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REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET
PLANFÖRFARANDE

Ärendet handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglag SFS 2010:900 (PBL) 5 kap. 
Endast skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda och som inlämnats senast under 
granskningstiden kan åberopa rätten att överklaga beslut att anta en detaljplan, enligt PBL 13 kap 11§. 

SAMRÅD
Samråd har enligt beslut av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2021-02-09 § 27 genomförts 
under tiden 25 februari - 25 mars 2021. Myndigheter, förvaltningar och berörda sakägare har beretts 
tillfälle att yttra sig. Planförslaget har under samrådstiden varit tillgängligt på Rådhuset samt på 
Halmstads kommuns webbsida.

Yttranden har inkommit från 17 berörda remissinstanser. Följande 10  remissinstanser har inkommit 
med synpunkter på planförslaget: 
• Länsstyrelsen
• Trafikverket
• Lantmäterimyndigheten
• Byggnadsnämnden
• Miljnämnden
• Barn- och ungdomsnämnden
• Teknik och fastighetsnämnden (tidigare Teknik och fritidsnämnden)
• Pensionärsrådet
• E.ON
• Haverdals samhällsförening

Yttranden som inkom under samrådet berörde i huvudsak:
• Buller
• Trafiksäkerhet
• Exploateringsgrad
• Gestaltning
• Insyn
• Parkering

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE FRÅN SAMRÅD
Flera justeringar har gjorts utifrån inkomna synpunkter. Utöver det som redovisas nedan kvarstår 
kommunens tidigare ställningstaganden.  

Följande ändringar har gjorts i planförslaget:
• Detaljplanenes syfte har förtydligats.
• Planbeskrivningen har kompletterats med en 3D illustration över hur ny bebyggelse kan förhålla

sig till närområdet.
• Byggrätten har minskats något för att säkerställa att gemensam friyta kan uppföras.
• En solstudie har genomfört och bullerutredningen har kompletterats.
• Bestämmelsen om sanering har förtydligats.
• Fastighetsgränsen i söder har fastställts.
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GRANSKNING
Granskning har enligt beslut av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2021-10-19 § 164 
genomförts under tiden 26 oktober - 15 november 2021. Myndigheter, förvaltningar och berörda 
sakägare har beretts tillfälle att yttra sig. Planförslaget har under granskningstiden varit tillgängligt på 
Rådhuset samt på Halmstads kommuns webbsida.

Yttranden har inkommit från 17 berörda remissinstanser. Följande 6  remissinstanser har inkommit 
med synpunkter på planförslaget: 
• Länsstyrelsen
• Trafikverket
• Byggnadsnämnden
• Miljönämnden
• Haverdalsstrands vägförening
• Haverdals samhällsförening

Yttranden som inkom under granskningen berörde i huvudsak:
• Buller
• Trafiksäkerhet
• Exploateringsgrad
• Gestaltning
• Insyn
• Parkering

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE FRÅN GRANSKNING
Efter granskningen har tre mindre justeringar gjorts i plankartan. Kravet om sanering har förtydligats, 
bestämmelsen om friliggande enbostadshus har uppdaterats så att bestämmelsen bättre överrenstämmer 
med Plan- och bygglagens kategorier för bostäder och bestämmelsen m2 har reviderats så att givna 
bullerriktvärden uppfylls på ett tydligare sätt. 
Utöver detta har en ny bullerutredning genomförts för att säkerställa att riktvärderna inte överskrids 
inom planområdet. Detta eftersom Klövervägens norra del öppnats för fordonstrafik, vilket medför ett 
ökat trafikflöde. Utöver detta har mindre förtydligande gjort i planbeskrivningen, exempelvis har bild 
på byggnad med fasadlängd liknande planförslaget tillkommit.

YTTRANDEN FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER
LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att prövas. 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens åsikt.

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter 
Länsstyrelsen saknar i planbestämmelse ”m2” uppgifter om vilken ekvivalent och maximal ljudnivå 
som inte får överskridas vid den ljuddämpade sidan. Länsstyrelsen anser att det bör säkerställas 
i detaljplanen att om buller från vägar överskrider den ekvivalenta ljudnivån 60 dBA vid en 
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bostadsbyggnads fasad, bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad, och minst hälften av bostadsrummen vara vända 
mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad, enligt 
förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Länsstyrelsen anser att bestämmelsen om startbesked bör revideras så att det står ”Startbesked får 
inte ges för bostäder förrän sanering av markförorening till nivån känslig markanvändning (KM) 
genomförts, 4 kap. 14 § 1 st 4 p.”

Komplementbyggnader kan placeras inom en större yta mellan bostadsbebyggelsen och vägen. Den 
väg som finns i illustrationen och som kommer att behövas av tillgänglighetsskäl är därmed inte 
säkerställd.

Kommentar
Bestämmelsen m2 som handlar om bulleråtgärder revideras enligt byggnadsnämndens och 
miljönämndens förslag för att säkerställa att givna riktvärden uppfylls. Handlingarna revideras i 
enlighet med länsstyrelsens synpunkt gällande startbesked efter genomförd sanering.
En mer detaljerad bestämmelse för komplementbyggnader införs inte då detaljplanen inte ska vara 
mer detaljerad än vad som krävs med hänsyn till planens syfte. Detaljplanen ska inte anpassas till just 
ett projekt då risken är att planen blir oanvändbar om projektet förändras.
 

TRAFIKVERKET
Trafikutredning finns inte med i planhandlingarna, utredning bör tas fram innan antagandet. 
Kommunen måste se till att samhället inte exploateras på ett sätt som försämrar trafiksystemets 
framkomlighet. 

Trafikverket noterar att ”kommunen och exploatören planerar att tillsammans med Trafikverket 
ta bort de nuvarande infarterna från Kustvägen när området exploateras”. Trafikverket noterar att 
”dagvattenhanteringen kan utformas så att planområdet kan hantera sitt eget dagvatten”. Trafikverket 
tar inte emot vatten från andra verksamheter. Trafikverket noterar att Haverdal är utpekad serviceort 
i kommunens översiktsplan (Framtidsplan 2030).

Kommentar
Kommunen planerar inga utfarter mot Kustvägen från planområdet, varav det inte finns något behov 
att ta fram en trafikutredning. Detta säkerställs genom utfartsförbud mot planområdets östra gräns. I 
detaljplaneprocessen ska hänsyn tas till vad som är lämpligt i förhållande till platsens förutsättningar 
och förslaget får, enligt Plan- och bygglagen, inte medföra risk för människors hälsa och säkerhet. 
Förslag till detaljplan har tagits fram av en projektgrupp på kommunen där sakkunniga inom bland 
annat trafikfrågor är med. De har bedömt att trafiksäkerheten är acceptabel och inga trafikutredningar 
är motiverade i detta fall. 

YTTRANDEN FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER, M FL.
BYGGNADSNÄMNDEN

Planbestämmelsen m2 om skydd mot bullerstörningar bör ges en utformning så att den alltid gäller 
vid en viss placering av bostadshus genom att ett avstånd från fastighetens gräns mot Kustvägen anges.
En utredning eller beräkning bör göras av vid vilket avstånd 60 dB(A) vid bostadsbyggnadens fasad 
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kan klaras. Om inga ytterligare utredningar eller beräkningar görs anser bygg- och miljöförvaltningen 
att avståndet ska sättas till 20 meter från fastighetsgräns.
Ett förslag till utformning av planbestämmelsen är följande:
”Om bostadshus placeras närmare fastighetsgräns mot Kustvägen än 20 meter ska minst hälften av 
bostadsrummen i varje bostad vara vända mot en ljuddämpad sida.”

Vad som menas med en ljuddämpad sida ska redovisas på ett tydligt sätt i planbeskrivningen, 
och motsvara vad som anges i 4-5 §§ i förordningen Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader.

Generell bestämmelse under utformning ”Friliggande enbostadshus får ej uppföras” bör kompletteras 
att även gälla tvåbostadshus då dessa båda typer i plan- och bygglagens mening i huvudsak ingår i 
samma kategori av bostäder. 
Ett förslag till utformning av planbestämmelsen är följande:
”Friliggande en- och tvåbostadshus får ej uppföras”

Kommentar
Handlingarna revideras i enlighet med byggnadsnämndens synpunkter. 

MILJÖNÄMNDEN 
Planbestämmelsen m2 om skydd mot bullerstörningar bör ges en utformning så att den alltid gäller 
vid en viss placering av bostadshus genom att ett avstånd från fastighetens gräns mot Kustvägen anges.
En utredning eller beräkning bör göras av vid vilket avstånd 60 dB(A) vid bostadsbyggnadens fasad 
kan klaras. Om inga ytterligare utredningar eller beräkningar görs anser bygg- och miljöförvaltningen 
att avståndet ska sättas till 20 meter från fastighetsgräns.
Ett förslag till utformning av planbestämmelsen är följande:
”Om bostadshus placeras närmare fastighetsgräns mot Kustvägen än 20 meter ska minst hälften av 
bostadsrummen i varje bostad vara vända mot en ljuddämpad sida.”

Vad som menas med en ljuddämpad sida ska redovisas på ett tydligt sätt i planbeskrivningen, 
och motsvara vad som anges i 4-5 §§ i förordningen Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader.

Kommentar
Handlingarna revideras i enlighet med miljönämndens synpunkter. 

SAMLADE KOMMENTARER TILL INKOMNA SKRIVELSER FRÅN 
ÖVRIGA REMISSINSTANSER OCH SAKÄGARE

Flera av synpunkterna som kommit in berör samma frågar, varav de besvararas samlat under detta 
avsnittet. Yttrandena finns under kommande avsnitt ”övriga remissinstanser” och ”skrivelser från 
sakägare”.

Kommunen förstår att förslaget inte uppfyller de synpunkter som de närboende framfört under 
samrådet. Kommunen har tittat på inkomna synpunkter  både från samråd- och granskningsskedet 
och gjort bedömningen att förelsagets utformning och påverkan på närområdet är godtagbart. I 



6 (11)  G R A N S K N I N G S U T L ÅTA N D E K S 2 0 2 1 / 0 0 0 9 7

bedömningen har kommunen sett till både de allmännas intresse samt enskildas intresse som i detta 
fall, utifrån inkomna synpunkter, inte sammanfaller med varandra. Kommunen strävar alltid för att 
det ska finnas en rimlig balans mellan nyttan av vald lösning och de konsekvenser som lösningen får 
för de enskildas intresse. 

Kommunen vidhåller sin bedömning att den nya bebyggelsens höjd inte kommer bli dominerande i 
Haverdal och att förslaget som helhet inte innebär en betydande olägenhet för de närboende. Att sänka 
byggandernas höjd anser vi inte är ett effektivt markutnyttjande som främjar en långsiktigt  hållbar 
hushållning av marken. Kommunen bedömer fortsatt att trafiksäkerheten på sträckan är acceptabel, 
även med den framtida trafikökningen som planförslaget bedöms genererar. 
Kommunen vidhåller sin bedömning att ytterligare infarter till Kustvägen vore en säkerhetsrisk. 
Kommunen anser att det är lämpligare att jobba med Klövervägen och åtgärder utmed vägen där 
behovet att röra sig utmed och över vägen är stort.
För parkering finns kommunens parkeringsnorm där det fastställs hur många parkeringar som ska 
inrymmas, vilket planförslaget följer. Det är inte möjligt eller lämpligt att göra avsteg från denna i 
enskilda fall, genom att ställa högre krav då alla exploatörer måste behandlas lika. Detta är ett minsta 
krav som kommunen kommer att ställa vid bygglovsprövningen. Exploatören har möjlighet att 
uppföra fler parkeringsplatser om de ser behov av detta.

Bestämmelsen m2 som handlar om bulleråtgärder revideras enligt byggnadsnämndens och 
miljönämndens förslag för att säkerställa att givna riktvärden uppfylls. I och med öppnandet av 
Klövervägen i norr har en ny bullerutredning genomförts efter granskningen. Det förhöjda trafikflödet 
medför inga förändringar på förslaget. 

ÖVRIGA REMISSINSTANSER
HAVERDALS VÄGFÖRENING

Vi vidhåller att den ökade trafiken som de nya bostäderna kommer att generera kommer att försämra 
trafiksäkerheten för skola och förskolor, vårt förslag är att bygga en ny in- och utfart från Kustvägen 
till det nya området. Naturligtvis bör då hastigheten på Kustvägen sänkas och säkra vänstersvängar 
möjliggöras. Det skulle också minska risken för fortsatt fortkörning på den delen av Kustvägen. 
Dessutom har Klövervägen öppnats för genomfart mellan Särdalsvägen och Haverdalsvägen, vilket 
förändrar förutsättningarna väldigt mycket. Det gör att de trafik- och bullermätningar som planförslaget 
utgår från inte längre är relevanta. De skulle behöva göras om. Jämför också Länsstyrelsens bedömning 
angående buller och ljudnivåer, sid 3 i samrådsredogörelsen, där de skriver att “Detta ryms inom 
detaljplanen men har inte säkerställts i planen.” Vi är väl medvetna om att det är Trafikverket som är 
väghållare för Kustvägen, men kommunens tjänstepersoner borde ändå kunna lägga fram förslaget 
med en ny in- och utfart till Kustvägen för diskussion med Trafikverket utan att förkasta det i förväg.

Hur säkerställer ni att parkeringsplatserna är tillräckliga i förhållande till antalet bostäder och att det 
även finns plats för besökande så att man undviker att det parkeras på Klövervägen. 

Kommentar
Se samlade synpunkter  under avsnittet ”samlade kommentarer till skrivelser från övriga remissinstanser 
och sakägare”. 

HAVERDALS SAMHÄLLSFÖRENING
Samhällsföreningen lämnade ett samrådsyttrande angående detaljplan för Haverdal 15:2,
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Halmstad i mars 2021. Våra synpunkter som lämnades då kvarstår. Här tar vi upp det som
rör byggnation och trafiksäkerhet i förhållande till kommentarerna i samrådsredogörelsen.

Vi är fortfarande positiva till att den nuvarande byggnaden rivs och ger plats för nya bostäder i annan 
form än friliggande villor. Men vi reagerar starkt på kommentaren i samrådsredogörelsen sid 9 där 
det står att “...kommunen anser att platsen tål en något högre bebyggelse.” Om både grannar på 
Klövervägen och samhällsföreningen inte anser att platsen tål en högre bebyggelse och noga redovisar 
nackdelarna med att frångå detaljplanen just här så är det direkt stötande att skriva så. Vad är det 
som säger att kommunen vet bäst i det här fallet? Dessutom ökar risken för att ännu fler “olycksfall i 
arbetet” kommer att göras vad gäller byggnaders höjd i Haverdal. Jfr “badhotellet” i Särdal. Att frångå 
detaljplanen kanske blir praxis och avsteg kommer inte att betraktas som olycksfall framöver?

Samhällsföreningen skulle önska att alla förslag till ny bebyggelse i Haverdal beaktas särskilt noga 
när det gäller byggnadshöjd. Om nuvarande norm ofta frångås kommer samhället på sikt att ändra 
karaktär på ett icke önskvärt sätt.

Kommentaren i samrådsredogörelsen till sakägarna på sid 14, är också anmärkningsvärd:
“... Kommunen anser att den nya bebyggelsens höjd inte kommer bli dominerande i Haverdal då det 
endast handlar om cirka 2 meter högre än de högre byggnaderna i närområdet.”
Två meter! Det är ingen liten skillnad. Och det bekräftar vår farhåga ovan.

När det gäller insyn från det nya området har många synpunkter kommit från de närboende, men “...” 
kommunen bedömer inte att föreslagen bebyggelse innebär en betydande olägenhet för de närboende.”
Vad som är en betydande olägenhet varierar förstås från individ till individ, men när många närboende 
har påpekat just detta är det ett märkligt och mästrande sätt att uttrycka sig på.

Samhällsföreningen anser att större hänsyn borde ha tagits till de närboendes synpunkter 
och kvarstående anmärkningar, sid 15. Den farhåga som uttrycktes på samrådsmötet (sid 14 i 
samrådsredogörelsen) - att “... det inte kommer att ske några förändringar efter genomfört samrådet.” 
är sannolikt väl befogad. 

Vi vidhåller att den ökade trafiken som de nya bostäderna kommer att generera kommer att försämra 
trafiksäkerheten för skola och förskolor och står fast vid vårt förslag att bygga en ny in- och utfart 
från Kustvägen till det nya området. Naturligtvis bör då hastigheten på Kustvägen sänkas och säkra 
vänstersvängar möjliggöras. Det skulle också minska risken för fortsatt fortkörning på den delen av 
Kustvägen. 

Sedan samrådet har dessutom Klövervägen öppnats för genomfart mellan Särdalsvägen och 
Haverdalsvägen, vilket förändrar förutsättningarna väldigt mycket. Det gör att de trafik och 
bullermätningar som planförslaget utgår från inte längre är relevanta. De skulle behöva göras om. 
Jämför också Länsstyrelsens bedömning angående buller och ljudnivåer, sid 3 i samrådsredogörelsen, 
där de skriver att “Detta ryms inom detaljplanen men har inte säkerställts i planen.”

Vi är väl medvetna om att det är Trafikverket som är väghållare för Kustvägen, men kommunens 
tjänstepersoner borde ändå kunna lägga fram förslaget med en ny in- och utfart till Kustvägen för 
diskussion med Trafikverket utan att förkasta det i förväg. Det tycker vi är rimligt, särskilt eftersom 
så många invånare och även Haverdalsstrands vägförening har samma förslag, som grundas på lokal 
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kännedom om trafiken både på Kustvägen och Klövervägen.

Kommentar
Se samlade synpunkter under avsnittet ”samlade kommentarer till skrivelser från övriga remissinstanser 
och sakägare”. 

REMISSINSTANSER UTAN ERINRAN
• Lantmäteriemyndigheten 
• Räddningstjänsten
• Teknik- och fritidsnämnden
• Barn- och ungdomsnämnden
• Fastighetsnämnden
• Hemvårdsnämnden
• Pensionärsrådet
• Kommunala Funktionsrättsrådet
• Halmstads Energi och Miljö AB
• Ellevio
• Eon

SKRIVELSER FRÅN SAKÄGARE
FASTIGHETSÄGARE 1

Vi står fortfarande fast vid våra synpunkter ang Haverdal 15:2.
 
Ang bygget 15:2 som gränsar till vår tomt där det kommer vara parkeringsplatser. Där  kräver vi att 
det uppförs ett högt plank som avgränsar vår tomt hela vägen då det kommer bli mycket ökad trafik. 
Vilket även innebär avgaser/buller samt insyn och ljus ifrån bilarna som parkeras. Vi ser att detta 
påverkar oss väldigt negativt som ni säkert förstår. 

Utfarter mot klövervägen ser vi inte heller som positivt då de ger en ökad trafik förbi skolan och 
idrottshallen där folk redan kör fort och mycket. Många barn/ungdomar cyklar & går varje dag förbi 
på klövervägen och då känns det inte tryggt att öka biltrafiken på klövervägen mer än vad den redan 
är då det är ett känt problem sedan innan i Haverdal särskilt nu när klövervägen har öppnats upp från 
norr. Vi hade sett det som en bättre lösning att göra utfarten mot kustvägen för att trafiken inte ska 
öka förbi förskola/skola.

Ang Takhöjden tycker vi det absolut inte smälter in i området och förstår inte varför det ska byggas 
så högt? 

Vi tycker det är positivt med nya grannar och att de byggs i Haverdal men ser gärna att ni tänker om 
och tar till er våra synpunkter. 

Kommentar
Detaljplanen möjliggör fortsatt att plank kan uppföras, men ytterligare stöd har inte hittats för att 
kunna införa bestämmelse om att plank måste uppföras.   
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Se samlade synpunkter under avsnittet ”samlade kommentarer till skrivelser från övriga remissinstanser 
och sakägare” för ytterligare kommentarer.

FASTIGHETSÄGARE 2 
Vid mötet 16/3 2021 på Teams ang detaljplaneändringen, framförde vi ett antal synpunkter.  ( Även ett 
mail insändes några dagar senare) Vi framförde att vi tycker att trafiksituationen på Klövervägen kommer 
att bli ohållbar vid en ev nybyggnation på tomten Haverdal 15:2 .  Ni redovisade trafikmätningar/antal 
bilar som körde på Klövervägen under ett dygn, även det förmodade antalet trafikrörelser som skulle 
kunna bli vid en nybyggnation. Detta är förmodligen långt under vad verkligheten kommer att bli.
Vid den tidpunkten mätningen gjordes var Klövervägen avstängd i den norra delen, vilket den inte 
är längre. Vid vägföreningens årsmöte röstades det igenom att Klövervägen åter skulle öppnas för 
ordinarie trafik. Detta medför att er mätning av trafik inte  kommer att stämma överens med den 
nuvarande trafiksituationen. Även antalet parkeringar som är redovisat i planen anses vara för lite.  

Trots en mängd synpunkter vid mötet på team och via brev från både Samhällsföreningen och övriga 
medborgare med närhet till Haverdal 15:2  har ingen hänsyn tagits!! Med dessa anledningar vill vi 
överklaga ärendet och att kommunen ser över trafiksituationen igen.

Infarten till Haverdal 15:2 från Klövervägen ändras till Kustvägen istället.

Kommentar
Se samlade synpunkter under avsnittet ”samlade kommentarer till skrivelser från övriga remissinstander 
och sakägare” för kommentarer.

FASTIGHETSÄGARE 3
Vi har tagit del av samrådsredogörelsen och kan konstatera att kommunen inte är lyhörd för
åsikter, som kan tillgodose befintliga invånares fortsatta välmående i Haverdal utefter
Klövervägen.

Vi vill återigen påtala trafiksituationen på Klövervägen som det i granskningen inte alls tas någon 
hänsyn till. Vi delar Haverdals samhällsförenings åsikter och farhågor i denna fråga. Det talas 
återigen om den säkra trafikmiljön för cyklister och fotgängare. Bifogar därför bilder på leveranser till 
Trädgårdskompaniet där hela denna ”säkra trafiksituation” sätts ur spel ett antal gånger varje vecka. 
(Se bilder tagna vår 2021 längst bak i dokumentet).

Vill även påtala att vi har bosatt oss i Haverdal av en anledning, det är att det är friskare luft än inne i 
centrala Halmstad. Mycket märklig argumentering om Kustvägen, vi pratar här om ökningen av trafik 
på Klövervägen och för boende i närmiljön.

Vi delar även Haverdals samhällsförenings åsikter om dagvattnet. Vid kraftiga regn så forsar vattnet 
ner för Klövervägen. Med pågående klimatförändringar så kommer inte skyfallen att minska, vad än 
som anges i kommunens skyfallskartering 2019 än visar. De är baserade på data före den acceleration 
av klimatet som just nu pågår. Det är inte gott nog att kunna friskriva sig genom att säga att vattnet 
kommer att tas upp av fotbollsplanerna neråt vägen. Som Samhällsföreningen skriver – mycket 
tveksam lösning.
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Vi saknar fortfarande info om vilka byggnader man anser som likvärdiga dessa 35 meter långa och 9 
meter höga bostadshus i närmiljön.

Vi motsätter oss inte själva exploateringen av fastigheten men större hänsyn måste tas till befintlig 
närmiljö och boendes livskvalitet. Vi anser fortsatt att etableringen av bostäder är för omfattande, 
passar inte in byggnadsmässigt i området, kommer att påverka trafiksituationen, säkerheten och 
boendemiljön alltför negativt. Det kan inte vara kommunens mening att försämra livskvaliteten för 
redan boende i området på detta påtagliga sätt. Man måste lyssna på kommuninvånarna och inte 
gömma sig bakom paragrafer och vaga utredningar.

Vi var ett flertal personer på samrådet som hörde planarkitekten säga att ”nu hade man haft så många 
turer om utformning av byggnader med exploatören, att man inte kunde ta en ny diskussion om 
utformning”. Vill förtydliga detta då det sägs i kommunens kommentarer i granskningen ”att det är 
beklagligt att man inte tror att kommunen lyssnar på invånarna och gärna tar in synpunkter”. Insamling 
av synpunkter må det vara men ingen hänsyn tas till dem.
Det kan man se i vad som ”ändrats” från samråd till granskning – nästintill ingenting.

Kommentar
Kommunen har varit ute på plats vid leverans till trädgårdshandeln och bedömt att sikten är god och 
tackvare att gång- och cykelbanan är separerad från bilvägen är säkerheten god för de oskyddade 
trafikanterna. Nu när vägen öppnats i norr kan vändande av större lastbilar undvikas helt. 

Klövervägen har lägre trafikflöde än Kustvägen och inga större verksamheter med exempelvis fordon  
med tomgångskörning under en längre tid. Utifrån detta resonemanget bedömer kommunen att även 
Klövervägen ligger under den nedre utvärderingströskeln gällande tillåtna halter av partiklar och 
kväveoxid i utomhusluft. Gällande dagvattenfrågan anser kommunen att de krav på underlag som 
kan anses vara skäliga att ställa i detaljplaneskedet uppfylls på ett korrekt sätt.   

Planhandlingarna uppdateras med exempel på byggnader med liknande fasadlängder som tillåts i 
planförslaget. Ett exempel som återfinns i Haverdal är radhusen på Smeavägen 39L. Exakt likadant hus 
med både fasadlängden och höjden finns inte idag i Haverdal och kommunen anser att detta skulle bli 
ett bra tillskott som kan bidra till ett breddat bostadsutbud.  

Se samlade synpunkter under avsnittet ”samlade kommentarer till skrivelser från övriga remissinstanser 
och sakägare” för ytterligare kommentarer.

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

Sammanfattning av synpunkter som framförts vid samrådsmöte 16 mars 2021, via Microsoft teams:
- Den tillåtna nockhöjden skiljer sig mycket från omgivande bebyggelse och kommer ge stor insyn i 
deras trädgårdar och hem. Höjdskillnaderna på platsen förstärker upplevelsen av att byggnaderna är 
höga. Synpunkter finns även på att avståndet till befintlig bebyggelse är för kort. Tätheten och höjden 
på de nya radhusen kan medföra att det upplevs som en ”vägg”.
- Antal parkeringsplatser anses vara alldeles för lågt räknat. Även om kommunen vill att folk som 
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bosätter sig här endast har en bil så kommer det inte bli så i verkligheten. Bilar kommer belamra
Klövervägen utmed de närboendes fastigheter. Var ska gäster parkera? Ett förslag som framförs är att 
dra ner antalet radhus för att få plats med fler parkeringsplatser. De anser inte att buss är ett alternativ 
till bilen när man bor här, särskilt inte som småbarnsförälder.
-Ser kommunen endast till det som exploatören vill och struntar i hur det påverkar de som redan bor
runt omkring? En del av deltagarna upplever det så.
- I kartan över funktioner som visades i presentationen saknas Trädgårdskompaniet. Tänk även på att
det går en hel del tung trafik till denna verksamhet.
-Boende är oroliga för ökad trafik på Klövervägen. De vill se en infart från Kustvägen till det nya
området. Dock finns en risk att infarten används som smitväg för de som ska längre norrut på
Klövervägen.
-Det har redan vidtagits åtgärder på Klövervägen för att få ner hastigheten. Har man funderat på
ytterligare hastighetsbegränsningar, t ex vid skolan? På sommaren ökar trafiken markant, något som
det behövs tas hänsyn till.

En anonym skrivelse har inkommit till kommunen 3 maj 2021 angående eventuell förekomst av 
fladdermöss som troligen har sina bon i det gamla potatislagret. Detta berör ej detaljplansändringen 
men rivningslovet då fladdermöss är fridlysta. Den anonyma personen skriver även att kontakt med 
länsstyrelsen har tagits.

KVARSTÅENDE ANMÄRKNINGAR
• Krav på att plank måste uppföras mellan planområdet och Kustvägen har inte införts.
• Trafikmatning till området ändras inte.
• Antal parkeringsplatser utökas ej då förslaget följer kommunens parkeringsnorm.
• Byggnadernas tillåtna höjder och placering på fastigheten har inte sänkts och byggnadernas tillåtna 
fasadlängd har inte minskats.
• Ingen ytterligare dagvattenutredning har gjorts då den befintliga bedöms vara tillräcklig.
• Undersökning av betydande miljöpåverkan revideras inte.
• Synpunkter som ej hanteras inom detaljplan tillgodoses inte, till exempel krav på uppförande av hy-
resbostäder, hastighetssänkning och ny linjedragning för busstrafik.

FÖRTECKNING AV INKOMNA YTTRANDEN FRÅN SAKÄGARE OCH ÖVRIGA UNDER 
PLANPROCESSEN (SAMRÅD OCH GRANSKNING) 

Förteckning över sakägare och övriga som yttrat sig i samrådet och granskningen finns beskrivet i se-
parat dokument eftersom de innehåller personuppgifter och därför inte får publiceras på kommunens 
hemsida eller skickas via mail.

Samhällsbyggnadskontoret

Olof Selldén 
planchef 

Emeli Cornelius            
planarkitekt




