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LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM

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

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Frösakulls befintliga ortsstruktur genom 
förtätning på två lucktomter.  
Huvuddrag: Planförslaget innebär att 2 till 3 nya bostäder kan uppföras inom orten. Utformningen 
av bebyggelsen anpassas till kringliggande bebyggelse med de planförutsättningar som gäller. 
Tomterna ansluts till befintligt vägnät samt ledningssystem. 

Ställningstagande

Kommunen bedömer att ett genomförande av planen inte kan antas innebära betydande påverkan 
på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. 
Varken någon enskild faktor eller faktorernas samlade påverkan bedöms vara så omfattande att 
en miljökonsekvensbeskrivning behövs för att kunna klargöra och utvärdera konsekvenserna av 
planens genomförande.

Till grund för ställningstagandet ligger denna bedömning gjord enligt kriterierna i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905). 

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

Nuvarande markanvändning
Inom det aktuella planområdet finns det i öster en gammal tennisbana som inte längre används. I 
väst finns ett mindre område planlagt för parkändamål, men har aldrig haft denna funktion utan har 
stått oanvänd. Området består av sly, buskar och mindre träd som fått växa upp under en längre tid. 

Översiktsplan och andra pågående projekt
Frösakull ingår i Halmstad utveckling och ingår i ett av de strakaste kollektivtrafikstråken och 
tätortsgränsen går norr om Frösakull. Ny bebyggelse ska koncentreras till staden och serviceorterna. 
Främst genom förtätning.

Föreslagen bostadsbebyggelse finns även utpekad som bostadsbebyggelse genom s k. ”lucktomter” 
enligt Fördjupad översiktsplan för Tylösand, Frösakull och Sandhamn. Dess ställningstaganden 
bedöms fortfarande vara aktuella. 

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 finns utpe-
kade inom planområdet eller dess närhet.

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

x x Planförslaget bedöms bidra till en god hus-
hållning av marken. Genom byggnation inom
planområdet kan marken användas på ett mer
effektivt sätt än idag. Området ansluter till 
befintlig infrastruktur och har god tillgång till 
kollektivtrafikförbindelser samt supercykel-
stråket. Befintlig service får ett litet tillskott till 
sitt underlag.

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

x x Området ligger inom riksintresse enligt 4 kap 
2 § MB och inom riksintresse för friluftslivet. 
Intressena berör främst kustområdet mellan 
Skreastrand och Tylösand främst natur- och 
friluftsupplevelser kopplade till bad, båtsport, 
vandring och cykling. Planområdet ligger 
inom befintlig tätort och bedöms inte påverka 
intresserna. 

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

- - - - - Påverkar inte Fylleån.

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

x x Strandskydd
Västra delen av området ligger cirka 250m 
från stranden, men utökat strandskydd har 
aldrig införts för området.

x x Vattenskyddsområde
Planområdet omfattas inte av vattenskydds-
område.  Söndrum vattenskyddsområde ligger 
ca 250-550m från området, men planområdet 
bedöms inte påverka denna. 

x x Naturreservat
Planområdet påverkar inte något natrureser-
vat.

x x Biotopskydd
Planområdet omfattas inte av biotopskydd.

Byggnads- och 
fornminnen

x x Det finns inga kända byggnads- och fornmin-
nen inom området eller i närheten.

Kulturhistorisk miljö x x Det finns inga betydande kulturhistoriska 
värden inom planområdet eller i närheten.
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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
Naturområde i 
ÖP-Framtidbild 
2030, naturvärden, 
rödlistade arter

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

Den västra delen av planområdet ingår i 
område utpekat med lokala naturvärden enligt 
Halmstads gröna värden. I Halmstads gröna 
värden framgår det att 83% av de boende i 
Fröakull har tillgång till större naturområ-
den inom 500meter, vilket kan jämföras med 
stadens totala andel 54%. I Grönplanen har 
det västra området naturvärdesklassning 2 
och rekreationsklass A.Området bedöms inte 
ha något allmänt värde för kustområdet eller 
orten som helhet. 

Naturvårdsporgram för strandområdet finns. 
Planområdet bedöms inte påverka detta. 

Påverkan på männ-
iskors hälsa och 
säkerhet. 

Risk för buller, luft-
föroreningar m.m.

x x Bullerstörningar
Planområdet ligger 150-450m från Kungs-
vägen och bedöms inte riskera att utsättas 
för höge bullervärden än gällande riktvärden 
för trafikbuller. Området innebar en mindre 
förtätning som inte nämnvärt kommer bidra 
till några bullerstörningar.

Planområdet ligger i kanten av hinderfritt 
område för Ringenäs skjutfält.  Ett genomför-
ande av planen bedöms inte kunna påverka 
försvarets intresse. 

x x Luftkvalitet
Genomförandet av planen bidrar inte nämn-
värt till några förhöjda luftutsläpp. Utbygg-
naden kan innebära viss ökning av trafiken. 
Möjlighet till viss service så som skola och 
matbutik finns inom gångavstånd och god 
tillgång till kollektivt resande samt cykelstråk 
finns, vilket bidrar till minskade luftutsläpp. 

x x Radon
Enligt kommunens översiktliga markradonut-
redning understiger markradonhalterna 10 
kBq/m3, vilket motsvarar lågriskområde.

Risk för olyckor 

Skred, ras, översväm-
mning

Trafikolyckor

x x Översvämning
Planområdet ligger som lägst 5,5 meter över 
havet. Översvämningsrisk till följd av stigande 
havsnivåer bedöms inte vara aktuellt inom 
planområdet. 

Dagvatten bedöms kunna hanteras inom den 
egna fastigheten. 
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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 Erosion
Västra området ligger i anslutning till stran-
den, men ligger inte inom område med över-
svämningsrisk och marken är relativt plan. 
Planområdet bedöms inte riskera erosionspro-
blem.

x x Trafik
Planområdet har ingea separata gång- och 
cykelbanor utan trafikslagen samsas om 
gaturummet. Gatorna består av villagator med 
hastigheten 30km/h. Längs med Kungsvägen 
(40km/h) finns en separat gång- och cykelba-
na, vilken länkar planområdet till Frösakulls 
centrum samt befintliga skolor inom orten. 
Trafiksituationen för de oskyddade trafikan-
terna bedöms som god. 

Förorenad mark x x Det finns ingen förerenad mark inom planom-
rådet eller i närområdet.

Landskapsbild x x Planområdet påverkar inte någon skyddad 
landskapsbild (naturvårdslagen §19). 
Kommunen har i tidgare utredning av 
landskapsbildsvärden (1999) pekat ut hela 
kommunens standremsa som viktig (ej delar 
av Halmstads hamnområde). Gränsen mellan 
kustlandskapet och ortsstrukturen är visu-
ellt viktig och hur planområdets bebyggelse 
gestaltas, främst det västra området, kan få 
en visuell påverkan av hur rummet upplevs. 
Genom att införa likartade planbestämmelser 
som för närområdet kommer inte området få 
någon negativ inverkan på landskapsbilden. 
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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 

Detaljplanen innebär en mindre utökning med 2-3 nya bostäder inom orten Frösakull. Det kan 
innebär en mindre ökning av lokaltrafiken, men det finns god tillgång till kollektivtrafik och 
bra anslutningar samt gång-/cykelavstånd till dagligvarubutik, skola och förskola. Planförslaget 
bedöms inte försämra luftkvaliteten. 

Miljökvalitetsnormer för 
buller

Detaljplanen innebär som nämnts ovan ett mindre tillskott av bostäder och bedöms inte med-
föra till att miljökvalitetsnormerna för buller överskrids.  

Miljökvalitetsnormer för 
vatten

Detaljplanen berör ingen grundvattentäkt. Dagvatten avleds till kustvattenförekomsten Väs-
terhavet som sträcker sig från Frösakull och hela vägen upp till Falkenberg. Förekomsten har 
idag måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. De miljöproblem som klassats 
är övergödning, syrefattiga förhållanden och miljögifter. God kemisk status uppnås ej avseende 
kvicksilver och difenyletrar (PBDE) som främst används som flamskyddsmedel i bland annat 
textil, möbler, plastprodukter, elektroniska produkter och byggnadsmaterial.

Planens genomförande bedöms inte vara av sådan karaktär att den skulle bidra till att försämra 
vattenkvaliteten i kustvattenförekomsten. 

Nationella miljömål

- Begränsad klimat-
påverkan

- God bebyggd miljö

- Hav i balans samt 
levande kust och skärgård

Till nästa generation ska vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta. Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål. De miljömål som direkt eller indirekt berörs 
av detta planförslag är: begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö och hav i balans samt 
levande kust och skärgård.
 
Förtätning av bostäder inom orten Frösakull bedöms ha förutsättningar för att boende ska 
kunna välja bussen framför bilen. Supercykelstråket finns även utbyggt till området och möjlig-
het att cykla till centrum finns, men bedöms inte som ett lika attraktivt alternativ då avståndet 
till centrala Halmstad är cirka 10 kilometer.  
 
Planförslaget innebär en effektiv användning av idag två outnyttjade lucktomter inom befintlig 
ortsstruktur. De nya bostäderna kommer att ha närhet till livsmedelsbutik, skola och förskola 
samt bra anslutning till kollektivtrafik. De kommer även ha närhet till naturområden, vilket 
ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö. Bebyggelsens utformning anpassas till områdets 
utformning med lägre bebyggelse som tar hänsyn till strandområdets landskapsbild.  
 
Kopplingarna till stranden via gångstråk bevaras och möjliggör fortsatt god tillgång till kust-
området. Planområdet har förutsättning att klara kraftiga regn inom egen fastighet. 
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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 här.

Effekter av tilltänkt markanvändning
Effekternas omfattning Enligt ovanstående genomgång riskerar ingen faktor innebära betydande miljöpåverkan.

Effekternas sannolikhet Det är mycket liten sannolikhet att genomförandet av detaljplanen skulle medföra någon
betydande miljöpåverkan.

Effekternas betydelse och 
komplexitet

Effekterna bedöms ha liten betydelse för kringboendes hälsa och välbefinnande. 

Effekternas varaktighet, 
vanlighet och reversibi-
litet

Bullerstörningar och stökighet bedöms enbart inträffa vid genomförandet av detaljplanen 
(byggtiden). Byggnationen innebär en permanentering av markens användning och reversibili-
teten är låg. 
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