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Samråd

Till planen hör följande handlingar:
•

Planbeskrivning, 2018-10-30

•

Plankarta och illustrationskarta, 2018-10-30

•

Grundkarta, 2018-06-07

•

Fastighetsförteckning, 2018-06-07

•

Samrådsredogörelse, 2018-05-22

•

Granskningsutlåtande, 2018-10-30

Till planärendet hör även:
•

Kv. Repslagaren 22, Falkenberg – Översiktlig geoteknisk undersökning,
Sigma Civil AB, 2017-02-24

•

Översiktlig historisk inventering samt förslag på provtagningsplan för del av
fastigheten Repslagaren 22, Falkenbergs kommun, ÅF, 2017-10-04

•

Behovsbedömning, 2017-11-30, reviderad 2018-06-05

•

Miljöteknisk markundersökning, ÅF, 2017-12-01

•

Parkeringsutredning, kv Repslagaren 22, Fabo, 2018-05-09

•

Parkeringsutredning, kv Repslagaren 22, ÅF, 2018-07-04

•

Kompletterande miljöteknisk undersökning på Repslagaren 22, provtagning i grundvattenrör och inomhusmätning av luft, ÅF, 2018-06-05

•

Falkenberg skyfallskartering, SWECO, 2017-01-25

•

Skugg/solstudie, Fredblads, 2018-11-06

•

Trafikutredning Norra Ringvägen, COWI, 2018-09-20

Handlingar finns att läsa på:
https://kommun.falkenberg.se/detaljplaner

Informationsmöte
Ett välbesökt informationsmöte hölls 2017-09-27 för att tidigt informera om planarbetet och
ge möjlighet att ställa frågor kring planförslaget.
Ett samrådsmöte hölls 2018-03-01 och 10 personer deltog.

Upplysningar om detaljplanen lämnas av: Sabina Uzelac 0346 - 88 62 60
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Nya bostäder på Repslagaren 22
Falkenbergs kommun arbetar med en detaljplan för ett område som omfattar fastigheten
Repslagaren 22 m fl. Repslagaren 22 ägs och förvaltas av FABO (Falkenbergs Bostads AB),
som har inkommit med en förfrågan till kommunen om att ändra gällande detaljplan, som är
från 1977 och saknar genomförandetid.
FABO vill utreda en ny byggrätt för ett flerbostadshus i 5 våningar på en yta som idag
används för parkering på den norra delen av fastigheten. Området angränsar till Murarevägen
och Norra Ringvägen och idag reglerar gällande detaljplan marken som prickmark, vilket
innebär att marken inte får bebyggas. ”När genomförandetiden för en detaljplan utgått får
planen ersättas, ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen
behöver beaktas och utan särskild ekonomisk kompensation till fastighetsägarna om en
byggrätt som inte är utnyttjad minskas.” (PBL (2010:900)

Tidig dialog med boende
I september 2017 hölls ett tidigt informationsmöte med boende för att berätta om planarbetet,
som vid den tidpunkten var i startskedet. Syftet med mötet var att ge tidig information om vad
som pågår i grannskapet. Falkenbergs kommun anser att det är viktigt med en tidig dialog för
att fånga upp frågeställningar och synpunkter från boende inför planarbetet. Under mötet
uppkom flera frågor som berör planen. Det handlade bland annat om byggnadens höjd och
anpassning till befintliga hus, samt frågor om kommunens avvägningar vid ändring av en
detaljplan. Boende ställde flera frågor om parkering, exempelvis om hur platserna på befintlig
markparkering kommer att ersättas. Synpunkter på kapacitet och framkomlighet på
lokalgatorna framkom under mötet. Norra Ringvägen är smal och det är ibland svårt att ta sig
fram utmed gatan med rullator eller barnvagn. Påverkan under byggtiden var en annan fråga
som ställdes under mötet av de närboende.
Med anledning av trafikfrågorna ovan beställdes en trafikutredning under granskningen för att
förtydliga hur parkeringsfrågan kan lösas och hur framförallt Norra Ringvägen kan utformas
på ett bättre sätt.

Planförslaget
I samrådshandlingarna presenteras ett förslag på hur gällande detaljplan kan ändras genom en
ny plan för fastigheterna Repslagaren 16-20, med befintlig radhusbebyggelse och
fastigheterna Repslagaren 15, 21 och 22 med befintliga flerbostadshus.
Utgångspunkten för reglering av befintlig bebyggelse är gällande detaljplan. Planförslaget har
dock anpassats till rådande förhållanden. För fastigheterna Repslagaren 16–20 ändras till
exempel prickmark till kryssmark, vilket innebär att befintliga komplementbyggnader blir
planenliga. Radhusen ingår i kommunens översiktliga karaktärisering av bebyggelsens värden
och kvaliteter i Falkenberg, Stadens yttre årsringar, som utgör ett underlag för planering,
underhåll och vård. De värden som framgår av programmet föreslås regleras med en
varsamhetsbestämmelse.
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Byggrätter för befintliga flerbostadshus på Repslagaren 15, 21 och 22 föreslås anpassas efter
hur husen är uppförda, samt att prickmark har ersatts med kryssmark för att medge befintliga
komplementbyggnader.
Inom den nordnordöstra delen av fastigheten Repslagaren 22, föreslås en byggrätt för
flerbostadshus. Byggrätten möjliggör för punkthus i 5 våningar som kan inrymma cirka 20 nya
bostadslägenheter.
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1

INLEDNING

1.1

Planens syfte och huvuddrag
Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta fastigheten Repslagaren 22
med ett flerbostadshus i 5 våningar, och samtidigt bibehålla värdefulla boendekvaliteter som
grönytor, utemiljöer och solinstrålning. Området som tas i anspråk utgör i dag en asfalterad
markparkering som inte får bebyggas.
Ett syfte med planförslaget är också att justera planbestämmelserna så att de anpassas till
befintlig bebyggelse samt göra ett tillägg i form av varsamhetsbestämmelser för radhusen
längs Norra Ringvägen.

1.2

Planens handläggning, bakgrund och tidplan
Detaljplanen består av en juridisk plankarta med planbestämmelser. Till planen hör även planbeskrivning och illustrationskarta. Dessa ska vara vägledande och underlätta förståelsen av
planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. De har ingen
egen rättsverkan.
FABO (Falkenbergs Bostads AB) tog initiativ till planarbetet och vill pröva möjligheten att
uppföra ett flerbostadshus i 5 våningar på den nordnordöstra delen av fastigheten.
Kommunstyrelsen gav 2016-10-11 § 292 Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att utarbeta
förslag till detaljplan för Repslagaren 22 m.fl. Detaljplanen föreslås handläggas med så kallat
utökat förfarande enligt 5 KAP 7§ Plan och Bygglagen (SFS 2010:900), vilket innebär att
förslaget har varit föremål för samråd i så kallat samråd samt granskning.

Uppskattad tidplan
− Samråd kv 1 2018
− Granskning vår/sommar 2018
− Antagande kv 4 2018
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1.3

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet är beläget i centrala Falkenberg, öster om Falkhallen och norr om Holgersgatan.
Marken inom planområdet ägs av privat fastighetsägare. Gatan som utgör allmän platsmark
ägs av Falkenbergs kommun och har kommunalt huvudmannaskap.

Planområdet

Stortorget

Planområdets läge i centrala Falkenberg. Bildkälla: Falkenbergs webbkarta.

2

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

2.1

Kommunala mål och bostadsförsörjningsprogram
Falkenbergs kommuns vision är "Vi växer för en hållbar framtid" med ambitionen att växa till
50 000 invånare till 2030. Utifrån detta har kommunen fyra övergripande mål (2016):
−

Falkenberg ska bli mer inkluderande.

−

Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal
service i livets alla skeden.

−

Ett brett och dynamiskt näringsliv i hela kommunen

−

Den ekologiska hållbarheten ska öka.

I kommunens bostadsförsörjningsprogram, Mål och strategier för bostadsbyggandet 2017–
2021, antaget av kommunfullmäktige 2017-02-28, §23, framgår att bostäder ska tillkomma
genom förtätning av centrala staden inifrån och ut.
Planförslaget innebär möjlighet till förtätning av en central fastighet i Falkenberg och bedöms
vara i linje med Falkenbergs kommuns strategi.
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2.2

Översiktsplan Falkenbergs kommun, strategi 3 – Förstärk Falkenbergs stad
Falkenbergs stad har under de senaste hundra åren brett ut sig kraftigt på omgivande
jordbruks- och naturmarker med nya bostads- och industriområden, service- och vägområden.
Ju mer utbredd staden blir desto fler gator och annan infrastruktur behöver byggas, vilka
innebär ett ökat bilberoende. Staden behöver därför växa genom att befintlig bebyggelse
kompletteras och förtätas, samtidigt som viktiga värden och kvaliteter i staden ska värnas. I
strategin framgår bland annat följande:
•

Förtäta bebyggelsen för att nå ökad närhet mellan bostäder, service och arbetsplatser,
för att underlätta kollektivåkande och cykling och för att nyttja tekniska försörjningssystem effektivare. Detta utan att småstadens kvaliteter går förlorade.

•

Komplettera och blanda bebyggelse för att öka mångfalden och skapa en levande
bebyggelsemiljö. Sträva efter blandning av bostäder med olika byggnadsålder,
upplåtelseformer och prisklasser.

•

Bevara och utveckla stadens grönområden, friytor och kontakten med vattnet. Skapa
goda livsmiljöer genom utveckling av närrekreation och mötesplatser av god kvalitet
och tillgänglighet.

Planförslaget innebär förtätning med goda möjligheter för gång och cykel samt ett nyttjande
av befintlig infrastruktur. Komplettering med en ny byggnad bidrar till ökad mångfald av
bostäder och möjliggör en blandning av upplåtelseformer inom området. Det är viktigt att
kvaliteter i närmiljön med möjlighet till rekreation värnas och inte försämras vid förtätning.
2.3

Översiktsplan och gällande detaljplaner
I kommunens gällande delöversiktsplan för Falkenbergs centralortsområde, antagen av
Kommunfullmäktige 2007-06-28 §115, är området utpekat som befintlig bebyggelse för
bostäder och service. Planområdet är förenligt med delöversikten och även översiktsplanens
rekommenderade markanvändning.
Området regleras av detaljplan lagakraftvunnen 1977-07-14 som anger ”bostadsändamål” i
fyra våningar. Nordöstra delen är markerad med prickmark, dvs ”mark som icke får
bebyggas”. Genomförandetiden har gått ut.

Svartstreckad linje markerar område där ny detaljplan upprättas.
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3

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN

3.1

Hushållningsbestämmelser, riksintressen och Natura 2000
Planområdet ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet och för högexploaterad kust
enligt 4 kap. 2 och 4 §§ miljöbalken. Närmaste Natura 2000-område är Ätran som ligger cirka
150 meter söder om planområdet, och cirka 250 meter från föreslagen ny bebyggelse. Ätran
uppströms Tullbron ingår i ”Ätradalen-Högvadsån” som är av riksintresse för naturvård och
friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Området mellan planområdet och Ätran är redan ianspråktaget och utgörs av befintlig
stadsmiljö. Ett genomförande av planförslaget bedöms därför inte ge upphov till någon
påverkan på Natura 2000-området eller de båda riksintressena.
Planförslaget ligger intill Holgersgatan som utgör riksintresse för kommunikationer. Inga nya
korsningspunkter föreslås mot Holgersgatan och tillskottet av trafik är så litet att det inte
bedöms utgöra någon negativ påverkan på riksintresset. Trafikverkets yttrande styrker detta
antagande.

3.2

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna i Ätran söder om planområdet håller god ekologisk status respektive
god kemisk ytvattenstatus. Det bedöms inte finnas risk för överskridande av någon
miljökvalitetsnorm som följd av ett genomförande av planförslaget.

3.3

Strandskydd och biotopskydd
Planområdet berörs inte av och angränsar inte till strand- eller biotopskyddade områden.

4

BEHOVSBEDÖMNING

4.1

Kommunens ställningstagande
En behovsbedömning har 2017-11-30 tagits fram och kommunens ställningstagande är att
genomförandet av planförslaget inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan.
Behovsbedömningen stäms av med länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden under
plansamrådet. Behovsbedömningen ska samrådas enligt 6§ MKB-förordningen.
Det aktuella planärendet innebär förtätning med bostäder inom befintlig bebyggelsestruktur i
centrala Falkenberg samt en reglering av befintliga förhållanden för bostadsbebyggelse och
gatuområden. Sammantaget är kommunens bedömning att planområdet inte kommer att
påverka några naturreservat eller viktiga områden för friluftsliv eller naturmiljö. Planområdet
berörs inte av vattenskyddsområde. Ett genomförande av planen kommer inte att medföra
risker för människors hälsa eller för miljön. Behovsbedömningen har kompletterats avseende
riksintressen och miljökvalitetsnormer, i enlighet med Länsstyrelsens samrådsyttrande.
Den miljöpåverkan som bedöms uppkomma till följd av detaljplanens genomförande är av
lokal art och avgränsas geografiskt till planområdet. Planen bedöms inte heller påverka eller
försämra förutsättningarna för andra planer eller program. Planens konsekvenser och påverkan
på omgivningen redovisas här i planbeskrivningen. En separat miljökonsekvensbeskrivning
erfordras ej.
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5

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

5.1

Mark & natur
Mark, vatten och vegetation
Planområdet utgörs till största delen av befintlig stadsmiljö. Planområdet är i stort sett flackt
och nivåskillnaderna är cirka 1 meter. Kvarteret är bebyggt och den del som avses förändras
utgör i dag en markparkering.
Planområdet omfattas inte av några höga naturvärden enligt naturvårdsprogram och det finns
inga inventerade nyckelbiotoper i området. Det finns inga uppgifter om fridlysta eller hotade
arter inom planområdet.
Ett genomförande av planförslaget kommer att innebära att nordvästra hörnet av planområdet
bebyggs. Vid förtätning av fastighetens norra del har byggrätten anpassats till områdets gröna
strukturer. Det innebär att ytor avsätts för att utveckla den befintliga gårdsmiljön samt
möjliggöra för träd att bevaras.
Geoteknik och radon
En geoteknisk undersökning har gjorts för området, Kv. Repslagaren 22, Falkenberg –
Översiktlig geoteknisk undersökning (Sigma Civil AB, 2017-02-24). Enligt utförda
undersökningar består jordlagren av mulljord på sand, torv och lera med underliggande
morän/friktionsjord. Torven och leran förekommer som ett skikt eller lager i sanden eller
mellan sand och underliggande morän/friktionsjord.
De geotekniska förhållandena är mindre goda på grund av lösa jordlager, ställvis kan det
förekomma lera under sanden på 2-3 meters djup. Med utförande utan källare bör en
sättningsutredning utföras för att undersöka sättningsskillnader i området på grund av lösa
jordlager. Om källare ska utföras hamnar grundläggningsnivån cirka 3 meter under mark och
där påträffas mestadels fasta jordar. Lokal utgrävning av leran kan behöva genomföras.
Grundläggning av byggnader och ledningar ska utföras frostfritt.
Enligt utförd markradonmätning består undersökt område av lågriskmark enligt Boverkets
rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt.
Arkeologi och fornlämningar
Inga kända fornlämningar förekommer inom planområdet. I samråd med Länsstyrelsen är
bedömningen att ingen utredning anses vara nödvändig.

5.2

Bebyggelse
Befintlig bebyggelse
Planområdet är beläget i centrala Falkenberg och är idag utbyggt med bostadshus i 2-4
våningar. Planområdet angränsar i norr till varierad småhusbebyggelse i 1–2 våningar och
söder om Holgersgatan till flerbostadshus i 3-4 våningar. Väster om planområdet ligger
Falkhallen och i öster angränsar grönytor.
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Det pågår flera större förtätningsprojekt i centrala Falkenberg, vilka angränsar till
planområdet i väster och sydväst. Detaljplanerna för kvarteret Krispeln innehåller
förutsättningar för uppförande av ett nytt kultur- och kunskapscentrum, vilket kommer att
innehålla stadsbibliotek och nya lokaler för gymnasieskolan. Inom kvarteret planeras även
totalt cirka 250–300 nya bostäder. I det angränsande kvarteret Hjulet vann detaljplanen laga
kraft under 2015. Planen omfattar förutom nya handelsytor även cirka 120 bostadslägenheter.
Ny bebyggelse i Falkenbergs centrala delar planeras uppföras i 5–9 våningar.

Radhus Repslagaren 16–20

Intilliggande småhusbebyggelse

Repslagaren 22 från Holgersgatan

Repslagaren 22 från innergård

Utmed Norra Ringvägen, på Repslagaren 16-20 inom planområdet, ligger en radhuslänga i två
våningar från 1950-talet. Husen har en enhetlig utformning med höga arkitektoniska värden,
se vidare under rubriken Kulturmiljö nedan.
I den södra delen av planområdet på fastigheterna Repslagaren 15, 21 och 22 ligger
flerbostadshus i 3-4 våningar. På Repslagaren 22, uppförd 1982, finns idag 136 lägenheter.
Fyravåningshusen är grupperade kring en innergård med balkonger som vetter utåt
Holgersgatan. Fasaderna består av gult tegel. På Repslagaren 15 och 21 ligger ett
flerbostadshus i tre våningar längs med Holgersgatan. Huset utgör en lamell i gult tegel med
balkonger som vetter ut mot gatan.
För befintlig bebyggelse har planbestämmelser anpassats till rådande förhållanden avseende
husets placering, höjd och komplementbyggnader.
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Kulturmiljö
Radhusen ingår i kommunens översiktliga karaktärisering av bebyggelsens värden och
kvaliteter i Falkenberg, Stadens yttre årsringar. Programmet är ett underlag för planering,
underhåll och vård. Bedömningen är att radhusens utformning ska bibehållas, och därför
föreslås en varsamhetsbestämmelse som innebär följande:
k-

Husen har höga arkitektoniska kvaliteter. Den enhetliga utformningen ska bibehållas
och tillbyggnader till huvudbyggnad tillåts ej. Av stor vikt är de ljusa putsade
fasaderna, fönstren och deras placering, balkongerna samt entréerna. Fler utvändiga
tilläggsisoleringar tillåts ej.

Beskrivning av Repslagaren 16–20 i sin helhet från Stadens yttre årsringar:
I kvarteret Repslagaren ligger en radhuslänga omfattande fem bostäder i två
våningar med källare. Husen uppfördes i mitten av 1950-talet åt HSB. De ligger snett
i förhållande till gatulinjen och har en förskjuten placering i förhållande till
varandra. På framsidan finns små tomter och som gräns mellan husen ligger garage
med sneda tak. Fasaderna är putsade med ljus puts. Fönstren har olika storlekar. Det
på övervåningen har två lufter med vädringsfönster medan de andra består av en luft.
Bågar och karmar är mörka medan fönstren markeras av en ljus omfattning i putsen.
Entréerna har en estetisk utformning med ett snett skärmtak som bärs upp av en smal
pelare. På baksidan finns balkonger med fronter av korrugerad plåt med en öppning
av smide.

Radhus Repslagaren 16–20

En annan detalj att särskilt uppmärksamma är den kvadratiska öppningen i skärmväggen vid
entrén. För helheten har de flacka sadeltaken betydelse.
Ny byggrätt
Inom fastigheten Repslagaren 22, på den norra delen av planområdet, föreslås en ny byggrätt
för flerbostadshus, vilket kan uppföras som ett punkthus. I punkthuset kan cirka 4-5
lägenheter per plan ordnas, vilket motsvarar cirka 20 nya bostäder. Byggrätten regleras med
en nockhöjd på 16,5 meter vilket motsvarar en byggnad i upp till 5 våningar, därutöver får
teknisk anläggning finnas såsom fläktrum eller dylikt. Husets byggnadsarea motsvarar 490
kvm BYA och reglerar husets fotavtryck. Byggnadens sammanlagda bruttoarea (BTA)
medges uppgå till 2500 kvm. Därutöver får garageplan anordnas.
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Utformning
Husets fasader bör få en genomarbetad gestaltning som med fördel kan förstärka fasadens
vertikala indelning. Fasaden bör brytas upp genom förskjutningar. Gestaltningen preciseras
med hjälp av två beskrivande utformningsbestämmelser:
f1

Byggnaden skall ha en utformning som förstärker dess vertikalitet. Fasaderna skall ha
tydliga vertikala linjer i form av färg- eller materialskiftningar eller i form av
genomgående vertikala element såsom fönsterband, balkonger eller liknande.

f2

Byggnaden skall ha en utformning som förstärker dess vertikalitet i form av
volymförskjutningar i sidled. På detta sätt bryts fasaden upp i flera avläsbara volymer
och byggnaden får ett slankare uttryck.

Byggnaden och omgivande funktioner, såsom parkering, återvinningstation mm, bör utformas
så att kvarterets gröna kvaliteter kan bevaras och utvecklas.
Husets placering och omfattning har studerats i en stadsbyggnadsanalys och genom solstudier.
Placeringen är även avvägd för att skapa viss distans till befintliga radhus på Repslagaren 16–
20.

Normalplan som visar en möjlig disposition för byggnaden. Fredblad arkitekter.

Stads- och landskapsbild
Planförslaget utgör en förtätning i ett befintligt område och bidrar till att skapa kontinuitet hos
bebyggelsen i kvarteret. En befintlig baksida och angöringsyta kan förädlas till en attraktiv
bostadsmiljö. Byggnaden kompletterar området och ökar variationen. Ett nytt hus innebär
också ytterligare en årsring i kvarteret. Påverkan på stadsbilden gäller i första hand synlighet
från Norra Ringvägen och Murarevägen. Byggnadens placering bedöms bidra positivt till
stadsbilden och kan utgöra ett fondmotiv. Ny byggnad bedöms inte bli synlig från
Holgersgatan.
Påverkan på landskapsbilden bedöms vara liten.
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Analys

Stråk/siktlinjer
Ny byggnad kan placeras i siktlinjen från flera
håll. Siktlinjer i nord-sydlig riktning når in i
kvarteret. Denna riktning bedöms vara viktig.
Ett formellt stråk finns genom kvarteret. Nedtrampade öppningar/ passager i häckar tyder
på flera informella möjligheter att röra sig
genom området.
Området omges av gator för motorfordon.
Befintlig in-och utfart markeras.

Skala/typologi
Det finns flera olika bebyggelsetyper i området - ger variation i skala och gestaltning.
Högre bebyggelse med flerbostadshus i 4
våningar i söder, lägre bebyggelse med
radhus och villor/ småhus i norr i
1-2 våningar.

Rum/landskap
Gaturummen har olika karaktär och
rumslighet. Lokalgatorna är lummiga och
genom avståndet till bebyggelse
definieras ett mindre respektive ett
rymligare rum. Holgersgatan upplevs som
ett trafikrum och utgör även en barriär.
Det finns tillgång till grönska i området,
dels genom gemensamma ytor på allmän
plats och bostadsgårdar och genom
grönska i villaträdgårdana som vetter ut
mot gatorna.
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Omgivningspåverkan – skuggstudie
Byggrätten har anpassats till skugg- och ljusförhållanden. Vid förtätning är det svårt att
undvika skuggverkan, men bedömningen är att påverkan är acceptabel och följer angivna
riktlinjer, vilket framgår i skriften Solklart, Boverket 1991. Där anges ett önskat värde på
solighet i boendemiljön om minst 5 timmars sol mellan klockan 9.00 - 17.00.
Skuggstudien redovisar en 5 våningsbyggnad. Skugglängdsdiagram på marken redovisas vid
vårdagjämning och på midsommar. Resultatet ger en överblick av solförhållanden kring
byggnaderna.
Då gavelfasaden på radhuset på Repslagaren 16 saknar fönster, bedöms den inte påverkas
allvarligt av insyn från ny bebyggelse.

20 mars/september kl 9

20 mars/september kl 15

21 juni kl 12

20 juni kl 18

Service
Planområdet ligger i centrala Falkenberg med ett rikt service- och kulturutbud. I centrala delar
av Falkenberg pågår en utveckling av service genom nya detaljplaner. Exempelvis möjliggörs
i antagen detaljplan för del av kvarteret Krispeln, strax väster om Timmermansliden och
Falkhallen, en utveckling av kunskaps- och kulturverksamheter med bland annat ett bibliotek.
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Falkenbergs gymnasieskola ligger cirka 200 m väster om planområdet. Inom 0,5-1 kilometers
radie finns tillgång till flera grundskolor och förskolor. Det är brist på platser i såväl förskola
och skola i närheten av planområdet. Genomförande av planförslaget bedöms dock inte
innebära behov av nya utbildningsplatser, utan befintligt utbud bedöms räcka för det behov
som eventuellt uppstår med föreslagen bebyggelse.
5.3

Friytor, rekreation och lek
Lek och rekreation
Närmaste lekplats finns idag vid Norra Ringvägen, i direkt anslutning öster om planområdet.
Området utgörs av en grön kulle som ger bra möjlighet till pulkaåkning, lek och utevistelse.
Fina promenadstråk och rekreationsmöjligheter finns vid Vallarna cirka en kilometers
promenadväg från planområdet, på motsatt sida av Ätran.
Väster om planområdet ligger även Falkhallen som nyttjas för idrottsändamål. Väster om
gymnasieskolans huvudbyggnad planeras för en större park som skall vara tillgänglig för såväl
boende, skolelever och övriga besökare till området i stort. Den nya parken utgör en del av
detaljplanen för kvarteret Krispeln.
Grönstruktur/Gårdar
Planområdet rymmer inga särskilda rekreativa kvaliteter för allmänheten utan används i första
hand av de boende inom kvarteret. Den befintliga bostadsgården för Repslagaren 22 kan
utvecklas för att skapa boendekvaliteter även för dem som bor i den nya byggnaden.
Grönytan mitt i kvarteret är en kvalitet som kan utvecklas till en mer kvalitativ grönyta för de
boende. På grönytan finns ett större, karaktärsfullt träd som bör bevaras. Trädet omfattas i
plankartan med marklov för trädfällning.

5.4

Gator och trafik
Hållbara resor
För att uppnå kommunens mål om hållbarhet och minskning av andelen koldioxidutsläpp
behöver resmönster ändras och behovet av egenägd bil minska. Insatser krävs för att främja
hållbara resor med buss, tåg, gång och cykel. Många åtgärder behöver ske strategiskt,
målmedvetet och kontinuerligt för att ge god och långsiktig effekt.
Etablering av en kommersiell bilpool i Falkenberg är ett exempel på åtgärd för att minska
behovet av egenägd bil. En poolbil ersätter vanligtvis fem privatbilar, vilket även minskar
behovet av antal bilparkeringsplatser. Från Fabos sida pågår arbete med att skapa
förutsättningar för en bilpool i Falkenberg.
Gång- och cykel
Gång- och cykelvägnätet i Falkenberg är väl utbyggt längs de stora trafiklederna. Planområdet
ansluter till befintligt gång- och cykelvägnät via Holgersgatan. Till Falkenbergs tågstation är
avståndet drygt 1,5 kilometer via gång- och cykelväg och till Falkenbergs centrala delar är det
runt 600 meter.
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På bostadsgatorna inom planområdet sker cykeltrafik blandat med biltrafiken. Bostadsgatorna
har gångbana på båda sidor vägen, men på Norra Ringvägen är de väldigt smala vilket gör att
tillgängligheten och framkomligheten för rullstol, rollator och barnvagn är låg och att de
tvingas röra sig i blandtrafik.
Idag ges möjlighet till genvägar för gående och cyklister genom kvarteret. Området bedöms ha
goda förutsättningar för att som boende prioritera gång och cykel.
I trafikutredning för Norra Ringvägen (COWI 2018) ges förslag på förändrad utformning av
gaturummet för att förbättra för fotgängare och cyklister. Kommunens avsikt är att i samband
med ny byggnad på den nya byggrätten genomföra en ombyggnad av Norra Ringvägen. Detta
kan dock inte regleras i detaljplan.
Kollektivtrafik
Från planområdet är det god tillgång på såväl lokala som regionala kollektivtrafikförbindelser. Den närmaste busshållplatsen för både lokal- och regionalbussar finns vid
vårdcentralen. Vid Stortorget finns fler lokallinjer för resor inom Falkenberg. Utanför
stadskärnan ligger, som tidigare beskrivits, Falkenbergs station där tåg norrut respektive
söderut trafikerar. Dit går lokalbuss nummer 10 som går via hållplatsen vid vårdcentralen.
Området bedöms ha goda förutsättningar för att resa kollektivt. Tillkommande byggrätt
innebär fler boende i centrala Falkenberg vilket ger ett ökat underlag för kollektivtrafiken.
Trafikföring
Fordonstrafik sker precis intill planområdet på kringliggande lokalgator: Timmermansliden,
Murarevägen och Norra Ringvägen. Dessa gator matar planområdet och kringliggande
bostäder. Planområdet angörs idag med bil från Murarevägen.
Holgersgatan ligger söder om befintlig bebyggelse och utgör ett av stadens huvudstråk och är
av stor vikt för trafikföringen i Falkenberg. Det finns ett behov av att avlasta Holgersgatan så
att trafiken kan silas genom staden i stället för att koncentreras till Holgersgatan. Olika
åtgärder utreds på strategisk nivå.
Det lokala vägnätet har låga hastigheter och smala vägsektioner med blandtrafik.
Lokalgatorna inom planområdet utgör idag även målpunkt eftersom de tillhandahåller
längsgående parkering till omgivande verksamheter, exempelvis Falkhallen och gymnasiet.
Trafiksäkerheten kan påverkas av situationen med längsgående parkerade bilar, eftersom de
påverkar siktförhållanden vid korsningar och in- och utfarter. Det är önskvärt att följa upp
parkeringssituationen på kringliggande lokalgator, men är inget som kan regleras i
detaljplanen. Istället behöver ett helhetsgrepp tas på parkeringssituationen i kvarteren kring
planområdet.
Nedanstående tabell redovisar dagens trafikmängder för Holgersgatan och lokalgatorna
Timmarmansliden och Norra Ringvägen och prognostiserad trafik år 2025. Andel tung trafik
på Holgersgatan är cirka 5 % (mycket liten andel lastbilstrafik men omfattande linjebusstrafik).
Gata

Trafikmängd
[fordon/
veckomedeldygn]

Prognostiserad trafik
år 2025. [t/d]
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Hastighet
[km/h]

Holgersgatan

8 100

10 800

40

Timmermansliden

390

520

30

Norra Ringvägen

208

280

30

Planförslaget medför ingen förändring av omgivande gatustruktur. Inom nordvästra hörnet
tillkommer en byggrätt som innebär cirka 25 nya lägenheter. Den uppskattade ökningen av
antal bilresor för de nya bostäderna bedöms vara cirka 45 resor, exklusive nyttotrafik, vilket
motsvarar ca 33 bilar. Uppskattningen är gjord med hjälp av trafikverkets trafikalstringsverktyg, som bygger på bland annat data från resvaneundersökningar, erfarenheter från
genomförda projekt samt expertbedömningar.
Trafiksäkerhet bör beaktas och i detaljplanen är en åtgärd att reglera in- och utfart till
befintligt läge vid Murarevägen. Detta medför att nya korsningspunkter undviks och att
planens genomförande inte innebär större förändring av trafikföringen i området.
Parkering
Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun är antagna av Kommunfullmäktige 2011-03-29 §
46. Undantag från och särskilda avvägningar gentemot redovisade behovstal kan göras, enligt
parkeringsnormen. För planområdet bedöms det vara lämpligt att sänka parkeringskravet från
11 parkeringsplatser per 1000 kvm bruttoarea till 8 platser eftersom området ligger centralt i
Falkenberg och tangerar det område där 8 parkeringsplatser per 1000 kvm bruttoarea gäller. I
detaljplanen tillämpas parkeringsnormen och principen att parkeringsbehovet för bostäder ska
lösas inom den egna fastigheten för den nya byggrätten i nordväst. För övriga fastigheter
gäller att de parkeringslösningar som föreslogs vid tiden för den bebyggelsens tillkomst ska
gälla även fortsättningsvis.

Röd ring markerar planområdets läge i förhållande till avgränsning av Falkenbergs centrum i
Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun.
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Fastigheterna inom kv Repslagaren. Illustration till plankartan.

Repslagaren 16-20
För fyra av de fem fastigheterna Repslagaren 16–20, som utgör befintlig radhusbebyggelse,
saknas parkering i direkt anslutning till respektive fastighet. De äldre garagen är inte
användbara för dagens bilar och parkering sker på näraliggande gator. Det finns även
möjlighet att hyra parkeringsplats på kringliggande kommunala parkeringsplatser.
Repslagaren 15 och 21
Befintligt bostadshus Repslagaren 15 och 21 saknar egen parkering i anslutning till
fastigheten, vilket var accepterat enligt gällande regelverk vid tiden för byggnadens
uppförande. På fastigheterna Repslagaren 15 och 21 sker ingen förändring av byggrätterna
och behovet av parkering är oförändrat. I samband med framtida bygglovsansökningar sker
prövning av bil- och cykelparkeringsbehov utifrån rådande förutsättningar.
Repslagaren 22 – befintliga parkeringsplatser och parkeringsbehov för ny byggnad
På Repslagaren 22 finns idag markparkering med 32 platser och parkeringsgarage med 70
platser. FABO har idag 18 lediga platser i det befintliga garaget och 15 platser som nyttjas av
externa hyresgäster parkeringsplatser. Det finns alltså 33 tillgängliga platser som på kort och
lång sikt är tillgängliga för hyresgäster inom kvarteret.
Befintlig markparkering där nytt hus föreslås byggas innehåller 32 platser, varav 27 är
uthyrda. Arbete pågår med omfördelning av dessa platser. Samtliga får plats i befintligt garage
på Repslagaren 22.
I planförslaget möjliggörs en ny byggrätt med en bruttoarea på 2700 kvm (inklusive
källargarage) på Repslagaren 22, vilket enligt parkeringsnormen skapar ett behov av 22
parkeringsplatser. Nytt flerbostadshus i fem våningar föreslås förses med källargarage som
inrymmer åtminstone 13 bilplatser, beroende på byggnadens respektive parkeringsgaragets
utbredning. Garagets våningsplan kan vara större än själva våningsplanens utbredning i syfte
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att skapa flera parkeringsplatser. På marken intill huset anordnas kvarvarande behov om 9
bilplatser.
Parkeringsbehovet bedöms därmed kunna lösas inom fastigheten. Slutlig prövning sker i
samband med bygglovsansökan.
Cykelparkering
Behovstal för cykelparkering framgår av Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun och
anger 25 platser per 1000 kvm bruttoarea.
Cykelparkering bör anordnas med väderskydd i anslutning till bostadsentrén samt i cykelrum i
byggnaden. Planeringsbehovet för ett nytt hus på Repslagaren 22 motsvarar cirka 68 platser.
Cykelplatser föreslås lösas i cykelrum i byggnaden samt med cykelparkering på gården.
5.5

Hälsa och säkerhet
Buller och vibrationer
Förordningen om Riktvärden för trafikbuller, SFS 2015:216 och SFS 2017:359 innebär
följande:
•

Riktvärdet klaras för större bostäder (över 35 m2) om dygnsekvivalent nivå vid fasad
inte överskrider 60 dB(A)

•

För mindre bostäder om högst 35 m2 gäller istället 65 dB(A) dygnsekvivalent nivå vid
fasad

•

Där dygnsekvivalent nivå vid fasad överskrider riktvärdet ska hälften av
bostadsrummen nå sida om dygnsekvivalent nivå om 55 dB(A) och maximal nivå
nattetid om 70 dB(A)

•

Uteplats, om sådan skall uppföras, ska klara ekvivalent nivå om 50 dB(A) och 70
dB(A) maximal nivå. Avsteg finns for maximal ljudnivå.

•

Ingen övre gräns för bullerutsatt fasad om "tystare" sida kan lösas för hälften av
bostadsrummen.

För tillkommande bostäder bedöms förordningen klaras då föreslagen byggrätt ligger cirka 80
meter från bullerkällan, Holgersgatan, och tidigare beräkningar visar att riktvärden uppnås
redan på 30 meters avstånd. Därav har ingen särskild utredning bedömts vara nödvändig i
planarbetet.
För befintlig bebyggelse kan samtliga riktvärden troligen klaras. Bedömningen baseras på en
utredning som studerat bullernivåer från Holgersgatan för ny bostadsbebyggelse söder om
gatan. Utredningen redovisar ekvivalenta ljudnivåer mellan 58–60 dB(A) och utgår från
prognostiserad trafik år 2025. Uteplatser för befintliga byggnader ligger skyddade på den
gemensamma gården och klarar förordningens riktvärden.
Förorenad mark
Det har tidigare funnits en bensinmack i södra delen av Repslagaren 22 mot Holgersgatan. För
att utreda eventuell förekomst av markföroreningar har en miljöteknisk markundersökning
tagits fram. Utifrån erhållna resultat har inga halter över KM (känslig markanvändning)
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påvisats i området men i en provpunkt har enskild parameter överskridit MÄRR (mindre än
ringa risk). (ÅF, 2017-12-01)
Därefter har kompletterande undersökningar av planområdet tagits fram för att undersöka om
där finns rester av klorerade lösningsmedel. Planområdet ligger i närheten av fastigheten
Hornet 9, där det kan ha hanterats klorerade lösningsmedel. Slutsatserna av den
kompletterande undersökningen avseende grundvatten och inomhusluft i flerbostadsbyggnad,
är att det utifrån dagens underlag att inte förefaller någon risk för vare sig hälsa eller miljö
inom det aktuella undersökningsområdet på fastigheten Repslagaren 22. Vidare är den
samlade bedömningen att inga ytterligare åtgärder anses som nödvändiga för att säkerställa
människors hälsa och miljö. (ÅF, 2018-06-05)
Hittills påvisade spår av 16-PAH i två punkter i kombination med noterade fyllnadsmassor
med inslag av tegel innebär att entreprenör bör vara observant i samband med schaktning i
området och vid misstanke om förorening (lukt, visuellt, inslag av rivningsmaterial etc.) ska
ytterligare provtagning genomföras för verifiering av föroreningshalter. Överskottsmassor,
eller massor som av tekniska skäl inte kan återanvändas på plats bör provtas i
klassificeringssyfte för att säkerställa korrekt hantering.
En planbestämmelse reglerar att mark ska saneras innan startbesked kan ges.
Risk för skred, erosion och översvämning
Framtida klimatpåverkan kan komma att ge ökade havsytenivåer och ökade översvämningsproblem vid sjöar och vattendrag. Planområdet ligger inte inom riskområde för
framtida översvämningsområde. Ingen risk för skred och erosion bedöms föreligga.
En skyfallskartering har tagits fram där lågpunkter och ytavrinningsstråk visas. Syftet är att
visa på avrinningssituationen som kan uppstå vid ett skyfall när avloppssystemen anses vara
fullt ytnyttjade. Riskområden för översvämningar har identifierats, dock ej inom planområdet.
Enligt utförd skyfallskartering utgör det tilltänkta bebyggelseområdet inte ett översvämningsområde. Lågpunkterna kring planområdet ligger mestadels i gatorna runt om och inte på själva
kvartersmarken. Eftersom bebyggelseområdet i nuläget huvudsakligen utgörs av hårdgjord
parkeringsyta bedöms den planerade bebyggelsen inte medföra någon försämring av
dagvatten- eller översvämningssituationen i närområdet. Genom att arbeta med, lokal
infiltration eller fördröjning av dagvatten bedöms dagvattenförhållandena snarast kunna
förbättras.
Viktigt är att ny bebyggelse höjdsätts med ett naturligt fall ut mot gatan.
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Bild skyfall vid planområdet.

Brand
Brandvattenförsörjning ska säkerställas så att brandposter i området är lokaliserade med
maximalt 150 meters mellanrum.
Om man utgår från att byggnaden ska kunna utrymmas med hjälp av räddningstjänstens
höjdfordon i de lägenheter som befinner sig maximalt 11 meter från marken vid fönsterkant,
behövs uppställningsplats av höjdfordon som är minst 5 meter bred och 12 meter lång, och
som ligger i anslutning till fasaden. Ett alternativ är att lägenheterna som ligger högre än 11
meter i fönsterkant är genomgående och kan utrymmas utifrån gatan, alternativt att
byggherren i ett senare skede bygger ett TR1 eller TR2 trapphus.
5.6

Teknisk försörjning
Vatten, spillvatten och dagvatten
Planområdet ingår i VIVAB:s verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten. Befintlig
bebyggelse bedöms ha erforderliga system för vatten, avlopp respektive dagvatten. Även ny
byggnad kan kopplas till befintlig ledningsnät. Ett krav från VIVAB är dock att det först sker
en lokal fördröjning av dagvattnet – antingen genom underjordiskt magasin, gröna tak,
tillskapade lågpunkter inom kvarteret eller andra åtgärder.
Vid förtätning ska ambitionen alltid vara att förbättra förutsättningarna för
dagvattenhantering. Inom planområdet består marken till största del av genomsläppligt
friktionsmaterial vilket gör att området har goda möjligheter för ett lokalt omhändertagande
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av dagvatten. Det finns olika anläggningar att välja på och ett system bör väljas som kan
integreras i kvarteret, utan att göra anspråk på för stora ytor.
De befintliga grönytor som tas i anspråk och hårdgörs bör kompenseras med exempelvis gröna
tak eller vertikal grönska. Gröna tak kan utformas på flera olika sätt. En tjockare växtmatta
bör alltid övervägas, då de kan hantera större regn samt inte kräver gödsling. Gröna tak eller
vertikal grönska är stadsmässigt och kan även vara positivt ur brandsynpunkt och biologisk
mångfald. Gräsarmering kan vara en annan åtgärd som har en viss fördröjande effekt och kan
vara ett alternativ till att hårdgöra ytor. Markbeläggning med genomsläppliga fogar är en
annan lösning som har en viss fördröjningseffekt. Ett underjordiskt magasin lämpar sig för
såväl infiltration som fördröjning och gör det möjligt att utnyttja marken till annat. Ett
magasin ger även viss rening av dagvatten.
Dräneringsvatten ifrån källarplan skall pumpas till förbindelsepunkten för dagvatten.
Spillvatten ifrån källarplan skall pumpas till förbindelsepunkten för spillvatten. Till spillvatten
från parkeringsgaraget ska anslutas oljeavskiljare.
Värme, gas, el, bredband och opto
Falkenbergs Energi AB (FEAB) ansvarar för elförsörjningen inom planområdet. Det finns
möjlighet att ansluta ny byggnad till fjärrvärmenätet. E.On Gas har möjlighet att förse
området med gas för uppvärmning.
Avfall
Råd och krav från Arbetsmiljöverket och de lokala föreskrifterna för avfallshanteringen ska
följas. Råd och anvisningar för transport av hushållsavfall från Avfall Sverige ska uppfyllas. I
Boverkets byggregler (BBR) finns bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar
som ska tillämpas.
Avfallsutrymmen ska byggas med kapacitet för sortering av hushållsavfallet i matavfall och
brännbart, utrymmena bör dimensioneras för utsortering av fler fraktioner vid fastighet för att
möta framtida behov.
Arbetsmiljöverket ställer idag krav på arbetsmiljön för renhållningsarbetare. Avfallsutrymmen
bör placeras så att de är lättillgängliga vid hämtning. Backning med sophämtningsfordon bör
inte ske annat än i samband med vändning. På gator bör renhållningsbilarna vid tömning
kunna disponera en plats med en bredd på 4 meter.
Hanteringen av avfall från befintlig bebyggelse inom planområdet påverkas inte.
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6

GENOMFÖRANDE AV PLANFÖRSLAGET

6.1

Berörda markägare och förväntade exploatörer
Planområdet består till största delen av fastigheten Repslagaren 22 som ägs av FABO
(Falkenbergs bostad AB). Resterande del (Repslagaren 15–21) ägs av privata fastighetsägare.
Falkenbergs Bostads AB är exploatör inom området.

6.2

Organisatoriska och administrativa frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid föreslås vara 5 år från det att den vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov
få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre
garanterad byggrätt. Planen fortsätter dock att gälla till dess att den ändras eller upphävs.
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Inom mark som i föreliggande detaljplan är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd
markägare/exploatör för byggnation och anläggningsarbeten.
Falkenbergs kommun skall vara huvudman för den allmänna platsmarken inom
detaljplaneområdet. Härmed ansvarar Falkenbergs kommun för iordningställande, underhåll
och skötsel av mark som i planen anges som allmän platsmark.
Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB) är huvudman för det allmänna ren-, spilloch dagvattennätet (VA-nätet) inom planområdet. FAVRAB ansvarar för iordningställande
samt drift och underhåll av det allmänna VA-nätet.
Falkenbergs Energi AB (FEAB) ansvarar för elförsörjningen inom planområdet.
Vid nybyggnation inom planområdet åligger det berörd markägare/exploatör att vid behov
geotekniskt undersöka marken avseende t.ex. bärighet och markradonförekomst.
Vid nybyggnation inom planområdet ansvarar berörd markägare/exploatör för att meddelande
om eventuella flyttningar av underjordiska ledningar (ren-, spill-, dag-vatten, gas, tele, el
m.m.) sker till berörd ledningshavare.

6.3

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning och dess konsekvenser
Den del av Repslagaren 22 som ges en ny byggrätt kan fortsättningsvis utgöra en del av
befintlig fastighet. Intentionen från fastighetsägaren är att stycka av ny byggrätt inom
Repslagaren 22 till ny fastighet, vilket möjliggörs med ny detaljplan.
Mark inom fastigheterna Repslagaren 15, 21 och 22 som ändras från kvartersmark till allmän
plats, GATA, ska överföras till fastigheten Innerstaden 3:1 genom fastighetsreglering. När
marken överförs till Innerstaden 3:1 från Repslagaren 15 och 21, ska befintliga servitut (138290/69, 13-IM2-98/7208, 13-IM2-98/7210) upphöra och tas bort ur fastighetsregistret.
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Ledningsrätt och servitut
Servitut eller ledningsrätter upprättas för tillkommande underjordiska ledningar och därtill
hörande anläggningar inom planområdet. Eventuellt kan detta ske genom komplettering av
befintliga servitut och ledningsrätter.
Fastigheterna Repslagaren 15 och 21 belastas av servitut avseende gång- och cykelväg till
förmån för fastigheten Innerstaden 3:1. Marken som berörs av gång- och cykelvägen föreslås
planläggas som allmän plats, GATA.
Skanova har ledningar som skär genom en planerad byggrätt. Ledningarna behöver flyttas
innan byggnation påbörjas. Nytt område för ledningarna placeras som U-område.
E.On har gasledningar i Murarevägen, Norra Ringvägen och Timmermansliden som innebär
att grävningsarbete inte får ske inom två meter från ledningen.
Gemensamhetsanläggning
För genomförandet av planen krävs inte att nya gemensamhetsanläggningar upprättas. Om den
del av Repslagaren 22 som ges en ny byggrätt utgör en egen fastighet kan behov av
gemensamhetsanläggning föreligga för att angöra de båda fastigheterna. Därför är en
administrativ bestämmelse för gemensamhetsanläggning (g1) utsatt i detaljplanen där detta är
aktuellt.
6.4

Ekonomiska frågor
Berörd markägare/exploatör bekostar erforderlig fastighetsbildning och fastighetsreglering
inom planområdet.
Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för anläggning på annans mark, såsom
servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och/eller annan nyttjanderätt, bekostas av
ägare till anläggningen/rättigheten.
Kostnadsansvaret för eventuella flyttningar av ledningar är beroende av den rätt som
ledningen är belägen med. Kostnadsansvaret för flyttning eller ombyggnad av ledningar kan
även regleras i överenskommelse mellan ledningshavare och markägare.
Vid eventuellt behov av flytt ska exploatören/fastighetsägaren kontakta Skanova senast 14
veckor innan kabelanläggningen ska vara flyttad.
Anläggningsavgift avseende tillkommande VA-anslutningar uttages i enlighet med FAVRABs
VA-taxa eller i enlighet med särskilt, mellan markägare/exploatör och FAVRAB, tecknat
avtal. Dagvattenhantering inom kvartersmark bekostas av berörd markägare/exploatör.
Eventuell kompletterande dagvattenutredning bekostas av berörd markägare/exploatör.
Kostnad för eventuella förbättringsarbeten på Norra Ringvägen fördelas mellan kommunen
och exploatören och regleras i upprättat exploateringsavtal.
Avtal
Planavtal som bland annat reglerar plankostnader är tecknat mellan exploatören och
Falkenbergs kommun. För övrig tillkommande bebyggelse kommer planavgift, i enlighet med
en av kommunfullmäktige beslutad taxa, i samband med bygglovgivning att uttagas.
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Exploateringsavtal ska skrivas mellan Falkenbergs kommun och Fabo som är ägare till
fastigheten Repslagaren 22. Exploateringsavtalet reglerar genomförandet av detaljplanen och
skall godkännas senast samtidigt med antagande av föreliggande detaljplan. I avtalet regleras
exploatörens eventuella ansvar för iordningställande av allmän plats, överlåtelse av allmän
platsmark, lantmäteriåtgärder, erläggande av exploateringsavgift m.m.
Överenskommelser om fastighetsregleringar eller annan köpehandling som berör ändring av
fastighetsbildningen, tecknas mellan berörda markägare. Överenskommelserna reglerar
ersättning och övriga villkor. Med stöd av detaljplanen har kommunen rätt att lösa in allmän
plats även utan överenskommelse med berörda fastighetsägare.
Inlösen och ersättning
Kommunen är huvudman för allmän plats. Med huvudmannaskap har kommunen en rättighet
men även en skyldighet att lösa in allmän plats som ligger inom privatägda fastigheter.
Huvudmannaskap innebär även att kommunen före genomförandetidens utgång ska ha upplåtit
de allmänna platserna till allmänt nyttjande.
Detaljplanen innebär att delar av befintlig kvartersmark omvandlas till allmän plats.
Exploatören skall till kommunen kostnadsfritt överlåta egen ägd mark inom
exploateringsområdet som i kommande detaljplan blir utlagd som allmän platsmark.
Inlösen av allmän plats avseende fastigheterna Repslagaren 15 och 21 avses ske genom
överenskommelser mellan kommunen och respektive fastighetsägare. Överenskommelserna
reglerar ersättning och övriga villkor.

7

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

7.1

Miljökonsekvenser
Ett genomförande av planförslaget innebär inte några betydande negativa konsekvenser för
miljön.
Miljömålet om begränsad klimatpåverkan är starkt kopplat till fordonstrafik, som inte bedöms
öka om planen genomförs. Området ligger centralt med goda kollektiva förbindelser lokalt
och regionalt. Området har goda förutsättningar för att gå och cykla, vilket minskar behovet
av bilkörning.
Inga miljökvalitetsnormer kommer att påverkas som en följd av planens genomförande.
Planområdet påverkar inga naturreservat eller viktiga områden för friluftsliv eller naturmiljö.
För planförslaget anses förtätningsaspekten främja hållbar utveckling, vilket konkret innebär
att mark avsedd för parkering i centralt läge kan omvandlas till mark för bostadsändamål. Inga
oexploaterade områden tas därmed i anspråk.
Riskerna för människors hälsa eller för miljön bedöms som små. Ljud- och bullernivåer
bedöms vara acceptabla inom planområdet.

7.2

Ekonomiska konsekvenser
Planen ger inga direkt negativa ekonomiska konsekvenser för Falkenbergs kommun, utan
innebär möjlighet till fler antal boende i kommunen.
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Förtätning innebär att utbyggda system, så som infrastruktur, kollektivtrafik, ledningar mm
kan användas av fler utan större investeringar.
Genomförandet och framtagandet av detaljplanen innebär kostnader för exploatören, FABO.
7.3

Sociala konsekvenser
Planförslaget innebär en förtätning av bostadsområdet, vilket bidrar till en sammanhållen
tätort. Planförslaget ger en möjlighet att tillskapa nya värden när en parkeringsyta kan
omvandlas till en boende miljö.
I området kring planområdet finns tillgång till olika typer av boende, så som enfamiljshus och
flerbostadshus. Det nya bostadshuset förväntas innehålla hyresrätter som bidar till ett ökat
utbud av hyresrätter i ett centralt läge.
Närmiljön kring planområdet utgörs av gaturum, privata miljöer i form av enskilda
villaträdgårdar, samt gårdar till befintliga flerfamiljshus. Lekplats och allmänna grönytor
finns i närområdet. Ett genomförande av planförslaget ökar kvaliteten på befintliga grönytor.
Planområdets läge i centrala Falkenberg innebär tillgång till service såsom affär och skola.
Tillskottet av bostäder skapar fler boende i närområdet, men bedöms inte vara så pass stort att
det direkt genererar etablering av nya servicefunktioner.

8

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planen har utarbetats av Samhällsbyggnadsavdelningen på Falkenbergs kommun i samarbete
med Arkitekterna Krook & Tjäder AB. I planarbetet har även Charlotte Ljung och Janna
Andersson deltagit.
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