
Samhällsbyggnadskontoret • Halmstads kommun • Box 153, 301 05 Halmstad 
Besöksadress: Rådhuset • Tel 035-13 70 00 • www.halmstad.se

U N D E R S Ö K N I N G  AV  B E T Y D A N D E  M I L J Ö PÅV E R K A N

Ti l lhörande detal jp lan för 

H A V E R D A L  1 5 : 2

HAVERDAL , HALMSTADS KOMMUN

Standardförfarande, KS 2021/00097 
Kommunstyrelsen 2022-01-25 

Laga kraft 2023-01-11  



2 (7)  U N D E R S Ö K N I N G  AV  B E T Y DA N D E  M I L J Ö PÅV E R K A N K S  2 0 2 1 / 0 0 0 9 7

LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM

När en ny detaljplan eller planprogram tas fram eller en befintlig detaljplan ändras ska kommunen 
ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
(Miljöbalken 6 kap 6 § och Plan- och bygglagen 5 kap 11a §). Undersökningen utgår från de 
omständigheter som tas upp i miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Om undersökningen kommer fram till att planens genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan ska kommunen genomföra en strategisk miljöbedömning för planen (Miljöbalken 
6 kap och Plan- och bygglagen 4 kap 34 §). Detta dokument är den analys som leder fram till 
ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med bostäder i radhus inom orten Haverdal. 
Detaljplanen tillåter uppförande av radhus i upp till två våningar. Detaljplanen syftar till att 
komplettera och bredda ortens boendealternativ, som idag till stor del utgörs av småhus.  

Planområdet utgörs av fastigheten Haverdal 15:2 samt mindre del av Haverdal 3:2. Området är inte 
detaljplanlagt sedan tidigare. Detaljplanen innebär att bostäder får uppföras. Huvudbyggnader får 
uppföras med högsta nockhöjd på 9 meter. Planområdet har en exploateringsgrad på 1700kvm för 
huvudbyggnader och 300kvm för komplementbyggnader(byggnadsarea). Exploatören planerar att 
uppföra cirka 22 lägenheter i radhus. Parkering planeras i norr och söder, samt handikapparkering 
centralt i området. Bullerplank med möjlighet att uppföra förråd mot Kustvägen tillåts. In- och utfart 
tillåts inte mot Kustvägen (östra fastighetsgränsen).

STÄLLNINGSTAGANDE

Kommunen bedömer att ett genomförande av planen inte kan antas innebära betydande påverkan 
på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. 

Till grund för ställningstagandet ligger en bedömning gjord enligt kriterierna i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905), bilaga 4. Nedan följer en genomgång av kriterierna.

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Nuvarande markanvändning
Fastigheten nyttjas inte i dagsläget, utan byggnaderna står tomma. Den har tidigare används som 
potatislager och senast som bilverkstad. 

Översiktsplan och andra pågående projekt
Haverdal är utpekad serviceort i översiktsplanen. Planområdet har nära till kollektivtrafik och 
serviceutbud. Orten har stor andel villor och har behov av fler boendeformer. 
Området finns utpekat i bostadsförsörjningsprogrammet (Haverdal Klövervägen) med planläggning 
2016-2020. 

Platsens betydelse
Nedan följer en beskrivning av områdets känslighet och vilken påverkan ett genomförande av 
detaljplanen förväntas ha på området. I de fall båda vänsterspalterna blir ikryssade innebär planen 
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FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR
Områdets känslighet Påverkan på program-

området vid ett genom-
förande av detaljplanen

Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten

Platsens betydelse
Internationella 
konventioner, Natura 
2000, Unesco, Värds-
arv m.m.

x x Inga internationella konventioner finns utpe-
kade inom planområdet.

Miljöbalken 3 kap:
Grundläggande 
bestämmelser för 
hushållning med 
mark och vatten.

x x Planen bedöms bidra till en god hushållning 
med marken. Effektiv förtätning inom orten 
utan att ta orörd mark i anspråk. 

Planområdet berör riksintresse-området 
för Ringenäs skjutfält med särskilt behov av 
hindersfrihet samt väderradar enligt 3 kap. 9 
§ miljöbalken. Ett genomförande av detaljpla-
nen bedöms inte skada intresset.

Miljöbalken 3 kap 6§ 
och 4 kap § 1 och 2: 
Natur-, kulturvärden 
och friluftsliv

x x Planområdet ligger inom område för riksin-
tresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbal-
ken, Skrea strand-Tylösand (FN10), vars
värden bland annat beskrivs som ett omväx-
lande kustavsnitt med dels sandstränder med
dyner och dels klippstränder samt flera orörda 
naturområden med vacker landskapsbild.
Planområdets omfattning och läge inom orten
Haverdal bedöms inte påverka riksintresset
negativt.

Området ligger även inom riksintresse enligt
4 kap. 2 och 4 §§ miljöbalken (kustområdet
– rörligt friluftsliv och högexploaterad kust).
Planområdet ligger inom orten Haverdal och
bedöms därför inte påtagligt skada riksintres-
sena.

Miljöbalken 4 kap 6§: 
Vattenkraft 
(gäller endast Fyl-
leån)

Denna fråga är inte aktuell.

Miljöbalken 7 kap:
Naturreservat, bio-
topskydd, strand-
skydd etc.

x x Planområdet omfattas varken av strandskydd, 
vattenskyddsområde, biotopskydd eller natur-
reservat. 

Särdal och Haverdalsreservatet ligger cirka 
1,4km från planområdet. 

Byggnads- och 
fornminnen

x x Det finns inga kända byggnads- och fornmin-
nen i närheten av planområdet. 

Kulturhistorisk miljö x x Det finns inga betydande kulturhistoriska 
värden i närheten av planområdet.
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FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR
Områdets känslighet Påverkan på program-

området vid ett genom-
förande av detaljplanen

Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten
Naturområde i 
ÖP-Framtidbild 
2030, naturvärden, 
rödlistade arter

x x Det finns inga utpekade naturvärden inom 
området eller i närheten.

Påverkan på männ-
iskors hälsa och 
säkerhet. 

Risk för buller, luft-
föroreningar m.m.

x x Buller:
Föreslagen bebyggelse påverkas av trafikbuller 
från Kustvägen. En trafikbullerutredning ska 
genomföras under planprocessen. 
Över tid innebär planförslaget en mindre för-
tätning som inte bedöms bidra till betydande 
bullerstörningar.

x x Luftkvalitet
Planområdet har en marginell inverkan på
luftkvalitén. Ökningen bedöms inte innebära 
risk för folks hälsa.

x x Trafik
Kustvägen är inte utpekad som riksintresse 
eller primär väg för farligt gods men ingår i 
funktionellt prioriterat vägnät. Det innebär att 
tillgängligheten utmed vägen inte får påverkas 
negativt. För Kustvägens sträcka längs med 
planområdet gäller en säkerhetszon på minst 
7 meter från vägkant. 
In- och utfart uppförs inte mot Kustvägen 
utan uppförs istället mot Klövervägen. 
Nya huvudbyggnader tillåts som närmast 19-
20 meter från vägkant och komplementbygg-
nader 9-10 meter från vägkant. Befintlig be-
byggelse utmed vägen ligger cirka 12-26 meter 
från vägkant. Ett genomförande av detaljpla-
nen bedöms inte påverka Kustvägen negativt 
utan snarare förbättra situationen då befintliga 
in- och utfarter mot Kustvägen stängs. 

Genomförandet av planen bedöms ge en 
mindre ökning av trafik på Klövervägen. Då 
det planeras för ett mindre antal bostäder 
förväntas ökningen vara på en acceptabel 
nivå. Planområdet bedöms ha god tillgång till 
separata gång- och cykelvägar och trafiksäkra 
korsningar till viktiga målpunkter. Gångbana 
saknas delvis längs Klövervägen i anslutning 
till planområdet, men möjlighet finns att 
uppföra.  

x x Hela Haverdal klassas enligt
markradonutredning för Halmstads kommun
(SGAB 1989) som ett normalriskområde.
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FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR
Områdets känslighet Påverkan på program-

området vid ett genom-
förande av detaljplanen

Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten
Risk för olyckor 

Skred, ras, översväm-
ning

x x Ingen risk för skred, ras, översvämning.
Enligt kommunens övergripande dagvattenut-
redning för 100-årsregn finns inga instängda 
områden inom planområdet och angränsan-
de fastigheter, dagvattnet rinner mot an-
gränsande vägområden. Utifrån genomförd 
dagvattenutredning för planområdet bedöms 
dagvattnet kunna fördröjas inom den egna 
fastigheten med exempelvis kassetter under 
parkerings/kör-ytorna i söder. 

Förorenad mark x x En miljöteknisk undersökning har genomförts 
för planområdet. Hela området uppfyller inte 
kraven för ”känslig markanvändning”, men 
inga större problem föreligger. Viss sanering 
kommer att krävas innan marken kan bebyg-
gas med bostäder. 

Landskapsbild x x Planområdet ligger utmed Kustvägen och 
ligger inom tätorten. Bebyggelsens höjdnivå är 
likvärdig med närområdet. 
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EFFEKTER PÅ MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL
Nedan följer effekter av planens genomförande på miljökvalitetsnormer och miljömål. 
Planläggningen får inte leda till att kommunen riskerar att överträda miljökvalitetsnormerna utan 
ska så långt som möjligt sträva mot att uppfylla miljömålen och förbättra miljökvalitetsnormerna. 

Effekter på miljökvalitetsnormer och miljömål
Miljökvalitetsnormer för 
luft 

Planförslaget bedöms inte försämra luftkvaliteten. 

Luftkvaliteten är överlag god i Halmstads kommun och överskrider inte de riktvärdena. Plan-
området har en marginell inverkan på luftkvalitén. 

Miljökvalitetsnormer för 
buller

Planförslaget bedöms inte medföra till ökade bullernivåer. Trafikbuller från Kustvägen bedöms 
påverka planområdet och bullerutredning ska genomföras för att säkerställa god ljudkvalitet 
för framtida bebyggelse.

Miljökvalitetsnormer för 
vatten

Mängden dagvatten till följd av planförslaget bedöms inte försämra vattenkvaliteten i Södra 
mellersta Hallands kustvatten (WA68121347). Recipienten har måttlig ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status. Effekter till följd av planförslaget bedöms inte vara av betydande 
påverkan för vattenförekomsten och den mängd dagvatten som följer av planförslaget bedöms 
inte försämra vattenförekomstens status.

Nationella miljömål

- Begränsad klimat-
påverkan

- God bebyggd miljö

Planförslaget påverkar uppfyllandet av följande miljömål:

Planförslaget innebär att nya bostäder tillkommer i ett läge med närhet till kollektivtrafik. Plan-
förslaget kan, marginellt, innebära ett ökat underlag för kollektivtrafiken. Möjlighet finns även 
att med cykel ta sig till Halmstad. Planförslaget bedöms, om än marginellt, bidra till miljömålet 
begränsad klimatpåverkan.

Större delen av orten består av villabebyggelse och planförslaget bidrar till att andra bostads-
former kan uppföras. Förtätningen av orten bidrar till ökad livskvalitet och en mer mångfunk-
tionell ort. Platsen kan idag upplevas övergiven och genom förelsagen exploatering befolkas 
platsen igen. Förtätning inom orten Haverdal bedöms, marginellt, bidra till miljömålet god 
bebyggd miljö.



EFFEKTER AV TILLTÄNKT MARKANVÄNDNING 

Nedan följer en beskrivning av effekter som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan, och 
effekter med oklar miljöpåverkan som riskerar att vara betydande. Effekternas sannolikhet, 

varaktighet och komplexitet beskrivs också här. 
  

Effekter av tilltänkt markanvändning ] 
Effekternas omfattning Utifrån ovanstående genomgång riskerar inga faktorer att medföra betydande miljöpåverkan. | 
  

a a | 

| Effekternas sannolikhet — | Sannolikheten att det ska uppstå effekter som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan 
I bedöms mycket låg. 

Effekternas betydelse och | Planområdet upplevs idag övergivet och den föredetta verksamheten gränsar till villabebyggel- 
komplexitet se. Vid en exploatering nyttjas området mer effektivt, upplevs tryggare och kan nyttja befintlig 

| service. 

Effekternas varaktighet, | Bullerstörning och stökighet inom och i direkt anslutning till planområdet bedöms kunna 
vanlighet och reversibi- | uppkomma under genomförandet av detaljplanen, dvs under byggtiden. Efter detaljplanens 
litet genomförande bedöms buller inte utgöra något betydande problem. Planförslaget, avseende 

| användningen bostäder, medger en markanvändning vars reversibilitet bedöms ytterst låg. 
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