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INLEDNING
PLANHANDLINGAR

Till planförslaget hör följande handlingar:
• Denna planbeskrivning
• Plankarta med bestämmelser
• Undersökning av betydande miljöpåverkan (2022-09-13)

Tillgängligt på samhällsbyggnadsavdelningen finns även:
• Fastighetsförteckning (2022-08-31)
• Grundkarta (21-03-15)

Övriga handlingar/utredningar:
• Dagvattenutredning, (2022-05-11)
• Geoteknisk utredning, (2022-04-23)
• Kulturhistorisk utredning, (2021-01-15)

Detaljplanen har tagits fram utifrån bestämmelserna i Plan- och bygglag (PBL) 2010:900 samt 
Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan. Detaljplanen består 
av en plankarta med bestämmelser. Till planen fogas illustrationskarta och planbeskrivning. De 
ska underlätta förståelsen av detaljplanens innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften 
planen har. De har, till skillnad från plankartan, ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. 

Efter samråd och granskning tillkommer samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande där 
inkomna synpunkter sammanställs och besvaras.

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syfte
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av redan befintlig hotellverksamhet 
genom fler antal hotellrum, konferenslokaler och gemensamma utrymmen. Utvecklingen av hotellet 
syftar även till att tillgänglighetsanpassa verksamheten som idag inte uppfyller de krav som ställs. 
Ytterligare syfte med detaljplanen är att det ska finnas en ökad beredskap för besöksnäringen och 
turismens behov i framtiden. 

Huvuddrag
Fastigheten Vindbryggan 3 förtätas med en ny hotellbyggnad i den sydvästra delen av fastigheten. 
Den nya hotellbyggnaden inryms med cirka 70 stycken hotellrum, konferenslokaler och 
gemensamma utrymmen. Detaljplanen medger en nockhöjd på +34 meter över angivet nollplan 
vilket motsvarar 8 våningar. Den nya hotellbyggnaden föreslås bli högre än huvudbyggnaden som 
är +28 meter över angivet nollplan vilket innebär en byggnadshöjd på cirka 23 meter. Höjden 
föreslås dels för att möjliggöra maximal exploatering men även för att minimera visuell påverkan på 
stadsbilden och den kulturhistoriskt väderfulla miljön. 
Innergården som idag nås direkt från gatunivå förses med tak och byggs in vilket skapar möjlighet 
att använda taket som terrass. De båda gårdsbyggnaderna är inte tillgänglighetsanpassade och 
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genomförande av detaljplan innebär att de ersätts med en ny byggnad. Huvudbyggnaden mot Norra 
vägen bevaras och ges varsamhets-, skyddsbestämmelser samt rivningsförbud. 

BAKGRUND OCH UPPDRAG

Sökande inkom 2019-07-31 med begäran om planbesked för att med fler rum, konferenslokaler 
och gemensam utrymmen, utveckla hotellverksamheten på fastigheten Vindbryggan 3. Ansökan 
avser nybyggnad i område som omfattas av detaljplan. Åtgärden strider mot gällande detaljplan 
(1380K-P257, laga kraft 1952-10-16) avsett till byggnadshöjd och antal våningar. För att möjliggöra 
åtgärderna behöver detaljplanen ersättas med en ny detaljplan. 

Samhällsbyggnadskontoret fick 2020-02-04 KSU § 34 i uppdrag att upprätta detaljplan för 
fastigheten Vindbryggan 3 i centrala Halmstad. 

PLANDATA

Lägesbestämning och areal
Planområdet är beläget i centrala Halmstad och ingår i Kvarteret Vindbryggan. Kvarteret är 
avgränsat med Skolgatan i väster, Badhusgatan i norr, Norra vägen i öster och Fredriksvallsgatan i 
söder. Planområdet omfattar 1080,2 m2. 

Bild 1. Planområdets gräns syns i vitt ovanpå flygfoto från 2021.  

Markägoförhållanden

Fastigheten Vindbryggan 3 är i privat ägo. 
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MILJÖBEDÖMNING
Till nästa generation ska vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta. Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål. De miljömål som direkt eller indirekt 
berörs av detta planförslag är:

God bebyggd miljö: Ett effektivare utnyttjande av fastigheten innebär god hushållning med 
mark och att inte värdefull jordbruks- eller jungfrulig mark tas i anspråk. 

Begränsad klimatpåverkan: Planen påverkar miljömålet både positivt och negativt. 
Fastigheten är redan ianspråktagen med hårdgjorda ytor och ligger centralt. Kollektivtrafik, 
gång- och cykelvägar är väl utbyggd i centrala Halmstad vilket innebär att besökare ges god 
möjlighet att välja ett mer hållbart resande.
Utveckling av verksamheter och byggnationer innebär generellt ett ökat klimatavtryck, dels i 
byggskedet samt i driftskedet. 

Undersökning 
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (Miljöbalken 
6 kap och Plan- och bygglagen 4 kap 34 §) skall kommunen genomföra en strategisk 
miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Undersökningen av betydande miljöpåverkan är den analys som leder fram 
till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. Undersökningen 
upprättas i samband med framtagandet av planen och finns med som en bilaga, vilken 
samråds parallellt med planhandlingarna. 

Ställningstagande
Ett genomförande av planen anses inte medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför miljökonsekvensbeskrivning inte 
har upprättas.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
PLANER OCH PROGRAM

Översiktsplan
I kommunens översiktsplan Framtidsplan 2050, (laga kraft, 2022-08-12) är området utpekat 
som centralort där cirka 70% av kommunens invånare bor idag. Turism och besöksnäring ses 
i Framtidsplan 2050 som en egen kommersiell näringsgren med behov av ytor i framtiden. 
Samhällsplaneringen ska därför stå i beredskap för besöksnäringens framtida behov. Förtätning 
och ny bebyggelse i utpekade områden kring kollektivtrafikstråken är planeringsstrategin. Projektet 
ligger i linje med ambitionerna om förtätning och besöksnäringens utveckling i kommunens 
översiktsplan. Halmstad kommun är positiv till och välkomnar initiativ från näringen i allmänhet 
och till utveckling, i synnerhet av befintliga verksamheter.  

Gällande detaljplaner
Inom området gäller detaljplan 1380K-P257, laga kraft 1952-10-16. Detaljplanen har ingen 
genomförandetiden kvar. Den gällande planen medger ”BHS”, Område för bostads- och 
handelsändamål, sammanbyggda hus samt ”HS III”, område för handelsändamål, sammanbyggda 
hus med tre våningar. 

Bild 2. Planområde markerat i rött över gällande detaljplan 1380K-P275.



S A M R Å D S H A N D L I N G        7 ( 2 5 )  K S  2 0 2 0 / 0 0 3 4 7

RIKSINTRESSE OCH FÖRORDNANDE

Planområdet är beläget cirka 2 km sydväst om Alets naturreservat som är ett Natura 2000 område 
för habitatdirektiv. Planförslaget förväntas inte påverka reservatet negativt. 

Planområdet gränsar till riksintresse kulturmiljövård för Halmstad, Innerstaden och Östra förstaden. 
Enligt beskrivningen av riksintresset för kulturmiljövård (N 35) för Halmstad, Innerstaden och 
Östra förstaden ska varsamhet och beaktning ske vid ingripande på den kulturhistorisk värdefulla 
miljön. Det berör bland annat Halmstad som residens- och befästningsstad av medeltida ursprung, 
präglad av det tidiga 1600-talets planförnyelse och det expansiva skedet vid 1800-talets slut då den 
tidstypiska Östra Förstaden tillkom. 

Spår av ursprungligen medeltida befästningssystem bestående av stadskärnans halvrunda form, 
slottet, bevarade delar av befästningarna samt parker och breda huvudgator utanför de gamla 
vallarna. Andra lämningar från medeltidens stad är:
• Den stora stadskyrkan från 1400-talets förra hälft och vissa gatusträckningar och tomtfigurer. 
• Byggnader i tegel- och korsvirkeskonstruktion är representativa för den sydskandinaviska 

byggnadstraditionen under förindustriell tid och speglar stadens verksamheter och sociala 
skiktning. 

• Inslag av större stenhus från 1800-talets slut. 
• Residensstadens karaktärsbyggnader samt kajer och hamnanläggningar i stadens centrala parti. 
• Östra Förstaden med rutnätsplan från 1884, storstadsmässig stenhusbebyggelse, järnvägsstation 

och framförliggande park (hämtat ur riksantikvarie ämbetet 1995).

Nissan med omgivningar utgör riksintresse för friluftslivet; framför allt för fritidsfisket. Avståndet 
mellan planområdet och riksintresset uppskattas till 150 meter. 

Stora delar av centrala Halmstad ligger inom riksintresse för försvarsmakten med avseende på 
påverkansområde för väderradar samt för civil flygplats.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR
MARK, VATTEN OCH VEGETATION

Mark och vegetation
Marken i planområdet utgörs av hårdgjord yta som består utav bebyggelse samt gatusten. 

Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom 
området. Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap MB och är inte beläget inom område som 
bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan.

Vattenområden och strandskydd
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd.

Geotekniska förhållanden
Den marktekniska undersökningsrapporten (MUR) från 2022-04-25, visar att jordarten, enligt 
Sveriges Geologiska undersökning (SGU), utgörs av postglacial sand i norra delen av fastigheten och 
fyllning på silt i den södra. SGU:s jordsdjupskarta anger ett jorddjup till berg som varierar mellan 20 
och 30 meter under markytan. 

I kvarteret Vindbryggan har flertal potentiellt förorenade områden påträffats. På Vindbryggan 3 
har ett bekämpningsmedelslager med riskklass 2 identifierats. På Fastigheten Vindbryggan 7 har 
det tidigare varit en kemtvätt som identifieras med riskklass 2. På Vindbryggan 5 bedrevs tidigare 
en ytbehandlingsverksamhet med riskklass 3 och på Vindbryggan 2 respektive 13 har bilvård/
bilverkstad/åkeri identifierats men inte blivit riskklassade. 

En geoteknisk utredning, genomförd 2022-04-23, klassar marken inom fastigheten som 
högradonmark. Resultaten från den geotekniska utredningen bedöms inte kräva några 
kompletterade undersökningar i detta skede. 

Inom planområdet finns ingen känd skredrisk. 

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Några kända fornlämningar finns inte i området.

Planområdet berörs av kulturmiljöprogram för Norre katts park och Norra vägen samt 
kulturmiljöprogram för staden. Kulturmiljöpogrammet för Norre katts park och Norra vägen berör 
norra förstaden som har ett flertal värdefulla kulturmiljöer. De kulturmiljöer som ska beaktas är 
den kulturhistoriska värdefulla bebyggelsens individuella karaktär, volym, detaljer och material. 
Stadsplan och stenstadsbebyggelsens skala, artefakter och konst samt växtlighet ska även beaktas. 
  
Parker och torg
Fastigheten Vindbryggan 3 är centralt belägen i Halmstad med god tillgänglighet till stadens centrala 
parker och torg. De närmst belägna parker och torg är Norre katts park cirka 20 meter öst om 
fastigheten, Norre torg cirka 100 meter söder om fastigheten och Lilla torg cirka 150 meter söder om 
fastigheten. Norre katts park har ett varierat utbud av aktiviteter. I parken finns en lekplats och ett 
café/ restaurang Rotundan. I anslutning till parken ligger Bastionen. De närmst kringliggande parker 
och torg samt centrala Halmstad som helhet utformas och aktiveras säsongbaserat.    
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Behov av kompensationsåtgärder
Detaljplanen innebär inte att några områden med höga ekologiska eller rekreativa värden tas i 
anspråk för exploatering. Något behov av kompensationsåtgärder bedöms därmed inte vara aktuellt 
för denna detaljplan.

BEBYGGELSE

Befintlig bebyggelse i området består av flerbostadshus innehållande bostäder, olika verksamheter 
och arbetsplatser. 

I samband med 1800-talets befolkningsökning expanderade Halmstad med nya förstäder. Det första 
området utanför stadskärnan som planlades var Norra förstaden som 1882 delades in i regelbundna 
rutnätskvarter med plats för grönskande parker. Området kom sedan successivt att byggas ut efter 
denna plan med för sin tid höga stenhus i tre till fem våningar.

Vindbryggan 3 bebyggdes av Faktor (fabrikör) C Paulsson efter ritningar av stadsarkitekt Sven 
Gratz daterade 1904. Mot Norra vägen uppfördes ett högt stenhus i jugendstil med butiks- och 
kontorslokaler på bottenvåningen och bostäder på de övre våningarna. På innergården uppfördes 
en gårdsbyggnad i en våning med bostadsrum och avträde mot den sydvästra fastighetsgränsen. 
Lokalerna var svåruthyrda och olika verksamheter avlöste varandra. 

Bild 3. Gatubyggnad uppförd i jugendstil.                       Bild 4. Fotografi från väst som visar innergården, tagen efter 1930. 
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Gårdsbyggnaden mot norr byggdes 1910 och användes som saluhall. Fem år senare, år 1915 byggdes 
gårdsbyggnaden om till biograf och efter det, år 1930 gjordes en större ombyggnad och byggnaden 
inreddes med fyra mindre lägenheter. Sedan 1930 har inga om- eller tillbyggnader gjorts dock 
har mindre justeringar som fasadförändringar, byte av fönster och dörrar gjorts. Sedan många har 
hotellverksamhet bedrivits inom fastigheten, vilken idag går under namnet Hotel Norre Park.
(Hämtat ur kulturhistorisk utredning 2020, s. 6)

Bild 5. Gårdsbyggnad mot sydväst.                                                         Bild 6. Gårdsbyggnad mot norr.

Inom området finns av Kulturmiljö Halland utpekad bebyggelse av kulturhistoriskt värde, klass B, i 
en skala från A-C. 

Samhällsservice
Med planområdets centrala läge i Halmstad finns närhet till förskola, skola, service och vård. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gång- och cykeltrafik
Planområdet är väl försörjt med gång- och cykelbanor. Förutom ett väl utbyggt gång- och cykelnät 
inom parkområdet söder om planområdet finns det separata gång- och cykelbanor som förbinder 
området med stadens övergripande nät.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av region- och stadsbussar med busslinje nr 6, 7, 17, 316, 340, 351, 40 och 410. 
Hållplatsen är lokaliserad cirka 20 meter öster om planområdet. Turtätheten är flera turer/timma 
under dagtid vardagar, kvällar och helger. 

Biltrafik och  gator
Kring kvarteret Vindbryggan finns trafikerade gator; Skolgatan i väst, Fredriksvallsgatan i syd, 
Norra vägen i öst och Badhusgatan i norr. Hastigheten är begränsad till 40 km/h på Skolgatan samt 
Fredriksvallsgatan och 30 km/h på Norra vägen samt på Badhusgatan. 

Cykel- och bilparkering
Cirka 100 meter från planområdet finns ett parkeringshus ”Svartmunken”. Parkeringshuset 
innehåller 360 parkeringsplatser varav 20 stycken är laddplatser för elfordon. Cirka 500 meter 
nordväst om planområdet intill Gunillaparken finns ytterligare ett parkeringshus ”Radioplan” med 
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270 parkeringsplatser, varav 137 hyrs ut och finns i låst del. 
En avgiftsfri parkeringsplats är belägen cirka 500 meter nordöst om planområdet i anslutning till 
Norra Infartsleden. Gatu/ markparkeringar finns i anslutning till planområdet. 

Cykelparkering sker idag inom fastigheten. 

HÄLSA OCH SÄKERHET

Miljökvalitetsnormer
I Sverige finns det miljökvalitetsnormer för luft, vattenkvalitet och buller. Utgångspunkten för 
en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad människan och naturen 
bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. Kommuner och myndigheter har 
huvudansvaret för att normerna följs, men ett visst ansvar finns även hos olika verksamhetsutövare. 
Enligt miljöbalken ska alla ha kunskap om sin miljöpåverkan och självmant utföra rimliga åtgärder 
för att begränsa verksamhetens hälso- och miljöpåverkan.

Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och myndigheter planerar och planlägger, bedriver 
tillsyn och ger tillstånd till att driva anläggningar. Hur beslutande myndighet ska förhålla sig till 
normer vid planering eller prövning av nya och ändrade verksamheter regleras bland annat i plan- 
och bygglagen och miljöbalken.

Social hållbarhet
Halmstad är huvudort i kommunen och är även en regional tillväxtmotor. Befintlig hotellverksamhet 
bidrar till Halmstad som regional nod och ett livaktigt centrum. 

Sett till sociala aspekter och kollektivtrafik är planområdet väl integrerat med staden och regionen. 
Från rececentrum är det cirka 1,5 km och turtätheten är hög. 

RISK 

Störande verksamheter och farligt gods
Planområdet berörs inte av vare sig störande verksamheter eller farligt gods.

Skyfall och dagvatten 
I kommunens översiktliga skyfallskartering samt i dagvattenutredningen som genomfördes av 
SWECSA 2022-06-14, påvisas en lågpunkt på 3 meter i korsningen Fredriksvallsgatan och skolgatan 
sydväst om Kv. Vindbryggan. Avrinningsvägen går längs med gatorna och samlas i korsningen. Det
befintliga ledningsnätet tar sedan vattnet mot Nissan, vidare trycks vattnet upp i Norre Katts park 
som har en lågpunkt på cirka 2 meter. 

Skyfallet behöver kunna hanteras inom fastigheten för att inte försämra översvämningsrisken för 
omkringliggande fastigheter. Läs mer om hur dagvatten hanteras under rubriken ”Planförslag och 
konsekvenser -Dagvatten på s. 18-20.  
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Bild 7. Skyfallskartering med markerade lågpunkter. 

Översvämning 
Enligt länsstyrelsens och myndigheten för samhällsskydd och beredskaps översvämningskarteringar  
finns risk för översvämning i Norre katts park. Enligt karteringen bedöms inte planområdet påverkas 
av höjda havsnivåer. 

Bild 8. Översvämningkartering 

Vindbryggan 3 

©Lantmäteriet

0 25 5012,5 m 1:1 000

Teckenförklaring
Lst Högsta beräknade havsnivå år 2012
Lst Högsta beräknade havsnivå år 2100
MSB Översvämningskartering Högsta flöde
MSB Översvämningskartering 100 årsflöde

Ortofoto färg 0,5 m upplösning

±

2022-08-08
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Buller
Trafikmängden på Skolgatan, Fredriksvallsgatan, Norra vägen och Badhusgatan bedöms inte så stor 
att den avseende vägtrafikbuller bör vara ett problem. För lokaler avsedda för tillfällig vistelse eller 
tillfälligt boende, exempelvis hotell och vandrarhem, finns inga riktvärden för ljudnivåer utomhus. 
Specifik trafikräkning på gatorna har därför inte gjorts. I Halmstad kommuns bullerkartering från 
2016 uppmäts den ekvivalenta ljudnivån omkring 62 dBA vid fasad i anslutning Fredriksvallsgatan 
och Norra vägen. 

Bild 9. Bullerkartering för Halmstad 2016. Ekvivalent ljudnivå. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Energiförsörjning
Kommunens handlingsprogram för hållbar energi 2015-2020 anger mål och riktlinjer för en effektiv 
och hållbar energianvändning. Fjärrvärme finns utbyggt i området och befintlig bebyggelse är 
ansluten och det finns möjlighet att ansluta ny bebyggelse till fjärrvärmenätet. 

Dricks- och spillvatten
Kommunala vatten- och avloppsledningar finns utbyggda inom planområdet och fastigheten är 
ansluten till ledningsnätet med en dagvattenledning dimension 225 betong, spillvatten/avlopp 225 
betong och vatten 50 PEM (polyeten). Fastigheten har dock ett kombinerat system för dagvatten och 
spillvatten i dagsläget. Kapacitet finns för att ansluta ytterligare abonnenter. 

Dagvatten
Taken avvattnas via stuprör medan innergården avvattnas via två rännstensbrunnar. Allt 
regnvatten förutom ett stuprör längs Norra vägen går sedan via kombinerade spillvatten- och 
dagvattenledningar under innergården och vidare under byggnaden där två till spillvattenledningar 
kopplas på och sedan ansluts det på den befintliga spillvattenservisen. Vattnet fortsätter sedan i 
kommunens ledningsnät bort till reningsverket. 

Stupröret som inte är kopplat på de kombinerade ledningarna rinner idag rakt ut på trottoaren. 
Därefter plockas vattnet upp av rännstensbrunnar i gatan och följer sedan ledningsnätet för 
dagvatten till recipienten Nissan.
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Avfallshantering
Avfallshanteringen ska hanteras i enlighet med ”Renhållningsordning för Halmstads kommun”. 
Avfall Sveriges råd och anvisningar samt krav från Arbetsmiljöverket bör uppfyllas. I Boverkets 
byggregler (BBR) finns bestämmelser om vilka krav på avfallsutrymmen och hämtningsvägar som 
ska tillämpas.

PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER
MARK, VATTEN OCH VEGETATION

Mark och vegetation
Planområdet omfattar ca 1080 m2 varav cirka 740 m2 består av bebyggelse och hårdgjord yta. Ett 
genomförande av detaljplanen skulle innebära att totala planområdet består av bebyggelse. 

Vattenområden och strandskydd
Berör inte planområdet. 

Geotekniska förhållanden
Inom kvarteret Vindbryggan har flera inventerade och identifierade potentiellt förorenade områden 
påträffats. Förorenad mark behöver utredas vidare mellan samråd och granskning. 

En geoteknisk utredning i samband med planarbetet har genomförts. Marken inom fastigheten är 
klassad som högradonmark och byggnader bör uppföras radonsäkert. 

Området omkring planområdet är bebyggt och det föreligger ingen skredrisk. Vid behov 
av detaljerad geoteknisk undersökning genomförs den av berörd exploatör i samband med 
projekteringen av utbyggnaden. 

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Några fornlämningar är inte kända inom planområdet. Om fornlämning ändå påträffas under 
grävning eller annat arbete ska, enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen, arbetet omedelbart avbrytas och 
förhållandet anmälas till länsstyrelsen. 

Planområdet berörs av kulturmiljöprogram för Norre katts park och Norra vägen samt 
kulturmiljöprogram för staden. I den länstäckande bebyggelseinventeringen som genomfördes 
2005-2009 bedömdes byggnaderna på fastigheten vara kulturhistoriskt värdefulla klass B, i en skala 
från A-C. Då byggnaderna är av kulturhistoriskt värde omfattas de av plan- och bygglagens krav på 
varsamhet och förbud för förvanskning (kap 8 §§13, 17). Huvudbyggnaden på fastigheten bevaras 
och ges skydds-, varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud enligt detaljplan. Gårdsbyggnaderna 
skyddas inte i detaljplanen. 

Detaljplanen skyddar inte gårdsmiljön eller de två B-klassade gårdsbyggnaderna. Kommunens 
bedömning är att planförslaget kommer påverka den kulturhistoriska miljön negativt om 
gårdsbyggnaderna rivs.

En annan påverkan enligt planförslaget är den visuella påverkan på kulturmiljön då volym och 
karaktär avviker mot denna. Kommunens avvägning är att den visuella påverkan inte är så pass 
dominerande att det innebär en allt för stor negativ påverkan på den kulturhistoriska miljön. Detta 
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för att byggnaden inte kommer vara påtagligt synlig. I detta fall har kommunen gjort bedömningen 
att den nya bebyggelsen inte bör efterlikna den befintliga för att synliggöra olika tidepoker i 
stadsväven.   

BEBYGGELSE

Användning 
Användningen ”C”, centrumverksamhet medges i detaljplanen.

Gestaltning
Den övergripande bebyggelsen i Halmstad centrum består av flerbostadshus med 4-8 våningar. 
Omkringliggande bebyggelse samt bebyggelsen inom planområdet är från olika tidsepoker, vilket 
synliggörs av dess varierande uttryck. Värdeskapande arkitektoniska karaktärsdrag är viktiga att ta 
hänsyn till för att ny bebyggelse inte ska bli ett dominerande inslag i stadsbilden. De värdeskapande 
karaktärerna som finns inom planområdet och i den omkringliggande bebyggelsen är ett varierande 
taklandskap med sluttande tegeltak, plåttak i rött och kyrkans torn. Fasaderna är i olika sorters rött 
tegel med inslag av material som puts och skivmaterial. Inom planområdet är miljön på innergården 
värdeskapande då den omsluts av byggnader och skärmas av från staden. Det finns idag en tydlig 
baksida till befintligt hotells representativa påkostade utformning. Gestaltningen för ny bebyggelse 
ska därför ta hänsyn till omkringliggande byggnaders fasadutformning, fönstersättning, taklandskap 
och volymer. Ny bebyggelse bör på ett respektfullt sätt samspela med gatubyggnaden och upplevas 
som ett tillägg till byggnaden.  

I den kulturhistoriska utredningen som gjordes under december 2020- januari 2021 av kulturmiljö 
Halland föreslås förslag till planbestämmelser. Följande bestämmelser för huvudbyggnad medges i 
planförslaget:

r  – Byggnad får inte rivas.
q1  – Fasad mot gatan ska bibehållas avseende grov kvaderhuggen sockelvåning med välvda   
    öppningar, slätputsade partier kombinerade med tegeldekor och mönstermurade partier samt  
    ankarslut.
q2 – Befintlig fasad med synligt rött tegel mot gården ska bibehållas.
q3 – Innan gårdsbyggnaderna rivs ska de dokumenteras kulturhistoriskt, avseende befintligt   
         utseende. 
f1 – Vid byte av fönster ska fönster i fasad mot gård vara indelade med sex lufter enligt   
    orginalfönster. 
k1 – Vid byte av fönster ska ursprungligt utförande vara vägledande. Fönster i gatufasad ska   
    vara indelade i fyra respektive sex lufter. De övre bågarna i varje fönster ska vara småspröjsade.  
    Fönsterpartier i sockelvåning ska bibehålla nuvarande indelning.
k2   –Takfall mot Norra Vägen ska vara täckt med skiffer. Takfall mot gården ska ha röd falsad plåt.  
    Befintliga plåttäckta takkupor samt frontespis bibehålls till formen. 
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Bild 10. Beskrivning av gatubyggnadens fasad mot Norra vägen.               Bild 11. Orginalfönster mot gård.                            

Ny bebyggelse placeras i fastighetens sydvästra hörn för att ge minsta möjliga skuggverkan 
på omkringliggande fastigheter och innergårdar (se solstudie på s. 18). Föreslagen detaljplan 
medger en nockhöjd på +34 meter över angivet nollplan. I planförslaget ges följande 
utformningsbestämmelseför ny byggnad: 

f2 –Fasad ska utföras i ett fasadmaterial som anknyter väl till gårdsmiljöns och omkringliggande 
bebyggelses röda tegelfasader.
 
Syftet med utformningsbestämmelsen är att ny byggnad ska anpassas till omkringliggande 
bebyggelse avseende färgsättning. Ett annat syfte med utformningsbestämmelsen är att ny byggnad 
ges en diskret gestaltning som inte dominerar gatubyggnaden eller stadsbilden och som samspelar 
med omkringliggande bebyggelse.  

Den befintliga innergården byggs samman med fastighetens övriga bebyggelse. Föreslagen detaljplan 
medger en nockhöjd på +10 meter över angivet nollplan. Ett genomförande av detaljplanen kan 
medföra att de två B-klassade gårdsbyggnaderna rivs. Möjligheten att renovera gårdsbyggnaderna 
har studerats men dess utformning medför svårigheter med att bedriva hotellverksamhet i 
byggnaderna eftersom logistiken vid in- och utlastning är mycket betungande. 

 

Bild 12. Illustrationskarta, Vindbryggan 3. 

3

3

6
6

6

5

5

5

5

4

4

4

na
ta

gl
ok

S
na

ta
gl

ok
S

Norra vägen

Norra vägen

Fredriksvallsgatan

Fredriksvallsgatan

HALMSTAD

HALMSTAD

HALMSTAD

HALMSTAD

KLOSTRETKLOSTRET

5:1

5:1

5:1

5:1

11

44

66

5151

22

55

773131

Gatubyggnad Ny byggnad Takterrass 



S A M R Å D S H A N D L I N G        1 7 ( 2 5 )  K S  2 0 2 0 / 0 0 3 4 7

Den nya hotellbyggnaden kommer huvudsakligen vara synlig från två positioner längs 
Fredriksvallsgatan. En över den låga butikslokalen på fastigheten Vindbryggan 2 samt vid 
Svartmunkens parkeringshus. Byggnaden bedöms därför inte bli ett dominerande inslag i 
stadsbilden. 

Bild 13. Volymskiss framtagen av Halmstad kommun. Vy från Fredriksvallsgatan. 

Bild 14. Volymskiss framtagen av Halmstad kommun. Vy från taket på Svartmunkens parkeringshus. 
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Såväl befintlig som ny högre bebyggelse skapar skuggor, vilka mer eller mindre påverkar 
intilliggande bebyggelse. Skuggan faller på intilliggande fastighet Vindbryggan 6 mitt på dagen. En 
placering i fastighetens sydvästra hörn bidrar dock till minst påverkan på intilliggande bebyggelse 
där främst den egna fastigheten skuggas av den nya byggnaden. Solstudien är framtagen av Krook 
och Tjäder 2019-05-31. Bilderna nedan illustrerar sol- och skuggförhållanden vid olika tidpunkter 
på året. 

20 Mars 

 Kl. 09:00                                                         Kl 12:00                                                      Kl. 17:00

21 Juni 

 Kl. 09:00                                                         Kl 12:00                                                      Kl. 17:00

22 November 

 Kl 09:00                                                         Kl 12:00                                                      Kl 15:00
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Samhällsservice
Fastigheten Vindbryggan 3 ligger centralt i Halmstad med offentlig och kommersiell service
på gångavstånd. Området ligger med mycket goda förutsättningarna att utnyttja cykel- och 
kollektivtrafik. 

GATOR OCH TRAFIK

Gång- och cykeltrafik
Planförslaget inbegriper inga separata gång- och cykelvägar. 

Kollektivtrafik
En utbyggnad enligt planförslaget ökar underlaget något för befintlig kollektivtrafik. 

Biltrafik och gator
Hotellverksamhetens utveckling kommer bidra till ett ökat behov av in och utlastning vilket kan 
generera en viss mängd ökad trafik. 

Cykel- och bilparkering
Framtagen parkeringsutredning av Krook och Tjäder från 2019 påvisar att parkeringsbehovet 
för hela verksamheten, med i dagsläget 12 anställda och 54 tillgängliga rum bedöms uppgå till i 
genomsnitt 29 platser per dag. Bedömningen utgår från genomsnittlig beläggningsgrad för rummen 
och andel besökare som kommer med bil samt att det för personal finns ett behov av 3 platser. 

För de cirka 70 nya rum som planeras bedöms det tillkommande parkeringsbehovet, enligt 
samma resonemang som ovan, till i genomsnitt ytterligare 29 platser per dag, beräknat på en lägre 
beläggningsgrad. Bedömningen är att parkeringsplatserna i närområdet räcker till för detta.
De gångavstånd som i kommunens parkeringsnorm anges som acceptabla uppgår för besökare till 
200 meter, och uppnås för dem som använder P-huset Svartmunken. Därifrån är det cirka 140
meters gångavstånd till hotellets entré.

Cykel- och bilparkering behöver utredas vidare mellan samråd och granskning för att säkerställa att 
kommunens parkeringsnorm uppfylls. Möjligheten om ett nyttjandeavtal mellan fastigheten och 
kommunens parkeringshus med ett gångavstånd på maximalt 200 meter behöver utredas. 
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Bild 15. Karta framtagen av Krook och Tjäder från parkeringsutredning 2019.  

HÄLSA OCH SÄKERHET

Miljökvalitetsnormer
Av de luftföroreningar som biltrafiken för med sig är det främst kvävedioxid och partiklar (PM10) 
som kan ha betydelse för hälsa och miljö. Planförslaget bidrar till ett ökat behov av bilparkeringar 
samtidigt som planens läge ger goda förutsättningar för hållbart resande för både personal och gäster 
till hotellet. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar bedöms därmed inte överskridas 
med planens genomförande. 

Miljökvalitetsnormerna för grundvatten bedöms inte påverkas kvantitativt eller kvalitativt då 
planområdet till största del redan är hårdgjort. Miljökvalitetsnormerna för ytvatten påverkas inte, 
då området redan är hårdgjort och samma mängder som idag föreslås ledas via det kommunala 
dagvattensystemet och vidare till recipienten Nissan. 

Social hållbarhet
Enligt bestämmelserna i PBL 1 kap §1 och 2 kap 3§ ska planläggning av mark och vatten främja 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en från social synpunkt god livsmiljö som är 
tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper. Planförslaget tillgodoser jämställdhet genom 
att tillgänglighetsanpassa fastighetens byggnader. Hotellverksamheten utökar kapaciteten vilket 
kan bidra till att fler arbetstillfällen skapas. Närhet till goda kollektivtrafikförbindelser och centrum 
främjar den sociala hållbarheten då det är tillgängligt för alla oavsett förutsättningar, kön och ålder. 
Närhet till centrum och möjlighet för en ökad besöksnäring kan även bidra positivt till näringslivet 
med ökad köpkraft. 
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Störande verksamheter och farligt gods
Planförslaget berörs inte av vare sig störande verksamheter eller farligt gods.

Risk
Planförslaget bedöms inte medföra någon risk för för hälsa och säkerhet. 

Se under rubriken ”Dagvatten” på s. 21. 

Buller
För lokaler avsedda för tillfällig vistelse eller tillfälligt boende, exempelvis hotell och vandrarhem, 
finns inga riktvärden för ljudnivåer utomhus. Den mindre mängd som genereras av planförslaget 
bedöms inte medföra ökade bullernivåer i den omfattning att MKN för buller överskrids. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Energiförsörjning
Befintlig bebyggelse inom planområdet är ansluten till fjärrvärmenätverket. Ny bebyggelse föreslås 
anslutas till fjärrvärmenätet.

Dricks- och spillvatten
Den nya bebyggelsen kan ansluta sig till det befintliga lednings-nätet.

Dagvatten
Regnvattnet från fastigheten rinner i dagsläget på taken, ned till marken och vidare ner i 
spillvattenservisen och påverkar inte recipienten Nissan. Ett genomförande av detaljplanen innebär 
att fastigheten helt täcks av tak och alla stuprör kopplas till fastighetens dagvattenservis. Regnvatten 
från tak medför i regel ingen större förorening. Därför bedöms rening av dagvatten på fastigheten 
överflödigt då det inte kommer att bidra till en ökad förorening i recipienten.

Fastigheten har idag en servis för dagvatten som ligger i mitten av östra byggnaden som inte 
används. Allt dagvatten och spillvatten från fastigheten rinner i ett gemensamt ledningssytem. Vid 
ombyggnation ska allt regnvatten separeras från det gemensamma ledningssystemet och ett nytt 
dagvattenledningsnät ska anläggas. 

20-års regn 
Dagvattenutredningen som utfördes 2022-06-04 av SEWCA påvisar att den befintliga 
dagvattenservisen klarar ett flöde på 49 liter per sekund vid ett 20- års regn. Den befintliga servisen 
kommer även klara flödet vid ett genomförande av detaljplan. 

Skyfall från fastigheten sker till största del via ledningar till kommunens servis, en del av skyfallet 
rinner via ett stuprör ner på trottoaren längs Norra vägen. Det stuprör som idag rinner ut på 
trottoaren har ett flöde på 2,2 liter per sekund. Ett genomförande av detaljplan och om ny 
byggnad ansluts till dagvattennätverket bidrar det till ett ökat flöde mellan 34,3- 36,5 liter per 
sekund. SWECA (2022) rekommenderar att detta stuprör inte ansluts till fastighetens befintliga 
dagvattenservisservis utan att det rinner ut på trottoaren.
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100- års regn 
För extrem nederbördssituation med regnåterkomsttid på 100-år blir flödet 58,4 liter per sekund. 
Den befintliga servisen klarar inte detta flöde och åtgärder behöver tillämpas. Skyfall kommer 
hanteras inom fastigheten.

Flödet som behöver fördröjas för att servisen ska klara ett skyfall vid ett 100-års regn är 9,4 liter per 
sekund, vilket motsvarar 5,8m³. SWECA (2022) ger växtbädd, sedumtak eller en kombination som 
exempel på möjliga åtgärder för att kunna fördröja 5,8m³ inom fastigheten. 

För att växtbädden ska klara av att hantera 5,8m³ vatten krävs en yta på 29m². För att undvika att 
en stor yta av terrassen tas i anspråk bör terrassen utformas som en översvämningsbar yta med 
upphöjda kanter.

Bild 16. Exempelskiss på växtbädd framtagen av SWECA.           Bild 17. Exempelskiss på upphöjd tät regnbädd        
                framtagen av SWECA. 

Bild 18. Uppbyggnad av sedumtak framtagen av SWECA. 

Avfallshantering
Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering.



S A M R Å D S H A N D L I N G        2 3 ( 2 5 )  K S  2 0 2 0 / 0 0 3 4 7

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan
Tid Planprocessen
kv. 3 
2022

Samråd

kv. 1 
2023

Granskning

kv. 2 
2023

Antagande 

kv. 3 
2023

Laga kraft

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

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

Ansvarsfördelning
Anläggning Genomförande, drift
Allmänt VA-nät Laholmsbuktens VA
El, fjärrvärme HEM
Bredband Halmstad stadsnät
Allmän platsmark (gata /natur) Ej aktuellt 
Kvartersmark Berörd markägare / exploatör

Huvudmannaskap
Detaljplanen omfattar ingen allmän plats. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning
Planen medför inte att några fastighetsbildningsåtgärder behöver ske.

Servitut
Eventuella rättigheter/servitut ombesörjes och bekostas av berörd markägare/exploatör.



24 (25)  S A M R Å D S H A N D L I N G K S  2 0 2 0 / 0 0 3 4 7

Gemensamhetsanläggning
Planområdet omfattas inte av någon gemensamhetsanläggning. 

EKONOMISKA FRÅGOR

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

Utbyggnad av erforderliga dagvattenanläggningar inom planområdet genomförs och bekostas av
markägaren/exploatören.

Markägare/exploatören betalar anslutningsavgift för dricks- och spillvatten, vilken regleras enligt
gällande taxa. Elanslutning uttages i enlighet med gällande taxa.

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

Kostnaderna för upprättande av detaljplanen regleras i plankostnadsavtal mellan Halmstads 
kommun och markägaren/exploatören. Planavgift i samband med bygglov kommer därför inte att 
tas ut.

Exploateringsavtal
Exploateringsavtal tecknas vid behov mellan exploatör och Halmstad kommun och ska 
antas i samband med detaljplanens antagande. Avtalet ska bl.a. komma att reglera ansvar, 
kostnadsfördelningar och vem som initierar det fortsatta arbetet med att genomföra detaljplanen.

Ersättningsskyldighet
Vid varsamhetsbestämmelser finns inga ersättningsregler och därmed kan kommunen inte bli 
ersättningsskyldig.

Byggnaden har, utöver varsamhetsbestämmelser, belagts med rivningsförbud och 
skyddsbestämmelser. Vid rivningsförbud och skyddsbestämmelser kan ersättningen utgå, enligt PBL 
14 kap 7 § samt 10 §. Avtal ska tecknas med fastighetsägaren om att ingen ersättning kommer att 
utgå.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

• Frida Löfgren   Samhällsbyggnadskontoret 
• Emma Zander   Samhällsbyggnadskontoret 
• Ulf Wallinder    Laholmsbuktens VA
• Claes Andersson   HEM 
• Annica Pålsson   Teknik och fritid 
• Per- Anders Linder   Bygg- och miljöförvaltningen 
• Kajsa Sparrings   Bygg- och miljöförvaltningen 
• Tora Pederby               Bygg- och miljöförvaltningen
• Gert Heinsvig               Räddningstjänsten 
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