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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 §) skall 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 skall kunna handläggas med 
standardförfarande är att undersökningen leder fram till att det inte krävs en strategisk 
miljöbedömning. 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syfte
Huvudsy et med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en skola F-3 med 300 elever på 
fastigheter Nippeln 1 och Nonien i samband med den nedlagda förskolan Dungen och att säkerställa 
även att kommunens intention för barnens friytor med 30 kvm per barn uppfylls.

Sy et är även att ge förutsättningar till nya skolbyggnader, då det  nns behov för större lokaler i takt 
med att befolkningen ökar. Även att ge möjlighet till en god utevistelse för barnen med en så stor 
andel friyta som möjligt, tillåter detaljplanen en eff ektivare markanvändning med en större höjd på 
byggnaderna och mer samlade byggnadsvolymer.

Sy et är också att säkerställa cykelvägen i den södra och östra delen av planområdet för att 
komplettera cykelnätet runt den framtida skolan på planområdet och till Fyllinge skola, som ligger 
norr om planområdet.

PLANDATA
Lägesbestämning och areal

Planområdet är beläget centralt i Fyllinge. Uppdraget omfattar fastigheterna Nippeln 1 och Nonien 
1 samt del av Halmstad 20:393 och Nonien 2. Alla fastigheter förutom Nonien 2 är i kommunal 
ägo. Nonien 2 ägs av HFAB. Hela planområdet avses användas för skolan. X-område för cykeltra  k 
på Nonien 2 kommer planläggas som allmän mark för att i fortsättningen användas för gång- och 
cykeltra  k. Del av fastigheten Halmstad 20:393 planläggs för bullerskydd.
Planområdet  gränsa i norr mot en bussgata. I nordöstra hörnet av området  nns en busshållplats. 
I öster gränsa området mot HFABs bostadsbebyggelse i två våningar på Nonien 2. Planområdet 
gränsa i söder av Jaktfalksvägen , i väster av en cykelväg och Fyllingevägen.

Huvuddrag
Fördelen med detta förslag är att bygga ut Fyllingeskolan på en närliggande tomt i direkt närhet till 
Fyllingecentrum. Fastigheten Nippeln 1 är redan planlagd för bostads- och skoländamål genom ett 
tillägg till detaljplan 1380K-761. För fastigheten Nonien 1 som är planlagd för bostad-, samlings- 
och föreningslokaler, planläggs för skolverksamhet. Marken, del av Fyllinge 20:393 mellan Nippeln 1 
och Nonien 1, närlagd cykelväg,  planläggs för skolverksamhet.
Även delen av fastigheten Fyllinge 20:393 norr om fastigheter Nippeln 1 och Nonien 1 planläggs för 
skola för att uppnå krav på barnens friytor. Den ytan är idag planlagd som parkområde har idag låga 
värden både för människor,  djur och växtlighet. I samband med skolområde höjer denna markyta 
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med naturlig skuggning av träd och möjlighet till lek skolgårdens kvalitet. Samtidig säkerställs 
med alla fastigheter (Nippeln 1 och Nonien 1) och del av fastigheten (Fyllinge 20:393) uppfylls 
kommunens intention för barnens friytor med ca. 30 kvm per barn.
Byggrätten för skolan är anpassad till skolan för 300 barn i två våningar med sadeltak och tillhörande 
utemiljö.

I södra delen av planområdet tas mark i anspråk för cykelvägen och parkeringar med södra 
Jaktfalksvägen och även för vändplats vid sydvästra hörn av planområdet. Jaktfalksvägen är en 
återvändsgata och vändplatsen behövs för att inte dra tra  ken in i bostads område.
Placering av skolan har mycket goda förutsättningar för både gång-, cykel- och kollektivtra  k, med 
ett väl utbyggt nät i direkt anslutning till planområdet.

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
Planområdet utgörs idag av förskolan. Markytan är  ack med nivå kring +14,5 i söder respektive 
+15,5 i norr. Marken runt be  ntlig byggnad utgörs huvudsakligen av gräsytor med spridd 
buskvegetation. Men det  nns även asfalterade gångvägar, en mindre bollplan samt parkeringsplatser 
inom området. I norra delen av planområdet idag allmän plats planlagd för park eller plantering. 
Intill fastigheten   nns det en remsa med träd och buskage som kommer integreras till skolans 
fastighet och där med till skolgården och skapa en naturlig lekmiljö och skugga. 

Inga intresseområden vad gäller  ora, 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.

Översiktsplan/fördjupad översiktsplan
Planområdet ligger i direkt närhet till centrumnod i Fyllinge enligt gällande översiktsplan, 
Framtidsplan 2030.  Kommunen är positiv till en tätare bebyggelse och en koncentration av service 
i centrumnoden (s 148). Detaljplanen sy ar till att uppföra en ny F-3 skola som en viktig off entlig 
service för boende i Fyllinge, vilket ökar centrumnodens attraktivitet och utbud. Planen är förenlig 
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 program-
området vid ett genom-
förande av detaljplanen

Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten

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

x x Inga internationella konventioner  nns 
utpekade inom planområdet. Närmsta Natura 
2000-område är vid Fylleån. Mellan 
planområdet och Natura 2000-området är det 
drygt 800m.

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

x x §1: lämplighet, god hushållning, §2: opåverka-
de områden skyddas, §3: ekologiskt känsliga 
områden skyddas, §4: jordbruks- och skogs-
mark, §5: område för yrkes  ske och vatten-
bruk skyddas, §7-9: värdefulla ämnen och 
material, industri och energi, försvaret
Föreslagen användning bedöms inte strida 
mot Miljöbalkens 3 kap om hushållning med 
markområden. Planen är en förtätning och 
bättre hushållning med marken jämfört med 
idag.

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

x x Planområdet omfattas inte av några riksin-
tresse. C:a 1 km söder om planområdet  nns 
riksintressen för frilu sliv och naturvård och 
800 m västerut  nns riksintresse för natur-
vård, Laholmsbukten -Eldsbergaåsen - Gene-
vadsåsen 
Planen bedöms inte ha någon negativ påver-
kan på natur-, kulturvärden och frilu sliv. 
 

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

- - - - - Planen påverkar inte vattenkraft.

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

x x Planområdet omfattas inte av några skydd 
utpekade i Miljöbalken 7 kapitel:

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

x x Vattenskyddsområde
Planen omfattas inte av vattenskyddsområde. 

x x Naturreservat
Planområdet omfattas inte av naturreservat. 

x x Biotopskydd
Planområdet omfattas inte av biotopskydd.
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FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR

Områdets känslighet Påverkan på program-
området vid ett genom-
förande av detaljplanen

Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten

Byggnads- och 
fornminnen

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

Kulturhistorisk miljö x x Det  nns inga betydande kulturhistoriska 
värden inom planområdet.

Naturområde i 
ÖP-Framtidbild 
2030, naturvärden, 
rödlistade arter

x x Det  nns inga utpekade naturvärden utpekade 
i ÖP inom planområdet. Utmed Fylleån  nns 
Natura 2000-område. Dessa ligger på ca.800 
m avstånd från planområdet. Inom planområ-
det  nns en allé av lind utmed Fyllingevägen. 
Utmed västra fastighetsgränsen  nns det en 
allé av 6 körsbärsträd . Trädallé  omfattas av 
biotopskydd enligt förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Påverkan på män-
ni-skors hälsa och 
säkerhet. 

Risk för buller, lu -
föroreningar m.m.

x x Bullerstörningar mm
Föreslagen verksamhet (förskola) påverkas av 
tra  kbuller från Riksväg 15, Fyllingevägen, 
i norra Jaktfalsksvägen busgatan och södra 
Jaktfalksvägen. 
En tra  kbullerutredning är gjord av 
ÅF Infrastructure AB 2020-06-08. Denna 
visar att ljudnivåerna klarar riktvärdena på 
ca. 80% av skolgården för både ekvivalenta 
och maximala ljudnivåer. För att inte för-
sämra trygghetsaspekten för skolan ska en 
bullerskärm anordnas mellan bussgatan och 
cykelvägen. Ca. 90 % av skolgården kommer 
nå kraven på riktvärdera.

x x Lu kvalitet
Planförslaget påverkar lu kvalitén endast 
marginellt.
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FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR

Områdets känslighet Påverkan på program-
området vid ett genom-
förande av detaljplanen

Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten

x x Tra  k
Planförslaget bedöms inte medföra ökade 
bullernivåer. 
Planförslaget medger användningen skola för 
drygt 300 elever på F-3, vilket ökar tra  ken 
på omgivande villagator. Men planområdet 
är redan etablerat för förskola för ca. 150 
förskolebarn, då bedöms det att ökningen vara 
marginell. 
Tra  kbuller från väg 15,  Fyllingevägen och 
norra Jaktfalksvägen, som är en bussgata, 
samt södra Jaktfalksvägen påverkar skolans 
utemiljö. Ca. 80% av skolgården klarar av rikt-
värdena för både ekvivalenta och maximala 
ljudnivåer utan bulleråtgärder enligt Tra  k-
bullerutredning gjord av ÅF Infrastructure AB 
2020-06-08. För att inte försämra trygghetsas-
pekten för skolan möjliggörs en bullerskärm 
mellan bussgatan och cykelvägen och inte på 
skolgården. Ca. 90 % av skolgården kommer i 
så fall nå kraven på riktvärdena.

x x Allergener
Föreslagen användning (förskola) är känsligt 
för allergener. Det  nns ingen hästhage på 200 
m avstånd från planområdet. Skyddsavståndet 
bedöms vara tillräckligt, då förhöjda halter 
av allergener sällan påträff as längre bort än 
200m.

Risk för olyckor 

Skred, ras, översväm-
mning

x x Ingen risk för skred, ras, översvämning.

Förorenad mark x x Det  nns inget som tyder på förorenad mark.

Landskapsbild x x Berörda fastigheter ligger  inom centrumno-
den i Fyllinge, sydväst om Fyllingeskolan.
E ersom planförslaget innebär att ett 15 meter 
högt hus får uppföras, kommer det att påverka 
landskapsbilden. Omgivande byggnaderna är 
en till två våningar högt med sadeltak, därför 
uppfattas kommande skolbyggnad som na-
turlig trappning till omgivande byggnaderna. 
Med Fyllingevägen kommer skolan de  niera 
gaturummet.
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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  

Planförslaget bedöms inte försämra lu  kvaliteten.

Det är främst tra  ken som kan påverka lu  kvalitén i planförslaget. Påverkan förväntas vara 
marginell. Den planerade förskolan och bostäderna har mycket goda förutsättningar för gång-, 
cykel och kollektivtra  k med ett väl utbyggt gång- och cykelnät samt angränsande till en av 
kollektivtra  kens stomlinjer med hög turtäthet. Staden förväntas gynnas av förtätningar på 
platser med dessa goda förutsättningar.

Miljökvalitetsnormer för 
buller

Planförslaget bedöms medföra marginell ökade bullernivåer. 
Användningen skola ökar tra  ken på omgivande villagator, men då det endast är en ökning av 
barn som gå i skolan istället för förskola idag bedöms denna ökning vara marginell. 
Tra  kbuller från väg 15,  Fyllingevägen och norra Jaktfalsksvägen busgatan och södra Jakfalk-
vägen påverkar skolan utemiljö. Enligt Tra  kbullerutredning gjord av ÅF Infrastructure AB 
2020-06-08 kommer riktvärdena på ca. 80% av skolgården för både ekvivalenta och maximala 
ljudnivåer klara sig. För att inte försämra trygghetsaspekten för skolan ska en bullerskärm 
anordnas mellan bussgatan och cykelvägen och inte på skolgården. Ca. 90 % av skolgården 
kommer nå kraven på riktvärdera. 

Miljökvalitetsnormer för 
vatten

Planförslaget bedöms inte försämra vattenkvaliteten i Fylleån eller innebära att miljökvali-
tetsnormen för vatten överskrids.

Området ingår i grundvattenförekomsten Halmstad. Avrinningsområdet går mot Fylleån. 
Planen förväntas inte påverka grundvattnet negativt. Kvartersmarken planeras anslutas till 
be  ntliga ledningsnät. För att inte belasta detta nät ytterligare föreslås ett öppet fördröjnings-
magasin såsom en torrdamm anläggas i gröna remsor på allmäntplats mark som fungerar som 
en övertrycksventil vid kra iga regn. In  ltrationen kommer således att öka.

De beräknande föroreningshalterna från verksamheten beräknas inte öka recipienthalten och 
då inte heller försämra den ekologiska kvoten som används som underlag till klassning av 
status av näringsämnen. Därmed bedöms inte heller den ekologiska kvoten som används som 
underlag till klassning av status av näringsämnen försämras. Då samtliga ämnen beräknats 
minska med föreslagen exploatering bedöms ingen påverkan på kvalitetsfaktorerna särskilda 
förorenande ämnen och prioriterade ämnen ske i förhållande till be  ntlig situation.

Nationella miljömål

- Begränsad klimat-
påverkan

- God bebyggd miljö

De miljömål som bedöms aktuella att resonera kring är ”Begränsad klimatpåverkan” och ”God
bebyggd miljö”.

Detaljplanen innebär en förtätning i ett läge där förutsättningarna för att de boende, samt 
personal och föräldrar vid skolan ska välja cykel eller kollektivtra  k är goda. Platsen har 
fungerande kollektivtra  k och rimliga cykelavstånd till stadens centrum med ett bra utbyggt 
cykelvägnät. Platsen ligger centralt i stadsdelen där stora bostadsområden nås från förskolan 
inom gångavstånd. Planen är därför lämplig utifrån målet ”begränsad klimatpåverkan”.

Detaljplanen är en del av stadsdelens centrums utveckling med möjliggörande av kommunal-
service såsom förskola och skola, vilka är viktiga funktioner för en stadsdels sociala hållbarhet.
Bostäderna inom planområdet sy ar till att göra platsen tryggare genom att bryta ett ensartat
tidsanvändningsmönster. Förtätningen bidrar till eff ektiv markanvändning och god vardags
miljö.
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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 av detaljplanen skulle medföra någon bety-
dande 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.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
• Pei Chuanhong, Samhällsbyggnadskontoret 
• Carol Jarpa de Emilson, Samhällsbyggnadskontoret
• Rikard Jungblad, Samhällsbyggnadskontoret
•  Kenny Störsjö, Samhällsbyggnadskontoret
• Annica Pålsson, Teknik- och fritidsförvaltningen
• Linda Jacobsson, Bygg- och miljöförvaltningen
•  Hanna Kämpe Nordström, Bygg- och miljöförvaltningen
• Per-Anders Olsson, Bygg- och miljöförvaltningen
• Linda Jacobsson, Bygg- och miljöförvaltningen
• Isabell Andersson Lagerblad, Bygg- och miljöförvaltningen
• Claes Andersson, HEM
• Per-Ola Larsson, LBVA
• Fredrik Borgström, Räddningstjänsten

KÄLLOR
• Grönplan för park- och naturområden (Halmstads kommun, 2016)
• Dagvattenutredning granskningshandling, Sweco(2020-09-08)
• Geoteknisk utredning, Markera(2019-12-02)
• Buller från vägtra  k på skolgård, e erklang 2020-08-27

Samhällsbyggnadskontoret

Mila Sladic   Alexandra Zoerner
planchef    planarkitekt


