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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. 

Vid standardförfarande: En förutsättning för att en detaljplan ska kunna handläggas med standardförfarande är 
att undersökningen leder fram till att det inte krävs en strategisk miljöbedömning. 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva bostadsändamål för del av fastigheten Haverdal 22:1. Under 
planprocessen kommer även delar av planförslaget att prövas som allmän plats, park och gata. Målet är att 
möjliggöra för uppförande av ett seniorboende med cirka 40 nya bostadsrättslägenheter kring en gemensam 
innergård. Projektet överensstämmer med översiktsplanens ambition om förtätning i Haverdal och möjliggör 
för andra hustyper och upplåtelseformer än de i Haverdal dominerande. 

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

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. Nedan följer en genomgång av 
kriterierna. 
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Nuvarande markanvändning 
Marken i planområdet är obebyggd. Området har långt in 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 gatan 
Hallandsgränd finns öppna gräsbevuxna ytor. 

Översiktsplan och andra pågående projekt 

I kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2030, (laga kraft 2015-01-05) är området utpekat som ”B5- blandad 
bebyggelse med övervägande delen bostäder”. Planförslaget är således förenligt med översiktsplanens 
intentioner. 

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 plan-

området vid ett 
genomförande av 
detaljplanen 

Känsligt Okänsligt  Stor Liten 

Platsens betydelse 

Internationella 
konventioner, Natura 
2000, Unesco, 
Världsarv m.m 

x 
 

x 
Inga internationella konventioner finns utpekade inom 
planområdet 

Haverdalsstrand, som kommer vara recipient för 
dagvatten från planområdet, är ett Natura 2000 
område (SE0510020). Fördröjningsmagasin för 
dagvatten i form av ett svackdike föreslås söder om 
planområdet. Dagvatten släpps redan idag ut i detta 
område och den ökade mängden dagvatten bedöms 
inte påverka Natura 2000 området. 

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

x  x §1: lämplighet, god hushållning, §2: opåverkade
områden skyddas, §3: ekologiskt känsliga områden
skyddas, §4: jordbruks- och skogsmark, §5: område
för yrkesfiske och vattenbruk skyddas, §7–9:
värdefulla ämnen och material, industri och energi,
försvaret

Marken är lämplig för byggnation, dock är 
dagvattensituationen inom området ansträngd. 
Exploatering av området innebär att marken inte kan 
användas för avvattning av det riskområde för 
översvämning som finns öster om området. 

Eventuellt hade marken kunnat återgå till 
jordbruksmark, till exempel i form av betesmark. 
Eftersom området omges av bostadsbebyggelse får 
det ändå anses vara god hushållning av mark att 
förtäta när annan användning av marken försvåras på 
grund av närheten till bostäder. 

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

x  x Området ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt 
3 kap. 6 § miljöbalken. Enligt denna paragraf ska 
behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter särskilt beaktas. Området ligger också inom 
riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § 
miljöbalken, samt enligt 4 kap. 4 § miljöbalken för 
högexploaterad kust. Planområdet ligger mitt i 
samhället och har ringa värde för dessa riksintressen 
då exploatering i området inte påtagligt skadar 
riksintresseområdenas natur- och kulturvärden.  

Området omfattas även av riksintresse för 
totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § miljöbalken som ett 
område med särskilt behov av hinderfrihet samt 
påverkansområde väderradar. Höga objekt kan 
medföra störningar eller skador på den verksamhet 
som Försvarsmakten bedriver. Planerade byggnader 
bedöms inte ha sådan höjd att riksintresset påverkas. 
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Natura 2000 områden omfattas av riksintresse enligt 
4 kap. 8 § miljöbalken. Exploatering i området 
bedöms inte påtagligt skada riksintresseområdets 
naturvärden. 

Miljöbalken 4 kap 
6§:Vattenkraft (gäller 
endast Fylleån) 

x x 
 Området omfattas inte av vattenkraft. 

Miljöbalken 7 
kap:Naturreservat, 
biotopskydd, 
strandskydd etc 

x x Planområdet omfattas av följande skydd 

Strandskydd - ej aktuellt. Bedömningen är att 
strandskydd inte gäller kring bäcken på fastigheten, i 
enlighet med Länsstyrelsen i Hallands läns PM från 
den 20 januari 2020. Bäcken bedöms vara artificiellt 
skapad för avvattning av området norr om bäcken. 
Bäcken är rak vilket tyder på att den är anlagd. Den 
rinner mot öst, och vänder sedan ner mot 
dikningsföretaget som går genom fastigheten.  

x x Naturreservat – Haverdalsstrand omfattas av 
naturreservat och kommer vara recipient för 
dagvatten från området. Fördröjningsmagasin för 
dagvatten i form av ett svackdike föreslås söder om 
planområdet. Dagvatten släpps redan idag ut i detta 
område och den ökade mängden dagvatten bedöms 
inte påverka naturreservatet. 

x x Biotopskydd – ej aktuellt. Stengärde i områdets norra 
del kommer påverkas av planen. Stengärdet kan 
omfattas av generellt biotopskydd om det gränsar till 
jordbruksmark. Området har tidigare varit åker- och 
ängsmark men vid länsstyrelsens inventering har 
området inte klassats som vare sig åkermark eller 
ängs- och betesmark. Dock bör stenmuren bevaras ur 
ett kulturmiljöperspektiv då den utgjort gräns mellan 
Harplinge och Haverdals utmarker 

x x  Vattenskyddsområde – ej aktuellt. 
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FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR 
Områdets känslighet Påverkan på 

planområdet vid ett 
genomförande av 
detaljplanen 

Känsligt Okänsligt Stor Liten

Byggnads- och 
fornminnen 

x x Det finns inga kända byggnads- och 
fornminnen 

Kulturhistorisk 
miljö 

x  x Strax norr om planområdet ligger 
semesterbyn Anckerbyn som tillmäts 
särskilt kulturhistoriskt värde. I 
bebyggelseinventeringen är Anckerbyn 
registrerad som klass A, vilket innebär att 
den har objektsvärde, är av nationellt 
intresse samt är omistlig ur 
kulturmiljösynpunkt (se 
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister). 
Anckerbyn ingår även i 
Kulturmiljöprogrammet för Halmstads 
kommun.  
Ny bebyggelse anpassas i volym och skala 
för att minimera påverkan på Anckerbyn 
och säkerställa bibehållandet av områdets 
småskaliga karaktär. Placering, utformning, 
mark samt siktlinjer och höjd bör beaktas.  
Kulturhistorisk utredning är bifogad. 

Landskapsbild 
x x 

Se kommentar ovan 

Naturområde i 
ÖP-Framtidsbild 
2030, 
naturvärden, 
rödlistade arter 

x 
x Enligt översiktsplanen är planområdet inte 

beläget inom område som bedömts som 
ekologiskt särskilt känsligt. I planområdets 
norra delen, vid gränsen till Anckerbyn, 
sparas en trädridå. Bäcken som rinner i 
området lyfts fram och synliggörs som en 
tillgång för boende och övriga som rör 
sig i området. En bred remsa sparas från 
exploatering och planeras för gångstråk 
och omhändertagande av dagvatten. 
Grönområdet kommer fortsättningsvis att 
vara tillgängligt för allmänheten.  
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Påverkan på 
människors hälsa 
och säkerhet. 

Risk för buller, 
luft- föroreningar 
m.m.

x x Bullerstörningar.  
Smeavägen samt Hallandsgränd har en 
hastighetsgräns som är 30 km/h enligt 
nationella vägdatabasen (NVDB), det 
råder låga trafikflöden (ÅDT för totaltrafik 
är enligt NVDB mellan 0–
250 fordon/dygn), även kommunens egen 
undersökning visar på ett genomsnitt av 
360 fordon/dygn på Smeavägen. Enligt 
riktvärden (trafikbuller vid 
bostadsbyggnader SFS 2015:216) gäller 
55 dBA vid bostadsfasad och 50 dBA vid 
uteplats. Med planerad bostadsbebyggelse 
ska trafikflödena nå en nivå som 
motsvarar cirka 1 200 fordon/dygn för att 
nå riktvärdet (Boverket, 2016).  

x x Luftkvalitet.  

Den främsta källan till påverkan på 
luftkvalitet enligt rapportering av 
luftkvalitetsmätningar i Halmstad (2018) är 
lokaltrafik. Det förekommer låga 
trafikflöden i gällande område (se 
kommentarer nedan angående Trafik). I 
planområdet förekommer inga mätningar av 
luftkvalitet. Istället jämförs nuläget i 
planområdet med de mätningar som utförts i 
Halmstad tätort, där rapportering av 
luftkvalitetsmätningar visar att uppmäta 
värden av NO2 och PM10 uppfyller 
lagstadgade MKN med marginal. Uppmäta 
nivåer för NO2 överskred inte riktvärdena 
för miljömålet frisk luft, men däremot 
överskred nivåerna för partiklar (PM) 
riktvärdena för miljömålet för dygnsvärden 
vid 29 tillfällen. Det förekommer däremot 
mycket lägre trafikflöden i planområdet och 
därmed bedöms påverkan på luftkvaliteten 
som liten.  

I Halmstad tätort mäts även ozonhalten, 
vilket överskrids ofta på kommunnivå. Den 
främsta källan till höga ozonhalter är 
långväga transport av luftföroreningar.   

x  x Trafik.  

I nuläget visar trafikräkning som utförts på 
Smeavägen under 3 dygn ett resultat med 
omkring 360 fordon/dygn i genomsnitt, och 
med schablonvärdet 3 procent för tunga 
fordon gäller för lokalgator. 
Hastighetsbegränsningen på berörda 
lokalgator är 30 km/h. Med ökad bebyggelse 
kan det tillkomma en trafikökning i området. 
Genom tillgänglighet till kollektivtrafik, 
busslinje nummer 350 (Hallandstrafiken) 
trafikerar området och stannar cirka 100 
meter från planområdet, kan trafikökningen 
bli begränsad.  

x x Radon.  

Området består av morän och postglacial 
sand (SGU, 2020). Morän har en mer 
begränsad genomsläpplighet för 
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transporter av jordluft, vilket innebär att 
moräner vid normala radonhalter i jordluft 
inte bedöms vara högriskjordarter för 
markradon. Vidare visar SGU:s kartvisare 
för gammastrålning (uran) visar att det 
generellt förekommer låg uranhalt och 
risken för markradon är därmed låg (SGU, 
2020).  
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FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR 

Områdets känslighet Påverkan på plan-  

 området vid ett 
genomförande av 
detaljplanen 

Känsligt Okänsligt Stor  Liten

Risk för olyckor 

Skred, ras, 
översvämning 

x x Sammanfattningsvis bedöms totalstabiliteten som 
god i området, men det förekommer jordar med 
organiska inslag som är sättningsbenägna vid 
belastning och där utskiftning behövs för att 
sättningar ska begränsas. Detta gäller t.ex. området 
inom den sydöstra delen där det förekommer 
fyllning med organiska inslag ovanpå torvskikt 
vilket behöver skiftas ut i ytor för planerade 
byggnader. Det kan även behövas utskiftning för 
hårdgjorda ytor. I övrigt bedöms förutsättningarna 
som goda för byggnader som förutsätts 
grundläggas ytligt och utan källare. Det 
rekommenderas kompletterande geotekniska 
undersökningar inför detaljprojektering. 

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

Förutsättningarna för infiltration av vatten i 
området bedöms vara begränsade dels på grund av 
tidvis relativt höga grundvattennivåer, dels på 
grund av lera som förekommer på djupet inom 
delar av området. 

Förorenad mark x  x Eftersom området ska användas för boende är 
området känsligt. Sannolikheten för föroreningar i 
mark är liten. Marken har varit åker- och ängsmark 
långt in på 1900-talet. I mark som tidigare varit 
åkermark kan dock föroreningar i form av 
bekämpningsmedelsrester finnas. 
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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. 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.   

Miljökvalitetsnormer för 
buller 

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. 
Den trafik som tillkommer med hänsyn till nya byggnader motverkas dels av att området trafikeras av 
Hallandstrafiken (busslinje nummer 350). Vidare omfattas Halmstad kommun av MKN för 
omgivningsbuller (gäller för kommuner med mer än 100 000 invånare, se Naturvårdsverket, 2020). 
Däremot bedöms planområdet inte som bullerutsatt med hänsyn till trafikräkning på Smeavägen.   

Miljökvalitetsnormer för 
vatten 

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. 

Nationella miljömål Planförslaget påverkar uppfyllandet av följande miljömål: 

Begränsad 
klimat-påverkan (1) 

God bebyggd miljö (2) 

Frisk luft (3) 

(1) Planen kan innebära ett ökat underlag for kollektivtrafiken. Trafikmängden i området är låg och
busslinje nummer 350 som trafikerar området bedöms motverka en del av trafikökningen som kan
tillkomma med hänsyn till ny bostadsbebyggelse. Påverkan på uppfyllandet av miljömålet bedöms som
liten.

(2) En del grönytor samt bäcken bevaras i planen och görs mer tillgängliga till exempel genom
anläggande av en grusad stig. Detta verkar för att uppfylla miljömålet. Måluppfyllelsen motverkas
dock av viss påverkan på kulturmiljön kring Anckerbyn.

(3) Uppmäta nivåer av luftföroreningar (NO2, PM10) baseras på mätningar som utförts i Halmstad
tätort där nivåerna för partiklar (PM) överskred miljömålets riktvärde för dygnsvärde vid 29 tillfällen.
Däremot sker ingen mätning av luftföroreningar i planområdet där trafikflödena också är betydligt
lägre än i Halmstad tätort. Då lokaltrafik som är en av de främsta källorna till påverkan på luftkvalitet
är begränsad vid planområdet bedöms påverkan på att nå målet som liten.

Levande sjöar och 
vattendrag (4) 

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård (5) 

Grundvatten av god 
kvalitet (6) 

Ett rikt växt- och djurliv 
(7) 

Bara naturlig försurning 
(8) 

(4) Bäcken med tillhörande grönytor bevaras i planförslaget och påverkan på måluppfyllelsen
bedöms som liten.

 (5 och 10) Havsmiljön påverkas negativt av bland annat spridning av miljögifter och utsläpp av 
näringsämnen som leder till övergödning. Naturreservatet Haverdalsstrand är recipient för 
dagvatten från planområdet.  Dagvattenmängden i planområdet ökar vid genomförande av 
detaljplan, men påverkan på måluppfyllelsen begränsas om rekommendationerna i 
Dagvattenutredning för Haverdal 22:1 och Översiktlig dagvatten- och skyfallsutredning följs. 

(6) Programförslaget påverkar inte grundvattnet av betydelse.

(7) En del grönytor samt bäcken bevaras i planen, vilket motverkar negativ påverkan på biologisk
mångfald samt ekosystem och deras funktion till följd av planförslaget. Påverkan på
måluppfyllelsen bedöms som liten.

(8) Påverkan från försurade utsläpp från transportsektorn: Luftföroreningar (t.ex. NOx) bedöms som
låga i området med hänsyn till låga trafikflöden, och påverkan på miljömålet bedöms som liten.
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Giftfri miljö (9) 

Ingen övergödning (10) 

Säker strålmiljö (11) 

(9) Risken för föroreningar i mark är liten. Marken har varit åker- och ängsmark långt in på 1900-talet.
I mark som tidigare varit åkermark kan föroreningar i form av bekämpningsmedelsrester finnas.

Se kommentar ovan ”6 och 10”. Påverkan på måluppfyllelsen begränsas om rekommendationerna i 
Dagvattenutredning för Haverdal 22:1 och Översiktlig dagvatten- och skyfallsutredning följs. 

(11) Planförslaget bedöms inte påverkas negativt av markradon.
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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 har. 

Effekter av tilltänkt markanvändning 
Effekternas omfattning 
1. Kulturhistorisk miljö
2. Landskapsbild
3. Riksintresse friluftsliv
4. Grundläggande
bestämmelser för
hushållning med mark och
vatten

 1 och 2. Förslaget kommer att påverka den kulturhistoriska miljön vid Anckerbyn. Det aktuella 
området är ur kulturmiljösynpunkt möjligt att exploatera i begränsad omfattning. Exploateringen bör 
förhålla sig till Anckerbyn samt till den omgivande bebyggelsens karaktär. Skydd av A-klassad 
bebyggelse kan hanteras genom bestämmelse i detaljplanen. Effekternas omfattning bedöms 
därför medelstor. 
3. Grönområdet i området kommer bli mindre. Området är idag ganska otillgängligt då det fått

växa igen och effektens omfattning bedöms därför medelstor.
4. Dagvattensituationen i området är ansträngd. Riskområde för översvämningar finns öster om

området. Vid exploatering är det viktigt att dagvatten från planområdet inte belastar riskområdet.
Det är även viktigt att åtgärder vidtas i riskområdet och att dessa åtgärder inte bygger på att
planområdet för Haverdal 22:1 kan ta emot mer vatten. Det krävs en anmälan för inrättande av
dagvattenanläggning (till exempel svackdike) till Bygg- och miljöförvaltningen i Halmstads
kommun.

Effekternas sannolikhet 1–3.Det är sannolikt att effekterna inträffar vid genomförande av detaljplan. 
4. Dagvattenmängden kommer öka vid genomförande av detaljplanen. Följs
rekommendationerna i Dagvattenutredning för Haverdal 22:1 och Översiktlig dagvatten- och
skyfallsutredning bedöms sannolikheten för negativa effekter på dagvattensituationen av
exploateringen som liten.

Effekternas betydelse och 
komplexitet 

 1 och 2. Effekterna kan ha negativ betydelse för omkringliggande bebyggelse. Planförslaget kommer 
att påverka den kulturhistoriska miljön och landskapsbilden. Genom planbestämmelser ska 
exploateringens negativa påverkan minskas. Bestämmelser gäller gestaltning, placering och höjder. 
3. Effekterna bedöms vara begränsade. En del träd bevaras längs befintlig bäck och området

kommer delvis kunna fortsätta användas av allmänheten. Exploatering och bättre skötsel av
området kan öka tillgängligheten av det som ska fortsätta vara grönområde. Grusad stig planeras
att anläggas.
4. Följs inte föreslagna åtgärder enligt dagvattenutredningarna kan effekterna bli stora,

framförallt för bebyggelsen i riskområdet öster om planområdet. Konsekvenserna kan bli stora för
de enskilda i området vid översvämning.

Effekternas 
varaktighet, vanlighet 
och reversibilitet 

1–4. Uppförda byggnader kommer bli varaktiga och eventuella störningar kommer därmed att 
stå under en längre tid. Effekterna bedöms som varaktiga, vanliga och ej reversibla.  
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