år sedan som påbörjades fi ck stoppas en lång tid då man 
upptäckte att det var för sankt. Huset måste ritas om.

Själv tvingades jag hösten 2019 riva (och återuppbygga) en del av mitt hus just på grund av 
vattenproblemet. Yttervägg och bärlinor var fullständigt murkna på grund av att fuktgenom 
vattenfl ödet uppifrån slänten.

När nya hus har byggts på senare år har man i fl era fall höjt upp marknivån genom att lägga på stora 
lager grus. Det behövs. De hus som nu föreslås byggas står inför samma problem med vattenfl ödet. 
Marknivån måste höjas och husen måste ha höga grunder, men därmed blir de naturligtvis högre än 
vad planerarna tänkt. Husen kommer att bli högre än de 7 meter man har tänkt sig som maxgräns. 
Därmed kan bara 1 plantillåtas, inte 1,5 som nu föreslås i planen, om maxgränsen ska kunna hållas.

Variation är god stadsplanering

Monotoni i bebyggelse uppskattas inte. Det som gör ett bostadsområde eller annan bebyggelse trivsamt 
och attraktivt är omväxling. Luckor i bebyggelse, t ex en park eller annan grönyta, upplevs positivt. 

Den föreslagna detaljplanen vill ersätta den befi ntliga grönytan med en ny parallellgata med bostadshus. 
Alltså samma sak som de gator kantade med hus som fi nns där nu. I detaljplanen 1978 angavs den 
aktuella markanvändningen till allmän plats, park eller plantering, och det fi nns ingen anledning att 
ändra på det.

Social aspekt

Haverdal saknar allmänna grönytor. Det fi nns ingen lekplats för barn och inga stora ytor att springa 
och röra sig fritt på. Den fotbollsplan som en privatperson anlagt på det aktuella området har därför 
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under många år varit mycket uppskattad och välbesökt och borde vara kvar i kommunens regi. 

Man kan ju också tänka sig en liten parkanläggning med parksoff or och ett utegym. Detta stör inte 
jordbruksmarken utan den kan vid behov, se ovan om livsmedelskris, återställas för odling.

Biologisk mångfald

I och med den pågående klimatförändringen blir biologisk mångfald allt viktigare. Eft ersom området 
på senare år har varit ostört har djur och växter fått en fristad. Här spatserar fasaner och fl yger andra 
fåglar. Rådjur med sina kid passerar förbi och haren skuttar. Allt bidrar till den biologiska mångfalden, 
men försvinner om platsen bebyggs. 

Ännu bättre vore om man aktivt sköter området för att ge goda betingelser för så många olika arter av 
växter och djur som möjligt. 

Olägenheter

Om den föreslagna detaljplanen genomförs medför den stora olägenheter för de boende på södra 
Skallstugevägen. Havsutsikten kommer att störas i hög grad, om inte helt försvinna. Det relativt 
nybyggda huset på Laxavägen 23 är ett tydligt exempel på hur utsikt förstörs. Om det tillkommer 9 
nya hus, kommer utsikten att försvinna helt.

Området är ett slags kulturminne, ett minne över de jordbrukare som en gång slitit hårt för hand med 
sina skördar, och kan användas till bättre ändamål än de som detaljplanen föreslår. 

Detaljplan 1978 där den aktuella markanvändningen anges till allmän plats, park eller plantering bör 
bibehållas.

FASTIGHETSÄGARE 25
Vi boende i Anckerbyn anser oss i hög grad vara sakägare då vi berörs av ett ev. nybygge på Haverdal 
27:1 och 18:53.

Det är inte rimligt att ta bort all parkmark från området som hittills använts frekvent, bl.a. för fotboll 
på den nuvarande fotbollsplanen.
Man har redan  tagit parkmark i anspråk för fastighetsbygge invid Smeavägen, Haverdal NN. Ett 
bevarat litet ”parkområde” skulle också ge lite luft  i området.

Halmstad kommun har kulturklassat Anckerbyn enligt klass A och angett Anckerbyn som 
kulturhistoriskt värdefull miljö. ”Anläggningen är som helhet av högsta byggnadsminnesklass”.
Vi vill försäkra oss om att nybygget inte påverkar boendet i och utsikten från Anckerbyn. De tre husen 
som planeras närmast Skallbergsvägen kommer att kunna påverka vårt område. Dessa hus bör läggas 
så långt söderut som möjligt . Ett prickat markområde med en bredd om minst 20 meter bör förläggas 
till den norra delen av området.
Kommunen avkrävs en datorsimulering av bygget för att hushöjdens påverkan på utsikten ska kunna 
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bedömas.
Det bör inskrivas i planen att husgavlarna ska vara vända mot söder för att minska husens påverkan.

Det bör också inskrivas i planen att mätning av knockhöjd ska ske  från befi ntlig marknivå.

FASTIGHETSÄGARE 26
När husen på denna sidan av Skallstugevägen byggdes kring 1945-46 var det på motsatt sida åkermark 
med bland annat potatisodlingar.

Vägen var en grusväg med djupa bilspår och en gräsvall i mitten, detta innebar att bilarnas avgasrör 
slogs sönder. I fårorna samlades mycket vatten till följd av avrinningen från åsen.

När sedan motsatta sidan av vägen bebyggdes var det också med låga enplanshus med låg taklutning 
och 4m till takfot ( där tak och vägg möts ). De nya grannarna tog hänsyn till de befi ntliga fastigheternas 
utsikt genom att kontrollera att de nya husen inte tog för mycket av utblicken mot havet.

När det senare byggdes högre hus blev det mycket kritik och svår osämja mellan grannarna på 
Skallstugevägen med långa processer som följd.
Flera fastboende hade högre hus i 2 plan med källare. Dessa hus låg eller ligger ovanför eller vid sidan 
om de lägre sommarhusen.

Någon allmän tradition med Hallandslängor fanns och fi nns inte i Haverdal.
 
Man kan inte motsätta sig nybyggnationen men det är önskvärt att hänsyn tas till kringboendes 
synpunkter nu när man också har samråd.

I rapporten Kulturmiljö Halland (2018:64) anses Ankerbyn som kulturhistoriskt särskilt värdefull. 
Dessa atriumhus har pulpettak och över vardagsrummen ett kort sadeltak.

Att i detaljplanen föreskriva Hallandslängor med sadeltak och 7m taknockshöjd är både ovanligt och 
begränsande.

Normalt brukar takfot vara normgivande. Så har det även varit på båda sidor om Skallstugevägen, 
normen var 1plan, 4m till takfot och låg takvinkel.

Det fi nns exempel på enplanshus i Haverdal som är både stora och åretruntboende t.ex på Stabbes väg 
mot havet.

Men måste kunna begränsa höjden genom att fastslå en lägre takfot och lägre takvinkel
  
När Halmstad kommun tog över Haverdal från Harplinge är det förvånande att inte kommunen också 
tog ansvar för hela vägnätet i området.

Har Räddningstjänsten och Haverdals vägförening tagit del av förslaget till vägar inom området ? 

Är det verkligen tänkt, att i tätbebyggt område vägarna skall vara så smala att utryckningsfordon skall 



74 (75) S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E K S  2 0 2 0 / 0 0 2 8 4

backa ut?

Om man lägger en rak väg från Skallebergsvägen nedanför tomterna på Skallstugevägen som har en 
bred på 4-5m som Laxavägen och Skallebergsvägen så blir avståndet till de nya byggnaderna något 
längre och mindre störande för den befi ntliga bebyggelsen.

Att en sådan väg kommer för nära kurvan är inte ett hållbart argument då borde det ju vara fel att 
Skallstugevägen mynnar ut alldeles inpå kurvan.

30km/tim och speglar borde klara trafi kproblemen. 

Exploateringen blir något mindre men å andra sidan kan marken där servituten placerats tas i anspråk 
för tomtmark.

En uppmaning till Räddningstjänsten och Vägföreningen är att stödja ett sådant förslag.

Om inte hänsyn tages nu till grannarnas synpunkter kommer troligen bygglovsskedet förlängas då det 
då är möjligt att överklaga husens utförande och placering.
 
Med förhoppning att grannarnas synpunkter tas hänsyn till i fortsatt planarbete.

FASTIGHETSÄGARE 27
Jag är fastighetsägare i Haverdal med adress NN.  Därmed kommer den av kommunen planerade 
byggnationen på Laxavägen i Haverdal (Haverdal 27:1) att väsentligen påverka min fastighet med 
avseende på utsikt och därmed värde på min fastighet.
Därmed anser jag att jag skall vara s.k sakägare och beredas tillfälle att både lämna synpunkter o klaga 
på kommande utformning.

Emotser bekräft else på ovanstående. 

FASTIGHETSÄGARE 28-29 
Undertecknade ägare av fastigheten Haverdal NN vill framhålla följande:

Inledningsvis konstaterar vi att planen i stort förefaller väl genomarbetad och i allt väsentligt belyser 
de frågeställningar som föreligger.

Några synpunkter

1. Huvudsyft et att beakta småskalighet och enkelhet är lovvärt. Det kan dock konstateras att fl era nya 
hus i området uppförts på sådant sätt att först har man höjt marknivån och däreft er uppfört huset. 
På det sättet har ursprungligt tillåten höjd överskridits och fl era utsikter förstörts. Exempel fi nns 
på Laxavägen, Skallstugevägen och Skallbergsvägen. Huruvida detta gjorts medvetet och/eller om 
övervakning varit bristfällig må vara osagt.

Vi bedömer att risken för ett sådant förfarande är stor och under alla omständigheter är den angivna 
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maxhöjden för stor och kommer att förstöra utsikten. Vi anhåller därför om att bli betraktade som 
sakägare.

2. Trafi kmängden på Skallbergsvägen är underskattad. Under sommarmånaderna är fordonsmängden 
mycket större och till detta kommer ett mycket stort antal fotgängare (gångbana fi nns ej).

ÖVRIGA SYNPUNKTER
Synpunkter lämnade vid samrådsmöte, muntligt framförda synpunkter eller anonyma skrivelser ger 
ej rätt att överklaga planförslaget. 

Synpunkter som framfördes vid samrådsmötet överensstämmer med den sammanfattning av skrivelser  
från sakägare och övriga som redovisas ovan.

KVARSTÅENDE ANMÄRKNINGAR
• Skydd- eller varsamhetsbestämmelser för äldre bebyggelse på nuvarande fastighet Haverdal 27:1 
införs inte.
• Planförslaget har ändrats till högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan men har inte sänkts till 
förslag om högsta nockhöjd om exempelvis 4,0 eller 3,6 meter.
• Planförslaget har inte ändrats avseende kommunal standard på gator inom planområdet. Markreser-
vat på kvartersmark, för in- och utfart till och från planområdet, ligger kvar.
• Planförslaget har inte ändrats avseende önskemål om platta tak, enplanshus, eller att vind inte ska 
få inredas. 

FÖRTECKNING ÖVER SAKÄGARE OCH ÖVRIGA
Förteckning över sakägare och övriga som yttrat sig under samrådet redovisas inte i detta dokument 
eft ersom det är personuppgift er och därför inte får publiceras på kommunens hemsida. Dokument 
med beskrivning av personuppgift er hanteras separat.

Samhällsbyggnadskontoret

Olof Selldén   Henrik Gustavsson
planchef    planarkitekt


