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REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD OCH GRANSKNING
PLANFÖRFARANDE

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

SAMRÅD
Samråd har enligt beslut av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott genomförts under tiden 12 
maj 2021 - 9 juni 2021. Myndigheter och förvaltningar har beretts tillfälle att yttra sig genom att 
fullständiga handlingar har översänts till dem. Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig genom 
att ett informationsblad har översänts till dem. Berörda sakägare har också inbjudits till samrådsmöte 
den 19 maj 2021 på Rådhuset. Planförslaget har under samrådstiden varit tillgängligt på Rådhuset och 
på Halmstads kommuns webbsida.

Yttranden har inkommit från 16 berörda remissinstanser. 6 remissinstanser har inkommit 
medsynpunkter på planförslaget. 10  remissinstanser har lämnat förslaget utan erinran.

Yttranden från sakägare som inkom under samrådet berörde i huvudsak:
• Markmiljö
• Kulturmiljö

Remissinstanser utan erinran:
• Räddningstjänsten
• Lantmäteriet
• Laholmbuktens VA
• Halmstads stadsnät AB
• Halmstads Energi och Miljö AB
• Funktionsrättsrådet
• Miljönämnden
• Socialnämnden
• Fastighetsnämnden
• Teknik- och fritidsnämnden

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

Följande ändringar har gjorts i planförslaget:
• Bestämmelsen om uterum på innergården har förtydligats.
• Bestämmelsen om koppaar som takmaterial har kompletterats.
• Svar på frågan om parkering finns i planbeskrivning och har förtydligats i kommentarerna.
• Länssytrelsen har fått fler rapporter som utreder markmiljön.
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GRANSKNING
Granskning har enligt beslut av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2021-11-09 § 185 
genomförts under tiden 14 december 2021 - 17 januari 2022. Myndigheter, förvaltningar och berörda 
sakägare har beretts tillfälle att yttra sig. Planförslaget har under granskningstiden varit tillgängligt på 
Rådhuset samt på Halmstads kommuns webbsida.

Yttranden har inkommit från 15 berörda remissinstanser. Följande 6 remissinstanser har inkommit 
medsynpunkter på planförslaget: 

• Länsstyrelsen
• Kommunala lantmäteriet
• Hemvårdsförvaltningen
• Kommunala pensionärsrådet
• Halmstad energi och miljö
• Kulturmiljö Halland

Yttranden som inkom under granskningen berörde i huvudsak:
• Förorenad mark
• Tillgänglighet
• Avfallshämtning
• Utökning av planområdet

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Under granskningsskedet inkom synpunkter från länsstyrelsen som pekade på att 
föroreningssituationen behövde utredas ytterligare för att säkerställa att ett genomförande av 
detaljplanen inte riskerar att bli olämpligt med hänsyn till människors hälsa. Efter genomförd 
granskning har en kompletterande utredning därför genomförs i enlighet med länsstyrelsens 
granskningsyttrande. Utredningen visar att det förekommer förorening av kvicksilver, PAH och 
aromater. Rekommendationen är att avhjälpandeåtgärder genom grävsanering genomförs för att ta 
bort förhöjda halter. Kommunen bedömer att byggnaden, efter avhjälpandeåtgärder, är lämplig för 
bostadsändamål. Sanering i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvändning 
kommer att genomföras innan kommunen säljer marken. Detta säkerställs i reservationsavtalet som 
godkänns av kommunstyrelsen innan detaljplanen antas. För att ytterligare säkerställa att marken inte 
tas i anspråk för bostadsändamål innan sanering har genomförts införs följande planbestämmelse: 

”Marken får inte tas i anspråk för bostadsändamål förrän sanering enligt Naturvårdsverkets riktlinjer 
för känslig markanvändning har genomförts”

Kommunens samlade bedömning är att eftersom kommunen själva har rådighet över marken och 
kommer att sälja den först när sanering har genomförts, i kombination med ovan planbestämmelse,  
säkerställer att ett antagande av detaljplanen inte medför risker för människors hälsa. 

I övrigt kvarstår planförslaget till största del, men ett antal mindre ändringar och förtydliganden har 
gjorts. Justeringarna avser:

- Planbeskrivningen har förtydligats gällande avfallshantering.
- Avsnitten i planbeskrivningen som handlar om föroreningar har uppdaterats utifrån den senaste
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utredningen.
- Genomförandebeskrivningen uppdateras kring fastighetsrättsliga frågor, utifrån Kommunala
lantmäterimyndighetens yttrande.

YTTRANDEN FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER
LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget kan komma att prövas.

Länsstyrelsen befarar att:
- Det som föreslås blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa.

Inom planområdet har det provtagits för föroreningar i fyra provtagningspunkter. I två av dessa 
punkter har det konstaterats PAH som överskrider gränsen för känslig markanvändning, som är det 
gällande riktvärdet för bostadsändamål. I nuläget används området inte på ett sätt som gör att det är 
troligt att barn kan exponeras för förorenad jord men detta kan komma att ändras när området utgörs 
av bostäder enligt föreslagen detaljplan. Länsstyrelsen kan inte ta ställning till planförslaget i nuläget 
då det råder osäkerhet kring föroreningssituationen. Länsstyrelsen anser att fler provtagningspunkter 
behövs för att få mer information om föroreningarna inom området. Länsstyrelsen ställer sig frågan 
varför den ytligaste delen av markprofilen inte har provtagits i aktuella provtagningspunkter. Det 
framgår av fältprotokollen att det förekommer fyllnadsmassor även i de ytligaste jordlagren.

Länsstyrelsen befarar inte att:
- riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas,
- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,
- miljökvalitetsnormer enligt MB inte iakttas,
- strandskydd enligt 7 kap. MB upphävs i strid med gällande bestämmelser,
det som föreslås blir olämpligt med hänsyn till människors säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.

Kommentar
Efter genomförd granskning har en kompletterande utredning genomförs i enlighet med länsstyrelsens 
granskningsyttrande. Utredningen visar att det förekommer förorening av kvicksilver, PAH och 
aromater. Rekommendationen är att avhjälpandeåtgärder genom grävsanering genomförs för att ta 
bort förhöjda halter. Kommunen bedömer att byggnaden, efter avhjälpandeåtgärder, är lämplig för 
bostadsändamål. Sanering i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvändning 
kommer att genomföras innan kommunen säljer marken. Detta säkerställs i reservationsavtalet som 
godkänns av Kommunstyrelsen innan detaljplanen antas. För att ytterligare säkerställa att marken inte 
tas i anspråk för bostadsändamål innan sanering har genomförts införs följande planbestämmelse: 

”Marken får inte tas i anspråk för bostadsändamål förrän sanering enligt Naturvårdsverkets riktlinjer 
för känslig markanvändning har genomförts”

I plan- och bygglagen anges att bestämmelser om skyddsåtgärder för markföroreningar kan 
användas för att säkerställa att ett markområde ska bli lämpligt att bebygga, exempelvis genom 
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krav på sanering. Eftersom det i här fallet handlar om en befintlig byggnad, som senast användes 
som bostad, skulle byggnaden kunna tas i anspråk för bostadsändamål utan att det kräver lov eller 
anmälan. Planbestämmelsen har därför formulerats för att säkerställa att även denna risk undviks.

Kommunens samlade bedömning är att eftersom kommunen själva har rådighet över marken och 
kommer att sälja den först när sanering har genomförts, i kombination med ovan planbestämmelse,  
säkerställer att ett antagande av detaljplanen inte medför risker för människors hälsa. 

YTTRANDEN FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER, M FL.
KOMMUNALA LANTMÄTERIET

Planbeskrivningen
– Under rubriken ’’Utformningsbestämmelser´´, på sidan 23, har bilden råkat bli placerad på texten.
Vilket medför att den inte går att läsa.

Fastighetsrättsliga frågor
– Rubriken ’’Arrendering av mark för parkering’’ bör byta namn till ’’Arrende av mark för parkering’’.

– Parkeringsfrågan har lösts genom att tillfälligt låta en del av gatan användas för parkering, dock
högst i 10 år. Sedan är det tänkt att kommande detaljplan över KV. Bagaren ska lösa parkeringsfrågan.
Det bör framgå vilka konsekvenser det kan få ifall framtida detaljplan över KV. Bagaren inte blir
genomförd.

– Enligt plankartan finns det ett markreservat (u-område) för allmännyttiga underjordiska ledningar.
U-området nämns inte under ’’Fastighetsrättsliga frågor’’. Det ska framgå vilken typ av ledningar
u-området avser. Det ska även framgå om ledningarna är befintliga eller ska anläggas i framtiden
inom u-området. Om det är tänkt att det ska bildas ledningsrätt inom uområdet bör det även framgå om 
det ska ske tvångsvis eller med överenskommelse mellan ledningsrättshavaren och fastighetsägaren.

Kommentar
Plan- och genomförandebeskrivning justeras utifrån yttrande.

HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN
Hemvårdsnämnden vill efter att ha granskat detaljplanen framföra följande synpunkter:

- Nämnden ser positivt på kommunens intention kring att det ska byggas om till lägenheter för äldre
där tanken är att de ska ha en lägre hyra än liknande lägenheter i Halmstad.

- Nämnden ser positivt på att lägenheterna riktas specifikt mot äldre även med tanke på det upplevda
sammanhanget och den sociala tryggheten som målgruppen förhoppningsvis kommer att känna, för
att minska den ofrivilliga ensamheten.

- Nämnden förutsätter att alla lägenheter byggs tillgängliga då planområdet är beläget i stadens centrala 
delar och är väl försörjt med offentliga mötesplatser, natur och rekreation. Tillgängliga bostäder i
ett centralt läge med närhet till serviceutbud kan öka självständigheten och den socialt upplevda
tryggheten.
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- Hemvårdsnämnden vill belysa att tillgänglighet måste tillgodoses såväl i inre som i yttre miljö. En
tillgänglig bostad minskar kostnader för bostadsanpassningar och gör det dessutom enklare att vid
beviljad hemtjänst ge vård till de som behöver när behov uppstår.

- Planområdet har närhet till kommunikation som gång- och cykelstråk, gator och kollektivtrafik
vilket nämnden ser positivt på då det ger ökade möjligheter för äldre att kunna bo och leva i området

- Det är även viktigt att belysningen i området ses över så att det även framöver upplevs som en trygg
plats att promenera förbi och vistas på.

Kommentar
De krav på tillgänglighet samt användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och/eller 
orienteringsförmåga som finns i plan- och bygglagen,  plan- och byggförordningen, samt Boverkets 
byggregler kommer att tillämpas.

Belysningen i närområdet kan inte regleras i denna detaljplan, men vi tar med oss frågan i arbetet med 
utvecklingen av hela kvarteret Bagaren.

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
Samråds och informationsutskottet vill efter granskning av handlingarna framföra följande synpunkter:

- Utskottet ser positivt på att ett oanvänt hus ges möjlighet att återgå till boende för äldre.

- Det är viktigt att intentionen att sälja till stiftelsen blir verklighet så att deras planer på
lägenheter för äldre kan genomföras.

- Vi ser positivt på att hyresbostäder för äldre skapas i ett tämligen centrumnära läge. Det
överensstämmer väl med våra ambitioner som framkommit i projektet med plusbostäder med
närhet till offentlig och kommersiell service, ett sätt att klara sig själv så länge som möjligt.

- Vi förutsätter att markföroreningar, radon och andra miljöfarliga byggnadsmaterial tas om hand
i byggnationen.

- Det är även viktigt att det säkerställs att översvämningsrisken som finns för denna tomt beaktas
vid projekteringen.

- Utskottet är positiva till detaljplanen och vill gärna vara involverade i det fortsatta arbetet när
bygglovet ska hanteras.

- Parkeringar ska kopplas till lägenheterna, enligt kommunens parkeringsnorm, så att inte alla
parkeringar tas i anspråk av de som jobbar i huset och närområdet.

Kommentar
Inför antagandet av detaljplanen har ett reservationsavtal tagits fram och undertecknats. Detta avtal 
kommer att godkännas politiskt innan detaljplanen antas. Kommunen fullföljer därmed intentionen 
att sälja byggnaden till stiftelsen.

Föroreningssituationen är utredd och en planbestämmelse har införts för att säkerställa att byggnaden 
inte tas i bruk för bostadsändamål innan saneringsåtgärder genomförts.
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Klimatsäkring av centrum, ett följduppdrag till klimatanpassningsplanen, är ett parallellt pågående 
uppdrag. Områden väster och söder om planområdet är utsatta för översvämningsrisk vid skyfallsregn. 
Fastigheten Bagaren 11 ligger dock högre än omgivande fastigheter och löper därmed mindre risk att 
drabbas av översvämning till följd av skyfall. 

HALMSTAD ENERGI OCH MILJÖ
Förutsättningar
Nuvarande skrivelse:
Hanteringen av hushållsavfallet sköts av HEM och bygger på källsortering. Befintlig 
återvinningsstation som tillgodoser källsorteringens fraktioner finns vid Kattegattsgymnasiet/
Skepparegatan.

Förslag på skrivelser:
Befintlig bebyggelse ska anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering.
I Halmstad ska utsortering ske av restavfall (brännbart hushållsavfall) och matavfall. Senast 2026 
skall även hämtning av förpackningar ske bostadsnära alternativt kvartersnära enligt förordningen 
(2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Det är fastighetsägarens ansvar att möjliggöra all 
avfallshämtning.

Vid ny och ombyggnation skall avståndet från fordonets uppställningsplats till hämtplats inte vara 
längre än 10 m. Det bör inte vara längre än 50 m för de boende att lämna sitt avfall. Avfallshanteringen 
ska ske i enlighet med renhållningsordningen i Halmstad Kommun. Avfall Sveriges råd och 
anvisningar och krav från arbetsmiljöverket ska uppfyllas. I Boverkets byggregler finns bestämmelser 
om avfallsutrymmen och hämtningsvägar som ska tillämpas.

Planförslag och konsekvenser
Nuvarande skrivelse:
Skrivelse saknas.

Förslag på skrivelser:
Den nya bebyggelsen anpassas till att klara befintliga krav på källsortering och avfallshantering. 
Särskilt av vikt att ta i beaktande är att det ska vara god sikt och att hämtning kan ske utan backning, 
att inte gång och cykelvägar blockas eller skyms vid avfallshämtning. Att det finns avsett utrymme 
för hämtningsfordon och inga hinder på hämningsvägen så som exempelvis trottoarkanter. Vid 
anläggande av vändzoner skall uppfylla arbetsmiljöverkets riktlinjer (se Avfall Sveriges handbok för 
avfallutrymmen).

Kommentar
Planbeskrivningen ändras utifrån HEMs förslag på ny skrivelse under avsnittet förutsättningar, men 
med mindre modifikation eftersom skrivningen inte tar höjd för att det handlar om en befintlig 
byggnad som endast ändrar användning. Då ingen ny bebyggelse tillförs bedöms förslag till skrivelse 
under planförslag och konsekvenser vara överflödig eftersom befintlig avfallshantering kommer att 
nyttjas.
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ÖVRIGA REMISSINSTANSER

KULTURMILJÖ HALLAND
Kulturmiljö Halland ser mycket positivt på planförslaget, vilket följer den bedömning som den 
byggnadsantikvariska utredningen kom fram till.

Patrikshills annex har ett högt kulturhistoriskt värde och är ett karakteristiskt inslag i stadsbilden på 
söder. Det är glädjande att byggnaden nu kan bevaras för framtiden.

Kommentar
Kommunen instämmer i era synpunkter.

REMISSINSTANSER UTAN ERINRAN
• Räddningstjänsten
• Villaägarna södra Halland
• Laholmsbuktens VA
• Kommunala funktionsrättsrådet
• Teknik- och fritidsnämnden
• Fastighetsnämnden
• Byggnadsnämnden
• Miljönämnden
• Kulturnämnden

SKRIVELSER FRÅN SAKÄGARE OCH ÖVRIGA
EVA OCH AXEL EDVARD PIHLS STIFTELSE

Vi anser fortfarande att kommunens inriktning att reducera nuvarande tomtarea på ett väsentligt 
sätt försvårar Stiftelsens möjlighet att skapa en funktionell verksamhet. Nuvarande förslag försvårar 
normal fastighetsförvaltning, parkering och entréer från norrsidan. Lyftplattorna på norrsidan 
kräver också, i de flesta fall, att bil utnyttjas till och från entréerna vilket omöjliggörs i nuvarande 
granskningshandling.

Stiftelsen föreslår att planen ska säkerställa tillräcklig tomt norr om byggnaden så att parkeringsyta 
och verksamhetsyta säkerställs.

Kommentar
Som nämnts i planbeskrivningen och i samrådsredogörelsen har kommunen valt att bryta 
ut detaljplanen för Patrikshills annex från detaljplanen för hela kvarteret Bagaren för att den 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaden inte fortsatt ska förfalla. Kommunen vidhåller dock 
ståndpunkten att endast planlägga Patrikshills annex och avvakta planarbetet beträffande resterande 
delar av kvarteret Bagaren för att kvarterets utveckling som helhet inte ska försvåras.
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ÖVRIGA SYNPUNKTER
Synpunkter lämnade vid samrådsmöte, muntligt framförda synpunkter eller anonyma skrivelser ger 
ej rätt att överklaga planförslaget. 

Sammanfattning av synpunkter som framförts vid samrådsmöte: 

Vid samrådsmötet som hölls 19 maj 2021 på Rådhuset, närvarade representanter från Eva och Axel 
Edvard Pihls stiftelse. Inga specifika synpunkter yttrades utöver kommentarerna som kommit in 
skriftligen i stiftelsens samråds- och granskningsyttrande.

KVARSTÅENDE ANMÄRKNINGAR
• Detaljplanen utökas ej för att omfatta hela fastigheten Bagaren 11. Anledningen till detta är att
inte riskera att förhindra utvecklingen av resterande del av Kvarteret Bagaren, vilket är ett pågående
detaljplaneärende.

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

SAKÄGARE

FASTIGHET NAMN ADRESS
Eva och Axel Edvard Pihls stiftelse Gamletullsgatan 51

302 24 Halmstad

Samhällsutvecklingsavdelningen

Olof Selldén Frida Löfgren
planchef planarkitekt




