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LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM

Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (Miljöbalken 6 kap och 
Plan- och bygglagen 4 kap 34 §) ska kommunen genomföra en strategisk miljöbedömning för alla 
detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen 
av betydande miljöpåverkan är den analys som leder fram till ställningstagandet om en 
miljöbedömning behöver göras eller inte.

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Planområdet utgörs av Söndrum centrum som ligger ca 3,5 km väster om centrala Halmstad. Totalt 
omfattar området drygt 2 hektar. 

Huvudsy et med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Söndrum centrum där funktionen 
som centrumnod stärks. Sy et är att utveckla centrumnodens funktion som mötesplats genom att 
tillföra en torgyta, att stärka servicen med  er lokaler, samt att annonsera centrumnoden genom 
dess gestaltning. Detaljplanen sy ar även till att komplettera och bredda bostadsutbudet i Söndrum 
med lägenheter i  erbostadshus, vilket det idag råder brist på. Dessutom sy ar detaljplanen till att 
öka tra  ksäkerheten med fokus på de oskyddade tra  kanterna. 

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
 Inom det aktuella planområdet  nns idag:
- Tre be  ntliga grönområden; ett väster om ICA, ett nordöst om HFAB:s kvarter, ett i södra delen av
planområdet längs Jutaplatsen.
- HFAB:s be  ntliga byggnad med centrumlokaler i bottenvåningen samt bostäder på våning 2.
- En kommunal lokal där hemvårdsförvaltningen har verksamhet idag.

I planområdet ingår även Lupinvägen samt delar av Lars Montins väg och Jutaplatsen.

Översiktsplan och andra pågående projekt
I kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2030, anges att ny bebyggelse främst ska tillkomma 
genom förtätning. I staden och serviceorterna ska det skapas en tät struktur med tätare och 
markerade centrum respektive centrumnoder. Det är i dessa centrum som en orts eller stadsdels 
service bör koncentreras. Söndrum centrum pekas ut som en av centrumnoderna i stadens 
västra stråk (Söndrum – Sandhamn – Tylösand – Frösakull). Översiktsplanen belyser även vikten 
av att komplettera bostadsutbudet i stadens olika delar så att variationen av bostadstyper och 
upplåtelseformer ökar. Detaljplanen bedöms bidra till att uppnå översiktsplanens intentioner. 
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FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR

Områdets känslighet Påverkan på planområ-
det vid ett genomföran-
de av detaljplanen

Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten

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

x x Inga internationella konventioner  nns utpe-
kade inom planområdet.
Närmsta natura 2000- område är Aleskogen 
som ligger 1,5 km öster om planområdet. 
Planförslaget har ingen påverkan på detta.

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

x x Planförslaget bedöms bidra till en god hushåll-
ning med marken. Genom byggnation inom 
planområdet kan marken användas på ett mer 
eff ektivt sätt än idag. Genom förtätning av sta-
den kan orörd mark utanför be  ntlig tätorts-
bebyggelse bevaras, be  ntlig infrastruktur kan 
användas och  er människor får möjlighet att 
bo och arbeta centralt med gång- och cykelav-
stånd till service och goda kollektivtra  kför-
bindelser.

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

x x Inga områden av riksintresse  nns utpekade 
inom planområdet. 

Ca 350-400 meter sydost om planområdet 
ligger Laholmsbukten som utgör riksintresse 
för naturvården: Laholmsbukten - Eldsbergaå-
sen - Genevadsån - Lagan. Hela Hallandskus-
ten omfattas också av riksintresse i sin helhet 
enligt Miljöbalken 4 kap 2 §. Förslaget bedöms 
dock inte påverka de värden som utgör kärnan 
i riksintresset på ett betydande sätt. Bestäm-
melserna ska inte heller hindra utvecklingen 
av be  ntliga tätorter. 

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

- - - - - Detaljplanen påverkar inte Fylleån.

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

x x Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd.

x x Vattenskyddsområde
Planen omfattas inte av vattenskyddsområde.

x x Naturreservat
Planområdet omfattas inte av naturreservat.

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 
sannolikt en betydande miljöpåverkan (området är känsligt och påverkan är stor), medan kryss i 
båda högerspalterna innebär att miljöpåverkan är liten (området är inte känsligt och påverkan är 
liten). 
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FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR

Områdets känslighet Påverkan på planområ-
det vid ett genomföran-
de av detaljplanen

Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten

x x Biotopskydd
Be  ntliga träd i området omfattas inte av 
biotopskydd. Trädallén på 3-4 lindar utmed 
parken i söder skyddas genom bestämmelser 
på plankartan. 

Byggnads- och 
fornminnen

x x Det  nns inga kända byggnads- och fornmin-
nen inom området.

Kulturhistorisk miljö x x I Hallands län  nns en bebyggelseinvente-
ring där alla byggnader av kulturhistoriskt 
värde  nns beskrivna och klassi  cerade i A-, 
B- eller C-klass. Inom planområdet  nns inga
byggnader med utpekat kulturhistoriskt värde.
Den angränsande biblioteksbyggnaden har
bevarandeklass B.

Naturområde i 
ÖP-Framtidbild 
2030, naturvärden, 
rödlistade arter

x x Inga skyddade eller hotade arter gällande  o-
ra, fauna eller nyckelbiotoper är kända inom 
området (Källa: Artportalen.se). 

I planområdet ingår tre grönområden. Grö-
nområdena i öster och väster har tidigare 
utgjort ett genomgående stråk, men har sedan 
många år tillbaka brutits upp av parkerings-
platser för ICA-butiken. Grönområdet i söder 
utgörs av en park med trädplanteringar och en 
mindre platsbildning med sittplatser.

De två grönområden som planeras att tas i 
anspråk för exploateringen (öster och väster) 
bedöms ha ett lokalt värde för de närmast 
kringboende, men inte något allmänt vär-
de för stadsdelen som helhet. Söndrum är 
generellt mycket välförsett med grönområden. 
Av ”Halmstads gröna värden” framkommer 
att området Söndrum har 2615 kvm grönyta 
per boende, vilket bör jämföras med andra 
stadsdelar i Halmstad. T.ex. har Nyhem/
Andersberg 46 kvm/boende, Vallås/Snöstorp 
339 kvm/boende, och Rotorp/slottsjorden 329 
kvm/boende.  87%  av de boende i stadsdelen 
Söndrum har tillgång till större naturområ-
de inom 500 meter, att jämföra med andra 
stadsdelar t.ex. Nyhem/Andersberg 23 %, 
Vallås/Snöstorp 91% och Rotorp/slottsjorden 
75%. I kommunens Grönplan från 2016  nns 
båda grönområdena med, men har getts lägsta 
klassning avseende både naturvärde (klass 4) 
och rekreationsvärde (klass C). 
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FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR

Områdets känslighet Påverkan på planområ-
det vid ett genomföran-
de av detaljplanen

Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten

Påverkan på männ-
iskors hälsa och 
säkerhet. 

Risk för buller, lu -
föroreningar m.m.

x x Bullerstörningar
I samband med framtagandet av planförslaget 
har en bullerutredning genomförts med avse-
ende på tra  k, fasta bullerkällor samt varule-
veranser. Bullerutredningen  nns att läsa i sin 
helhet som en bilaga till planhandlingarna. 

Sedan utredningen gjordes har gällande rikt-
värden för tra  kbuller höjts, bland annat har 
riktvärdet för ekvivalent buller höjts från 55 
till 60 dBA vid fasad. Det innebär att slutsat-
serna i utredningen inte längre stämmer. De 
värden som redovisas är dock korrekta. Ut-
redningen visar att ingen fasad har ekvivalenta 
ljudnivåer över riktvärdet 60 dBA. Bostäder 
kan därmed planeras utan att bulleråtgärder 
krävs. Vid vissa av fasaderna överskrids max-
värdet 70 dBA, vilket innebär att en enskild 
eller gemensam uteplats bör anordnas på en 
plats där riktvärdena 50 dBA ekvivalent samt 
70 dBA maximal ljudnivå klaras. 

Riktvärden för fasta bullerkällor och varuleve-
ranser inår i bullerutredningen.

x x Lu kvalitet
Detaljplanen innebär en utökning av Sönd-
rum centrum med  er centrumlokaler samt 
bostäder. Området ligger nära kollektivtra  k 
och innebär att viktiga servicefunktioner 
koncentreras till en plats. Eventuellt innebär 
exploateringarna en viss ökning av den lokala 
tra  ken i området, men skapar i ett helhets-
perspektiv förutsättningar för färre resor och 
resande till fots, cykel och med kollektivtra  k, 
vilket bidrar till minskade lu utsläpp. Planen 
medger inte heller en användning av planom-
rådet för verksamheter som kan ge betydande 
utsläpp av lu föroreningar. 

x x Radon
Marken ligger inom normalriskområde för 
radon.

Risk för olyckor 

Skred, ras, 
översvämning 

Tra  kolyckor

x x Ras och skred
Enligt den geotekniska utredning som tagits 
fram under planarbetet är totalstabiliteten god 
inom området och jordlagren generellt fasta. 
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FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR

Områdets känslighet Påverkan på planområ-
det vid ett genomföran-
de av detaljplanen

Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten

x x Översvämning
Planområdet ligger som lägst ca 7,5 meter 
över havet. Någon översvämningsrisk till följd 
av stigande havsnivåer bedöms således inte 
vara aktuellt inom planområdet.

Detaljplanen innebär att grönytor som utgör 
en buff ert vid skyfallsregn hårdgörs och 
bebyggs. För att kompensera med avseende på 
klimataspekter såsom skyfallsregn anläggs en 
torrdamm/ öppet dagvattenmagasin samt kas-
setter för fördröjning under torget. Detaljpla-
nen kommer genom dessa åtgärder leda till att 
området blir bättre rustat för att klara kra iga 
skyfallsregn än det är idag.

x x Tra  k 
Tra  ksituationen för gång- och cykeltra  -
kanter är idag bristfällig genom Söndrum 
centrum. Framför allt är det problematiskt att 
ta sig i nord-sydlig riktning e ersom trot-
toarerna i princip har blivit en del av parke-
ringsplatserna och möblerats med pollare, 
belysningsstolpar och skyltar. Detta är en 
brist, särskilt med tanke på att gatan utgör ett 
viktigt stråk för elever till och från skolorna 
i området. Genom att omgestalta Jutaplatsen 
och bygga nya, sammanlänkande gång- och 
cykelvägar förbättras förutsättningarna för 
oskyddade tra  kanter.

Även omgestaltningen av Jutaplatsen från 
parkeringsyta till ett torg innebär att det 
kommer att bli betydligt mer tra  ksäkert för 
oskyddade tra  kanter att korsa platsen mellan 
målpunkter på östra respektive västra sidorna 
av Söndrum centrum.
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FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR

Områdets känslighet Påverkan på planområ-
det vid ett genomföran-
de av detaljplanen

Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten

Förorenad mark x x Inom HFAB:s fastighet Eketånga 3:205 har det 
sedan 1969 bedrivits en kemtvätt. I samband 
med framtagandet av planförslaget har därför 
en miljöteknisk undersökning genomförts. 
Denna  nns att läsa i sin helhet som en bilaga 
till planhandlingarna. 

Sy et med den miljötekniska utredningen var 
att lokalisera eventuella föroreningar i mark, 
grundvatten och i lu . Undersökningen visar 
att inga av de analyserade parametrarna före-
kommer i jord eller grundvatten i halter som 
överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för 
känslig markanvändning eller de riktvärden 
för grundvatten som använts för jämförelse. 

Klorerade lösningsmedel från kemtvätts-
verksamheten har inte påvisats i något prov 
i jord eller grundvatten inom fastigheten, 
däremot i lu  och i ledningsnät. Halterna var 
i bostadsutrymmen under Naturvårdsverkets 
referensvärden. I kemtvättslokalen överskreds 
referensvärdena för bostadsmiljöer, men hal-
terna låg med god marginal under Arbetsmil-
jöverkets nivågränsvärden och korttidsvärden.

För planområdet bedöms utifrån utredningen 
inga risker föreligga utifrån kemtvättsverk-
samheten eller föroreningar från denna.

Stadsbild x x Söndrum centrum är en utpekad centrumnod 
enligt kommunens översiktsplan. Översikts-
planen anger att centrumnoderna bör ges en 
tätare struktur och markerade centrum. 

Detaljplanen avser att annonsera centrumno-
den bättre för förbipasserande och ges en 
utformning som signalerar dess roll som 
stadsdelens mötesplats. Annonseringen sker 
dels genom utformningen av den off entliga 
platsen, som knyter ihop den be  ntliga biblio-
teksplatsen med det nya torget och parken vid 
Clematisvägen som rustas upp. Dessa platser 
ges en genomgående gestaltning som syns från 
Tylösandsvägen. För att visuellt markera att 
platsen är ett stadsdelscentrum planeras högre 
hus än resten av stadsdelen. Det nya torget 
markeras med ett hus i fyra våningar plus en 
indragen våning, medan tre våningar plus en 
indragen våning blir vanligt i planområdets 
mer perifera delar för att trappa ner hushöj-
derna mot kringliggande bebyggelse. 
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EFFEKTER PÅ MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL
Nedan följer eff ekter 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. 

Eff ekter på miljökvalitetsnormer och miljömål
Miljökvalitetsnormer för 
lu  

Detaljplanen innebär en utökning av Söndrum centrum med  er centrumlokaler samt bostä-
der. Området ligger nära kollektivtra  k och innebär att viktiga servicefunktioner koncentreras 
till en plats. Eventuellt innebär exploateringarna en viss ökning av den lokala tra  ken i områ-
det, men skapar i ett helhetsperspektiv förutsättningar för färre resor och resande till fots, cykel 
och med kollektivtra  k. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar bedöms inte 
överskridas i och med planens genomförande.

Miljökvalitetsnormer för 
buller

Detaljplanen innebär en utökning av Söndrum centrum med  er centrumlokaler samt bostä-
der. Området ligger nära kollektivtra  k och innebär att viktiga servicefunktioner koncentreras 
till en samlad plats. Eventuellt innebär exploateringarna en viss ökning av den lokala tra  ken 
(som genererar buller), men i ett helhetsperspektiv skapas förutsättningar för färre resor och 
resande till fots, cykel och med kollektivtra  k. Miljökvalitetsnormerna för buller bedöms inte 
överskridas i och med planens genomförande.

Miljökvalitetsnormer för 
vatten

Planområdet berör inte någon grundvattenförekomst. Dagvatten avleds till kustvattenförekom-
sten Laholmsbukten. Kustvattenförekomsten har måttlig ekologisk status. De miljöproblem 
som klassats är övergödning och syrefattiga förhållanden samt miljögi er (Källa: Vatteninfor-
mationssystem Sverige: viss.se). Detaljplanen medger inte en markanvändning som bedöms 
bidra till en ökning av dessa problem. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebära 
att miljökvalitetsnormerna för vatten överskrids. 

Nationella miljömål

- God bebyggd miljö

- Begränsad klimat-
påverkan

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 och begränsad klimatpåverkan.

God bebyggd miljö
Planförslaget bedöms bidra till en god hushållning med marken genom att ett centralt beläget 
område förtätas med bostäder och centrumverksamheter. De nya bostäderna kommer att få ett 
läge med fullgott serviceutbud, redan utbyggd bra kollektivtra  k samt närhet till naturområ-
den, vilket ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö. De nya bostäderna innebär samtidigt 
ett ökat underlag för service och kollektivtra  k. 

Planförslaget innebär att centrumnoden stärks genom att Söndrum centrum utvecklas som 
mötesplats. Ett nytt torg kommer att utgöra navet i centrumnoden. Runt torget samlas cen-
trumfunktionerna och ytor tillskapas för möten mellan invånarna, där människorna bereds 

plats istället för bilar. 

De nya bostäderna kommer enligt genomförd bullerutredning att få en god ljudmiljö.

För områdets utformning  nns planbestämmelser som bidrar till att den nya bebyggelsen ges 
en genomtänkt och enhetlig gestaltning som också knyter an till be  ntlig arkitektur i området.

Begränsad klimatpåverkan
Med bostäder i ett stadsdelscentrum, med ett brett serviceutbud samt fungerande kollektivtra-
 k och rimliga cykelavstånd till stadens centrum, bedöms platsen ha bra förutsättningar för att 

de boende ska välja bussen och cykeln framför bilen. Planen är därför en lämplig bostadseta-
blering utifrån målet ”begränsad klimatpåverken”.
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EFFEKTER AV TILLTÄNKT MARKANVÄNDNING
Nedan följer en beskrivning av eff ekter som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan, och 
eff ekter med oklar miljöpåverkan som riskerar att vara betydande. Eff ekternas sannolikhet, 
varaktighet och komplexitet beskrivs också här.

Eff ekter av tilltänkt markanvändning
Eff ekternas omfattning Enligt ovanstående genomgång riskerar ingen faktor innebära betydande miljöpåverkan.

Eff ekternas sannolikhet Det är mycket liten sannolikhet att genomförandet i detaljplanen skulle medföra någon
betydande miljöpåverkan.

Eff ekternas betydelse och 
komplexitet

Detaljplanens genomförande bedöms ha eff ekter på miljön av ringa betydelse och komplexitet.

Eff ekternas varaktighet, 
vanlighet och reversibi-
litet

Ett plangenomförande är varaktigt och reversibiliteten låg.

STÄLLNINGSTAGANDE

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. Varken någon enskild faktor eller faktorernas samlade påverkan bedöms vara 
så omfattande att en miljökonsekvensbeskrivning behövs för att kunna klargöra och utvärdera 
konsekvenserna av planens genomförande. För att klargöra platsens lämplighet för föreslagen 
användning har riktade utredningar gjorts avseende buller, markmiljö samt geoteknik.
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