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INLEDNING
PLANHANDLINGAR

Till planförslaget hör följande handlingar:
• Denna planbeskrivning
• Plankarta med bestämmelser
• Illustrationskarta
• Undersökning av betydande miljöpåverkan

Tillgängligt på samhällsbyggnadskontoret finns också:
• Fastighetsförteckning
• Grundkarta

Övriga handlingar/utredningar:
• Dagvattenutredning
• Naturvärdesinventering
• Expertutlåtande avseende mindre hackspett
• Trädinventering
• PM Gestaltning
• Byggnadsantikvarisk utredning
• Antikvariskt utlåtande
• Geotekniskt PM
• MUR geoteknik
• Trafikbullerutredning
• Bilagor Trafikbullerutredning

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

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

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syfte
Detaljplanens huvudsyfte är att genom en ny broförbindelse i höjd med Slottsmöllan säkra 
allmänhetens tillgång till en trafiksäker koppling över Nissan i den norra delen av Halmstad.

Ett andra syfte är att ta tillvara på och utveckla den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom 
Slottsmöllanområdet genom att möjliggöra nya användningar som är bättre anpassade till dagens 
behov.
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Huvuddrag
Planförslaget innebär att en bro för bil- gång- och cykeltrafik med tillhörande funktioner kan tillskapas. 
Brons sträckning har anpassats till de höga naturvärdena på platsen och byggs utan några nedslag i 
ån, för att på så vis göra så lite påverkan som möjligt på själva vattendraget. Brofästena dras in mot 
land för att bibehålla befintlig möjlighet till rörelse längs Nissan. Cykelvägen över bron ansluts till 
befintliga cykelvägar längs Frennarpsvägen respektive Sperlingsholmsvägen. 

Brons balkar föreslås lackeras med en klar, lugn, blå kulör. Det blå kopplar an till vattnet och 
himlen. Bron blir identitetsskapande och knyter an till platsen utan att varken konkurrera med, 
eller efterapa, den gamla Slottsmöllebron. 

Lösningar för att ta hand om dagvatten planeras på båda sidor bron. För de bostäder där den ökade 
trafikmängden innebär bullernivåer över godkända riktvärden planeras åtgärder, t ex bullerskärm 
och fasadnära åtgärder.

Planförslaget möjliggör även en utveckling av den kulturhistoriskt värdefulla och unika miljön 
kring Ladugårdsområdet, vilket kan stärka Halmstad som besöksort. Den övergripande visionen är 
att utveckla arvet av unika tillgångar och skapa en ny mötesplats genom att ta till vara på uttjänta 
ladugårdsbyggnader, försiktigt renovera och ge dem nytt innehåll. Samtliga byggnader förses med 
varsamhetsbestämmelser och flera även skyddsbestämmelser och rivningsförbud.

Genom att tillföra en variation av användningar och funktioner stärks stadsdelen med service 
och arbetsplatser för de som bor och verkar i området samt skapar möjligheter för fler att göra 
det i framtiden. På så sätt bildas naturliga mötesplatser där de olika funktionerna stärker varandra 
samtidtigt som det skapas ett nytt besöksmål för Halmstadbor och tillresande. Genom att omvandla 
Ladugårdsområdet till en mer trivsam vistelseyta stärks också områdets funktion som spontan 
mötesplats. Fler bostäder i området innebär att det rör sig fler människor på platsen under större delen 
av dygnet, vilket är positivt för upplevelsen av trygghet.

Bild över planområde
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UPPDRAG

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2019-01-15 KSU § 4 att ge samhälls- 
byggnadskontoret i uppdrag att i detaljplan pröva läge för ny bro och samtidigt pröva bostads- och 
centrumändamål för några av de befintliga byggnaderna inom Slottsmöllanområdet.

BAKGRUND

Historiken som föranlett planuppdraget är lång. Tankar om en ny koppling över Nissan i detta läge 
fanns med redan när stadsplan för del av Frennarpsområdet togs fram 1975. Det fanns då förslag på 
en eventull framtida koppling över Nissan som skulle ansluta till Norra Infartsleden. Det har även 
visat sig att det redan innan Slottsmöllebron byggdes i slutet på 1870 talet fanns en bro över Nissan i 
närheten av det område som nu undersöks. Den första bron slogs emellertid sönder av islossning och 
ersattes av nuvarande bro.

Utdrag ur Stadsplan för del av Frennarpsområdet  Streckad blå linje visar ungefärligt läge 
för den första bron

Från 90-talets början och framåt har överenskommelser slutits mellan kommunen och Slottmöllans 
fastighets AB om användande och drift av de befintliga Slottsmöllebroarna. 2006 påbörjades en 
detaljplan för Slottsmöllanområdet, men planen antogs aldrig. 2015 upptogs förhandlingarna igen 
och i januari 2019 beslutades att i detaljplan pröva läge för en ny bro och samtidigt pröva bostads- och 
centrumändamål för några av de befintliga byggnaderna inom Slottsmöllanområdet. Avtal slöts även 
om den fastighetsreglering som krävs för den nya bron samt om nyttjande av de befintliga broarna 
under 5 år framåt. 
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PLANDATA

Lägesbestämning och areal
Planområdet är beläget cirka 1,5 kilometer från Halmstad centrum. Området avgränsas i norr av 
Speringsholmsvägen och Alfreds ängar och i söder av de befintliga broarna. I öster gränsar planområdet 
till bostadsområdet Frennarp och i väster till Sperlingsholmsvägen och Wallbergsskolans utemiljö.

Markägoförhållanden
Fastigheten Halmstad 10:26 ägs av Halmstads kommun medan resterande fastigheter inom 
planområdet är i privat ägo.

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
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Levande sjöar och vattendrag
• Ett rikt växt- och djurliv

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Enligt PBL 4 kap 34 § samt Miljöbalken SFS 1998:808 ska detaljplaner, vars genomförande kan antas 
innebära betydande miljöpåverkan, miljöbedömas och en strategisk miljöbedömning upprättas. 
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 
I undersökningen konstaterades att ett genomförande av planens genomförande kan innebära 
betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten 
och andra resurser eftersom: 

• Bedöms ha en stor omgivningspåverkan
• Påverkar riksintressen
• Påverkar gällande strandskydd
• Påverkar vattenskyddsområde
• Påverkar nyckelbiotop
• Berör rödlistade arter som omfattas av artskyddsförordningen

En miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram mellan samråd och granskning.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I  Framtidsplan 2030 föreslås en ny bro över Nissan som ersättning för Slottsmöllebroarna. I 
översiktsplanen framhålls att den nya brons läge behöver preciseras i en utredning där hänsyn tas 
till befintliga och planerade strukturer, kulturmiljövärden och ny centrumnod vid Slottsmöllan/
Tegelbruket. Detaljplanen bedöms bidra till att uppnå dessa intentioner.

För den bebyggda delen av planområdet beskrivs det i översiktsplanen att bebyggelsens karaktär, 
genom omvandling av dess användning, ska tas till vara och renoveras där stor hänsyn ska tas till 
den särpräglade tegelarkitekturen. Förslaget om att omvandla befintliga byggnader till bostäder eller 
centrumändamål bedöms därför följa översiktsplanens intentioner.

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

I Handlingsprogram för hållbara transporter beskrivs att för ökad handlingsfrihet avsätts vägreservat 
inom området för en framtida utbyggnad. Förslaget överensstämmer med detta. Handlingsprogrammet 
anger att i första hand ska åtgärder prioriteras som gynnar persontransporter med gång, cykel och 
kollektivtrafik samt godstransporter med järnväg och sjöfart.

Målområden för Ekohandlingsprogram 2014-2018: Begränsad klimatpåverkan, Sunda livsmiljöer, God 
hushållning med mark, samt Friska vatten.

Följande åtgärder är beslutade om i planeringsdirektiv och kommunala verksamhetsplaner som berör 
det aktuella planområdet:
• Biltrafiken ska minska till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik.
• Planera för mindre buller.
• Om tillkommande bebyggelse eller utveckling av infrastrukturen kan medföra ingrepp på 

natur- eller rekreationsområde som innebär stor påverkan eller påtaglig skada ska krav ställas på 
kompensationsåtgärder vid genomförandet.

• Halmstads kommun ska uppfylla vattendirektivets åtgärdsprogram.

Några av de riktlinjer enligt Halmstads gröna värden som är aktuella för detta planområdet:
• Vid kommunens handläggning av exploateringsfrågor ska höga naturvärden och rekreationsvärden 

vägas in och jämställas med andra intressen. 
• De rekreativa grönytorna, med tillhörande lekplatser och fria aktivitetsytor, ska utvecklas så att de 

överensstämmer med de behov som efterfrågas avseende funktion, upplevelsevärden och trygghet.
• Prioritering av åtgärder ska ske i de områden där tillgången på rekreativa grönytor är bristfällig.
• Om tillkommande bebyggelse eller utveckling av infrastrukturen kan medföra ingrepp 

på grönstrukturen som innebär stor påverkan eller påtaglig skada ska krav ställas på  
kompensationsåtgärder vid genomförandet.

• Ligger i linje med planeringsdirektiv och budget 2018-2020 där en ny förbindelse över Nissan i höjd 
med Slottsmöllan lyfts som en viktig insats för infrastrukturen i Halmstads kommun. Medel finns 
avsatta 2019, 2020, 2021. Investeringen stämmer dock inte överens med tidplanen för detaljplanen 
som enligt planuppdraget bedöms kunna antas andra kvartalet 2022.
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Energiplan 2015-2020 ska leda till att:

Koldioxidutsläppen från energianvändningen per invånare minskar med 50 % mellan 1990 och 2020.
• Miljöpåverkan från energianvändningen minskar.
• Den lokala produktionen av förnybar energi ökar.
• Energianvändningen effektiviseras och andelen förnybar energi ökar.
• Energitillförseln är säker och tillräcklig.

Gällande detaljplaner
Största delen av planområdet är idag inte detaljplanelagt. 

I planområdets sydöstra del gäller detaljplan 1380K-P978. Området som påverkas är planlagt som 
”Natur” bortsett från befintliga vägar som är planlagda som ”Huvudgata”. Även en mindre del av 
detaljplan 1380K-P590 berörs. Delen som påverkas medger park eller plantering. Ingen av planerna 
har någon genomförandetid kvar, vilket innebär att kommunen har möjlighet att ändra/ ersätta dem. 

Planprogram
I planärendet har ett planprogram ej upprättats. 

RIKSINTRESSE OCH FÖRORDNANDE
Detaljplanen ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, Slottsmöllan-Övraby (KN 33) samt 
riksintresse för friluftsliv, Nissan (FN 11). Båda riksintressena regleras enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.

Cirka 6 kilometer nedströms planområdet ligger ett område av riksintresse för naturvård, 
Laholmsbukten -Eldsbergaåsen - Genevadsåsen - Lagan.

Planområdet ligger även, så som stora delar av Halmstad, inom påverkansområde för civil flygplats 
och väderradar. 

Påverkan på riksintressen redovisas i kapitlet ”Planförslag och konsekvenser”, men sammantaget 
bedöms inte planförslaget innebära att någon av riksintressena påtagligt skadas.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
MARK, VATTEN OCH VEGETATION

Mark och vegetation
Planområdet består i den största delen av ädellövskog på båda sidor om Nissan. I den östra delen 
av planområdet, på den norra sidan om Nissan, finns öppna gräsmarker som fortsätter utanför 
planområdesgränsen. På Norra sidan Nissan finns även ett kuperat område med nyligen röjd bokskog 
samt partier med den invasiva växten parkslide. 

På Nissans södra sida finns öppna klippta gräsytor, kanalsystem och inhägnade områden. På östra 
sidan av Slottsmöllebron finns ett inhägnat område i anslutning till Nissan och kanalen med ett antal 
medelålders träd av arterna skogsek och bok. Dessa finns noterade i artportalen.

Inom planområdet finns talrikt med ask och skogsalm. Ask är klassad som starkt hotad och skogsalm 
är klassad som akut hotad på den nationella rödlistan. Trädarterna har blivit allt ovanligare under det 
senaste decenniet på grund av almsjukan och askskottsjukan. På grund av den snabba tillbakagången av 
dessa träd bör samtliga trädindivider av dessa arter visas extra hänsyn, oavsett ålder och dimensioner.

Naturvärdesobjekt
Sammantaget identifierades sex naturvärdesobjekt inom planområdet. Tre objekt har högt naturvärde 
(klass 2), ett objekt har påtagligt naturvärde (klass 3) och två objekt har ett visst naturvärde (klass 4). 
Nedan följer en redovisning av samtliga avgränsade naturvärdesobjekt. Noterade skyddsvärda arter är 
ask och skogsalm vilka finns inom fyra av de sex objekten.
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Skyddsvärda arter
En större sammanhängande nyckelbiotop (sekundär ädellövnaturskog) finns utpekad längs med 
Nissans norra och södra stränder öster om väg E6 och ingår delvis i planområdet.

Norr om nyckelbiotopen på den norra sidan av Nissan finns ett område som omfattas av 
Naturvårdsprogram för Hallands län från 1996. Skogsområdet har där naturvärdesklass 2, högt 
naturvärde. Objektet uppfyller inte kraven på nyckelbiotop enligt skogsstyrelsen och är i Skogen 
pärlor markerad som ”naturvärde”.

Bland annat har följande skyddsvärda fågelarter rapporterats i artportalen mellan år 2000-2020 
i närheten av Nissan: knipa, storskrak, smådopping, gråhäger, duvhök, brun kärrhök, blå kärrhök,  
fjällvråk, ormvråk, strandskata, drillsnäppa, fiskmås, havstrut, gråtrut, hornuggla, jorduggla, 
tornseglare, kungsfiskare, mindre hackspett, större hackspett, gröngöling och råka. Mindre hackspett 
har observerats årligen och så även kungsfiskare.

Inrapporterade växter inom naturvärdesobjekt tre är bland annat trubbhagtorn, sötkörsbär, skogslind, 
vanlig fläder, druvfläder och olvon. Mossan brynia har noterats i objekt ett vid åkanten.

Biotopskydd
Sammantaget finns två alléer som omfattas av det generella biotopskyddet inom inventeringsområdet. 
Den ena är en enkelsidig allé med fem träd varav en grov gammal bok, två skogsekar och två 
klibbalar. Den andra är en lång enkelsidig askallé med totalt 21 träd utefter Frennarpsvägen och 
Sperlingsholmsvägen. 9 av dessa träd är obeskurna och höga med gles påväxt av lavar på barken som 
till exempel asplav, blemlav, vägglav och skrynkellav. Resterande 12 träd är hårt beskurna och står 
längs med Sperlingsholmsvägen

Allé med fem träd längs Frennarpsvägen   Del av allé längs Sperlingsholmsvägen

Invasiva arter
Enligt EU-förordning (1143/2014) om förebyggande och hantering av introduktion och spridning 
av invasiva främmande arter är det förbjudet att sprida de växter som finns på EU:s förteckning 
över invasiva främmande arter. Dit hör till exempel jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla. 
Muddermassor innehållande fröer eller delar av dessa växter får inte flyttas annat än för att transporteras 
till destruering. Markägaren är enligt lag skyldig att bekämpa dessa växter och växtmaterial från dessa 
arter får inte spridas i naturen. Inom planområdet växer det parkslide och enligt inrapportering i 
artportalen förekommer även jättebalsamin.
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Vattenområden och strandskydd
Strandskydd
Stora delar av planområdet påverkas av strandskydd 100 meter, dels från Nissan men även från den 
bäck som ligger inom det större sammanhängande naturområdet norr om Nissan. Strandskyddet 
omfattar såväl vatten- som landområden och syftar till att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

I en detaljplan får kommunen upphäva strandskyddet för ett område om det finns särskilda skäl för 
det och om intresset att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset.
 
Vid prövning av upphävande av strandskydd kan sex olika särskilda skäl åberopas, vilket regleras i 
Miljöbalken 7 kap 18§.

Vattenskydd
Del av planområdet ligger inom sekundär zon för Galgbergets vattenskyddsområde. Ny bebyggelse 
och infrastruktur inom en grundvattentäkt medför en ökad risk för att kvalitet och/eller kvantitet
hos grundvattnet påverkas negativt. Inför varje exploatering ska en särskild bedömning göras av det 
aktuella markområdet då varje markområde har sina egna unika förutsättningar.

Exploatering inom ett vattenskyddsområde ska enligt EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60 EG) inte 
ske om det kan äventyra den nuvarande eller den framtida vattenförsörjningar med hänsyn till både 
kvantitet och kvalitet.

Karta med del av sekundär zon för Galgbergets vattenskyddsområde markerat.
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Geotekniska förhållanden
Den generella jordlagerföljden i anslutning till ån omfattar ett ytskikt av mulljord eller mullhaltig silt
följt av svämsediment som överlagrar lera som i sin tur underlagras av friktionsjord. Lokalt
förekommer också fyllnadsmassor.

Planområdet ligger till största del inom normalriskområde för markradon, vilket innebär att 
markradonproblem kan förekomma enligt markradonutredningen (SGU 1989) och ny bebyggelse 
inom detta område bör därför uppföras radonsäkert. En mindre del av planområdet ligger inom 
lågriskområde, vilket innebär att inga åtgärder behöver vidtas vid byggnation.

Parker och torg
Idag finns inga parker eller torg inom planområdet. 

Behov av kompensationsåtgärder
Detaljplanen innebär att områden med höga ekologiska värden tas i anspråk för utbyggnad av ny 
infrastruktur. Därför ställs det krav på kompensationsåtgärder vid genomförandet. De föreslagna 
kompensationsåtgärderna beskrivs under rubriken ”Kompensationsåtgärder” i förslagsdelen. 

KULTURMILJÖER OCH FORNLÄMNINGAR

Slottsmöllan är riksintresse för kulturmiljövården enligt miljöbalkens 3:e kapitel (KN 33 Slottsmöllan 
Övraby). I kulturmiljö Hallands bebyggelseinventering klassas berörda byggnader med A och B. I 
Halmstads kommuns Kulturmiljöprogram för staden pekas området ut som ”Kulturmiljö av särskilt 
värde” med följande kulturvärden att beakta:

• Byggnadernas individuella arkitektur, volym, material och delar, såsom fönster och dörrar
• Frennarpsbron
• Tegelmurarna
• Parkmiljön med karaktärsträd, alléer och öppna platser
• Markbeläggning med grus

I följande avsnitt beskrivs bebyggelsen närmre.

Ladugården
Ladugårdsbyggnaden med kostall och loge i vinkel uppfördes 1874. Den utskjutande delen närmast 
Frennarpsvägen, ungdjurstallet, är en tillbyggnad från 1880- eller 90-talet. Ursprungligen fanns 
ett par välvda frontespiser med lastluckor till kostallet mot norr. Taket var då klätt med tjärpapp 
respektive tegel. Kostallet höjdes på 1910-talet varvid frontespiserna togs bort och lastluckorna 
igensattes. Taket täcktes med korrugerad plåt, senare med korrugerad eternit. Invändigt har tak- och 
bjälklagskonstruktioner förändrats vid olika tillfällen.

Beskrivning och värdeomdöme
Ladugården är uppförd i en våning med fasader av rött och gult tegel på en grund av natursten. Taket 
är ett sadeltak täckt med korrugerad eternit. Fasaderna är rytmiskt indelade och har en rik tegeldekor i 
form av lisener, fönsteromfattningar och mönstermurade takgesimser. Logdelen har smala, rundbågiga 
och parvis sittande fönsteröppningar. Kostallet har låga, stickvälvda fönsterpartier. Den tillbyggda 
delen mot nordväst är lägre och har ett kraftigt takskägg med synligt brädtak och utskjutande svängda 
taktassar.



S A M R Å D S H A N D L I N G        1 3 ( 5 3 )  K S  2 0 1 9 / 0 0 4 5 4

Ladugårdsbyggnad med kostall och loge med välbevarad, påkostad tegelarkitektur. Den mäktiga 
byggnaden åskådliggör på jordbrukets utveckling under 1800-talet liksom dess höga status bland 
Slottsmöllans verksamheter. Byggnaden har ett mycket högt kulturhistoriskt värde.

Stallet
Den långa stallängan är uppförd i etapper. Redan på 1850-talet fanns en stallbyggnad för arbetshästar 
på platsen. Under följande decennier förlängdes denna i omgångar åt båda håll. Den påkostade 
tegelarkitekturen tillkom troligen i samband med att den nya ladugården uppfördes i mitten av 
1870-talet, varvid stallbyggnaden även höjdes och försågs med välvda frontespiser mot innergården. 
Taket var då troligen täckt med tjärpapp. På 1910-talet byggdes frontespiserna om och taket täcktes 
med tegelpannor. Byggnaden inhyste häststall, under 1900-talet även kostall. I södra delen var en 
personalbostad inredd.

Beskrivning och värdeomdöme
Byggnaden, som är ca 90 m lång, är uppförd i två våningar i mönstermurat rött och gult tegel på en 
grund av natursten. Mot innergården finns tre frontespiser med portar och lastluckor. Stallbyggnadens 
södra del utmärks av dess dubbla våningar; en källarvåning med portar och en övre våning med 
spröjsade bruna tvåluftsfönster.

Ekonomibyggnad från 1800-talet med välbevarad, påkostad och särpräglad tegelarkitektur vilken bl.a 
visar på jordbrukets höga status bland Slottsmöllans verksamheter. Byggnaden har ett mycket högt 
kulturhistoriskt värde.

Bilder från den byggnadsantikvariska utredningen, Ladugården.

Bilder från den byggnadsantikvariska utredningen, Stallet.
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Magasinet
Tegelbyggnaden uppfördes som spannmålsmagasin på 1890-talet. Takmaterialet var troligen falsad 
plåt. Mot nordvästra gaveln byggdes samtidigt en öppen träkonstruktion, med pelare på stenplintar, 
till samma höjd och bredd som det murade huset och med gemensamt tak. Under 1920-talet fick 
denna del väggar och portar av träpanel.

Beskrivning och värdeomdöme
Magasinsbyggnaden är uppförd i två våningar i mörkt rött Slottsmölletegel. Taket är ett flackt sadeltak 
täckt med korrugerad eternit. Fasaderna är indelade med lisener och utsmyckade med tegeldekor 
vid takfot och väggfält. De glest placerade fönsteröppningarna har stickbågsvalv med brunmålade, 
småspröjsade träfönster, varav flera är igensatta. Till fasadutsmyckningen hör även symmetriskt 
placerade, runda ankarslut i gjutjärn. Den nordvästra byggnadsdelen har slutna väggar och portar av 
rödfärgad träpanel mot sydväst och nordväst. Mot nordost utgörs denna delvis av en tegelmur.

Ekonomibyggnad med påkostad och välbevarad tegelarkitektur. Spannmålsmagasinet visar bl a på 
jordbrukets utveckling och dess höga status bland Slottsmöllans verksamheter. Byggnaden har ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde.

Svinhuset
Svinhuset uppfördes troligen runt 1890. Byggnaden har genomgått vissa förändringar men bibehållit 
sin karaktär. Ursprungligen hade den tegeltak och småspröjsade gjutjärnsfönster. Under 1900-talet 
har bl a takmaterialet ändrats liksom fönster och portöppningar. Under senare år har taket täckts om 
med papp.

Beskrivning och värdeomdöme
Byggnaden är uppförd i ljust rött tegel i två våningar med sadeltak täckt av asfaltpapp. Fasaderna har 
enkel tegeldekor i form av en utkragad taklist.

Ekonomibyggnad med fasader i tidstypisk sydskandinavisk tegelarkitektur. Svinhuset åskådliggör 
bland annat jordbrukets utveckling under 1800-talet och Slottsmöllans breda verksamhetsfält. 
Byggnaden har högt kulturhistoriskt värde.

Bilder från den byggnadsantikvariska utredningen, Magasinet.
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Arbetarbostäder (radhus längs Sperlingsholmsvägen)
Arbetarebostäderna ritades av Ingrid Wallberg, arkitekt och verkställande direktör på Slottsmöllan 
och uppfördes 1956-57 som bostadshus för lantarbetare.

Beskrivning och värdeomdöme
Bostäderna utgörs av tre kedjehus vilka sammankopplas av garage. Bostadsdelarna har fasader av 
rött tegel. Mot Sperlingsholmsvägen finns utskjutande burspråk med fönster och bröstning av grå 
lockpanel, mot trädgården vita släta fasadpartier med fönster och altandörrar. Fönstren är sidohängda 
tvåluftsfönster i trä. De flacka sadeltaken är täckta med eternitskivor. Garagen är klädda med vitmålad 
träpanel och har tak med asymmetrisk form täckta av korrugerad plast.

Byggnaderna präglas av Ingrid Wallbergs formspråk och ansluter till folkhemsfunktionalismen, med 
karaktäristiska inslag som t.ex. avvikande material på burspråk och kring fönsterpartier.

Slottsmöllebron/Frennarpsbron
Bakgrunden till Frennarpsbron, eller Slottsmöllebron som den också kallas, är det markköp där 
Slottsmöllan förvärvade Frennarp öster om Nissan. Den nuvarande bron uppfördes i slutet av 
1870-talet efter att den första bron mellan Slottsmöllan och Frennarp slagits sönder av islossning.

Bron är en hög stenvalvsbro bestående av två stora och tre mindre valv vilka är uppmurade av 
kvaderhuggen granit. Broräcket är unikt i sitt slag, och består av halva tegelrör som staplats omlott 
mellan granitpelare. Vägbanans kanter täcks av flata stenhällar. Vid brons östra fäste står två höga 
stolpar i tegel. Här har tidigare suttit grindar då industriområdet var stängt för allmänheten. I 
anslutning till bron finns de dammanläggningar som tidigare försörjde industrin med vattenkraft. Än 
idag försörjer anläggningen Slottsmöllanområdet och flera andra med vattenkraft.

Bron har mycket högt kulturhistoriskt värde. Den är av hög arkitektonisk kvalitet och ansluter med 
grindstolpar och räcke av tegel till övrig arkitektur på Slottsmöllan. Bron är en symbolbyggnad och är 
identitetsskapande för hela området.

Bilder från den byggnadsantikvariska utredningen, Svinhuset till 
vänster och arbetarbostäder till höger.
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Murar
Slottsmölleområdet omgärdas på flera håll av karaktärsfulla murar. Dessa tillkom genom statligt stöd 
i form av nödhjälpsarbeten vid krisåren början av 1920-talet.

Beskrivning och värdeomdöme
De drygt två meter höga murarna är av rött Slottsmölletegel och kröns av enkupiga lertegelpannor. De 
är uppdelade i släta partier som avgränsas av utskjutande pilastrar. De trappas av och följer topografin 
i området. Inom planområdet finns ett par sådana murpartier. Längs Frennarpsvägen från brofästet 
och bort mot magasinet sträcker sig en mur som avslutas med en kraftigare pelare. Pelaren är något 
högre än själva muren och markerar nedfarten till platsen där bageriet tidigare låg. Från häststallet 
löper en kort mur som avslutas på motsatt sida brofästet. Denna mur har slätputsade fält mot Nissan. 
På gränsen mellan tegelmästarbostaden och den f.d. disponentbostaden, idag Wallbergsskolan, 
sträcker sig ett liknande murparti som ansluter till den mur som följer Sperlingsholmsvägen söderut.
Murarna är karaktäristiska för äldre industriområdens slutenhet och utgör ett värdefullt inslag i 
miljön kring Slottsmöllan där de tydligt markerar områdets gränser. Vid bron förstärker murarna 
upplevelsen av entrén till miljön.

Fornlämningar
I södra delen av planområdet finns ett registrerat depåfynd, vikingatida silverskatt, påträffad åren 
1846 och 1850. Inga andra kända fornlämningar finns registrerade. Eftersom planområdet är beläget 
vid en fors, där det invid Nissans flöde kan ha funnits boplatser under äldre stenålder är det motiverat 
med arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § kulturmiljölagen (1988:950) i syfte att klarlägga om idag 
okänd fornlämning dold under mark finns inom planområdet. Arkeologisk utredning pågår.

BEBYGGELSE

All befintlig bebyggelse inom planområdet har ett högt kulturhistorisk värde och beskrivs därför 
under ”Kulturmiljöer och fornlämningar”

Samhällsservice
Inom Slottsmöllans område finns en variation av etablerade företag. Vid det närliggande 
bostadsområdet på Tegelbruket finns livsmedelsbutik och gym.

Bilder från den byggnadsantikvariska utredningen, 
Slottsmöllebron till vänster och mur till höger.
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GATOR OCH TRAFIK

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägar finns idag nedströms Slottsmöllebroarna på båda sidor av Nissan samt över 
Slottsmöllebroarna. Trafiksäkerheten på broarna är dock låg för oskyddade trafikanter. Gång- och 
cykelväg finns även längs Frennarpsvägen samt Sperlingsholmsvägen.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 6. Närmsta hållplats på östra sidan Nissan heter Kardvägen och 
närmsta hållplats på västra sidan Nissan heter Tegelbruket. Hållplatserna är lokaliserade direkt utanför 
planområdet på vardera sidor. Turtätheten är 2 turer/timme under dagtid vardagar samt även under 
helger. 

Biltrafik och  gator
Frennarpsvägen löper genom planområdet över Slottsmöllebron. Slottsmöllebron, som byggdes på 
1860-talet är mycket smal ca 4,5 meter och är inte utformad efter dagens behov på framkomlighet 
och trafiksäkerhet. Separering mellan fordon och oskyddade trafikanter saknas även om cykelfält 
har tillkommit på senare år. För att förbättra trafiksäkerheten har flera gupp byggts för att sänka 
hastigheten. Efter många synpunkter om en otrygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter enkelriktades 
trafiken på bron 2018 i riktning från Slottsmöllan till Frennarp för att få plats med nämnda cykelfält. 
Enkelriktningen gäller tills vidare men ska utvärderas efterhand. Bron har därmed inte en fullgod 
funktion i nuläget.

Cykel- och bilparkering
Parkering för cykel och bil sker idag på andra sidan gatan från Magasinet. Befintliga radhus har 
parkering intill bostaden.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer infördes med Miljöbalken 1999 som ett styrmedel för att komma till rätta med 
störningar från så kallade diffusa utsläpp, exempelvis från transporter. Utgångspunkten för en miljök-
valitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad människan och naturen bedöms kunna 
utsättas för utan att ta alltför stor skada. Miljökvalitetsnormerna avser föroreningsnivåer som inte får 
/bör överskridas. Om en föroreningsnivå överskrids eller riskerar att överskridas finns bestämmelser 
om skyldigheter att vidta åtgärder. 

Miljökvalitetsnormer för luft
Halmstads kommun jobbar aktivt med frågor kring hållbart resande och genomför kontinuerligt 
mätningar av luftföroreningar i staden. Mätningarna sker vid Viktoriagatan i centrala Halmstad, som 
är den mest trafikerade gatan i kommunen. Den senaste mätrapporten visar att miljökvalitetsnormerna 
för kväveoxid och partiklar uppfylls med marginal. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Syftet med miljökvalitetsnormerna för vatten är att uppnå en god status enligt EU:s ramdirektiv för 
vatten, vattendirektivet, och att vattendragens status inte ska försämras.
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Miljökvalitetsnormer för buller
I kommuner med mer än 100 000 invånare omfattar miljökvalitetsnormerna omgivningsbuller från 
alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Dessa kommuner samt Trafikverket 
ska vart femte år göra bullerkartläggningar och därefter ta fram och fastställa åtgärdsprogram för att 
minska bullerstörningar. Halmstads kommun uppnådde under våren 2018 fler än 100 000 invånare. En 
tidig kartläggning av buller från väg och järnväg har under 2016 tagits fram för Halmstad centralort. 
För planområdet har en specifik bullerberäkning tagits fram. Resultatet av denna finns beskrivet under 
rubriken Planförslag och konsekvenser - Hälsa och säkerhet - Buller.

Störande verksamheter och farligt gods
Det bedöms inte finnas några störande verksamheter som påverkar planområdet. Närmsta led som är 
rekommenderad för farligt gods är Norra infartsleden.

Risk
Inget tyder på att risker föreligger inom planområdet vad gäller översvämning, förorenad mark, lukt
eller brand. I slänten mot Nissan är risken för stabilitetsbrott högre än normalt. Detta innebär att det 
finns en risk för att lokala, mindre brott/skred kan förekomma. För nu rådande förhållanden bedöms 
sättningsproblematik ej föreligga

Buller
För bostäderna längs Sperlingsholmsvägen finns idag en stor bullerproblematik, och med den 
planerade nya bron kommer trafiken förbi bostäderna öka ytterligare. Dessa bullerproblem avses lösas 
i planarbetet. Övrig bebyggelse inom planområde är idag verksamheter, vilka inte är lika känsliga för 
buller som bostäder.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Energiförsörjning
Energiplan 2014-2020 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar energianvändning. Se mer 
under om detta under rubrik Kommunala handlingsprogram.

Planområdet ligger inom koncessionsområde för HEM och fjärrvärme finns utbyggt i planområdet.

Dricks- och spillvatten
Vatten- och avloppsledningar, elledningar och fjärrvärmeledningar finns i Frennarpsvägen och längs 
Nissan. Slottsmöllans område ingår i kommunalt verksamhetsområde för VA.

Dagvatten
I dagsläget infiltreras dagvatten inom planområdet. Dagvattenledningar finns i Sperlingsholmsvägen 
samt längs Nissan.

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.
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PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER
Kapitlet delas in i två delar för att tydligare beskriva respektive del. I del 1 beskrivs förslag och 
konsekvenser gällande en ny broförbindelse över Nissan medan utvecklingen kring  Ladugårdsområdet 
beskrivs i del 2. Syftet med uppdelningen är att på ett tydligare sätt kunna beskriva respektive del för 
att förenkla för läsaren.

DEL 1 - NY BRO

Illustration över planerad brosträckning med tillhörande funktioner (Illustration av Sweco).
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BEBYGGELSE

Användning 
Planförslaget innebär att en bro för bil- gång och cykeltrafik med tillhörande funktioner får anordnas 
inom angivet område (GATA). Områdets topografi medför att bron behöver gå flera meter över Nissan 
och fortsätta på en förhållandevis hög vägbank på norra sidan. Bron ska utformas utan fundament 
i vattnet (utformning1) och det ska vara fritt tre meter mellan marken vid åstranden och brons 
undersida. Närmare beskrivning av utformning återfinns i avsnittet ”gestaltning” nedan”

Gestaltning
Bron byggs utan några nedslag i ån, för att på så vis göra så lite påverkan som möjligt på själva 
vattendrage (utformning1 i plankartan). Brofästena dras in mot land för att bibehålla befintlig 
möjlighet till rörelse längs Nissan. För att klara det långa spannet och möta de ekonomiska 
förutsättningarna föreslås en stålbalkkonstruktion med två (ca 3 meter höga) balkar. Den rejäla 
konstruktionen innebär att bron rent visuellt ger ett starkt intryck. Balkarna föreslås lackeras med en 
klar, lugn, blå kulör. Det blå kopplar an till vattnet och himlen. Det följer också ett tema av blå stålbroar 
i området då även bron över kraftverkskanalen (i förlängningen av den gamla Slottsmöllebron) är 
blå. Den klara kulören framhäver de höga balkarna. Bron blir identitetsskapande och knyter an till 
platsen utan att varken konkurrera med, eller efterapa, den gamla Slottsmöllebron. 

Bron i årummet (Illustration av Sweco).
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Norr om Nissan integreras vägen i landskapet. Vägslänter mot öster blir en del av det böljande 
ängslandskapet. I väster, mot Slottsmölleskogen, etableras naturlika bryn. Vägsträckningen på den 
norra sidan belyses med vanlig trafikbelysning på 7 meter höga stolpar. Där vägen passerar utblicken 
över Alfreds ängar placeras stolpar på sidan mot Slottsmölleskogen för att gynna utblicken över, och 
kopplingen till Alfreds ängar. Belysningen på själva bron är lågt placerad i räcket vilket ger en hög 
visuell komfort och möjliggör bättre utblickar i årummet under gryning/skymning. Det motverkar 
också störning på djurlivet i årummet och spilljus i vattnet. 

Söder om bron placeras belysning i trädraden som skiljer gång- och cykelvägen åt. Två armaturer 
monteras på varje stolpe, en på 7 meter som belyser vägbanan och en på 5 meter som belyser gång-och 
cykelbanan. Gång- och cykelvägen längs den södra stranden mot och under brofästet får ny belysning 
med en rundstrålande armatur.

Belysningsplan (Illustration av Sweco).

På bron föreslås ett räcke som på den norra sidan är 1,4 meter högt och på den södra sidan 1,2 meter 
högt. Räcket lackeras i en dov, mörk kulör för att ge stålet ett så nätt och diskret uttryck som möjligt. 
Som fyll mellan räckesståndarna föreslås rostfritt vajernät som ger ett öppet och luftigt intryck. Det 
rostfria vajernätet speglar omgivningens kulörer och ton. Val av räcke spelar en viktig roll i hur den 
nya bron upplevs, och kommer att utredas närmare i kommande detaljprojektering. För utförligare 
beskrivning avseende räcken, se bild på nästa sida samt PM gestaltning.
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LANDSKAPSBILD

Planerad bro kommer att påverka den lokala landskaps-/stadsbilden då den utgör en tillkommande 
anläggning. Den nya bron innebär förändringar och påverkan i landskapet kring Alfreds ängar, 
årummet och bostadsområdet Frennarp. Bron i sig blir ett nytt element i årummet, visuellt men också 
en ny utsiktspunkt mot den gamla bron och uppströms Nissan. Bron blir även en miljö som många 
människor kommer passera och stanna till på. Bron för med sig en ny väg, dels genom naturområdet 
Slottsmölleskogen och dels förbi bostadsområdet Frennarp. Påverkan på landskaps-/stadsbild 
bedöms sammantaget bli begränsad eftersom broprofilen hålls relativt låg, men omständigheterna 
motiverar en gestaltning som kan hantera en rad varierande ut¬maningar, både upplevelsemässiga 
och tekniska. Läs mer under avsnittet ”gestaltning”.

 
 

Den föreslagna bron i föhållande till befinlig bebyggelse (Utdrag ur 3D modell av Sweco).

Preliminär utformning av räcken (Illustration av Sweco).
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Nuvarande vy från Alfreds ängar (Bild av Sweco).

Vy från Alfreds ängar vid ett genomförande av planförslaget (Kollage av Sweco).
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GATOR OCH TRAFIK

Gång- och cykeltrafik
En gång- och cykelbana kommer anläggas på brons östra sida och ansluta till cykelbanan längs 
Sperlingsholmsvägen respektive Frennarpsvägen. Där brons anslutningsväg möter korsningen 
Frennarpsvägen/Furuvägen ändras korsningen från en 3-vägskorsning med en mindre mängd trafik till 
en 4-vägskorsning med förväntat högre flöde av genomkörande fordon. För att hålla trafiksäkerheten 
och framkomligheten på en hög nivå kommer hela korsningen bli upphöjd med avskiljande kantsten 
för att markera de olika körbanorna. Generellt sett så kommer gång- och cykelvägar i området runt 
korsningen få en ny utformning så att ytan används mer effektivt och att tydligheten ökar. Detta gör 
att det blir lättare att uppfatta reglerna, vilket är av stor vikt i en korsning där oskyddade trafikanter 
rör sig. 

Gång- och cykelvägen längs Nissans södra strand är ett viktigt rekreationsstråk kopplat till riksintresset 
för friluftslivet. Eftersom den planerade bron klipper av den nuvarande gång- och cykelvägen planeras 
en ny passage vid det södra brofästet. Viktigt för det nya stråket är att det är god sikt och belysning för 
att undvika att platsen upplevs otrygg. Även på den norra sidan Nissan kommer det finnas möjlighet 
att passera under bron, men likt idag kommer detta vara i form av en stig. På den norra sidan finns det 
möjlighet att ansluta till bron genom en trappa eller serviceväg. Eftersom tillgängligheten längs Nissan 
inte försämras bedöms riksintresset (FN 11) inte påtagligt skadas.

Illustration som visar hur passage vid det södra 
brofästet är tänkt att utformas (Illustration av Sweco).
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Kollektivtrafik
Den nya broförbindelsen skapar möjligheter för ett effektivare kollektivtrafiknät då kollektivtrafiken 
skulle kunna passera över den nya bron. Det är dock inte kommunen som beslutar om linjedragningen. 
Planförslaget innebär att läget för befintlig busshållplats, Halmstad Varpvägen, behöver justeras något 
för att ge plats åt en ny bullerskärm längs Frennarpsvägen. Denna förändring kommer att innebära 
en säkrare busshållplats än den nuvarande men bedöms rymmas inom gällande detaljplan och ingår 
därför inte i planområdet.

Biltrafik och gator
Den planerade bron kommer att ansluta till Frennarpsvägen i söder och Sperlingsholmsvägen norr 
om Nissan. Dess roll i det övergripande trafiksystemet mellan norra och östra Halmstad är viktig 
och länken kommer även fortsatt ingå som en del i huvudvägnätet men har en lägre klassning än 
infarts/genomfartsleder som till exempel Wrangelsleden och Laholmsvägen. I huvudvägnätet utgår 
man ifrån att gång- och cykeltrafikanterna är separerade från biltrafiken, dock ej i korsningspunkter. 
Hastigheten på sträckan kommer regleras till max 40 km/h.

Illustration över hur korsningen är tänkt att utformas (framtagen av Sweco).
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MARK, VATTEN OCH VEGETATION

Naturmiljö
I samband med anläggning av ny broförbindelse över Nissan tas sammantaget 0,38 hektar 
naturvärdesklassad mark i anspråk. I beräkningarna av areal har både väg-, stig- och släntytor 
inkluderats. Den påverkade ytan motsvarar cirka nio procent av den totala identifierade naturvärde-
sytan inom planområdet och inkluderar del av tre naturvärdesobjekt (1, 2, 3) med högt naturvärde 
(naturvärdesklass 2). Ett skyddsvärt träd, jättebok, står idag inom ytan för ny väg, i naturvärdesobjekt 
2, i den sydöstra delen av planområdet. Vidare kommer en gång och cykelväg anläggas i närheten av 
naturvärdesobjekt 5, en askallé som omfattas av det generella biotopskyddet. 

Utdrag ur naturvärdesinventering som visar naturvärden i förhållande till planerad bro
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Anpassning till naturmiljö
Vägen och broförbindelsen har anpassats efter den utförda naturvärdesinventeringen vilket innebär 
relativt litet intrång i naturvärdesklassade objekt. Vidare kommer broförbindelsen utgöras av en 
landskapsbro som möjliggör gångpassage för människor och fauna under bron på respektive sida. 
Fri höjd vid dessa passager är cirka 3 meter. Anpassning i lokalisering och utformning är viktig för 
att undvika ingrepp i skyddsvärd natur och följer den så kallade skadelindringshierarkin (Natur-
vårdsverkets 2020). Skadelindringshierarkin bygger på följande principer:

- Undvik ingrepp
- Minimera ingrepp
- Återställ efter ingrepp
- Kompensera för förlorade värden på grund av ingrepp

Om ett projekt efter vidtagande av lokaliseringsanpassning ändock riskerar att medföra negativ 
påverkan på naturmiljön ska man gå vidare med att genomföra skyddsåtgärder för att minimera 
ingreppet samt återställa efter ingrepp. Förslag på sådana skyddsåtgärder presenteras i avsnittet 
”Skydds- och kompensationsåtgärder”.

För närmare beskrivning av påverkan på naturvärden, se underlag ”Naturvärdesinventering”.

Experutlåtande avseende mindre hackspett
För att klargöra hur fågellivet, framförallt mindre hackspett, kan påverkas av bron och vägen har 
kommunen valt att anlita fågelexperten Anders Wirdheim. I expertutlåtandet dras följande slutsats: 

”Om ingreppen i såväl skogsridåerna längs Nissan som Slottsmölleskogen minimeras samt om bron och 
delar av vägbanan förses med tillräckligt höga räcken, bör inte detta vägprojekt få någon negativ inverkan 
på förekomst av mindre hackspett och andra skyddsvärda arter i området.”

Utifrån detta utlåtande införs en bestämmelse om att minsta räckeshöjd över vägbaneytan ska vara 1,2 
meter (betecknas utformning2  på plankartan)

För utförligare information se underlag ”Expertutlåtande avseende mindre hackspett”

Parker och torg
Söder om bron, på Frennarpsidan, görs ett omtag i den befintliga lilla park som vägen dras genom. 
Befintliga gångar rivs och ny (samt en del befintlig) vegetation används för att skapa en ny grön 
rumslighet samt för att understödja ett nytt röreslemönster. Äldre, befintlig vegetation ger en viktig 
känsla av kontinuitet och variation. Planteringarna spelar en viktig roll i att skapa avstånd till vägen 
för de bostäder som gränsar till parken. Naturlika planteringar bäddar in brofästena och får bron att 
landa i landskapet. För att knyta an till omgivningen föreslås en allé mellan körbana och gång- och 
cykelbana, som en fortsättning av tematiken på den befintliga Frennarpsvägen söder om korsningen 
med Furuvägen. Tre minnesekar planterade av ekfrämjandet behöver flyttas, föreslagen plats bör 
förankras hos ekfrämjandet i fortsatt arbete. Illustrations finns på nästa sida.
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Illustration över planerad utveckling av parken söder om bron (Illustration av Sweco).

Skydds- och kompensationsåtgärder

Avverkning av träd
Med hänsyn till fåglars häckning, kommer arbeten som innebär avverkning av träd och buskar att 
undvikas under perioden 1 mars-19 augusti. 

Flytt av död ved
Grov död ved och avverkade träd från planområdet flyttas till de befintliga skogsområdena i 
anslutning till bron och anslutningsvägen. Följande principer kommer att följas i samband med 
entreprenaden: 

- Samtliga skyddsvärda träd som avverkas (7 st.) ingår i flytten. 
- All död ved som är minst 20 cm i stamdiameter ingår i flytten. 
- Om möjligt skapas faunadepåer av död ved som med fördel placeras i vindskyddade solbelysta     
 områden. 
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Flytt av träd
I naturvärdesinventeringen föreslås flytt av levande träd och att både mindre och större träd 
kan flyttas, exempelvis träd med stamomfång över 120 cm eller med rotklumpar om 10x10 m. I 
naturvärdesinventeringen beskrivs att en flytt är förknippad med både förarbete, efterskötsel och vissa 
risker eller försvårande omständigheter. Exempelvis kan större träd kräva upp till två växtsäsongers 
förberedande arbete innan flytt samt stora mängder vatten under flera år, som exempel 500 – 2 500 liter 
bevattning per vecka. Försvårande omständigheter vid flytt av träd är bland annat trädets kondition, 
markförlagda ledningar och kablar, ytligt berg samt dålig bärighet i marken. Träd som kan motivera 
en flytt är inom aktuellt planområde är friska trädindivider av alm och ask.

Kommunen har för avsikt att undersöka om det är möjligt att flytta några av de mindre träden i 
området. Kommunen vill dock poängtera att flytt av träd är förknippat med stora osäkerheter samt att 
kostnaden för flytt och skötsel är höga. Dessutom kommer träden att återetableras av sig själv inom 
området. Vägkanterna kommer att hållas fria från sly och högt gräs i en ca 1 meter bred remsa längs 
med vägen.

Jätteträd av bok
I naturvärdesinventeringen föreslås så kallad friställning, dvs. röjning av växtlighet runt igenväxta 
gamla solitära träd. Förlust av ett skyddsvärt träd kan då kompenseras genom att öka bevarandestatusen 
för andra skyddsvärda träd. Beskärning av träd är lämpligt mellan november-mars, där november är 
en lämplig tidpunkt. Friställning innebär även en del risker, särskilt för äldre, skadade eller stressade 
träd. Exempelvis kan träd påverkas negativt av att på kort tid exponeras kraftigt. För att undvika 
negativa effekter från den ökade exponering som röjningen medför, rekommenderas att kraftigt 
igenväxta gamla träd friställs successivt. Vidare bör röjningsarbetet inte utföras genom grävning, 
eftersom grävarbeten bör undvikas närmre än minst 15 gånger det skyddsvärda trädets stamdiameter.  

Friställning kommer i viss mån att ske av de jätteträd som inte avverkas. Träden som bevaras kommer 
vid behov att brädas in eller spärras av för körning i samband med anläggningsarbetena. Kommunen 
kommer i största möjliga mån att undvika schaktning närmare än 15 gånger stamdiametern. Om 
det påträffas rötter med en diameter över 3 cm kommer arbetet att kompletteras med handgrävning 
alternativt vacuumschakt. Alla rötter över 3 cm grävs fram och beskärs med beskärningssåg så att det 
skapas ett rent snitt i roten. Vid torr väderlek bevattnas rötterna och skyddas mot uttorkning genom 
täckning. 

Vattenområden och strandskydd
Strandskydd 
Strandskyddet upphävs inom de delar av planområdet som ligger inom 100 meter från Nissan 
(markert a i plankartan). Att strandskyddet upphävs för delar av området är en förutsättning för 
att kunna genomföra föreslagen exploatering. Förutsättningar bedöms dock finnas för att upphäva 
strandskyddet enligt MB 7 kap 18 c §.

Motiven att upphäva strandskyddet är att det behövs för en anläggning som för sin funktion måste 
ligga vid vattnet, men även för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. 

Motiven för att det allmänna intresset inte kan tillgodoses utanför området är följande:
En uppdatering av Handlingsprogram för Hållbara transporter pågår, vilken inleddes med att utvärdera 
nu gällande program. Det kunde konstateras att biltrafiken inte minskat. Halmstads geografi med havet 
i en riktning och med ett fåtal passager över Nissan medför begränsningar i hur trafiken kan spridas. 
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Trafikflödena genom Halmstad är stora, vilket innebär att trafiken i sig utgör barriär på vissa platser 
i staden. Det finns få alternativa vägar för resor som kräver en passage över Nissan. Flödena fördelas 
på ett fåtal trafikleder som börjar nå kritiska nivåer av trafik. Även järnvägen genom Halmstad är en 
tydlig barriär som påverkar hur flödena kan fördelas. Att fylla på med fler bostäder och fler invånare 
innebär också att fler ska nyttja det befintliga vägnätets kapacitet. Konkurrensen om vägutrymmet är 
en utmaning vilket medför att alla länkar i systemet blir viktiga för helheten och möjligheterna för 
fortsatt bostadsbyggande.
 
Vidare konstateras att dagens vägsystem inte är dimensionerat för att hantera en allt större trafikmängd. 
För att Halmstads transportsystem i framtiden ska vara hållbart och klimatsmart är det avgörande att 
minska personbilstrafiken och utveckla samt öka kollektivtrafik i staden. Stadens centrala delar är hårt 
belastade och mycket av trafiken är genomfartstrafik. Planeringen ska styra mot att minska denna. Då 
ytan är begränsad behövs alternativa länkar för att omfördela trafik från de centrala delarna av staden, 
vilket i sin tur kan möjliggöra att prioritera de hållbara färdsätten i centrum. En bro vid Slottsmöllan 
är en viktig länk som kan bidra till att omfördela trafiken. Den skapar även möjlighet för ett effektivare 
kollektivtrafiknät. 

Det finns inte en universallösning för allas resbehov. Biltrafiken är en viktig del av kommunens 
transportsystem och för många människor också en förutsättning att kunna förflytta sig. Utöver detta 
är även nuvarande vägnät i Halmstad väldigt störningskänsligt. Uppstår trafikstörningar av olika 
skäl på någon av broarna över Nissan blir systemet snabbt överbelastat vilket får konsekvenser för 
framkomligheten för all fordonstrafik inkl. räddningstjänst och kollektivtrafik. Denna länk kan avlasta 
de centrala delarna av staden genom att skapa en alternativ väg mellan t.ex. Kärleken och området 
kring Arenahallen, Vallås och Gustavsfält och vidare. Dess roll i det övergripande trafiksystemet 
mellan norra och östra Halmstad är därför viktig och länken kommer även fortsatt ingå som en del 
i huvudvägnätet men har en lägre klassning än infarts/genomfartsleder som t.ex. Wrangelsleden och 
Laholmsvägen. I huvudvägnätet utgår kommunen ifrån att gång- och cykeltrafikanterna är separerade 
från biltrafiken dock ej i korsningspunkter. 

Sammantaget är det av stor vikt att bibehålla en broförbindelse i höjd med Frennarp för att ha en 
redundans i vägnätet och inte riskera att överbelasta detsamma. Ett system där man börjar närma sig 
taket när det gäller belastningsgrad innebär ofta ett ökat risktagande när trafikanter tröttnar på långa 
väntetider med sämre trafiksäkerhet som följd. Det kan även menligt påverka framkomligheten för 
prioriterad trafik som räddningstjänst och kollektivtrafik. 

Utifrån ovanstående motivering bedömer kommunen att det allmänna intresset att bygga en ny 
broförbindelse ej går att tillgodose på annan plats, och att särskilda skäl för att upphäva strandskyddet 
därmed föreligger.

Under planprocessen har även flera alternativa brosträckningar inom närområdet studerats och 
utvärderats. Med utgångspunkt från de begränsningar Slottsmöllans verksamhetsområde och  
bebyggelsen på Frennarp ger saknas idag alternativa lägen för en broförbindelse annat än att lägga 
den i nära anslutning till befintlig bro. Bron måste anläggas där Nissan är så smal som möjligt för 
att minimera brolängd och undvika behov av pelare i Nissan. Utgångspunkten är även att placera 
anslutningsvägen så långt från befintlig bebyggelse som möjligt på Frennarpssidan för att minimera 
störningar på befintlig bebyggelse. Det alternativ som samrådsförslaget utgår ifrån är det som 
bedömdes uppfylla samtliga kriterier men framförallt det som har minst negativ påverkan på de höga 
naturvärdena i området. Detta resonemang stärker ytterligare att det allmänna intresset inte kan 
tillgodoses utanför planområdet.
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Geotekniska förhållanden
Resultaten från utförd geoteknisk utredning tyder sammantaget på goda geotekniska förutsättningar
för planerad utbyggnad av bro över Nissan med tillhörande väg. Brostöden kommer att behöva 
grundläggas med pålar.

I samband med detaljprojektering behöver kompletterande geotekniska undersökningar i form 
av jordberg- och hejarsondering utföras i planerade stödlägen för att kontrollera det undre 
friktionsjordslagrets tjocklek och sammansättning samt aktuella bergnivåer. Därefter kan 
påltyprekommenderas och erforderliga pållängder bedömas.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Den planerade bron ligger i utkanten av riksintresse för kulturmiljövården enligt miljöbalkens 3:e 
kapitel (KN 33 Slottsmöllan Övraby). Gestaltning av den nya bron har anpassats utifrån kulturmiljön 
i området där den nya bron blir identitetsskapande och knyter an till platsen utan att varken 
konkurrera med, eller efterapa, den gamla Slottsmöllebron. Detta i kombination med avståndet till 
den gamla bron och Slottsmöllans industrimiljö medför att kommunen gör bedömningen att ett 
genomförande av förslaget inte kommer att medföra att riksintresset påtagligt skadas.

Eftersom planområdet är beläget vid en fors, där det invid Nissans flöde kan ha funnits boplatser 
under äldre stenålder är det motiverat med arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § kulturmiljölagen 
(1988:950) i syfte att klarlägga om idag okänd fornlämning dold under mark finns inom planområdet. 
Arkeologisk utredning pågår.

Karta över utbredning av riksintresse för kulturmiljö (lila) 
med föreslagen brosträckning markerat (vitt streck).
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HÄLSA OCH SÄKERHET

Buller
Bulleråtgärden mot Varpvägen 12 ska enligt framtagen bullerutredning vara 1.5m hög och sträcka 
sig cirka 54 meter längs Frennarpsvägen. Förslaget är ett träbeklätt bullerplank med klättrande och 
slingrande växter som passar väl in i områdets skala och karaktär. Bulleråtgärden bedöms hamna 
i konflikt med en busshållplats (”Halmstad Varpvägen”) samt 4-5 träd i den allé som löper mellan 
körbana och GC-bana.

För de befintliga radhusen längs Sperlingsholmsvägen är möjligheterna till att uppföra källnära 
åtgärder begränsade. Fasadnära åtgärder för att riktvärden för ljudnivåer inomhus skall innehållas 
krävs och presenteras i bilagor för inventeringsresultat i bullerutredningen.

Risk
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet. Däremot 
kommer trafiksäkerheten att förbättras genom att det byggs en ny bro som är anpassad efter dagens 
behov och krav. Trafiksäkerheten kommer i synnerhet öka för oskyddade trafikanter i jämförelse med 
idag. 

Störande verksamheter och farligt gods
Den nya bron kommer ej pekas ut som rekommenderad led för farligt gods. 

Illustration som visar tänkt utformning av bullerskärm längs Frennarpsvägen (Illustration av Sweco).
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Recipienten har ingen problematik kopplad till näringsämnen eller SFÄ. Bland de prioriterade 
ämnena har kvicksilver, bromerad difenyleter och PFOS bedömts att inte uppnå god status. För 
kvicksilver och bromerad difenyleter gäller att dessa ämnen överskrider uppsatta riktvärden i alla 
landets vattenförekomster. PFOS kopplas till bl.a. industrier och släckvatten. Detta är inte ämnen som 
förekommer i normala dagvattenutsläpp.

Genomförandet av planen bedöms inte ha negativ påverkan på vattenkvaliteten eller förutsättningarna 

Sektioner över hur vatten avleds från väg och bro (Illustration av Sweco).

Illustration över hur vatten avleds från väg och bro  (Illustration av Sweco).
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Illustration över hur vatten avleds från väg och bro  (Illustration av Sweco).

Illustration över hur vatten avleds från vägen samt hur parken söder om bron 
föreslås utformas (Illustration av Sweco).
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Förorenad mark
Genomförda undersökningar har visat på förhöjda halter över Naturvårdsverkets generella riktväden 
för MKM av PAH:er i norra delen av utredningsområdet.

Uppmätta halter inom aktuellt område är generellt låga. De förhöjda halterna påvisas i området norr 
om Nissan strax söder om Sperlingsholmsvägen. De förhöjda halterna påvisas i ytligt jordlager ned 
till 0,3 m djup. Kompletterande analyser på djupare nivåer (1,0-1,5 och 1,5-2,0) kommer göras med 
avseende på PAH för att avgränsa föroreningen i djupled.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Ledningar
Vid ett genomförande av planen är det viktigt att säkerställa spillvattenledningarnas (S225 och S5OO) 
funktion under överskådlig framtid. Blir det brott på dessa kan det medföra större komplikationer, 
speciellt då anläggningen ligger i närheten av Nissan. S5OO-ledningen är en huvudledning med ett 
relativt stort kontinuerligt flöde. Då spillvatten är ganska aggressivt mot betong, och ledningen i fråga 
är dryga 40 år gammal, föreslås att dessa ledningar läggs om under den nya vägen. I samband med 
omläggning föreslås att dimensionerna ökas för att säkerställa framtida ökade flöden. Dagvattenled-
ning behålls och filmas för att säkerställa dess kondition. 

Dagvatten
Mot Alfreds ängar utformas en dagvattendamm som renar, sedimenterar och fördröjer det vatten 
som faller på vägen, norr om bron. För att fördröja och sedimentera väg- och brovatten föreslås ett 
gräsbevuxet makadammagasin längs vägen på Frennarpssidan.  Den öppna gräsytan söder om den 
nya bron höjdsätts med en svag skålning för att kunna buffra skyfallsvatten som faller på vägen och 
bron. Huruvida vattnet sedan släpps via befintlig ledning eller i nytt utlopp ut i Nissan behöver utredas 
vidare. Eventuell ansökan om tillstånd till vattenverksamhet kan komma att bli nödvändig. 

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för luft
Luftkvaliteten i Halmstad är i allmänhet är bra. Alla vägar ligger under MKN och ofta även under 
nedre utvärderingströskeln. Wrangelsleden, som ingick i studien och ligger närmast planområdet, 
ligger inte över någon utvärderingströskel. Ett genomförandet av planen bedöms medföra ökad trafik 
genom området, men den tillkommande trafikmängden på planerad sträckas bedöms inte vara så pass 
omfattande att MKN för luft riskerar att överskridas. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Recipienten för utredningsområdets avrinnande vatten är Nissan. Nissan är uppdelad i ett antal 
vattenförekomster, och den vattenförekomst som dagvattnet från bron leds till kallas Nissan 
(Slottsmöllan-Teglabäcken)

Enligt den senaste klassificeringen har Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) måttlig ekologisk status 
och uppnår inte god kemisk status. Klassningen av den ekologiska statusen har baserats på fisk och 
försurning. Den kemiska statusen beror på att ett eller flera prioriterade ämnen har bedömts ej uppnå 
god status.
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för att nå MKN för Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken). Vägdagvatten kommer att fördröjas och renas 
innan det leds till befintliga ledningar ut i ån. 

Miljökvalitetsnormer för buller
Planförslaget bedöms medföra ökad trafik längs den nya bro- och vägsträckningen, vilket kommer 
leda till ökade bullernivåer på sträckan. Bullerutredning som tar hänsyn till ökad trafik till och 
från planområdet samt bullervärden från järnvägstrafiken har tagits fram. Utredningen visar att 
bullerdämpande åtgärder krävs för ett fåtal fastigheter. Dessa åtgärder finns beskrivna i kapitlet 
”Buller”.  Miljökvalitetsnormer för buller bedöms därför inte riskeras att överskridas.

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. Att bygga en broförbindelse som kommunen själva äger 
istället för att fortsätta att sluta avtal med en privat aktör om användning av nuvarande bro innebär att 
allmänhetens tillgång till en koppling över Nissan i det här läget säkras för framtiden.

Då ett problem på den befintliga bron är den otrygga trafikmiljön är en ny bro även positiv för att 
kunna tillhandahålla säkrare passage för oskyddade trafikanter. Då grupper med lägre inkomster i 
lägre utsträckning tillgång till bil är en investering för cykel- och gångtrafik positivt för jämställdheten. 
Frågorna är även en jämlikhetsfråga, både med avseende på kön, ålder och funktionsvariation.

Gällande gång- och cykelvägar är det även betydande med en brottsförebyggande utformning/
gestaltning och skötsel såsom exempelvis god belysning och bra siktlinjer från närliggande byggnader 
som signalerar att platsen är omskött och bevakad.
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DEL 2 - UTVECKLING AV LADUGÅRDSOMRÅDET

SAMMANFATTANDE MÅLSÄTTNINGAR FÖR FÖRSLAGET

Målsättningen för planförslaget över Slottmöllans Ladugård är att skapa förutsättningar för att 
utveckla den kulturhistoriskt värdefulla och unika miljön och förstärka Halmstad som besöksort. 
Den övergripande visionen är att utveckla arvet av unika tillgångar och skapa en ny mötesplats 
genom att ta till vara på uttjänta ladugårdsbyggnader, försiktigt renovera och ge dem nytt innehåll. 

Genom att tillföra en variation av användningar och funktioner stärks stadsdelen med service 
och arbetsplatser för de som bor och verkar i området samt skapar möjligheter för fler att göra 
det i framtiden. På så sätt bildas naturliga mötesplatser där de olika funktionerna stärker varandra 
samtidtigt som det skapas ett nytt besöksmål för Halmstadbor och tillresande.

Ledorden för den planerade utvecklingen är:

MÖTAS, UPPLEVA, ÄTA, HANDLA, BO, FIRA, ARBETA

Illustration över planerad utveckling av ladugårdsområdet.
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Illustration över planerad utveckling av ladugårdsområdet.

Illustration över planerad utveckling av ladugårdsområdet.
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KULTURMILJÖER OCH FORNLÄMNINGAR  

Utgångspunkten för förändringar i den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen är den 
byggnadsantikvariska utredningen som Kulturmiljö Halland tagit fram under planarbetet. För 
att möjliggöra nya användingsområden behöver dock en del nödvändiga anpassningar göras. 
Dessa förslag till anpassningar har bedömts av certifierad sakkunning inom kulturvärden. 
Slutsatsen är att föreslagna förändringar innebär få avvikelser gentemot de förslag till skydds- och 
varsamhetsbestämmelser som finns i Kulturmiljö Hallands utredning. Då avvikelserna är få, små 
och varsamt anpassade bedöms de uppfylla kraven på varsamhet och förbudet mot förvanskning. 
Föreslagna förändringar för respektive  byggnad beskrivs i följande avsnitt.

För mer information, se ”Byggnadsantikvarisk utredning” samt ”Antikvariskt utlåtande”.

Sammanfattningsvis kommer ladugårdsområdets värdefulla tegelarkitektur att restaureras, 
tillsammans med hänsynsfulla additioner i glas, och för dess nya innehåll nödvändiga anpassningar, 
kommer byggnadernas utformningsrikedom och historia bli en del av besökarens upplevelse. För att 
möjliggöra nya användningsområden ska följande generella principer för fasadförändringar följas:

Byggnadernas tegelfasader restaureras och taken läggs om med papp. Befintliga fönster som satts igen 
öppnas upp och fönster likt ursprung sätts in. Hålöppningar för befintliga lastportar/luckor, tas tillvara på 
genom att montera fönster för att möjliggöra dagsljus till tex. mörka loft. Där det är möjligt ska befintliga 
lastportar/luckor som har ett kulturhistoriskt värde bevaras.

Orienteringskarta över byggnader som beskrivs i kommande avsnitt.
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Byggnad A - Ladugården
För byggnaden tillåts användningarna C - centrum och R - besöksanläggning. Dessa användningar 
tillåter att en variation av verksamheter kan tillåtas, till exempel centrumverksamhet, handel, saluhall, 
hotell, spa, kontor, restaurang, friskvård, kulturverksamhet (museum, fotogalleri, konst, utställning, 
naturrum), café, bageri, konferens, minizoo etc. 

För byggnaden föreslås rivningsförbud införas (r). Befintliga tegelfasader med detaljer, utsmyckning 
och ankarslut ska bevaras (q3).

I plankartan regleras även att vid byte av takmaterial ska nytt material vara papp, falsad plåt eller tegel 
(k2) samt att byggnaden ska bibehållas till sin karaktär avseende volym, proportioner, indelning, tak- 
och fasadmaterial, färgsättning. Vid förändring ska ursprungligt utseende vara vägledande (k1). Nya 
öppningar i fasad ska i första hand utgå ifrån befintliga eller ursprungliga fönster- och dörröppningar. 
Nya fönster ska till utformning, material, indelning, proportioner och kulör vara lika befintliga. Vid 
förändring av portar ska ursprungligt utförande vara vägledande (k6).

För fasaden mot norr föreslås:
Tre tidigare bortrivna frontespiser återställs. Ändringen medför att byggnadens volym ändras men 
då det handlar om ett återställande efter ett äldre foto och då det finns anvisningar i dagens fasad för 
detta så får ändringen anses varsam och till fördel för byggnaden. Detta regleras i plankartan med 
beteckningen k1.

En lätt tillbyggnad med ny entré tillåts uppföras. Ändringen medför att byggnadens volym och i viss 
mån dess karaktär ändras men då tillbyggnaden görs med nätta stålprofiler och så uppglasad som 
möjligt samt i likhet med tidigare ändringar inom Slottsmöllan så som ex. Hisstornet får den anses 
som varsamt anpassad. att en senare tillkommen öppning med träport som förstört ett valv muras igen 
och återställs med fönster. Gestaltning av tillbyggnader regleras i plankartan med beteckningen f3, h1 
samt k1.

För fasaderna mot gården, söder och öster, föreslås följande:
En tillbyggnad i glas föreslås byggas, vilken syftar till att möjliggöra passager och utökad servering. 
Fasaden mot öster har idag ett skärmtak med uppställning för traktorer, traktorvagnar och redskap så 
här ändras inte byggnadens volym. Det gör den däremot mot mot söder. Byggnadens karaktär kommer 

Illustration över planerad utveckling av ladugårdsområdet.
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att ändras i båda fallen men då tillbyggnaden görs med nätta stålprofiler och så uppglasad som möjligt, 
i likhet med tidigare ändringar inom Slottsmöllan, anses ändringen vara varsamt anpassad. Detta 
regleras med beteckningen k1.

Byggnad B - Stallet
Huvudanvändningen för byggnaden föreslås vara bostäder - B.

För byggnaden tillåts även användningarna C - centrum och R - besöksanläggning. Dessa användningar 
tillåter att en variation av verksamheter kan tillåtas, till exempel centrumverksamhet, handel, saluhall, 
hotell, spa, kontor, restaurang, friskvård, kulturverksamhet (museum, fotogalleri, konst, utställning, 
naturrum), café, bageri, konferens, minizoo etc. 

För byggnaden föreslås rivningsförbud införas (r). Befintliga tegelfasader med detaljer, utsmyckning 
och ankarslut ska bevaras (q4).

I plankartan regleras även att vid byte av takmaterial ska nytt material vara papp, falsad plåt eller tegel 
(k2) samt att byggnaden ska bibehållas till sin karaktär avseende volym, proportioner, indelning, tak- 
och fasadmaterial, färgsättning. Vid förändring ska ursprungligt utseende vara vägledande (k4). Nya 
öppningar i fasad ska i första hand utgå ifrån befintliga eller ursprungliga fönster- och dörröppningar. 
Nya fönster ska till utformning, material, indelning, proportioner och kulör vara lika befintliga. Vid 
förändring av portar ska ursprungligt utförande vara vägledande (k6).

Tak
En längsgående takkupa föreslås mot öster vilket ändrar takets volym, detta regleras i planbestämmelsen 
k4. Den görs dock låg och en längsgående kupa ger ett lugnare intryck än ett flertal kupor. Ändringen 
bedöms därför inte ändra byggnadens karaktär. Mot väster föreslås 13 takfallsfönster av samma typ 
som tidigare godkänts och som nu monteras på ladugårdens tak. Ändringen bedöms därför inte ändra 
byggnadens karaktär. 

Fasad mot öster
Nya öppningar föreslås i fasad mot öster. Dessa utgår från befintliga fönsteröppningar såtillvida 
att de görs i den delen som varit igensatt i befintliga fönster, samt under dessa. De befintliga övre 
delarna av fönstret bevaras medan tegelmurverket i bröstningen under fönstret tas bort och ersätts 
med fönsterdörr. Tegelstenar sparas. Fönsterbleck i gjutjärn sparas. Det är nio av nitton befintliga 
öppningar som ändras.

Nya fönster i fasad mot öster blir inte lika de befintliga då det är fönsterdörrar som sätts in (k4). De 
befintliga fönstren är i gjutjärn och de föreslagna fönsterdörrarna är i trä och större. De anpassas dock 
till den befintliga öppningens bredd och ges en mittdel med samma mått som murpelaren mellan 
befintliga fönster. Ändringen medför en viss avvikelse från byggnadens  förändringen är anpassad till 
byggnadens karaktär bedöms den som varsam.

Nya balkonger föreslås mot öster. Balkongerna, som är nio till antalet, föreslås få räcken som inspirerats 
av räckena på den äldre Slottsmöllebron och i övrigt är balkongerna utförda med samma typ av nätta 
ståldetaljer som finns på andra byggnader på Slottsmöllans område. Ändringen påverkar byggnadens 
volym och uttryck men då ändringen är anpassad bedöms den som varsam. Balkonger regleras genom 
planbestämmelsen k4.
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Sektioner, var utsnitten är tagna framgår av ritningarna högst upp på sidan.

Inzoomning av förslag för stallet 
samt inspirationsbild för räcket.

Förslag för stallet.

Fortsättning, 
förlag för stallet.
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Fasad mot väster
För fasaden mot väster föreslås att:

- Sex befintliga portar i södra änden renoveras och bakom dessa monteras glaspartier med entréer.  
Portarna föreslås vara uppställda under dagtid men kan även vara öppna dygnet runt. 
-Fyra nya dörrar skapas i och under befintliga helt (2 st.) eller delvis (2 st.) igenmurade fönsterpartier. 
Tegelstenar sparas.
-Dörrarna utformas i trä med befintliga portar och dörrar som förebilder, samt med markerat mittparti 
med samma mått som murpelaren mellan fönsteröppningarna.
- I de tre frontespiserna monteras glas bakom befintliga träluckor. 
- I de sex större befintliga öppningarna monteras nya entrédörrar bakom befintliga portar eller så 
tillverkas nya portar enligt befintlig förlaga.

Byggnad C - Magasinet
För byggnaden tillåts även användningarna C - centrum och R - besöksanläggning. Dessa användningar 
tillåter att en variation av verksamheter kan tillåtas, till exempel centrumverksamhet, handel, saluhall, 
hotell, spa, kontor, restaurang, friskvård, kulturverksamhet (museum, fotogalleri, konst, utställning, 
naturrum), café, bageri, konferens, minizoo etc. 

För byggnaden föreslås även möjligheten till bostäder - B.

För byggnaden föreslås rivningsförbud införas (r). Befintliga tegelfasader med detaljer, utsmyckning 
och ankarslut ska bevaras(q4).

I plankartan regleras även att vid byte av takmaterial ska nytt material vara papp, falsad plåt eller tegel 
(k2) samt att byggnaden ska bibehållas till sin karaktär avseende volym, proportioner, indelning, tak- 
och fasadmaterial, färgsättning. Vid förändring ska ursprungligt utseende vara vägledande (k7). Nya 
öppningar i fasad ska i första hand utgå ifrån befintliga eller ursprungliga fönster- och dörröppningar. 
Nya fönster ska till utformning, material, indelning, proportioner och kulör vara lika befintliga. Vid 
förändring av portar ska ursprungligt utförande vara vägledande (k6).

För Magasinet föreslås en tillbyggnad mot norr dvs. baksidan. Ändringen medför att byggnadens 
volym och delvis dess karaktär ändras. Då tillbyggnaden görs med nätta stålprofiler och så uppglasad 
som möjligt i likhet med tidigare ändringar inom Slottsmöllan bedöms ändringen vara varsamt 
anpassad. Gestaltning av tillbyggnader regleras i plankartan med beteckningen f3, h1 samt k7.

Byggnad D - Svinhuset
För byggnaden tillåts även användningarna C - centrum och R - besöksanläggning. Dessa användningar 
tillåter att en variation av verksamheter kan tillåtas, till exempel centrumverksamhet, handel, saluhall, 
hotell, spa, kontor, restaurang, friskvård, kulturverksamhet (museum, fotogalleri, konst, utställning, 
naturrum), café, bageri, konferens, minizoo etc. 

I plankartan regleras att vid byte av takmaterial ska nytt material vara papp, falsad plåt eller tegel (k2) 
samt att byggnaden ska bibehållas till sin karaktär avseende volym, proportioner, indelning, tak- och 
fasadmaterial, färgsättning. Vid förändring ska ursprungligt utseende vara vägledande (k3).
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Byggnad  - Befintliga radhus
Användningen för byggnaderna föreslås vara bostäder - B. Byggnaderna används redan som bostäder 
men är idag inte planlagda. Då de har ett stort kulturhistoriskt värde införs rivningsförbud (r) samt 
att det regleras att byggnaden exteriört ska bibehållas till sin karaktär avseende volym, proportioner, 
indelning, material och materialbehandling, färgsättning samt detaljeringsnivå (k5).

Slottsmöllebron
Den kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla bron ska bevaras. Bron ska bibehållas till sin 
ursprungliga karaktär med avseende på volym, proportioner, indelning, material och detaljeringsnivå. 
Detta regleras med beteckningen q1 i plankartan.

Bron kommer inte längre hållas öppen för allmän motortrafik. Däremot kommer bron vara fortsatt 
tillgänglig för gång- och cykeltrafik. Detta regleras med beteckningarna t2 och x i plankartan. Dessa 
bestämmelser kommer följas upp med nyttjanderättsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren.

Tegelmurar
Kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla murar inom planområdet ska bevaras och skyddas. I 
plankartan regleras att indelning, murförband, material och proportioner ska bevaras (q2).

Fornlämningar
I södra delen av planområdet finns ett registrerat depåfynd, vikingatida silverskatt, påträffad åren 1846 
och 1850. Ingen exploatering planeras på denna plats. Några andra kända fornlämningar finns inte 
inom området. Övervägande andel av planerad byggnation kommer att ske på redan ianspråktagen 
mark. Undantag är bostäder och stugby i planförslagets norra del. Kommunens bedömning är att 
en arkeologisk undersökning inte är aktuell. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar 
fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen.

ÖVRIG NY BEBYGGELSE

Användning
Nya radhus
De tre arbetarbostäderna längs Sperlingsholmsvägen kompletteras med nya radhus av samma 
arkitektur och utförande. De nya radhusen följer befintliga höjdkurvor och anpassas efter 
trädalléerna längs Sperlingsholmsvägen och Frennarpsvägen. Den nya bron medför större tryck 
på Sperlingsholmsvägen och ett ökat buller. De nya bostäderna får en tyst sida mot Nissan och en 
välisolerad fasad mot vägen. Angöring sker via Sperlingsholmsvägen och Frennarpsvägen.

Närheten till befintliga radhus motiverar utformningsbestämmelser i plankartan. Därför regleras 
att endast enplans kedjehus med sammanbyggda garage får uppföras (f4 och h1). Nya radhus ska 
likt befintliga uppföras i rött tegel med utskjutande burspråk och garage i vitt och grått samt med 
sadeltak (f5 och f7).

Stugby
Slottsmöllan kan berika staden med möjligheter till fler besöksnätter genom en annorlunda stugby
anlagd på pelare i skogsbacken nordost om själva ladugårdsområdet. Stugbyn hanteras från en 
hotellreception/restaurang/servicedel i dagens Magasin eller ”Gamla svinhuset”. Stugorna ska 
utformas som små stugor med minimal klimatpåverkan. All angöring sker via bryggorna så att 
mark och befintliga höjdkurvor ej rörs. Stugorna ska byggas på plats utan större maskiner. 
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För att åstadkomma detta införs följande bestämmelser:

- f1, Byggnader ska vara upplyfta ovan mark genom att uppföras på pelare eller liknande. Area 
under byggnad ska hållas öppen och får inte byggas in
- f2, Fasader ska utföras i trä
- h1, Högsta nockhöjd är 5 meter
- n1, Byggnader ska anpassas till markens befintliga nivå

I det vidare arbetet måste det klarläggas att stugbyn kan uppföras utan att medföra skada på 
naturområdet, eftersom det är höga naturvärden.

Gestaltning
Beskrivning av gestaltning för den kulturhistorisk värdefulla bebyggelsen finns beskrivet i avsnittet 
”Kulturmiljö och fornlämningar”. Gestaltning av föreslagen stugby beskrivs tidigare i detta kapitel.

Då planförslaget till största del omfattar befintlig bebyggelse har en solstudie inte bedömts vara 
nödvändig i detta skede.

Samhällsservice
Detaljplanen möjliggör bland annat användningarna centrum, besöksanläggning samt tillfällig 
vistelse. Detta öppnar upp för att en variation av verksamheter kan etableras.

GATOR OCH TRAFIK

Gång- och cykeltrafik
Befintliga gång- och cykelvägar längs Nissan och på Slottsmöllebron föreslås finnas kvar. Naturliga 
stråk avses skapas genom Ladugårdsområdet och ner mot Nissan. 

Sektion som visar hur stugorna föreslås förhålla sig till mark och natur
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Kollektivtrafik
En utbyggnad enligt planen ökar underlaget för befintlig kollektivtrafik. 

Biltrafik och gator
Föreslagna nya ytor för handel, service och kontor kommer att generera trafik. Mängden trafik beror 
mycket på vilken typ av handel och service som kan bli aktuell inom området. Då Slottsmöllebron inte 
längre kommer vara den primära förbindelsen över Nissan kommer den genomfartstrafik som idag går 
genom området att minimeras. Sammantaget bedöms trafiken därför snarare minska i jämförelse med 
idag och utgångspunkten är därför att befintliga bilvägar kan att användas. Angöring och avlastning 
planeras främst ske på västra sidan om ”Ladugården”, se illustrationsplan.

Cykelparkering
Planområdets läge med goda förutsättningar för att cykla (ca 1,5 km till Halmstad centrum) innebär 
att det är viktigt att erbjuda attraktiva cykelparkeringar. Antalet cykelparkeringsplatser beräknas i 
enlighet med kommunens parkeringsnorm. Hur många platser som ska anordnas för bostäder beror 
på lägenhetsstorlekar, 1 r o k kräver 2 platser, 2 r o k - 2,5 platser, 3 r o k - 3 platser och 4 r o k - 4 platser.  
För verksamheter behöver en bedömning göras i varje enskilt fall.

Cykelparkeringsplatser bör finnas i anslutning till entréerna. Det bör även finnas möjlighet att förvara 
sin cykel väderskyddat eller i ett cykelförråd som är lätt att nå. Allt fler använder också cykel som sitt 
enda färdmedel, vilket i förlängningen innebär att elcyklar, liksom mer utrymmeskrävande cyklar 
såsom lådcyklar, trehjulingar och cykelvagnar används i allt större utsträckning. Även detta är viktigt 
att beakta vid utformningen av cykelparkeringsplatser. 

I parkeringsnormen anges att cykelparkeringars läge bör prioriteras framför bilparkering. 
Cykelparkering bör anordnas så nära målpunkten som möjligt med ett maximalt gångavstånd om 
25-30 meter vid korttidsparkering. Cykelparkering ska vara trygg och säker samt att vägen mellan 
parkering och målpunkt ska vara bra belyst och ha god sikt. Likväl ska det vara tryggt att lämna sin 
cykel utan att den blir stulen. Cykelparkeringar får inte placeras så att dessa försvårar tillgängligheten 
i trappor eller entréer.

Vid radhusen som föreslås anordnas cykelparkering vid respektive radhuslägenhet. 

Bilparkering
I enlighet med gällande parkeringsnorm för Halmstad tillämpas parkeringsnormen för zon två.
Området uppfyller kravet mycket god tillgänglighet eftersom det ligger inom ett högsta avstånd om 
400 meter till närmaste busshållplats, men stora delar uppfyller även mycket god tillgänglighet (200 
meter). Det innebär, enligt parkeringsnormen, att en reducering upp till 20% skulle kunna göras. 
Reducering av parkeringsplatser avgörs dock först i bygglovet och föreslagen exploatering klarar 
kraven för antalet parkeringsplatser även utan reducering.

Inom ändamålet för centrum och besöksanläggning möjliggörs flera olika typer av verksamheter 
vilka är svåra att precisera idag. Därför krävs det särskilda bedömningar i ett bygglov gällande detta. 
Dock finns det gott om möjliga parkeringsytor inom Ladugårdsområdet och inom Slottsmöllans 
området. Det finns även god möjlighet för utökning av dessa. I den östra delen är ett förslag att skapa 
parkeringsmöjligheter (cirka 75 platser) som är delvis infällda i vallen (ö1). Inför granskning kommer 
denna lösning studeras vidare för att undersöka påverkan på naturvärden.
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Sektion genom området

MARK, VATTEN OCH VEGETATION

Mark och vegetation
Ladugårdsområdet består till största del av redan ianspråktagen mark. Norr om Magasinet finns 
naturvärdesklassad mark (högt naturvärde). I delar av denna skog förslås en stugby uppföras i 
trädtopparna, se mer under ”övrig ny bebyggelse”.  Mellan samråd och granskning behöver det 
klargöras att dessa stugor kan uppföras utan att skada naturen eller skyddade arter.

Bild som visar parkeringsplatser kan ordnas
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Vattenområden och strandskydd

Strandskydd
Enligt 4 kap 17 § PBL får kommunen i en detaljplan upphäva strandskyddet om det finns särskilda skäl 
enligt miljöbalkens 7 kap 18 § c. Skälet ska vara angeläget och intresset av att ta området i anspråk ska 
väga tyngre än strandskyddsintresset. 

Strandskydd föreslås upphävas för de delar som ligger inom 100 meter från Nissan (på land och i 
vattnet) med stöd av miljöbalken 7 kap 18 § c (markerat a i plankartan). Det särskilda skälet som 
hävdas är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Platsen har varit bebyggd eller hårdgjord sedan 1800-talet och måste därför 
anses vara ianspråktagen.

Vattenskydd
En del av planområdet ligger inom sekundär zon för Galgbergets vattenskyddsområde. Inför granskning 
bör det säkerställa att de nya användingarna som föreslås inte står i konflikt med vattenskyddsområdet. 
Att ingen ny bebyggelse uppförs inom denna del utan att det handlar om att ändra användning och 
renovera befintlig bebyggelse kan dock ha betydelse i denna bedömning.

Geotekniska förhållanden
Geoteknisk undersökning i samband med planarbetet har inte bedömts vara nödvändig eftersom 
planområdet är bebyggt sedan långt tillbaka. Behov av detaljerad geoteknisk undersökning kan dock 
vara aktuell i projekteringskedet, främst för byggnaden närmast Nissan (Stallet). 

Parker och torg
Ett mer kommersiellt stråk föreslås skapas i områdets mitt, mellan byggnaderna, vilket skapar 
en rumsmiljö. Här skapas ett torg med möjlighet till marknad, uteserveringar och organgeri.
Bostäderna föreslås få en mer privat zon mot Nissan. För att kunna nyttja torget året runt och bland 
annat erbjuda uteserveringar finns möjlighet till lättare tillbyggnader i transparent glas med nätta 
profiler så de befintliga fasaderna fortfarande är dominerande. 

HÄLSA OCH SÄKERHET

Miljökvalitetsnormer för luft
Luftkvaliteten i Halmstad är i allmänhet är bra. Alla vägar ligger under MKN och ofta även under 
nedre utvärderingströskeln. Wrangelsleden, som ingick i studien och ligger närmast planområdet, 
ligger inte över någon utvärderingströskel. Ett genomförandet av planen bedöms medföra ökad trafik 
genom området, men den tillkommande trafikmängden på planerad sträckas bedöms inte vara så pass 
omfattande att MKN för luft riskerar att överskridas. 
Miljökvalitetsnormer för vatten
Recipienten för utredningsområdets avrinnande vatten är Nissan. Nissan är uppdelad i ett antal 
vattenförekomster, och den vattenförekomst som dagvattnet från bron leds till kallas Nissan 
(Slottsmöllan-Teglabäcken)

Enligt den senaste klassificeringen har Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) måttlig ekologisk status 
och uppnår inte god kemisk status. Klassningen av den ekologiska statusen har baserats på fisk och 
försurning. Den kemiska statusen beror på att ett eller flera prioriterade ämnen har bedömts ej uppnå 
god status.
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Recipienten har ingen problematik kopplad till näringsämnen eller SFÄ. Bland de prioriterade 
ämnena har kvicksilver, bromerad difenyleter och PFOS bedömts att inte uppnå god status. För 
kvicksilver och bromerad difenyleter gäller att dessa ämnen överskrider uppsatta riktvärden i alla 
landets vattenförekomster. PFOS kopplas till bl.a. industrier och släckvatten. Detta är inte ämnen som 
förekommer i normala dagvattenutsläpp.

Genomförandet av planen bedöms inte ha negativ påverkan på vattenkvaliteten eller förutsättningarna 
för att nå MKN för Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken). Dagvatten kommer att fördröjas innan inom 
kvartersmark innan det leds till befintliga ledningar ut i ån. 

Miljökvalitetsnormer för buller
Bullerutredning som tar hänsyn till ökad trafik till och från planområdet samt bullervärden från 
järnvägstrafiken har tagits fram. Utredningen visar att bullerdämpande åtgärder krävs för befintliga 
bostäder längs Sperlingsholmsvägen, för resterande bostadsbyggnader bedöms ljuddämpad sida 
kunna tillämpas. Dessa åtgärder finns beskrivna i kapitlet ”Buller”.  Miljökvalitetsnormer för buller 
bedöms därför inte riskeras att överskridas.

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 bedöms utifrån dessa aspekter ha en 
positiv effekt genom att möjliggöra en blandning av användningar och skapar förutsättningar för nya 
mötesplatser.

Genom att möjliggöra och säkerställa fler lokaler för centrumfunktioner bidrar detaljplanen till att 
stärka servicen i stadsdelen. Servicefunktioner bidrar till att stärka stadsdelens identitet och funktion 
som naturlig mötesplats. Ett fungerande serviceutbud är också viktigt för att människor ska kunna 
få ihop vardagslivet på ett enkelt sätt. Genom att omvandla Ladugårdsområdet till en mer trivsam 
vistelseyta stärks också områdets funktion som spontan mötesplats. 

Fler bostäder i området innebär att det rör sig fler människor på platsen under större delen av dygnet, 
vilket är bra för upplevelsen av trygghet. Genom fönster och entréer med uppsikt över t ex torg och 
gator skapas en naturlig social kontroll i området. Funktionsblandningen av service och bostäder 
bidrar till den upplevda tryggheten i området.

Störande verksamheter och farligt gods
Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan innebära risker eller påtagliga störningar för 
intilliggande bebyggelse. 

Risk
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet.

Buller
Det har inte tagits fram en bullerutredning specifikt för Ladugårdsområdet, men i framtagen 
bullerutredningen för den nya bron finns ”Nollalternativ 2040” beskrivet. Detta alternativ visar hur 
bullernivåer skulle ligga om den befintliga Slottsmöllenbron fortfarande skulle användas 2040, inklusive 
förväntad trafikökning. Denna utredning har bedöms vara tillräcklig för att bedöma bullervärden 
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inom Ladugårdsområdet då det är högst osannoligt att trafiken skulle överstiga dessa värden när den 
nya broförbindelsen kommit till stånd, även med de nya användningar som planeras. För bostäder 
närmast Sperlingsholmsvägen bedöms framtagen bullerutredning, i sin helhet, vara tillämpbar.

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader anger att om bullret vid en exponerad fasad 
överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 
70 dBA maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen 
vändas mot den skyddade sidan. Detta bedöms kunna uppfyllas för samtliga byggnader som planläggs 
för bostadsändamål, förutom befintliga radhus längs Sperlingsholmsvägen. För de befintliga radhusen 
är möjligheterna till att uppföra källnära åtgärder begränsade. Fasadnära åtgärder för att riktvärden 
för ljudnivåer inomhus skall innehållas kommer att krävas och dessa presenteras i bilagor för 
inventeringsresultat i bullerutredningen.

För närmare information, se Bullerutredning.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Energiförsörjning
Ny bebyggelse föreslås anslutas till fjärrvärmenätet.

Dricks- och spillvatten
Befintliga byggnaderna är redan anslutna VA-nätet. Ny bebyggelse föreslås anslutas till det befintligt 
ledningsnät. 

Områden för befintliga ledningsrätter längs Nissan och Sperlingsholmsvägen planläggs ”u - 
markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar”. Även Slottsmöllebron planläggs med ”u” då 
de finns ledningar i bron som föreslås finnas kvar.

Dagvatten
Topografin medför att Ladugårdsområdet är inte drabbat av översvämningar och enligt kommunens 
kartering finns det ingen större risk för att området skulle drabbas vid 100-års regn. Hantering av 
dagvatten kommer att ske inom kvartersmark. Området är redan idag hårdgjort till stor del men det 
finns möjlighet att anlägga underjordiska dagvattenkasetter under det tilltänka torget samt mellan 
Magasinet och Ladugården.

Utdrag ur skyfallskatering till vänster och översvämningskartering till höger.
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Avfallshantering
Avfallshanteringen ska hanteras i enlighet med Renhållningsordning för Halmstads kommun. Möjliga 
platser för miljöstationer, där renhållningsfordon inte behöver backa, finns i anslutning till Magasinet 
samt i planområdets södra del. Dessa platser finns utmärkta i illustrationsplanen.

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

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan
Tid Planprocessen Byggprocessen
November 2021 Samråd
Mars 2022 Granskning
Juni 2022 Antagande 
Juli 2022 Laga kraft

Byggstart

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 Halmstad energi och miljö
Bredband Halmstad stadsnät
Allmän platsmark (gata /natur) Teknik- och fastighetsförvaltningen
Kvartersmark Berörd markägare / exploatör

Huvudmannaskap
Halmstads kommun är huvudman för den allmänna platsmarken.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning
Fastighetsreglering kommer att behöva ske berörande Halmstad 9:2, Halmstad 9:14, Halmstad 10:26 
och Halmstad 10:30. Halmstads kommun initierar och bekostar denna fastighetsbildning. 
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Del av Halmstad 9:14 som utgör allmän platsmark överföres genom fastighetsreglering till Halmstad 
9:2 (område 1). Del av Halmstad 10:30 som utgör allmän platsmark överföres genom fastighetsreglering 
till Halmstad 10:26 (område 2).

Servitut
För att säkerställa allmänhetens gång/cykel passage över befintlig bro, föreslås x-områden samt 
t-områden i detaljplanen. Detta ska tryggas genom servitut. Kommunen initierar och bekostar 
servitutsbildandet.

Ledningsrätter
Befintliga ledningsrätter 1380K-9981.3, 1380K-9981.4 och 1380K-9981.6  avseende befintliga VA-
ledningar avses att flytta. Kostnader för ledningsflytt och ändring av ledningsrätt bekostas av Halmstads 
kommun.

EKONOMISKA FRÅGOR

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark inklusive bullerdämpande åtgärder 
bekostas av berörd markägare.

Huvudman för allmän plats bekostar utbyggnad och förändringar av allmän platsmark. Exploatörens 
erläggande av eventuella exploateringsbidrag regleras i exploateringsavtal. 

Halmstads kommun initierar och bekostar fastighetsreglering mellan fastigheter som är i kommunens 
ägo och fastigheter som ägs av Slottsmöllan Fastighets AB. Privat fastighetsägare initierar, ansvarar 
för och bekostar fastighetsbildning som sker inom deras egna fastigheter. Kommunen initierar och 
ansvarar för ändring av befintliga ledningsrätter och bildandet av servitut över befintlig bro. Berörda 
ledningsägare/servitutshavare bekostar tillskapandet av nya rättigheter. 

VA-huvudmannen bekostar erfoderlig utbyggnad av det allmänna VA-nätet inom planområdet. 
Tekniska anläggningar eller installationer såsom fördröjningsmagasin är det VA-huvudmannens 
ansvar att dessa byggs och fungerar. Anläggningsavgift avseende VA-anslutningar regleras enligt 
gällande VA-taxa.

Uppkommer det kostnader för ledningsägare på grund av ledningsflytter för byggnationer inom 
planområdet och dessa kostnader inte täcks av anläggningsavgifter ska kostnaderna regleras i 
kommande avtal mellan markägare/exploatör och ledningsägare.

Anläggningsavgift avseende nya VA-anslutningar regleras i gällande VA-taxa.
Fastighetsägare av kvartersmark erlägger anslutningsavgift för el i enlighet med taxa för tillkommande 
exploatering.

Elanslutning uttages i enlighet med gällande taxa (för tillkommande exploateringar). 

Plankostnaden regleras i tidigare tecknat ramavtal med exploatören.

Detaljerade undersökningar avseende t ex geologi, markens bärighet som eventuellt kan krävas vid 
byggnation inom aktuellt planområde bekostas av berörd markägare.
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Exploateringsavtal/Markanvisningsavtal
Exploateringsavtal ska tecknas mellan Halmstads kommun och Slottsmöllan Fastighets AB. Avtalet, 
som reglerar genomförandet av detaljplanen, ska godkännas av Halmstads kommun i samband med 
antagande av detaljplanen.

Utbyggnadskostnader för de allmänna anläggningarna
Kostnadsuppskattning för projektering och byggnation av den allmänna platsen kommer att uppskattas 
av Teknik och Fastighetsförvaltningen, Halmstads kommun, under samrådstiden och redovisas i 
planhandlingen i detaljplanens granskningsskede.

För Samhällsbyggnadskontoret

Olof Selldén    Frida Löfgren   Johan Rex
planchef    planarkitekt   Exploateringsingenjör


