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SAMRÅD

Myndigheter, förvaltningar och berörda sakägare ges möjlighet att yttra sig genom att fullständiga 
handlingar översänds till dem. Handlingarna � nns även tillgängliga på Halmstads kommuns hemsi-
da under samrådstiden. Eventuella synpunkter på förslaget ska skri� ligen skickas till:

  Halmstads kommun
  Kommunstyrelsen
  Box 153
  301 05 Halmstad

Upplysningar i planärendet lämnas av:
Namn: Tina Wagner, planarkitekt  
Telefon: 035 - 13 72 07      
E-post: tina.wagner@halmstad.se  

PLANPROCESSEN

Planering och byggande regleras av Plan- och bygglag (PBL) SFS 2010:900. Grundläggande är att 
främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer. 

Framtagandet av en detaljplan, kan se olika ut beroende på komplexiteten i ärendet. Den vanligaste 
är normalt planförfarande. I andra fall är planfrågan av begränsad betydelse och hanteras med enkelt 
planförfarande. Gemensamt för alla processerna är att berörda alltid ges möjlighet till insyn och 
medverkan genom samråd. 

Detaljplanen del av Fyllinge 20:393, IV Kvadranten, handläggs med normalt förfarande enligt PBL 5 kap 
6 §. E� er samråd sammanställs och kommenteras de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse.
Enligt uppskattad tidplan beräknas detaljplanen kunna vinna laga kra�   tidigast under december 
2015.

Förslag till detaljplan 
arbetas fram. 

Under samrådet hålls 
o� ast ett allmänt möte 

och allmänhet och 
berörda ges möjlighet 

att inkomma med 
skri� liga 

synpunkter på 
förslaget.

Samrådsredogörelse 
upprättas.

Det reviderade 
planförslaget sänds ut 
för slutlig granskning. 
Här ges allmänhet och 

berörda en ny möjlighet 
att lämna synpunkter på 

förslaget.  

Granskningsutlåtande 
upprättas.

Om ingen har överklagat 
eller om överklagandet 

avslås vinner planen laga 
kra� . Det betyder att 

planen kan genomföras.

Detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige. 

Överklagningstiden är 
tre veckor, räknat från 
den dag det justerade 

protokollet tillkännages 
genom anslag.

Samråd Granskning Antagande Laga kra� 
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INLEDNING
PLANHANDLINGAR

Till planförslaget hör följande handlingar:

• Denna planbeskrivning, 2015-03-10
• Plankarta med bestämmelser, 2015-03-10 
• Illustrationskarta, 2015-03-10
• Behovsbedömning av miljöbedömning, 2015-03-10

Tillgängligt på samhällsbyggnadskontoret � nns också:
• Fastighetsförteckning, (2015-03-19)
• Grundkarta, (2014-08-28)

Övriga handlingar/utredningar:
• Dagvattenutredning, (Sweco, 2015-03-12)
• Geoteknisk utredning, (WSP, 2014-11-10)
• Tra� kutredning, (Teknik- & Fritidsförvaltningen, 2014-11-10)

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen fogas illustrationskarta och 
planbeskrivning. E� er samråd tillkommer samrådsredogörelse över inkomna synpunkter.

Planbeskrivningen och illustrationskartan skall underlätta förståelsen av planförslagets innebörd 
samt redovisa de förutsättningar och sy� en planen har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att 
de ska vara vägledande vid tolkningen av planen. 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syfte

Huvudsy� et med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av minst 300 bostäder, i blandade 
hustyper och upplåtelseformer, i den så kallade IV kvadranten i Fyllinge. Förutom bostäder ska även 
äldreboende, förskola och i viss mån centrumändamål möjliggöras. Sy� et med detaljplanen är även 
att skapa goda förutsättningar för att nå en relativt hög andel resande med hållbara transportmedel 

för boende i IV kvadranten.  

Huvuddrag

Planförslaget innehåller drygt 350 bostäder i en kvartersstruktur, med blandade hustyper inom varje 
kvarter. En lokalgata med två ben löper igenom området. Mot lokalgata vänder sig ! erbostadshus 
i högst fyra våningar. Kvarterens inre består av småskalig bebyggelse i högst 2,5 våningar. Genom 
kvarteren löper gårdsgator som mynnar i mindre öppna platser, där tra� ken sker på fotgängarnas 
villkor. Det be� ntliga sammanhängande nord-sydliga grönstråket kompletteras med ett öst-västligt 
grönstråk genom det nya bostadsområdet, som kopplas samman med be� ntligt grönstråk i tredje 
kvadranten. I mitten av det nya grönstråket skapas en park. Gårdsgatorna med de öppna platserna, 
tillsammans med parken och grönstråket,  utgör ett nätverk av o" entliga rum av varierande storlek 
och karaktär. Parkering sker på gemensamma parkeringsplatser som alla har utfart till lokalgatan. 
Därigenom minskas tra� ken på gårdsgatorna och en lugn miljö uppnås i kvarterens inre. Vid den 
be� ntliga parken i mitten av Fyllinge skapas ett torg med väderskyddad busshållplats. I anslutning 
till torget placeras ett äldreboende i högst fyra våningar, med entré mot torget. På motsatt sida torget 
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möjliggörs för � erbostadshus i fyra våningar, med möjlighet till handel i bottenvåningen. I den 
be� ntliga parken, intill det föreslagna torget, placeras en förskoletomt.  

DETALJPLANENS HANDLÄGGNING

Uppdrag
Samhällsbyggnadskontoret � ck 2014-02-11 KSU § 32 i uppdrag att i detaljplan pröva del av fastigheten 
Fyllinge 20:393 m.� . för i huvudsak bostadsändamål. Målsättningen som angavs var att uppnå ett 
e" ektivt markutnyttjande med en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer.

PLANDATA

Lägesbestämning och areal
Planområdet är beläget i Fyllinge, en stadsdel i östra Halmstad. Planområdet utgör den så kallade 
# ärde kvadranten, i nordöstra delen av Fyllinge. Planområdet omfattar ca 15 ha.

Markägoförhållanden

Planområdet omfattar del av fastigheten Fyllinge 20:393, som ägs av Halmstads kommun.

Planområdets läge.
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MILJÖBEDÖMNING
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: god bebyggd miljö och begränsad miljöpåverkan.

Behovsbedömning
Enligt PBL 4 kap 34 § samt Miljöbalken SFS 1998:808 skall 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 ! nns med som en bilaga, vilken samråds parallellt med 
planhandlingarna. 

Ställningstagande
Ett genomförande av planen anses inte medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför miljökonsekvensbeskrivning inte)
har upprättas.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
PLANER OCH PROGRAM

Översiktsplan/fördjupad översiktsplan
Fjärde kvadranten har varit med i kommunens planer ända sedan 70-talet då Fyllinge planera-
des. I översiktsplan Framtidsplan 2030, laga kra"  2015-01-05, är området utpekat för bostäder. 
Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner.

Gällande detaljplaner
Huvuddelen av planområdet är inte tidigare detaljplanelagt.  Inom delar av området gäller 
detaljplan 1023 (laga kra"  2009-01-12), detaljplan 707 (laga kra" , 1983-03-19), och detaljplan 
692 (laga kra"  1981-11-16). Strax utanför området gäller detaljplan 682 (laga kra"  1981-02-
16) och detaljplan 900 (laga kra"  1994-05-26). Ingen av detaljplanerna har genomförandetid 
kvar. 

Gällande detaljplaner. Planområdet markerat med röd linje.
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Planprogram
I planärendet har planprogram som föreligger detaljplanen ej upprättats.

RIKSINTRESSE OCH FÖRORDNANDE

Fyllingeån, ca 600 meter nordväst om planområdet, utgör Natura-2000 område och omfattas även av 
riksintressen för naturvård och frilu" sliv. Riksväg 15 omfattas av riksintresse för väg. Inga riksintressen 
# nns inom planområdet. 

FÖRUTSÄTTNINGAR
MARK, VATTEN OCH VEGETATION

Mark och vegetation
Fyllinge ligger i ett öppet jordbrukslandskap, med tydliga gränser mellan bebyggelsen och det 
omgivande landskapet. Planområdet består till största delen av jordbruksmark i ett öppet landskap. 
Jordbruksmarken är högklassig jordbruksmark, klassad som 8 på en 10-gradig skala. Marken sluttar 
svagt åt sydväst. Inom planområdet # nns fyra märgelgravar. Strax utanför planområdet, under 
kra" ledningen, samt strax norr om planområdet # nns ytterligare två märgelgravar. Märgelgravarna 
omfattas av biotopskydd. 

Den centrala parken i Fyllinge. En av kullarna med fyllnadsmassorna syns i bilden.

Bild tagen mot nordväst, vid den planerade infarten till området. En märgelgrav syns till höger.
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Parker och torg
Längs västra delen av området löper en linjär park, Mariaparken. I södra delen av området, i mitten av 
Fyllinge, � nns en större park. Parken innehåller en tennisbana och en fotbollsplan. I övrigt har parken 
mera karaktären av ett naturområde än en anordnad park. Den östra sidan av parken är avgränsad 
av en bussgata och två kullar av fyllnadsmassor. Längs planområdets södra gräns löper en gräsbevux-
en vall. Vallen ingår i detaljplan 1023, Gyllebolet etapp 2. Sy� et med vallen var att skydda mot den 
bussgata som planerades men som inte har anlagts. Vallen har tagits i anspråk  av de angränsande 
villafastigheterna. 

Vattenområden och strandskydd

De två vattenfyllda märgelgravarna i östra delen av planområdet bedöms omfattas av strandskydd.

Geotekniska förhållanden

Geoteknisk utredning har genomförts (WSP, 2014-11-10). Generellt utgörs jorden, i huvudsak, av lera 
eller silt med organiskt innehåll, som underlagras av torrskorpelera. Torrskorpeleran vilar på en fast 
lera, som underlagras av friktionsjord.

Byggnader och anläggningar bedöms kunna grundläggas direkt på mark. Detta under förutsättning att 
nettospänningsökningen i jorden begränsas till 55 kPa, inklusive uppfyllnad under och intill byggnad. 
55 kPa motsvarar ungefär följande belastning på markytan:

Ortofoto över området.
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• Flerbostadshus i fem plan grundlagt på 
be� ntlig marknivå.

• Uppfyllnad med 1 m samt � erbostadshus 
i tre plan.

• Flerbostadshus i åtta plan plus källare, 
grundlagt 2,5 m under be� ntlig markyta.

Vid en högre belastning behöver åtgärder 
vidtas för att förstärka marken.

Kulturmiljöer och fornlämningar 

Inga kulturmiljöer � nns utpekade i Fyllinge 
eller dess närhet. Arkeologisk undersökning 
är beställd och kommer genomföras under 
planarbetets gång.

BEBYGGELSE

Fyllinge består av tre olika områden, så kallade kvadranter. Första kvadranten (räknat från nordväst 
och motsols) kallas Åkeslätt, den andra kvadranten kallas Klacken och den tredje kvadranten kallas 
Gyllebolet. Gyllebolet planlades i två etapper, Gyllebolet I och Gyllebolet II. Bebyggelsen i Fyllinge 
är småskalig med 1-2 våningar och består till största delen av bostäder. Av bostäderna  är 39% 
� erbostadshus, 25% villor, 13% gruppbyggda villor, och 23% radhus/kedjehus. Åkeslätt och Klacken 
kännetecknas av små tomter, med ett � ertal gemensamma platser av varierande storlek jämt utspridda 

Beskrivning av hustyper i Fyllinge.

Upplåtelseformer. Rött - äganderätt, blått - bostadsrätt, 

gult - hyresrätt
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Klacken. Kedjehus. Lokalgata med smal trottoar längs en sida. 

Åkeslätt. Tätt placerade villor längs smala gator för gång- och cykeltra$ k.

Klacken. Flerbostadshus placerade kring en gemensam yta.

Gyllebolet II. Villagata.
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i området. Den tätaste bebyggelsen är placerad centralt i Fyllinge, nära busshållplats. En nackdel är 
bristen på blandning av upplåtelseformer. Hyresrätterna är exempelvis placerade för sig på mycket 
stora fastigheter.

Gyllebolet som är det senast utbyggda området bryter karaktären i de två tidigare kvadranterna och 
består nästan enbart av villor. Det är också betydligt glesare, med endast en dryg tredjedel av Klackens 
bostäder trots att det upptar nästan lika stor yta, något som är negativt sett ur hållbarhetssynpunkt då 
området är utbyggt på högklassig jordbruksmark. Åkeslätt är något tätare bebyggt än Klacken. 

Strax norr om planområdet � nns en mindre gård som ej är planlagd. Ingen djurhållning är känd på 
fastigheten.

Samhällsservice

Fyllinge är väl försörjt med service. I Fyllinge centrum � nns bland annat vårdcentral och fritidshem. 
Vid infarten till norra Fyllinge � nns livsmedelsbutik. Centralt i Fyllinge ligger Fyllingeskolan som är 
en F-9 skola med 450 elever. Spritt över området � nns fem förskolor med totalt 13 avdelningar.  

GATOR OCH TRAFIK

En tra� kutredning har upprättats (Teknik- och fritidsförvaltningen, 2014-11-10).

Gångtra" k

I Fyllinge � nns ett � nmaskigt nät med gång- och cykelbanor, både längs bilarnas huvudgator och 
genom/längs grönområden. Nätet har bra tillgänglighet till hållplatser, skola och centrumfunktioner. 
De ! esta gång- och cykelbanor är belysta. Lokalgatorna är till stor del utformade som gemensamma 
utrymmen för alla tra� kslag, i vissa fall � nns dock trottoarer. Det � nns även vissa stigar i området 
enbart för gående. Fyllinge kännetecknas av � na grönstråk och goda möjligheter att promenera, med 
närhet till Fylleåleden. Mellan Fyllinges utkant och köpcentrat Eurostop är avståndet cirka 600 meter, 
gångvägen. Avståndet från Fyllinge till Halmstad centrum bedöms vara för stort för att betraktas som 
gångavstånd för dagliga resor, omkring 5 km, men det är fullt möjligt att promenera in till stadens 
centrum via det prioriterade cykelstråket, superstråket, längs Laholmsvägen.

Cykeltra" k

Ett � nmaskigt nät av gång- och cykelbanor i kombination med småskaliga lokalgator där alla tra� kslag 
samsas om utrymmet, gör att det är enkelt för cyklister att ta sig inom området. Mellan Fyllinge och 
Halmstad centrum sträcker sig ett av stadens superstråk, som göra att det är enkelt för cyklister att 
ta sig till centrum och även till det närbelägna köpcentrat Eurostop. Med cykel tar det omkring 20 
minuter att ta sig från Fyllinge in till Halmstad centrum. Dagens cykeltra� k till och från Fyllinge, 
ligger på omkring 600 fordon per dygn, enligt tra� kräkningar gjorda i september/oktober 2014.
Cykelinnehavet i Fyllinge är stort. Enligt en resvaneundersökning gjord 2012 har Fyllinge det största 
cykelinnehavet i hela Halmstad, där 39 % av hushållen har ! er än tre cyklar.

Kollektivtra" k

Fyllinge tra� keras av en av kollektivtra� kens stomlinjer, linje 20, med hög turtäthet. Busslinjen går längs 
en bussgata genom området. Busshållplatserna är placerade så att en klar majoritet av Fyllingeborna 
har mindre än 400 meter till närmsta hållplats. Linje 20 har 4 till 7 avgångar per timme under vardagar, 
kl. 06-19. Antalet påstigande i Fyllinge är omkring 450. År 2016 kommer linjedragningen att ändras, 
så att busslinjen från Fyllinge inte längre går via Eurostop utan tar en snabbare väg in till Halmstads 
centrum. Linjen kommer sedan att fortsätta mot Karlstorp, istället för mot sjukhuset.
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Biltra� k och  gator
Strukturen i Fyllinges bilvägnät är att 
området matas utifrån, med en bred 
matargata med hastighetsbegränsning 
40 km/h, Fyllingevägen, och lokalgator 
som slutar i återvändsgränder och 
har hastighetsbegränsning 30 km/h. 
Tanken var att matargatan skulle 
skapa en ringled. Den här typen av 
tra� kplanering var vanlig på 70-talet 
då Fyllinge planerades.

Tra� kräkningar genomförda i 
månadsski� et september-oktober 2014 
visar att det totala in- och ut� ödet för 
hela Fyllinge ett vardagsdygn är 600 
cyklar och 6 700 motorfordon, varav 1 
600 kör via Klastorpsvägen och 5 100 
via cirkulationsplatsen Fyllingevägen-
Laholmsvägen.

I en analys av biltra� kens fördelning i området utmärker sig Gyllebolet i antalet bilresor, med 7 resor 
per bostad jämfört med 5 resor per bostad i Klacken och Åkeslätt. 

Tillgången till bil är förhållandevis låg. I resvaneundersökningen 2012 svarade 65% av Fyllingeborna 
att de har tillgång till bil och kör själva, jämfört med 77% i hela kommunen (Ullberg, 2012). 13,5% 
svarade att de inte har tillgång till bil, jämfört med 12% i hela kommunen.

Cykel- och bilparkering
Parkeringslösningarna skiljer sig mellan kvadranterna och även mellan olika hustyper inom 
kvadranterna. I Åkeslätt sker all parkering på gemensamma parkeringsytor. I Klacken sker parkering 
både på gemensamma parkeringar och på egen fastighet. I Gyllebolet sker parkering på egen fastighet.

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 � nns 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.

Buss 

900 

Cykel 
600 

Bil 
5 100 

Bil 
3 000 

Bil 

800 

Bil 

800 

Bil 

800 

Trafikmängder i Fyllinge  
- antal bussresenärer 

- antal cyklar 

- antal motorfordon 

ett vardagsdygn, höst 2014 

141003. Observera att siffrorna för Bil och Cykel anger 

antalet fordonsrörelser, medan siffran för Buss anger antalet resenärer. Trafikmängderna gäller för ett vardagsdygn  Tra� kräkningar för i Fyllinge, 2014, vardagsdygn. Si� orna för 

bil och cykel anger antalet fordsonsrörelser medan si� ran för 

buss anger antalet resenärer.
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Det � nns idag miljökvalitetsnormer för buller, lu�  och vattenkvalitet. 

Planområdet ligger i Fylleåns avrinningsområde. Miljökvalitetsnormerna anger att vattenförekomsten 
ska uppnå normen god status fram till 2015 och att statusen inte får försämras. Fylleån uppnår enligt 
senast fastställda material god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus (2009). Enligt det senaste 
arbetsmaterialet (2013) har dock statusen försämrats till måttlig ekologisk status samt att god kemisk 
ytvattenstatus ej uppnås.

Störande verksamheter och farligt gods

Söder om Fyllinge ligger Kistinge industriområde, där det framförallt är återvinningsverksamheterna 
i södra Kistinge som är de största bullerkällorna. De ligger ca 1,5 km från planområdet och bör därför 
inte utgöra risk för störning. Närmsta farligt godsled är väg 15 ca 700 meter från planområdet. 

Risk

Ingen risk för markföroreningar bedöms föreligga då området är beläget på jordbruksmark och inga 
tidigare verksamheter är kända. Området är # ackt med låg skredrisk. 

Buller

I området är det idag endast de bussar som passerar i sydvästra delen av planområdet som utgör en 
bullerkälla. Med anledning av Fyllinges läge i närheten av järnväg och motorväg är det i likhet med 
stora delar av Halmstad utsatt för tra� kbuller, så kallat bullerregn.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Energiförsörjning

Kommunens handlingsprogram för hållbar energi 2010-2014 anger mål och riktlinjer för en e$ ektiv 
och hållbar energianvändning. 

Fjärrvärme � nns utbyggt i Fyllinge.

En 130 kv kra� ledning avgränsar området i öst. 

Dricks- och spillvatten

Anslutningspunkt för dricks- och spillvatten � nns vid Gäddvägen. Kapacitet � nns att ansluta % ärde 
kvadranten.

Dagvatten

Dagvatten i Fyllinge tas om hand genom dagvattenledningar som leder till dagvattendamm och 
våtmark väster om Fyllinge. Ingen kapacitet � nns att ansluta ytterligare bebyggelse. Öster om Åkeslätt  
samt öster om Gyllebolet � nns avskärande diken som avleder dagvatten från jordbruksmarken i öst.   

Avfallshantering

Hanteringen av hushållsavfallet sköts av HEM och bygger på källsortering. Inom Fyllinge � nns 
inga återvinningsstationer. Närmsta återvinningscentral är Villmanstrand ÅVC ca 1 km sydväst om 

planområdet.
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PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER
UTGÅNGSPUNKTER

Fyllinge � ärde kvadranten utgör den sista delen av den ursprungliga planen bakom Fyllinge. Bakom 
planarbetet ligger ett antal grundläggande utgångspunkter:

• Detaljplanen ska möjliggöra minst 300 bostäder i enlighet med kommunens 
bostadsförsörjningsprogram.

• Bostäderna ska placeras inom 400 meter från busshållplats i enlighet med fastställda riktlinjer för 
planering av nya bostadsområden i översiktsplanen Framtidsplan 2030.

• Ett e� ektivt markutnyttjande ska uppnås då bebyggelsen tar högklassig jordbruksmark i anspråk.
• Områdets planering ska utgå från ett hållbart-resande perspektiv, där gång, cykel, kollektivtra� k 

och biltra� k prioriteras i nämnd ordning.
• Området ska ha en blandning av upplåtelseformer och hustyper.

SAMMANFATTANDE PRESENTATION AV FÖRSLAGET

Förslaget är ett småskaligt, sammanhållande men ändå omväxlande bostadsområde med en tydlig 
avgränsning mot det omgivande landskapet. En styrka med Fyllinge är det landsbygdsnära boendet, 
samtidigt som det har urbana kvalitéer med en mängd service och kollektivtra� k inom gångavstånd. 
Det är den förhållandevis täta bebyggelsen i Åkeslätt och Klacken som har bidragit till denna 
styrka. Genom att bebyggelsen koncentreras skapas korta avstånd, ett gott underlag för service och 

Illustrationskarta, Fyllinge IV kvadranten.
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kollektivtra� k, och inte minst att det omgivande jordbrukslandskapet kan hållas öppet. Fler nya 
bostäder ökar dessutom möjligheterna för utökad service i Fyllinge. Planförslaget innebär ungefär 
liknande bebyggelsetäthet som i Åkeslätt och Klacken. Planförslaget är betydligt tätare än Gyllebolet, 
men bibehåller ändå en småskalig karaktär. För att skapa god tillgång till kollektivtra� k är området 
tätare närmast busshållplatsen, medan utkanterna av området har mer gles villabebyggelse. En bärande 
idé är också blandningen av olika hustyper inom varje del av området, med � erbostadshus, radhus 
och villor spridda över hela området. 

Bebyggelsen är utlagd i en kvartersstruktur som skapar ett � ertal olika typer av ”rum”. En idé bakom 
planförslaget är att skapa ett nätverk av o� entliga rum av olika skala och karaktär i området. De 
o� entliga rummen ska vara tydligt utformade och avgränsade från den mer privata trädgårdssidan. 
Kvarterens oregelbundna utformning med mindre öppna platser bryter långa siklinjer och skapar 
en omväxlande miljö. Genom att husen placeras nära gatan i en gemensam bygglinje erhålls en väl 
de� nierad gata, samtidigt som den privata trädgårdssidan blir större. Framför husen skapas ett par 
meter förgårdsmark, med plats för möblemang och vegetation, som skapar ett grönare gaturum och 
en övergångszon mellan det o� entliga och det privata. 

Bebyggelsen är småskalig i 1-4 våningar med en blandning av olika hustyper inom kvarteren.  
Flerbostadshusen i fyra våningar placeras längs lokalgatan medan kvarterens inre är i mindre skala 
med småhus i högst 2 till 2,5 våningar. Insidan av kvarteren nås via småskaliga gårdsgator, i vissa fall 
mer som gränder, där tra� ken sker på fotgängarnas villkor. Detta skapar goda förutsättningar för barns 
lek, möten och gemenskap. Centralt i kvarteren mynnar gårdsgatorna i ett antal mindre o� entliga 
platser som till största delen omges av radhus och tätt placerade friliggande småhus, vilket skapar 
tydliga och väl avgränsade o� entliga platser. Ett mindre antal större tomter med friliggande villor 
bidrar till ytterligare blandning i kvarterens inre. Friliggande villor på större tomter placeras annars 

Fjärde kvadranten. Gårdsgata som bryts upp i en liten trädplanterad öppen plats. Ett lugnt gaturum där tra� k 

sker på lekande barns villkor. Variation skapas genom att skalan varierar och att gaturummet kantas av olika 

hustyper.
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Gårdsgator med blandad bebyggelse. Cyklar parkerade på förgårdsmarken. Västra Hamnen, Malmö.

Medeltida gatustruktur, Ystad. Smala gator och brutna 

siklinjer skapar ett intressant och omväxlande gaturum.

Exempel på radhus, här i 2,5 våningar, med en täppa 

mot gårdssidan, Huddinge.

Flerbostadshus med sadeltak och takkupor, Sollentuna. 

Planförslaget e� ersträvar en liknande skala.

Stadsradhus, Kärrtorp.
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främst i områdets ytterkanter, där den glesare placeringen av hus skapar utsikt mot det omgivande 
öppna landskapet. 

Förutom dessa mindre platser � nns även större o� entliga platser i form av parker. Fyllinge genomkorsas 
av � era gröna promenadstråk. Planförslaget innehåller ett nytt öst-västligt grönstråk som skapar 
en sammanhängande grön koppling mellan grönstråken i Gyllebolet och Mariaparken. I mitten av 
området öppnas grönstråket upp mot en rektangulär park. I områdets sydvästra hörn skapas ett torg 
som omges av � erbostadshus och äldreboende. I bottenvåningen av � erbostadshuset � nns möjlighet 
att anordna handel, restaurang eller mindre verksamheter. Busshållplatsen på Jaktfalksvägen � yttas 
drygt 100 meter till torget. Området blir en central samlingspunkt, då den kommer utgöra närmaste 
busshållplats för ett stort antal boende även i det be� ntliga Fyllinge. Torget har förutsättningar att vara 
aktivt under en stor del av dygnet, vilket skapar en mer attraktiv och trygg plats att vänta på bussen. 

Tra� k och parkering är planerad med � era aspekter i åtanke. Goda förutsättningar skapas för ett ökat 
resande med gång, cykel och kollektivtra� k. Cykeln står precis utanför dörren medan det krävs en kort 
promenad till bilen. Parkering sker på gemensamma parkeringsytor med infarter från lokalgatan. Det 
är  dock fortfarande möjligt att angöra bostäderna med bil för hämtning och lämning vid exempelvis 
storhandling eller vid � ytt m.m. Genom denna lösning blir gårdsgatorna lugna med mycket lite 
biltra� k.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION

Mark och vegetation
Planförslaget tar ca 10 ha värdefull jordbruksmark i anspråk. Området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose det allmänna intresset av tätortsutveckling. På grund av områdets läge invid en av stadens 
stomlinjer för kollektivtra� k, nära be� ntlig service i form av förskolor, skolor och lokalt centrum och invid 
be� ntlig teknisk infrastruktur, bedöms fördelarna med att exploatera detta område överväga nackdelarna 

Öppen plats i sydöstra delen av � ärde kvadranten. Husen placeras tätt och nära platsen, vilket skapar ett väl 
de� nerat o� entligt rum.
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med att ta jordbruksmark i 
anspråk. Förutsättningarna för 
att utveckla Fyllinges roll som ett 
lokalt centrum förbättras, med 
ökat underlag för service och 
kollektivtra� k. Planförslaget knyter 
också samman de olika delarna av 
Fyllinge. De tidigare från varandra 
relativt avskilda områdena Åkeslätt 
och Gyllebolet knyts samman 
med bebyggelse och nya stråk. 
Det föreslagna torget skapar 
också en central mötespunkt, då 
den bland annat kommer utgöra 
närmsta busshållplats för en stor 
del av boende i Åkeslätt, Klacken, 
Gyllebolet och IV kvadranten, 
vilket bidrar till att ytterligare knyta 
ihop de olika områdena i Fyllinge. 
Då exploateringen tar värdefull 
jordbruksmark i anspråk har en 
utgångspunkt med planförslaget 
varit att uppnå ett e� ektivt 
markutnyttjande.

Vallen längs områdets södra 
gräns, mot den be� ntliga 
bostadsbebyggelsen i Gyllebolet 
2, schaktas bort och ersätts med 
villatomter. Vallen hade som sy� e 
att skydda bostäderna mot buller 
från passerande bussar. Den tidigare 
planerade bussgatan bortfaller dock 
i och med detta planförslag. Sy� et 
med vallen är därmed inte längre 
aktuellt. 

Del av det anordnade parkområdet i nordvästra hörnet av Gyllebolet 2, strax utanför � erbostadshusen, 
tas också i anspråk. Ett bevarande av detta parkområde passar inte in med det aktuella förslaget. Torget 
är delvis omgivet av bebyggelse och öppnar sig mot den stora centrala parken åt sydväst. Ett bevarande 
av aktuell parkyta skulle skapa en öppen torgyta, vilket skulle minska torgets kvalité och funktion som 
en trygg plats och som busshållplats betydligt. Det krävs även att området tas i anspråk för att lösa 
angöring och parkering till förskolan. Vallen mot be� ntlig bussgata samt delar av aktuellt parkområde 
sparas dock. Trädrader bör planteras mellan föreslagen parkering och be� ntlig bostadsfastighet för att 
minska intrycket av parkeringen.

En förskoletomt planeras i den centrala parken. Tomten tar vilt bevuxen ängsmark i anspråk, inklusive 
delar av be� ntlig kulle. Delar av kullen kan bevaras och utgöra lekyta till förskolan.

Täthet i Fyllinge, antal bostäder per hektar. IV kvadranten har 

liknande bebyggelsetäthet som I:a och II:a kvadranten.

Antal bostäder i de olika kvadranterna.
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På de öppna platserna i kvarterens inre planteras träd. 

Planförslaget innebär att två av märgelgravarna behöver tas bort. Ansökan om biotopsskyddsdispens 
krävs och kommer att inlämnas under planarbetet.

Parker och torg
Parkerna och torgen regleras i plankartan med användningarna ”PARK” och ”TORG”. De mindre 
öppna platserna som är spridda bland bebyggelsen i området ingår i användningen ”GÅRDSGATA”. 
Dessa öppna platser ska planteras med träd, vilket regleras i planbestämmelse n

2
. I användningen park 

ingår bland annat dagvattenanläggningar och gång- och cykelvägar. Exakt placering av dessa styrs inte 
i detaljplanen. 

Vattenområden och strandskydd

Strandskydd för märgelgravarna upphävs inom planområdet. Strandskyddet upphävs även för allmän 
plats - natur, då avskärande dike kan komma att krävas inom denna del. Växt- och djurlivet bedöms 
inte påverkas påtagligt i och med detaljplanens genomförande, då märgelgravarna sparas och omringas 
av naturmark och jordbruksmark. Fri passage säkerställs genom allmän plats. 

Det särskilda skäl som åberopas enligt 7 kap. 18 c § Miljöbalken är 18 c § 5. behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Det allmänna intresset 
är kommunens behov av tätortsutveckling. Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram krävs 
minst 300 bostäder i Fyllinge. Området är utpekat för bostadsbebyggelse i ÖP Framtidsplan 2030 samt 
även i tidigare översiktsplaner. Ett kvarstående strandskydd innebär att stora delar av området inte 
kan bebyggas, vilken handlar om ca 70-80 bostäder. Alternativa platser för ett bostadsområde om 300 
bostäder är dock svåra att motivera. I Fyllinge # nns service, kollektivtra# k och teknisk infrastruktur 
utbyggd. Att göra området tätare i sy$ e att få plats med bostäderna står inte heller i rimlig proportion 
till strandskyddets värde i aktuellt fall. Dessutom sparas märgelgravarna och dess naturvärden kan 
bevaras även om strandskyddet upphävs. Sammantaget bedöms därför i aktuellt fall det allmänna 
intresset av planförslagets realiserande vara större än strandskyddets bevarande.  

Geotekniska förhållanden
Se kort sammanfattning under rubriken ”Förutsättningar”. För fullständiga rekommendationer se 
upprättad geoteknisk utredning  (WSP, 2014-11-10).

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Arkeologisk utredning genomförs under planarbetet.

BEBYGGELSE

Användning 
Huvuddelen av planområdet planläggs för bostäder. En större fastighet vid torget planläggs för vård, 
avsikten är att det här ska uppföras ett äldreboende. På byggrätterna kring torget möjliggörs även för 
centrumverksamhet i bottenvåning, vilket inkluderar exempelvis restaurang, café mindre butiker eller 
andra verksamheter. 
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Gestaltning
Gestaltning och placering av byggnader � nns angiven i separat planbestämmelse för varje hustyp.

Flerbostadshus
Huvuddelen av ! erbostadshusen omfattas av planbestämmelse ! erb

1
. Avsikten med valda bestämmelser 

är att husens gestaltning ska passa in i omgivningen, som kännetecknas av en landsbygdsmiljö med 
hus med vinklade tak, framförallt sadeltak. Flerbostadshusen under ovan bestämmelse ska uppföras i 
minst tre våningar. Husen regleras med en högsta byggnadshöjd på 10,5 meter, en högsta nockhöjd på 
15,5 meter samt en minsta respektive högsta takvinkel på 27 respektive 40 grader, vilket möjliggör tre 
hela våningar. Därutöver kan en # ärde våning eller vind uppföras inom det som angiven byggnadshöjd, 
nockhöjd och takvinkel möjliggör. Utöver angiven byggnadshöjd får takkupor anordnas utmed högst 
30% av fasadens längd. Exempel på ! erbostadshus som möjliggörs med dessa bestämmelser kan ses i 
perspektivet på sida 15, eller i inspirationsfoto sida 16.

Placeringsbestämmelser anges för att ! erbostadshusen ska placeras längs med gatorna, med entréer 
mot gator. Detta för att erhålla en enhetligt placerad bebyggelse med väl de� nierade gaturum, med 
möjlighet till mindre planteringar framför husen.

Ett ! erbostadshus i nordöstra delen av området omfattas av planbestämmelse ! erb
2
. Det är samma 

bestämmelse som för ! erb
1
 men med en våning lägre. Detta på grund av att bebyggelsens täthet ska 

minska med avståndet från busshållplats, samt att bebyggelsen trappas ner mot det öppna landskapet 
i öst.  

Ett ! erbostadshus vid torget omfattas av planbestämmelse ! erb
3
. Byggnaden ska byggas i lägst tre 

våningar, därutöver � nns likt  i bestämmelsen ! erb
1
 möjlighet att anordna en # ärde våning inom 

angiven byggnadshöjd, nockhöjd och takvinkel. Byggnadshöjden och nockhöjden är något högre 
för att möjliggöra för en högre våningshöjd för eventuella verksamhetslokaler i bottenvåningen mot 
torget. Det anges även ett krav på lägsta våningshöjd på bottenplanet för att förbättra förutsättningarna 
för verksamhetslokaler. För att skapa ett väl de� nierat torg anges att huvudbyggnad ska placeras i 
fastighetsgräns mot torg.

Radhus
Radhusen är möjliga att uppföra i 2,5 våningar. Den tredje våningen får uppföras inom högst 50% av 
huvudbyggnadens byggnadsarea. Högsta nockhöjd är 9,5 meter. Husen ska placeras nära gatan för att 
skapade ett de� nierat gaturum med tydliga gränser mellan privat och o& entligt. Förgårdsmarken utgör 
en övergång mellan det privata och det o& entliga där små planteringar och utemöbler kan placeras. 
Det är även möjligt att parkera cyklar framför husen. De sidor av radhuset som inte har någon entré, 
d.v.s. långsidan av huset, kan placeras i fastighetsgräns, även mot gårdsgatan. Detta kan skapa smala 
grändliknande passager genom kvarteren. Exempel på detta kan ses i illustrationskartan.

Villor
Villor kan uppföras i 1-2 våningar med en högsta nockhöjd på 8,5 meter. Då många tomter är smala 
är det tillåtet att placera husen nära grannfastigheterna. 

Vård (v
1
)

För vårdbyggnaden (äldreboendet) gäller i stort sett liknande bestämmelser som för ! erb
3
 på motsatt 

sida torget. Huvudentrén till vårdbyggnaden ska placeras mot torget.
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Förskola  
Förskolans gestaltning regleras endast av en högsta nockhöjd på 10,0 meter.

Utnyttjandegrad/Fastighetsindelning
Flerbostadshusens exploateringsgrad begränsas av en angiven bruttoarea. Komplementbyggnader 
och inglasade balkonger är exkluderade för att förenkla bygglovshandläggning. Villor och radhus 
begränsas genom en högsta byggnadsarea per fastighetsarea. 

Bestämmelser för fastighetsindelning anges endast för villatomter. För huvuddelen av villatomterna 
gäller en minsta fastighetsstorlek på 500 m². På några områden gäller minsta fastighetsstorlek 300 m² 
vilket möjliggör för mindre gruppbyggda villor.

Samhällsservice

Planförslaget bidrar till Fyllinges samhällsservice genom att möjliggöra för äldreboende och förskola. 
Äldreboendet bedöms kunna innehålla ca 50 lägenheter medan förskoletomten kan rymma minst 
fyra avdelningar.  Äldreboendet och förskolan placeras nära busshållplatsen. 

GATOR OCH TRAFIK

Fyllinges nuvarande tra$ ksystem erbjuder en genare väg till den som väljer att gå, cykla eller åka 
kollektivt, än den som väljer att köra bil. Planförslaget bygger vidare på detta koncept. En tra$ kutredning 
har upprättats (Teknik- & fritidsförvaltningen, 2014-11-10) som analyserar olika alternativ för 
biltra$ kens anslutning till området och dess konsekvenser.

Sedan 70-talet då områdesplanen för Fyllinge togs fram har nya kunskaper i många avseenden lett 
till ett förändrat förhållningssätt till tra$ kplanering. Ringleder har visat sig öka mängden biltra$ k, på 
bekostnad av resande med gång, cykel och buss. Konsekvenserna av en ringled i Fyllinge har utretts i 
tra$ kutredningen. En klar nackdel med ringleden är att den blir en barriär mellan Fyllinge och Fylleån, 
vilket kapar den idag bilfria grönkopplingen som korsar hela Fyllinge från söder till norr.  Samtidigt 
skulle biltra$ ken öka kra% igt över den be$ ntliga gång- och cykelpassagen över Fyllingevägen, i det 
västra hörnet av Fyllinge. Bilen skulle få hög attraktivitet, vilket också är att betrakta som en nackdel 
e% ersom hållbart resande ska uppmuntras.

Med föreslaget tra$ ksystem hindras inte bilen, men får ta en längre väg jämfört med gång-, cykel- och 
kollektivtra$ k. Utgående från beräknade restidskvoter nedan bedöms gång och cykel bli attraktiva 
färdmedel för att ta sig mellan IV kvadranten och Fyllinge centrum/Fyllingeskolan. Cykeln skulle 

Tabell 5 Restidskvoter för scenario Söderkoppling 

Restidskvoter buss/bil cykel/bil gång/bil 

till Stora torg 1,7 1,5 - 

till Eurostop 1,8 1,0 2,2 

till Fyllinge C - 0,5 0,9 

 

Med en söderkoppling till IV kvadranten skulle gång och cykel vara attraktiva färdmedel för att 
Restidskvoter med buss, cykel och gång jämfört med att ta bilen med föreslaget 

tra� ksystem. För att vara ett attraktivt färdmedel jämfört med bilen, bör 

restidskvoten inte överstiga 1,5. Vad gäller kollektivtra� ken så betraktas en 

restidskvot ≤ 1,5 som bra och en restidskvot ≤ 2,0 som godtagbar. Restidskvoterna 

bedöms förbättras ytterligare om föreslagen parkeringslösning tas med i 

beräkningarna, då tiden att gå till bilen räknas in.
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även vara ett attraktivt färdmedel för resor 
till Stenalyckan (Eurostop) och till Halmstad 
centrum (Stora torg). Bussen är ett rimligt 
alternativ för resor till Stenalyckan och till 
Halmstad centrum.

Ett fullt utbyggd område enligt planförslaget 
bedöms generera ca 1400 fordonsrörelser 
med bil per dygn, ca 50% av alla resor. 

Gång- och cykeltra� k

För de boende i planområdet kommer 
cykeln att vara ett mycket attraktivt 
färdmedel. Gång- och cykelbanorna är 
betydligt genare är bilvägarna, både för att ta 
sig till Fyllinge centrum och till Halmstad centrum. 
Enligt beräkningar i tra! kutredningen bedöms 
cykeltra! kens andel av resorna bli stor, tack vare 
att cykelvägarna blir betydligt genare än bilvägarna. 
Andelen bedöms bli omkring 20 %.

Huvuddelen av områdets gator utgörs av gårdsgator 
där fotgängare, cyklister och bilister samsas om 
utrymmet. Cyklister och gående är prioriterade 
på dessa gator. Längs med den centrala lokalgatan, 
som börjar i sydöst, fortsätter till torget och sedan 
mot områdets norra ände, planeras en gång- och 
cykelväg. De öst-västliga gårdsgatorna leder till 

Sektion, gårdsgata.

Fylleåleden, etapp 1, delsträcka 6.

Sektion, lokalgata.
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gång- och cykelstråket i Mariaparken och vidare mot Fyllinge centrum, Eurostop och Halmstad 
centrum. En gång- och cykelkoppling planeras även att anslutas från Fyllinge till Fylleåleden, med 
en gång- och cykelbro över Fyllingeån norr om Eurostop. Denna koppling ingår dock inte i aktuell 
detaljplan. Torget i sydöstra delen av området ska  med undantag av bussar och godsleveranser vara 
fritt från motortra� k,

Kollektivtra� k
För att öka kollektivtra� kens attraktivitet anläggs ett torg med busshållplats mitt i centrala Fyllinge. 
Hållplatsen Jaktfalksvägen ! yttas ca 100 meter österut. Systemet med en bussgata genom centrala 
Fyllinge bibehålls. Bussgatan får endast korsas av godsleveranser till förskolan.

Biltra� k och gator
Biltra� ken i det be� ntliga Fyllinge kommer inte att ändras på grund av planen, e" ersom det inte 
öppnas några nya möjliga färdvägar för I, II eller III kvadranten. Tra� ken i Fyllinge kommer att vara 
ojämnt fördelad, då Fyllingevägen kommer att vara hårdast belastad förbi II kvadranten och minst 
belastad förbi I och IV kvadranten. Dock kan stora delar av tra� ken från III:e och IV kvadranten ledas 
ut på Klastorpsvägen. 

Gatorna är anordnade i en tydlig hierarki. Alla tra� kslag tillåts på alla gator men gatorna har olika 
utformning. Två olika gatutyper föreslås: lokalgator med trädrader, sidoparkeringar och gång- och 
cykelväg samt gårdsgator med smala gaturum där tra� ken sker på fotgängarnas villkor.

Analys av busslinjens täckning i Fyllinge, inklusive IV kvadranten.
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Cykel- och bilparkering
Föreslagen parkeringslösning liknar till viss del be� ntliga parkeringslösningar i I och II kvadranten. 
Parkeringslösningen bidrar till � era positiva konsekvenser: det ska bli lättare att välja alternativ till 
bilen vilket bidrar till bland annat större resurse� ektivitet och bättre hälsa, det skapas även lugna 
gaturum med goda förutsättningar för möten, samvaro och barns lek. 

För huvuddelen av bostäderna anordnas bilparkering på gemensamma parkeringsytor spridda över 
området (se karta på nästa sida). Parkering för dessa bostäder är inte tillåten på egen fastighet, undantag 
kan dock göras för handikapparkering för rörelsehindrad med tillstånd. Villafastigheterna i ytterdelarna 
av planområdet har parkering på egen fastighet. Infart till de gemensamma parkeringsytorna sker 
från lokalgatan eller från en kort bit in på gårdsgatorna. Handikapps- och besöksparkering kan 
även anordnas längs med lokalgatorna i form av sidoparkering. Det är möjligt att angöra att angöra 
bostäderna via gårdsgatorna. De gemensamma parkeringarna sköts genom gemensamhetsanläggning. 
Till det kommer ett antal sidoparkeringar på allmän plats längs lokalgatorna. Antalet parkeringar är 
baserat på gällande parkeringsnorm från 1991 med 1,5 plats per radhus och villa samt 8 platser per 
1000 bruttoarea (BTA) för � erbostadshusen. Utöver parkeringsnormen � nns ett visst överskott av 
parkeringsplatser. Avståndet från bostad till gemensam parkeringsyta är i genomsnitt ca 50 meter 
(varierar mellan 20-100 meter), vilket för huvuddelen av bostäderna är betydligt kortare än till 
närmaste busshållplats. Planeringen är därför fortfarande relativt tillåtande för bilar. Särskild omsorg 
bör tas till utformningen av parkeringsytorna, med trädplanteringar och annan vegetation som ramar 
in ytan. 

Föreslagen fördelning av gemensamma parkeringsytor.
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Cykelparkering ska anordnas i nära anslutning till entré, i första hand på egen fastighet. Upplysning på 
plankartan anger att senast antagna cykelparkeringsnorm ska tillämpas. Vid detaljplanens upprättande 
gällde cykelparkeringsnorm (Trivector, 2009), antagen av Teknik- och fritidsnämnden, vilken anger 
2,5 cykelplatser per bostad. Om en ny cykelparkeringsnorm antas ska den istället gälla.

Parkering och angöring till förskola och äldreboende

Parkering och angöring till förskolan sker på parkeringsytan på motsatt sida bussgatan. Personalparkering 
och till viss del besöksparkering till äldreboendet kan ske på samma parkeringsyta. Parkeringen 
föreslås även samnyttjas som bostadsparkering. Ytterligare besöksparkering till äldreboende kan ske i 
form av sidoparkering på lokalgatan. Handikappsparkeringar får anordnas på äldreboendets fastighet.  
Godsleveranser till förskola sker via torgytan, där endast godsleveranser och busstra! k är tillåten. 
Huvudentrén till äldreboendet ska vända sig mot torget. Godsleveranser till äldreboendet sker på 
byggnadens baksida med infart från lokalgatan. Cykelparkeringsnormen beskriven ovan ska även 
tillämpas för äldreboendet och förskolan.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Miljökvalitetsnormer

Av de lu" föroreningar som biltra! ken för med sig är det främst kvävedioxid och partiklar (PM10) som 
kan ha betydelse för hälsa och miljö. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar överskrids 
inte i och med planens genomförande.

Fylleåns miljökvalitetsnormer för vatten påverkas inte negativt i och med detaljplanens genomförande.  
Dagvatten kommer att passera dagvattenmagasin med oljeavskiljande funktion och där sedimentation 
av partiklar kan ske, innan det släpps till Fylleån.

Miljökvalitetsnormer för grundvatten bedöms inte påverkas negativt. Marken i planområdet består av 
lera och dagvattnet kommer ledas bort till Fylleån och in! ltreras inte lokalt.

Folkhälsa

Planförslaget skapar goda förutsättningar för positiva e# ekter på folkhälsan, genom att planeringen 
uppmuntrar resor med gång- och cykel. Planeringen av sammanhängande grönstråk skapar även 
boendenära promenadmöjligheter.

Planförslaget skapar goda förutsättningar barns välbe! nnande. Gårdsgatorna utgör lugna, trygga 
miljöer där tra! k sker på lekande barns villkor. De öppna platserna som är spridda över området skapar 
möjligheter till lek. Barns möjligheter att röra sig förbättras även genom planförslagets prioritering av 
gång- och cykeltra! k. Planförslaget innebär också att förskola kommer ! nnas nära bostaden. Genom 
att förskolan är placerad i anslutning till busshållplats ! nns goda möjligheter att lämna barn utan 
behov av bil.  

Servicen i Fylllinge är väl utbyggd och planförslaget bidrar med utökad service i form av möjligheter till 
vårdverksamhet, förskola och mindre verksamheter i anslutning till torget. Närhet till dagligvarubutik, 
skola, förskola och goda kollektivtra! kförbindelser gör det möjligt för alla, oavsett ålder och kön, att 
få ihop det dagliga livet. 
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Behovet av trygghet i den egna hemmiljön är centralt för människors psykiska välbe� nnande. Några 
vägledande principer för brottsförebyggande stadsplanering är klara rumsliga ansvarsförhållanden, 
befolkade rum, överskådlighet och synlighet. Gestaltningen bidrar till att skapa tydlighet och 
orienterbarhet. Dessa är bra förutsättningar för en trygg vistelsemiljö. Samtidigt skapas möjlighet till 
sociala trä� punkter, genom planförslagets fokus på trivsamma gaturum och en blandning av o� entliga 
rum av olika karaktär.

Störande verksamheter

Planförslaget innehåller inga störande verksamheter. Planområdet ligger ca 1,5 km från de störande 
återvinningsverksamheterna i Kistinge. Någon risk för störning från dessa bedöms inte föreligga.  

Risk 
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträ� ande hälsa och säkerhet. 
Översvämningsrisk förebyggs genom föreslaget system för dagvattenhantering. Öster om området 
löper en 130kv lu" ledning. Närmsta lämpliga avstånd för nya bostäder har bedömts till ca 50 meter.

Buller

Planförslaget bedöms generera ca 1400 fordonsrörelser med bil per dygn. Bullerberäkningar visar 
att om samtliga nya bilister från planområdet skulle köra Fyllingevägen hela vägen runt – ett värsta 
scenario ur bullerhänseende – så skulle ekvivalentnivån för de boende på västra sidan av Fyllinge 
ligga på 57 dBA vid fasad år 2040. Detta är godtagbart enligt riktvärdet för be� ntlig bebyggelse (65 
dBA), men över riktvärdet för ny bebyggelse (55 dBA). En relativt stor andel av tra� ken från III och IV 
kvadranten bedöms dock ta Klastorpsvägen, då den innebär en snabbare väg än att följa Fyllingevägen. 

För planförslaget bedöms det inte föreligga risk för störningar över riktvärdena.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Energiförsörjning
Kommunens handlingsprogram för hållbar energi 2010-2014 anger mål och riktlinjer för en e� ektiv 
och hållbar energianvändning.

Planområdet föreslås anslutas till # ärrvärmenätet.

Dricks- och spillvatten
Den nya bebyggelsen kan ansluta sig till det be� ntliga ledningsnätet.

Dagvatten
Dagvattenutredning har upprättats (Sweco, 2015-xx-xx). Dagvatten ska tas om hand och synliggöras i 
öppna dagvattensystem. Del av dagvattenhanteringen kommer dock ske i ledningar. Längs lokalgatorna 
föreslås trädplanterade grönstråk med diken för dagvattenavrinning. Dagvattnet rinner mot lågpunkten 
i sydvästra delen av området för att sedan ledas norrut i ett öppet dike längs Mariaparken.

Avfallshantering
Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. 
Förslag på sophämtningssystem ska arbetas fram under det fortsatta planarbetet i samarbete med 
HEM.
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SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSER MED PÅVERKAN PÅ KOMMUNALA MÅL

Aktuell detaljplan påverkar direkt eller indirekt mål i följande handlingsprogram:

Ekohandlingsprogram 2014-2018
Med utgångspunkt från kommunens ambition att främja en hållbar samhällsutveckling anger 
ekohandlingsprogrammet ambition och inriktning för målområdena Begränsad miljöpåverkan, 
Sunda livsmiljöer, friska vatten och god hushållning med mark. Följande mål påverkas:

• Koldioxidutsläpp från energianvändningen per invånare ska minska med 50 procent mellan år 1990-
2020.

• Biltra� ken ska minska till förmån för gång, cykel och kollektivtra� k.
• Halterna av kvävedioxid, svaveldioxid,bensen, ozon och partiklar (PM10 &PM2,5) ska inte överstiga 

de nationellariktvärdena för miljökvalitetsmålet frisk lu� .

Planförslagets fokus på resande med gång, cykel och kollektivtra" k, samt att nya bostäder får nära till 
service såsom förskola och skola, kan bidra positivt till ovanstående mål. 

• Odlingslandskapet och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion 
ska skyddas

Negativ påverkan, då utbyggnaden tar högklassig jordbruksmark i anspråk. Fördelarna med att 
exploatera området bedöms dock överväga nackdelarna.

Halmstads gröna värden - från insektsliv till friluftsliv

Innehåller riktlinjer för hur grönstrukturen inom staden ska utvecklas. Grönstrukturen ska jämställas 
med andra intressen och de renkreativa grönytorna ska utvecklas enligt e# erfrågan och barns, äldres 
och funktionshindrades behov ska särskilt beaktas. Stråk och kopplingar mellan naturområden ska 
stärkas/utvecklas för att få en sammanhållen struktur.

Planförslaget kompletterar grönstrukturen i Fyllinge och skapar sammanhängande grönstråk. 

Handlingsprogram för bostadsförsörjning

Programmet beskriver befolkningsutveckling och bostadsbyggande, diskuterar framtida behov, 
boendesegregering, tillgänglighet samt ungdoms- och studentboende. Det presenterar även möjlig 
utbyggnadsvolym och struktur för tiden fram till cirka 2030.

I programmet anges att Fyllinge ska planläggas med 300 bostäder. Planförslaget skapar förutsättningar 
för att uppföra minst 300 bostäder.
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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

April-Maj 2015 Samråd

Oktober 2015 Granskning

December 2015 Antagande 

Januari 2016 Laga kra! 

Genomförande
Planens genomförandetid är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kra! .

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att e! er ansökan om bygglov få 
bygga i enlighet med planen. E! er genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad 
byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 

Ansvarsfördelning

Anläggning Genomförande, dri# 

Allmänt VA-nät Laholmsbuktens VA

Bredband Halmstad stadsnät

El, " ärrvärme HEM

Tele Skanova

Kvartersmark Berörd markägare / exploatör

Huvudmannaskap
Halmstads kommun är huvudman för allmän plats.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning
All mark inom detaljplaneområdet ägs av Halmstads kommun.
Planen innebär att vissa fastighetsbildningsåtgärder behöver ske,  då # era fastigheter avses att styckas 
av samt att gemensamhetsanläggningar för parkeringar avses att bildas.

Ledningsrätt
Ledningsrätt avses att tillskapas för allmänna VA- och dagvattenanläggningar inom och utanför 
planområdet, men som måste genomföras för detaljplanens skull. Detta kan komma att innebära ett 
mindre intrång i två privata fastigheter, Fyllinge S:7 och Fyllinge 7:2.

Gemensamhetsanläggning
Deltagande fastigheter i en gemensamhetsanläggning ansvarar för förvaltningen av anläggningen i 
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enlighet med vid förättningen åsatta andelstal. Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal 
mm fastställs i ett anläggningsbeslut. Inom detaljplaneområdet blir det i första hand aktuellt med 
att skapa gemensamhetsanläggningar för gemensamma parkeringsytor. Anläggning av gemensamma 
parkeringar på kvartersmark sker genom markägaren (Halmstad kommuns) försorg.

EKONOMISKA FRÅGOR

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare.

Huvudman för allmän plats bekostar förändringar på gång och cykelväg genom Mariaparken, samt i 
övriga väg och parkmarksarbeten som detaljplanen innebär.

Kostnader som är förknippade med att tillskapa ledningsrätt för allmän VA-anläggning inklusive 
dagvatten erläggs av Halmstad kommun.

Halmstad kommun initierar, ansvarar för och bekostar fastighetsbildningarna som avses genomföras 
inom detaljplanen.

Halmstad kommun bekostar erforderlig utbyggnad av det allmänna VA-nätet inom planområdet. 
Anläggningsavgi!  avseende VA-anslutningar regleras i vid var tid gällande VA-taxa.

Elanslutning uttages i enlighet med gällande taxa (för tillkommande exploateringar).

Detaljerade undersökningar som kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas av 
berörd exploatör. 

Halmstad kommun överenskommer med Halmstad Energi och Miljö (HEM) kring kostnader för 
omläggning av ledningar för " ärrvärme.

Utbyggnadskostnader för de allmänna anläggningarna

Teknik- och fritidsförvaltningen beräknar under samrådsskedet kostnaden för att färdigställa allmän 
plats. Kostnaden presenteras i granskningshandlingen.

Medverkande tjänstemän

• Niklas Lidström, Samhällsbyggnadskontoret (Mark- och exploatering)
• Tina Wagner, Samhällsbyggnadskontoret (Plan)
• Sabina Andersson, Samhällsbyggnadskontoret (Tra# kstrateg)
• Katarina Löfquist, Samhällsbyggnadskontoret (Tra# kstrateg)
• Ann-Charlotte Abrahamsson, Samhällsbyggnadskontoret (Kommunekolog)
• Stefan Lundh, Samhällsbyggnadskontoret (Hållbart resande)
• Marianne Olovsson, Samhällsbyggnadskontoret (Hållbart resande)
• Kajsa Sparrings, Byggnadskontoret (Bygglov)
• Maria Bergström, Teknik- och fritidsförvaltningen (Park)
• Stina Alexandersson, Teknik- och fritidsförvaltningen (Tra# k)
• Nina Lindén, Teknik- och fritidsförvaltningen (Gata)
• Mikael Vallin, Teknik- och fritidsförvaltningen
• Agron Musaj, Laholmsbuktens VA-förvaltning
• Per-Anders Olsson, Miljö och hälsoskyddskontoret
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Samhällsbyggnadskontoret

Cecilia Bergström   Christian Bruce
planchef    planarkitekt


