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INLEDNING 
PLANHANDLINGAR 

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

 
Tillgängligt på samhällsbyggnadskontoret finns också: 
• Fastighetsförteckning 

• Grundkarta 
 

Övriga handlingar/utredningar: 
• Dagvattenutredning,    
 (Översiktlig dagvatten- och skyfallsutredning, 2019-11-29, Sweco)  
  (Dagvattenutredning för Haverdal 22:1 m.fl. 2019-07-03, Sweco).  
• Geoteknisk utredning, (Sweco Civil AB, Halmstad geoteknik (2019-03-12)) 
• Kulturhistorisk utredning, Kulturmiljö Halland, november 2018 
 
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 
Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva bostadsändamål för del av fastighet Haverdal 
22:1 samt att skapa en rimlig anpassning i förhållande till befintlig kulturmiljö på 
angränsande fastighet. Planförslaget syftar även till att skapa förutsättningar för 
tillgängliga bostadsformer inom planområdet. 
 
Huvuddrag 
Målet är att möjliggöra för uppförande av ett seniorboende med cirka 40 nya 
bostadsrättslägenheter kring en gemensam innergård. Projektet överensstämmer med 
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översiktsplanens ambition om förtätning i Haverdal och möjliggör för andra hustyper och 
upplåtelseformer än de i Haverdal dominerande. 
 
BAKGRUND OCH UPPDRAG 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU) beslutade 2017-03-06, KSU § 57, att 
ge ett positivt planbesked för del av fastigheten Haverdal 22:1. KSU beslutade också att 
ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att i detaljplan pröva bostäder på del av 
fastigheten Haverdal 22:1. Gällande detaljplan medger allmän plats park för aktuellt 
område. För att möjliggöra genomförande av avsedd åtgärd krävs därför en ny detaljplan. 

 
PLANDATA 

Lägesbestämning och areal 
Planområdet (inom röd markering) ligger i Haverdal, cirka 13 kilometer nordväst om 
centrala Halmstad. Detaljplanen omfattar del av fastighet Haverdal 22:1 och gränsar till 
fastigheter enligt kartillustration nedan. Planområdet omfattar cirka 12 600 kvadratmeter 
(1,26 ha).   
 

 

 
Markägoförhållanden 
Fastighet Haverdal 22:1 är i privat ägo. 

Planområde (röd linje) med kringliggande 
fastigheter. 
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MILJÖBEDÖMNING 
Behovsbedömning 
Enligt PBL 4 kap 34 § samt Miljöbalken SFS 1998:808 ska detaljplaner, vars 
genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan, miljöbedömas och en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Behovsbedömningen är den analys som leder 
fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. 
Behovsbedömning upprättas i samband med framtagandet av planen och finns med som 
en bilaga, vilken samråds parallellt med planhandlingarna.  

 
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. Denna 
förordning har sedan den 1 januari 2018 ersätts av miljöbedömningsförordning 
(2017:966). Då planbeskedet är från 2017-03-06 omfattas denna plan inte av ändringen 
och bedömningen följer den tidigare förordningen.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
PLANER OCH PROGRAM 

Översiktsplan/fördjupad översiktsplan 
I kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2030, (laga kraft 2015-01-05) är området 
utpekat som ”B5 - blandad bebyggelse med övervägande delen bostäder”. Planförslaget är 
således förenlig med översiktsplanens intentioner.  
 
Planområdets norra gräns ligger i direkt anslutning till ”område utpekat i 
kulturmiljöprogrammet”. Området som avses är Anckerbyn semesterby, av nationellt 
intresse och objektsvärde.  
 
Genom området löper ett grönt stråk, se kartan nedan, utpekad i översiktsplanen som 
befintlig grön koppling, viktig att värna.  

 

 

Utdrag ur Översiktsplan, planområde inom röd cirkel. 
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Gällande detaljplaner 
Inom området gäller ; 

 ”Ändring och utvidgning av byggnadsplan för Haverdalsstrand och Skallen 
berörande fastigheten Harplinge 181 m.fl. Fastställd av Länsstyrelsen 1974-12-19. 
Planen har ingen genomförandetid kvar. Planen medger allmän plats park och väg. 

 
 
 

 ”Förslag till ändring av byggnadsplanebestämmelserna för Haverdal (delen 
Haverdalsstrand och Skallen) Harplinge” Fastställd av Länsstyrelsen 1978-08-24. 
Planen har ingen genomförandetid kvar. Planen medger allmän plats park och väg. 
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Kommunala handlingsprogram 
Programmen används som vägledning och styrdokument i den löpande kommunala 
verksamheten och fungerar som underlag till översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, 
detaljplaner, yttranden och utredningar. De har även en funktion, både nationellt och 
internationellt, som informationsbärare till samhällsaktörer och medborgare av 
kommunens politiska ambitioner. Förutom gällande lagstiftning rörande planering och 
byggande finns häri en rad mål och riktlinjer för Halmstad kommun. 

 
Handlingsprogram för hållbara transporter 
Ekohandlingsprogram 
Halmstads gröna värden 
Handlingsprogram för bostadsförsörjning 
Planeringsdirektiv med budget 
Energiplan 

 
RIKSINTRESSE OCH FÖRORDNANDE 

Planområdet ingår i ett större område som är av: 
 

 Riksintresse för kustzon (enl. 4 kap MB) 

 Riksintresse för friluftsliv 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

MARK, VATTEN OCH VEGETATION 

Mark och vegetation 
Marken i planområdet är obebyggd och gränsar i norr mot Anckerbyn. Längs denna gräns 
löper en stenmur och ett dike. Området har långt i på 1900-talet utgjort åker- och 
ängsmark men är idag igenväxt med sly och mindre träd som skapar en grön kil mellan 
villabebyggelsen. I anslutning till Hallandsgränd finns öppna gräsbevuxna ytor. 
 

 

Flygbild över planområdet. 

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

 
Vattenområden och strandskydd 
En bäck rinner längs planområdets norra gräns. Ingen del av marken kan anses beröras av 
strandskydd. 

 
Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk utredning är genomförd av Sweco Civil AB, Halmstad geoteknik (2019-
03-12). I rapporten lämnas följande rekommendationer; 
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Inom den sydöstra delen förekommer fyllning med organiska inslag ovan torvskikt på ca 
1 till 1,2 m djup under markytan vilket behöver skiftas ut inom ytor för planerade 
byggnader. Även utskiftning för hårdgjorda ytor kan erfordras. Torvskiktet är troligen 
tidigare marknivå innan utfyllnad. I övrigt bedöms det vara goda förutsättningar för 
planerad bebyggelse och byggnader kan plattgrundläggas. Byggnader förutsätts 
grundläggas ytligt och utan källare. Avbaning av ytliga mulljordslager erfordras inom 
såväl planerade byggnader som för hårdgjorda ytor. 

 
Förutsättningarna för infiltration bedöms vara begränsade dels pga tidvis relativt höga 
grundvattennivåer och dels pga. lera som förekommer på djupet inom delar av området. 
För några prover av sand kan permeabiliteten grovt utvärderas utifrån siktanalyser till 
omkring 1*10-5 m/s. Sådan utvärdering är inte möjlig för moränprover. Moränen bedöms 
ha lägre permeabilitet, d.v.s. sämre genomsläpplighet. Leran betraktas som tät. 
 
Inför detaljprojektering rekommenderas kompletterande geotekniska undersökningar bl.a. 
för att noggrannare kartera jordlager med organiska inslag som fyllning och torvskikt. 
Detta för att noggrannare kunna bestämma omfattning av utskiftningsåtgärder. 
Om noggrannare bestämningar av grundvattennivåfluktuationer önskas erfordras fortsatta 
mätningar i installerade grundvattenrör. 

 
Kulturmiljöer och fornlämningar  
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet och inte heller några byggnader 
upptagna i bebyggelseinventeringen. Strax norr om planområdet ligger semesterbyn 
Anckerbyn som i bebyggelseinventeringen är registrerad som klass A, viket innebär att 
den har objektsvärde och är av nationellt intresse. Anckerbyn ingår även i 
Kulturmiljöprogrammet för Halmstads kommun.  
 
En kulturhistorisk utredning är gjord av Kulturmiljö Halland (rapport 2018:64). Av 
rapporten framgår antikvariska riktlinjer inför exploatering. Bland dessa lyfts tre 
karaktärsdrag fram att beakta: 
 

 Bebyggelsens småskalighet med låga friliggande enheter. 

 Gröna inslag och närheten till naturen. 

 Anckerbyns unika karaktär med omgivande naturmark. 

 
Park och natur 
Samhällets karaktär präglas av att det finns en stor andel grönska. En del av dessa gröna 
områden kan bebyggas utan att denna karaktär riskerar att försvinna. Allra viktigast för 
närrekreation är stranden. Därutöver har ett antal grönstråk identifierats som viktiga att 
bevara, både med hänsyn till ortens karaktär och även som viktiga promenadstråk.  
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BEBYGGELSE 

Bebyggelsen i Haverdal ligger mellan Kustvägen och havet. Byns ursprung som fritidsort 
präglar fortfarande bebyggelsen trots att många i allt större utsträckning valt att bosätta 
sig här permanent.  Bebyggelsen i Haverdal är övergripande småskalig och består till stor 
del av villor och fritidshus.  
 
Planområdet gränsar till villakvarter med friliggande småhusbebyggelse i söder och 
väster. Väster om området tillkom ett område med villor omgivna av stora trädgårdar i 
mitten av 1900-talet. Tomterna söder om planområdet bebyggdes på 1970-talet med 
enhetlig bebyggelse. Ytorna i öster planlades för bostäder i en till två våningar 1989. Norr 
om planområdet ligger Anckerbyn. De första radhusen stod klara 1953.      
 
Fasaderna är till största del målade i ljusa kulörer. De flesta tak är sadeltak täckta av ler- 
eller betongtegel i röda och rödbruna kulörer. 

 
Samhällsservice 
Haverdal är väl försörjt med service, både offentlig och kommersiell. I områdets närhet 
finns kommunala förskolor, grundskola samt en livsmedelsbutik. 

 
GATOR OCH TRAFIK 

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelvägar sträcker sig utefter Haverdalsvägen och en kortare sträcka längs 
med Smeavägen. Cykelbanan längs Haverdalsvägen förbinder området med stadens 
övergripande nät. I översiktsplan för Halmstad redovisas en förstärkt koppling längs 
Smeavägen, mellan Tångvägen och Särdalsvägen. 
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Gång- och cykeltrafik, förstärkt koppling 

  
Kollektivtrafik 
Området trafikeras av Hallandstrafiken busslinje nr 350. Hållplatsen ligger vid korsningen 
Smeavägen/Havredalsvägen, drygt hundra meter från planområdet. Turtätheten är ungefär 
en till två turer/timma under dagtid vardagar. 

 
Biltrafik och gator 
Hallandsgränd är en återvändsgränd och bedöms vara i normalt skick för att vara en 
villagata. Längs gatan angörs fyra villatomter. Hallandsgränd kopplar vidare till 
Smeavägen som är en matargata i Haverdal. 

 
Cykel- och bilparkering 
Underlag och riktlinjer finns i ”Parkeringsnorm för Halmstads kommun”, antagen av 
Kommunfullmäktige 2016-12-13. I parkeringsnormen styr kommunen antalet 
parkeringsplatser som ska anläggas vid nybyggnad av bostäder och verksamheter samt 
även vid ombyggnationer eller ändrad användning. Parkeringsnormen ska även ge 
vägledning vid detaljplanearbetet. Parkeringsnormen är en utgångsnorm, det vill säga att 
den anger det minsta antalet cykel- och bilparkeringsplatser som ska tillgodoses.  

 
Kommunen har delats in i olika zoner, där olika parkeringsnormstal gäller för respektive 
zon. Hela Haverdal ligger i zon 3.  
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HÄLSA OCH SÄKERHET 

Miljökvalitetsnormer 
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och 
vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. 
Kommuner och myndigheter har huvudansvaret för att normerna följs, men ett visst 
ansvar finns även hos olika verksamhetsutövare. Enligt miljöbalken ska alla ha kunskap 
om sin miljöpåverkan och självmant utföra rimliga åtgärder för att begränsa 
verksamhetens hälso- och miljöpåverkan. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och myndigheter planerar och 
planlägger, bedriver tillsyn och ger tillstånd till att driva anläggningar. Hur beslutande 
myndighet ska förhålla sig till normer vid planering eller prövning av nya och ändrade 
verksamheter regleras bland annat i plan- och bygglagen och miljöbalken. Det finns idag 
miljökvalitetsnormer för luft och vattenkvalitet som tillämpas i Halmstad.  

 
Risk 
Inga lågpunkter som skulle riskera översvämning vid kraftiga regn finns inom 
planområdet. Öster om planområdet finns ett riskområde för översvämning. 

 
Buller 
En trafikräkning utfördes under tre dygn i oktober 2018. Genomsnittligt antal fordon per 
dygn var 360. På lokalgator användes schablonvärdet 3 % tunga fordon.  

 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Energiförsörjning 
Kommunens handlingsprogram för hållbar energi 2010-2014 anger mål och riktlinjer för 
en effektiv och hållbar energianvändning. I Haverdal finns ingen utbyggd fjärrvärme och 
det är Eon som handhar elnätet. 

 
Dricks- och spillvatten 
Kommunala vatten- och avloppsledningar finns utbyggt i området och kapacitet finns för 
att ansluta ytterligare abonnenter.  
 

Dagvatten 
Sweco har på uppdrag av Halmstads kommun tagit fram en strukturplan (Översiktlig 
dagvatten- och skyfallsutredning, 2019-11-29) för hantering av dagvatten och skyfall 
inom Haverdal med tidshorisonten 100 år. Utifrån genomförd kartering av lågpunkter och 
analys av befintlig höjdsättning har riskområden identifierats samt åtgärder i form av 
dagvatten- och skyfallsstråk tillsammans med fördröjnings- och reningsåtgärder 
föreslagits. Syftet med utredningen är att ta fram en översiktlig dagvattenplan som kan ge 
underlag för framtida planering av Haverdal under resten av detta sekel.  
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Öster om planområdet och Smeavägen har ett riskområde identifierats. Bäcken i norra 
planområdet gräns rinner till riskområdet från väster. När planområdet exploateras är det 
viktigt att säkerställa att inget ytterligare vatten rinner mot detta område. 
 
Sweco har även tagit fram en mer platsspecifik dagvattenutredning för Haverdal 22:1 
m.fl. (2019-07-03). I delar av Haverdal finns ett utbyggt kommunalt dagvattenledningsnät 
och dagvattensituationen i området beskrivs som ansträngd. Haverdal 22:1 avvattnas till 
dagvattensystemet via rännstensbrunnar.  

 
Genom fastigheten Haverdal 22:1 sträcker sig, från nordost till sydväst, ett 
torrläggningsföretag, vars namn är ”Haverdal, Plönninge, Harplinge m.fl. 
torrläggningsföretag (1930)”, se figur 5. Huruvida torrläggningsföretaget är aktivt har inte 
kunnat klarläggas inom Swecos utredning. 
 

 

Torrläggningsföretag (blå linje) inom detaljplaneområdena  
(utsnitt från Länsstyrelsens ’Informationskarta Halland’, hämtat 2018-11-28). 
 
Avfallshantering 
Hanteringen av hushållsavfallet sköts av HEM (Halmstads Energi och Miljö AB) och 
bygger på källsortering. Det finns två återvinningsstationer i Haverdal varav den närmsta 
vid Klövervägen som tillgodoser källsorteringens fraktioner.  

 
En detaljplan kan i tidigt skede skapa goda förutsättningar för placering och 
framkomlighet för hämtningsfordon. Väghållare ansvarar för att tillfartsvägar och 
uppställningsplatser är underhållna för att möjliggöra hämtning av avfall. 
Hämtningsfordonens behov av att backa vid hämtning av avfall ska i största möjliga mån 
minimeras, och undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsentréer, skolor, 
förskolor eller äldreboenden.  
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Det ska vara lätt för de boende att lämna sitt avfall. Därför finns ett allmänt råd i BBR 
(Boverkets byggregler) om ett maximalt avstånd på 50 meter från byggnaders entréer till 
avfallsutrymmen och avfallsanordningar i flerbostadshus. Utformningskraven prövas av 
kommunen vid bygglovet.  

 
Brandvattenförsörjning 
Enligt LBVA finns det en brandpost i närområdet som ger 10 liter i sekunden vilket ska 
klara det krav räddningstjänsten har för att klara brandvattenförsörjning. 
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PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

 

Bild; Samhällsbyggnadskontoret i Halmstad 
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MARK, VATTEN OCH VEGETATION 

Mark och vegetation 
Delar av befintligt grönområde, föreslås även fortsättningsvis vara tillgängligt för 
allmänheten, genom att ett stråk anordnas längs en grön parkremsa. Området ska därför 
utformas för att tydliggöra och välkomna promenader längs med detta grönstråk. 
Bostadsbyggnation på fastigheten bidrar sannolikt till en ökad känsla av trygghet vid 
rörelse i området, inte minst kvällstid. Belysning i parkrummet är en trygghetsfaktor, 
såväl som ett estetiskt tillskott, att beakta vid kommande utformning.  
 
Befintliga träd som växer på parkremsan sparas där det är möjligt, i synnerhet trädridån 
mot Anckerbyns fastighet i norra delen av området. Även den mindre del av befintlig 
stenmur som finns i fastighetens nordöstra hörn sparas. Området föreslås fortsatt vara 
allmän platsmark (PARK). En grusad stig bör anordnas längs med stråket för att 
underlätta tillgängligheten genom området. Parkmarkens södra del ska rustas för att 
hantera mottagande av dagvatten i ett fördröjningsmagasin (se förslag på svackdike längre 
fram i texten). Utformningen av detta magasin kan göras på ett sätt som skapar mervärde, 
för både människor och djur. 

 
Marknivåerna växlar inom planområdet från cirka 15 meter över havet (i nordvästra 
hörnet) till cirka 12,5 meter över havet (i sydöstra hörnet) vid infarten till Hallandsgränd. 

 
Vattenområden och strandskydd 
I planområdets norra gräns flyter en mindre bäck. Bäcken är anlagd för markavvattning 
och rinner i nordöstlig riktning mot Smeavägen. I enlighet med Länsstyrelsens PM 2020-
01-20 (Strandskydd vid småvatten/små vattendrag) görs bedömningen att strandskydd 
inte gäller för bäcken som är mindre än två meter bred. 

 
Geotekniska förhållanden 
Inför detaljprojektering rekommenderas kompletterande geotekniska undersökningar för 
att noggrannare kartera jordlager med organiska inslag som fyllning och torvskikt.  

 
Kulturmiljöer 
Föreslagen bebyggelse förhåller sig till Anckerbyn genom sin relativt låga skala och 
begränsning i volym. För att säkerställa utblickar från semesterbyn föreslås en reglering 
av höjd och takvinkel. Nockhöjden begränsas till 10 meter med takvinkel mellan 20-25 
grader. Nockhöjd ska räknas med utgångspunkt från medelmarknivån runt huset. 
Utformningsbestämmelser (f) reglerar omfattning och utformning av kommande 
byggnadsvolymer och en bred parkremsa skapar distans till semesterbyn. Huslängderna 
begränsas för att undvika en större sammanbyggd anläggning på platsen. Ytterligare 
anpassningar av planförslaget beskrivs under rubrik gestaltning. 
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BEBYGGELSE 

Användning  
Användningen B (Bostäder) medges för kvartersmark i sin helhet. 
 

Gestaltning 
Kring en grön gemensam gård ligger de fem tvåplanshusen som utgör det nya 
seniorboendet, kärnan i planförslaget. Utformningen knyter an till den befintliga 
bebyggelsen i Haverdal genom sin stora trädgård och relativt låga skala. Takfallen är 
flacka sadeltak, klädda med plåt, och fasaderna är täckta med träpanel. Plåt och trä är 
traditionella material, vilka ofta uppfattas som lätta, i jämförelse med tegel, takpannor och 
betong. 
 

Referensbilder; bebyggelse med  
träpanel och plåttak. 

 
 
Eftersom mycket parkmark föreslås sparas i området har möjligheten att bebygga platsen 
begränsats. Detta har inneburit utmaningar i utformningen och samspelet mellan 
bostadshusen, den gröna gården samt praktiska funktioner som parkering och 
avfallshantering. I gengäld har möjligheten att förädla omgivande grönytor uppkommit 
och skapat förutsättningar för ett trivsamt promenadstråk i anslutning till 
seniorbostäderna. 
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Trädgården öppnar sig och skapar kontakt med sin omgivning, dels visuellt men även 
genom flöden och målpunkter i områdets utkanter. Bil- och cykelparkeringar är 
uppdelade på olika platser för att undvika stora ansamlingar av bilar i någon del av 
området. Vid byggnation av ett seniorboende ska varje enskild huskropp förses med hiss 
till plan två. 
 

 

 

Perspektivbild, vy mot nordväst från Smeavägen. 
Bild; MTA Bygg och Anläggning 

 
 

 

Perspektivbild, vy mot nordöst från parkstråk. 
Bild; MTA Bygg och Anläggning 
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Seniorboendet kommer att behöva ett antal komplementbyggnader för cykelförvaring, 
sophantering med mera. Komplementbyggnaderna utrustas med gröna tak. Det finns 
många fördelar med gröna tak såsom minskad översvämningsrisk, lägre värmeutveckling 
i jämförelse med ett papptak, ekologiska och estetiska värden samt förbättrad luftkvalitet.  
 

 

Referensbild grönt tak, typ sedum. 

 
GATOR OCH TRAFIK 

Gång- och cykeltrafik 
Det gröna stråket, utpekat i översiktsplanen, kommer att bevaras. Möjlighet för 
gångpassage genom området ska finnas även i framtiden. Förslagsvis via en stig med en 
grusad yta.  

 
Biltrafik och gator  
I planförslaget angörs delar av seniorboendet från Smeavägen via Hallandsgränd. 
Området föreslås även få en direktinfart från Smeavägen. I nuläget visar trafikräkning 
som utförts på Smeavägen under 3 dygn ett resultat med omkring 360 fordon/dygn i 
genomsnitt. Med ökad bebyggelse kan det tillkomma en trafikökning i området och 
Hallandsgränd behöver anpassas för exploateringen. Genom tillgänglighet till 
kollektivtrafik, busslinje nummer 350 (Hallandstrafiken) trafikerar området och stannar 
cirka 100 meter från planområdet, kan trafikökningen bli begränsad.   

 
Cykel- och bilparkering 
Bil- och cykelparkeringar bör fördelas på flera platser för att undvika stora ansamlingar 
av bilar i någon del av området. Förstudien har visat att kommunens norm går att uppfylla 
inom kvartersmark. 
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HÄLSA OCH SÄKERHET 

Miljökvalitetsnormer 
Planförslaget bedöms inte försämra luftkvaliteten. Bedömningen grundar sig på att 
luftkvaliteten påverkas främst av lokaltrafik och de mätningar som finns är utförda i 
Halmstad (tätort) där trafikflödena är betydligt högre än inom planområdet. De uppmätta 
nivåerna för Halmstad tätort visar att nivåerna för kvävedioxid och partiklar uppfyller 
lagstadgade MKN med marginal under rapporteringsåret 2018, även om halterna var 
något högre än år 2017.   
 
Planförslaget bedöms inte medföra ökade bullernivåer. I nuläget visar trafikräkning ett 
resultat med 360 fordon/dygn i genomsnitt på Smeavägen. För att påverka riktvärdena för 
trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) ska trafikflödena till exempel nå en 
nivå på cirka 1 200 fordon per dygn (Boverket, 2016). Även avståndet från vägen till 
bostadsbebyggelsen påverkar bullernivåerna.  
 
Planförslaget bedöms inte försämra vattenkvaliteten i vattenförekomsten S m Hallands 
kustvatten (WA68121347). Den ekologiska statusen för vattenförekomsten är måttlig och 
den kemiska statusen uppnår inte god status. Dagvatten från bostadsbebyggelse bedöms 
inte vara av betydande påverkan för vattenförekomsten och den ökade mängd dagvatten 
som uppstår på grund av planen bedöms inte försämra vattenförekomstens status. 
 

Risk 
Swecos analys indikerar att en risk av okänd storlek föreligger för lågpunktsområdet öster 
om Haverdal 22:1. För hyreshusens utsatta läge i detta område, är det av stor vikt att 
planområdet höjdsätts så att ytavrinnande vatten vid ett skyfall stannar väster om 
Smeavägen och avleds enligt redovisade skyfallsstråk. Inget vatten får tillåtas passera 
Smeavägen åt nordost. På så sätt kan man undvika att situationen för hyresfastigheten 
förvärras av exploateringen. Om Halmstad kommun i framtiden skulle initiera ett projekt 
rörande översvämningssäkring, efter exploatering av Haverdal 22:1, behöver en annan 
lösning än avledning via planområdet genomföras. 
 
Enligt ”Riktlinjer för dagvattenhantering” (Halmstad kommun, remissversion 2016-03-
01) ska upprätthållande av vattenbalansen eftersträvas, så att avrinningen från ett område 
som bebyggs inte ökar jämfört med innan området bebyggdes. Detta införlivas genom att 
dagvattnet fördröjs innan det släpps vidare till det befintliga dagvattenledningssystemet 
innan utlopp i recipient. Haverdal 22:1 avvattnas redan idag till dagvattensystemet via 
brunnar längs med Hallands-gränd. För Haverdal 22:1 kan därför befintligt flöde från 
grönområdet anses utgöra ett referens-värde för flödet efter exploatering. Maximalt tillåtet 
utloppsflöde från fastigheten har därför ansatts till befintligt dagvattenflöde från området 
om knappt 20 l/s, enligt (dagvattenutredning Haverdal 22:1 m.fl.).  
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Ett fördröjningsmagasin kommer att dämpa och fördröja ett snabbt flöde vid ett kraftigt 
regn i området. Erforderlig fördröjningsvolym finns estimerad i dagvattenutredningen för 
Haverdal 22:1. Idag finns inget sådant dämpande dike i området som kan fördröja ytligt 
vatten. I samband med kraftig nederbörd kommer diket sannolikt att ha en positiv 
inverkan. Kommunen gör bedömningen att en exploatering av fastigheten inte kommer att 
bidra till översvämning och därmed påverkan på Natura 2000-området eftersom 
dagvattnet, vid en exploatering, ska omhändertas lokalt.  

 
Buller 
Eftersom hastighetsgränsen på Smeavägen är 30 km/h behöver trafikmängden uppgå till 
cirka 1200 fordon/dygn innan den ekvivalenta ljudnivån uppgår till 55 dB(A) tio meter 
från vägmitt. Därmed görs bedömningen att någon ytterligare bullerutredning inte behövs 
med hänvisning till Boverkets/SKL:s verktyg ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”.  
 
Risken för negativ bullerpåverkan vid ett genomförande av planen bedöms som liten. 

  
TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Energiförsörjning 
Eon har ett utbyggt elnät i området som ny bebyggelse kan ansluta sig till. 

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

 
Dagvatten 
Utgångspunkten för dagvattenhanteringen i området är att förändringar i bebyggelsemiljön 
inte får leda till ökad belastning på VA-nätet. För planområdet föreslås en samlad 
fördröjning i grönområdet söder om den del av fastigheten som föreslås bli bebyggd. En 
dagvattenanläggning som syftar till att fördröja dagvatten kan utformas på många sätt. 
Djupet på anläggningen styrs bland annat av hur grundvattennivåerna fluktuerar inom 
området. För den aktuella delen av Haverdal 22:1 föreslås en fördröjningsanläggning i form 
av ett svackdike. 
 



                                     

 

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

 

22 

 

Exempelbild svackdike. 

 
Det är av stor vikt att höjdsättningen görs medvetet för att säkerställa att marken alltid 
lutar bort från byggnaderna samt att inga instängda områden skapas, för att skydda 
bebyggelsen mot marköversvämningar.  

 

Åtgärdsförslag dagvatten visar huvudstråk och läge för fördröjningsåtgärder, karta Sweco. 
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Möjlighet till fördröjningsåtgärder inom planområdet föreslås med 
egenskapsbestämmelse, fördröjning, på allmänplatsmark PARK. I den utsträckning det är 
möjligt kombineras dagvatten- och skyfallsåtgärder och placeras i största möjliga mån på 
allmän platsmark. Föreslagna fördröjningsåtgärder är placerade på obebyggda grönytor 
dit avrinningsstråk går naturligt eller kan ledas med mindre ingrepp. 
 
Det finns ett flertal mindre bäckar inom Haverdal som det nuvarande dagvattensystemet 
är kopplat till via utlopp. I befintligt och framtida läge är bäckarna av stor nytta för att 
leda bort dagvatten och skyfall. I Swecos rapport (2019-11-29) framgår att ett 
övertagande av bäckarna skapar rådighet för kommunen att kunna påverka den allmänna 
dagvattenanläggningen.  
 

 

Åtgärdsförslag vid skyfall, karta Sweco. 
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Avfallshantering 
På seniorboendets innergård planeras för minst ett miljöhus. Dragvägen för kärl får enligt 
HEM (Halmstad Energi och Miljö AB) inte överskrida 30 meter av arbetsmiljösynpunkt. 
Samtliga lägenheter bör ha ett avstånd som understiger 50 meter till ett miljöhus.  

Det är betydelsefullt att avfallshanteringen går att utföra på ett tryggt och säkert sätt för 
vistande i området samt utförare. För att undvika farliga trafik- och arbetsmoment, som 
exempelvis backande trafikrörelser av renhållningsfordon, föreslås en vändzon med 
erforderliga mått, längs med Hallandsgränd.  
 

 

Utdrag ur Renhållningsordning för Halmstads Kommun 2019,  
beslutad av kommunfullmäktige. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samarbete och ändamålsenligt 

genomförande av detaljplanen.  
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 

Tid Planprocessen Byggprocessen 

Juni 2020 Samråd  

Oktober 2020 Granskning  

Januari 2021 Antagande   

Februari 2021 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 inte längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva 
planen. 

 
Ansvarsfördelning 

Anläggning Genomförande, drift 

Allmänt VA-nät Laholmsbuktens VA 

Dagvatten Laholmsbuktens VA  

Allmän plats - gata Haverdalsstrands vägförening 

Allmän plats – 
grönområden 

Teknik och fritidsförvaltningen 

El E.ON 

Kvartersmark Berörd markägare/exploatör 
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Huvudmannaskap  

Detaljplanen anvisas som delat huvudmannaskap för planområdet.  

Kommunen är huvudman för allmän plats PARK och ansvarar för utbyggnad, framtida 
drift och underhåll. Området är utpekat som grönområde i översiktsplanen och ska vara 
tillgängligt för allmänheten och även hantera dagvattenfördröjning. Därför bör rådigheten 
hamna hos kommunen, varför kommunalt huvudmannaskap ska fastställas i del av plan. 

Allmän plats GATA, betecknat med a1 ska omfattas av enskilt huvudmannaskap. Det 
innebär att exploatörerna inom planområdet ansvarar för utbyggnad av gata och 
återvändsplats i enlighet med kommunal standard. Området ska fortsatt ingå i 
gemensamhetsanläggningen Haverdal GA:5, förvaltad genom Haverdalsstrands 
vägförening. Ett fortsatt enskilt huvudmannaskap för denna mindre gata föreslås med 
hänsyn till huvudmannaskapet för vägsystemet i stort och den välfungerade 
samfällighetsförening som finns. 

 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

Planen innebär att vissa fastighetsbildningsåtgärder behöver ske, t ex avstyckning och 
omprövning av gemensamhetsanläggning.  

1. Del av Haverdal 22:1 (planlagd som allmän plats PARK) ska fastighetsregleras till 
en annan kommunal fastighet lämpligtvis Halmstad Haverdal 2:173.  

2. Den del av Haverdal 22:1 (planlagd som kvartersmark Bostad) ska styckas av. 

3. Delar av Haverdal 22:1 (planlagd som GATA) ska ha ändrat ändamål från PARK 
till GATA. 

4. Haverdal GA:5 ska omprövas för minskning av upplåtet område (tidigare planlagd 
allmän plats PARK) och utöka sitt område avseende förlängningen av 
Hallandsgränd (tidigare planlagd som PARK). 

5. Avstyckad kvartersmark (planlagd för Bostad) samt den allmänna platsmarken 
(planlagd som allmän plats PARK) ska inträda i Haverdal GA:5 med andelstal. 

 
Inlösen av allmän plats  

Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt att lösa in den allmänna platsen med 
kommunalt huvudmannaskap utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren. 
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Servitut 

Ett avtalsservitut för ledning belastar Haverdal 22:1, akt 13-IMl-71/5942.1 

Gemensamhetsanläggning 

Haverdal 22:1 ingår i  Haverdal GA:5 och förvaltas av Haverdalsstrands vägförening. 
Deltagande fastigheter i en gemensamhetsanläggning ansvarar för förvaltningen av den 
allmänna platsen i enlighet med de åsatta andelstal. Då övergripande del av Haverdal 
omfattas av Haverdal GA:5 avses fastigheterna inom kvarteret införlivas i 
gemensamhetsanläggningen för att få tillgång till allmän väg. 

Enligt anläggningslagen 40a § ska ägaren till den mark som blir av med belastning av 
gemensamhetsanläggning betala ersättning till de fastigheter som deltar i 
gemensamhetsanläggningen om det uppstår skada. 

 

Dagvatten, dikningsföretag mm 

Hantering av dagvatten- och skyfallsåtgärder hanteras inom kvartersområde och genom 
fördörjningsåtgärd på PARK inom planområdet.  

Haverdal 22:1 ingår i Haverdal, Plönninge, Harplinge m.fl. torrläggningsföretag från 
1930. Haverdal 22:1 kan vid behov inom hela planområdet behöva göra en ansökan om 
omprövning när man ändrar företagets båtnadsområde eller flödesmängder till företaget. 
 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd 
markägare.  

Kostnader för iordningställande av allmän plats ska betalas av markägare/exploatör i 
samråd med Teknik- och Fritidsförvaltningen på Halmstads kommun och kommer 
regleras i exploateringsavtal. 

Kommunen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och omprövning av GA. Även 
denna kostnad kommer att regleras i exploateringsavtal mellan kommun och exploatör.  

Anläggningsavgift avseende nya VA-anslutningar regleras i gällande VA-taxa. 

Kostnader för omprövning av dikningsföretag, inom hela planområdet, initieras och 
bekostas vid behov av exploatör. 

Fastighetsägare av kvartersmark erlägger anslutningsavgift för el i enlighet med taxa för 
tillkommande exploatering. 

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

Plankostnaden regleras i avtal med exploatören. 



                                     

 

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

 

28 

Exploateringsavtal 

Exploateringsavtalet antas i samband med detaljplanens antagande mellan exploatören 
och Halmstads kommun. Avtalet ska bl.a. komma att reglera ansvar, kostnadsfördelningar 
och vem som initierar det fortsatta arbetet med att genomföra detaljplanen. 
Exploateringsavtalet ska även innehålla överenskommelse om fastighetsreglering 
avseende den del av Haverdal 22:1 som är belägen utanför planområdet.  

 

Utbyggnad av allmän plats 

Kostnader för utbyggnad av dagvattenanläggningen och iordningsställande av park som 
är en del av planens genomförande uppskattas till ungefär 2 000 000 kr. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

• Carolina Eriksson, planarkitekt 
• Michaela Häggqvist, exploateringsingenjör 
• Kajsa Sparrings, stadsarkitekt 
• Henrik Gustavsson, planarkitekt 
• Magnus Eriksson, gatuingenjör 
• Ulf Wallinder, VA-ingenjör  
• Per-Anders Linder, miljöförvaltningen 
• Anders Nylander, avfallsrådgivare  
 
 

MEDVERKANDE EXPLOATÖR OCH KONSULT 

• MTA Bygg och anläggning 
• White Arkitekter, Halmstad 
• Sweco, dagvattenutredning 
• Ramböll (undersökning av betydande miljöpåverkan) 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

Carolina Eriksson 

planarkitekt 
 
Mila Sladic    
planchef    


