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Samråd 18 maj – 15 juni 2022 

 

Planhandlingar: 

 Planbeskrivning, 2022-04-28 

 Plankarta och illustrationskarta, 2022-04-28 

Övriga handlingar: 

 Grundkarta, Metria AB, 2022-04-08 

 Fastighetsförteckning, 2022-04-08 

 Undersökning om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan, 2022-04-12 

 VA- och dagvattenutredning, COWI, 2019-01-31, rev 2022-04-28  

 Planeringsunderlag Geoteknik, Sigma Civil, 2018-03-16 

 Miljöteknisk markundersökning, ÅF, 2018-03-27 

 PM Bullerutredning, SWECO, 2018-03-08 

 PM, Avledning av vatten från detaljplan för Skrea 29:1 mfl fastigheter, 2018-07-20 

 Trafikutredning, Norconsult, 2022-04-28 

 

Handlingar finns att läsa på: 

 Stadshuset, Rådhustorget 3C, Falkenberg 

 Kommunens hemsida: kommun.falkenberg.se/detaljplaner 

 

Samrådsmöte 

Öppet hus med drop- in hålls måndagen den 23 maj mellan kl17.00- 19.00 i lokal 

”Hållbarheten” (KS-salen), ingång från Rådhustorget, där det finns möjlighet att se och ställa 

frågor kring planförslaget.  

 

Skriftliga synpunkter skickas till: 

e-post: plan@falkenberg.se 

eller 

Falkenbergs kommun 

Plan- och Bygglovsavdelningen 

311 80 Falkenberg 

 

Upplysningar om detaljplanen lämnas av: 

Nadja Ricklund 0346 - 88 60 59 

https://kommun.falkenberg.se/detaljplaner
mailto:plan@falkenberg.se
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1 INLEDNING 

1.1 Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med en blandning av 

friliggande småhus, radhus och flerbostadshus. Den nya bebyggelsen går i linje med 

kommunens bostadsförsörjningsmål. Vidare syftar planförslaget till att säkerställa en 

kapacitetsstark dagvattenhantering som motverkar översvämning inom och norr om 

planområdet.  

Planförslaget säkerställer trafiksäkra tillfartsvägar, en utbyggd dagvattenhantering, en fullgod 

bullerhantering och skydd mot bollar från den angränsande golfbanan.  

Förslaget innebär att två stora villafastigheter och en stor fastighet som tidigare använts för 

motellverksamhet ersätts och kompletteras med totalt cirka 60 bostäder i varierande 

bostadstyper. De två villafastigheterna kompletteras med 15 småhustomter. Den tredje 

fastigheten ges en flexibel inriktning där huvudförslaget innebär att ca 45 bostäder i 

flerbostads- och radhusform ersätter befintlig byggnad. Flexibiliteten utgörs av att fastigheten 

även kan styckas av till mindre villafastigheter, däremot inte friliggande småhus i östra 

planområdet. Denna fastighet ska saneras innan ny exploatering kan inledas. 

1.2 Planens handläggning, bakgrund och tidplan 

Detaljplanen består av en juridisk plankarta med planbestämmelser. Till planen hör 

planbeskrivning, illustrationskarta m.m. Dessa ska vara vägledande och underlätta förståelsen 

av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. De har 

ingen egen rättsverkan. 

Kommunstyrelsen gav 2016-02-02 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för de aktuella fastigheterna. Datumet gäller som planstart. Detaljplanen ska pröva 

möjligheten att uppföra bostäder på fastigheterna.  

Uppskattad tidplan 

 Samråd våren 2022 

 Granskning hösten 2022 

 Antagande våren 2023 

 

1.3  Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget i sydöstra Falkenberg, cirka 5 km från Falkenbergs centrum. Området 

avgränsas i norr av Falkenberg golfklubbs golfbana och i syd av Skreavägen. I öster angränsar 

planområdet till ett skogsparti och i väst av betesmark. Den södra delen av området på andra 

sidan Skreavägen utgörs av skogsmark som ägs av Svenska kyrkan och den norra delen utgörs 

av ytor tillhörande brukshundklubben. 
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Planområdet är cirka 5 ha stort. 

 

Karta över Falkenberg tätort, planområde markerat med röd figur.  

Marken inom planområdet ägs huvudsakligen av de tre fastighetsägare till fastigheterna Skrea 

29:1, 14:6 och Källstorp 1:20 samt västra planområdet utgörs av fastigheten Källstorp 1:16. 

Mindre delar av planområdet ägs av Falkenbergs kommun (Källstorp 1:16) samt de privata 

fastighetsägarna till Skrea 8:4, 14:5 och 6:45. I den senare fastigheten ingår en smal 

markremsa till Skreavägen, vilken utgör tillfartsvägen till fastigheten.  
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Karta med befintlig bebyggelse. Planområde markerat med rött.   

1.4  Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Detta innebär att inga 

planförändringar får göras under denna tid mot berörda fastighetsägares vilja. Efter 

genomförandetidens slut gäller fortfarande planbestämmelserna till dess att de upphävs eller 

ändras. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 

med detaljplanen men efter genomförandetiden kan planen ändras eller upphävas utan att 

fastighetsägaren har rätt till ersättning. 

1.5  Allmän plats 

Inom denna detaljplan finns följande bestämmelse för allmän plats. För allmän plats är 

kommunen huvudman.  

 

Beteckning Bestämmelse Innebörd   

GATA1 Huvudgata 

Gator som är avsedda för Skreavägen med 

blandad trafik såsom bilister, kollektivtrafik samt 

trafikseparerade ytor för gående och cyklister. 

Busshållplats kan även anordnas inom GATA.  

GATA2 Lokalgata 

Lokalgator avsedda för biltrafik med låg hastighet 

i bostadskvarter. Trottoar på var sida av gatan för 

gående.  

NATUR Natur Yta för dagvattenhantering och betesmark. 

u1 

Markreservat 

för 

allmännyttiga 

underjordiska 

ledningar 

Marken ska vara tillgänglig för allmänna 

underjordiska ledningar och får inte förses med 

byggnad 

 Utfartsförbud 

Säkerställa att inga direkta utfarter från 

bostäderna sker mot Skreavägen, utan ska ske via 

Gata2.  

damm1 

Damm för 

fördröjning av 

dagvatten ska 

finnas 

Inom egenskapsområdet får en damm för 

fördröjning av dagvatten anläggas för att 

säkerställa lokalt omhändertagande av vatten och 

minska risken för översvämning vid skyfall 

1.6  Huvudmannaskap 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att kommunen är ansvarig för 

allmän plats i detaljplanen. I detaljplaner där kommunen är huvudman ska den all männa 

platsen också ägas av kommunen. 
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1.7  Kvartersmark 

Kvartersmark i en detaljplan innebär att marken främst är avsedd för bebyggelse för enskilt 

ändamål eller allmänna verksamheter. Kvartersmark ägs och/eller förvaltas av privata aktörer 

och i huvudsak inte av kommunen. Planen ska ge möjligheter till ett nytt bostadskvarter i 

Skrea, Falkenberg. Inom planområdet föreslås blandade bostadstyper såsom friliggande 

småhus, rad- och kedjehus samt flerbostadshus. Planen är flexibelt utformad för att vara 

aktuell under lång tid.  

Inom denna detaljplan finns följande bestämmelser för kvartersmark.  

 

Beteckning Bestämmelse Innebörd 

B Bostäder 

Olika former av boende där man bor 

varaktigt. Även bostadskomplement 

ingår i användningen. 

R1 Golfbana 

Användningen golfbana bedöms vara 

en typ av besöksanläggning. Även 

komplement till verksamheten ingår i 

användningen. 

 

Marken får inte förses med 

byggnad 

Markens begränsning syftar till att 

reglera byggnadernas placering i 

anslutning till allmän platsmark och 

markreservat för allmännyttiga 

underjordiska ledningar. Detta för 

lämpligt avstånd till exempelvis 

gata/golfbana och även säkerställa att 

inga byggnader uppförs ovanpå 

allmännyttiga underjordiska 

ledningar. 

 

Marken för endast förses med 

komplementbyggnad 

Markens begränsning syftar till att 

undvika huvudbyggnader i närhet av 

exempelvis Gata pga 

bullerproblematik närmast 

Skreavägen. 

d1 
Minsta fastighetsstorlek är 

800 m2 

Säkerställa att de friliggande 

småhusen får en tillräcklig fastighet 

för att uppföra huvudbyggnad, 

garage, komplementbyggnader samt 

grönytor. 

h1 Högsta nockhöjd är 8.0 meter  Möjliggöra 2 våningsplan 

h2 
Högsta nockhöjd är 10.0 

meter  
Möjliggöra 3 våningsplan 

 Högsta nockhöjd på 

komplementbyggnader är 4.5 

Möjliggöra 1 våningsplan för 

komplementbyggnader 



 8 (32) 

 

meter och minsta taklutning är 

20 grader 

 

Högst 30 % av fastighetsarean 

får bestå av mark som är 

hårdgjord eller utgörs av 

byggnader 

Bestämmelsen innebär minskad risk 

för skada vid eventuell översvämning 

om vatten kan infiltreras lokalt. 

n1 

Träd med större diameter än 

20 cm vid 80 cm höjd, får 

endast fällas om det är sjukt 

eller utgör en säkerhetsrisk 

Bestämmelsen innebär att befintliga 

träd bevaras för att spara befintlig 

trädridå mot golfbanan i norra 

planområdet samt bevara ek i södra 

planområdet. 

n2 Parkering  

Bestämmelsen möjliggör 

parkeringsändamål inom 

kvartersmark. 

u2 

Markreservat för 

allmännyttiga underjordiska 

ledningar 

Marken ska vara tillgänglig för 

allmänna underjordiska ledningar och 

får inte förses med byggnad. 

g1 

Markreservat för 

gemensamhetsanläggning för 

vägändamål 

Bestämmelsen möjliggör ett 

markreservat för 

gemensamhetsanläggning för 

vägändamål 

g2 

Markreservat för 

gemensamhetsanläggning för 

parkeringsändamål 

Bestämmelsen möjliggör ett 

markreservat för 

gemensamhetsanläggning för 

parkeringsändamål 

 Minsta takvinkel är 20 grader 

Bestämmelsen möjliggör en minsta 

takvinkel för att säkerställa enhetlig 

gestaltning av taklandskapet bland 

föreslagen bebyggelse 

f1 Ej friliggande småhus 

I östra planområdet föreslås rad- och 

kedjehus samt flerbostadshus för att 

skapa blandade boendetyper inom 

planområdet. 

 Källare får inte finnas 
På grund av risken för översvämning i 

planområdet tillåts inte källare. 

 

Lägsta tillåtna golvnivå är 0,4 

meter över marknivån vid 

förbindelsepunkten för 

dagvatten 

Bestämmelsen innebär minskad risk 

för skada vid eventuell översvämning. 

ex 
Största byggnadsarea är X m2 

per fastighet 
Bestämmelsen innebär att byggrätten, 

ej prickad mark, kan bebyggas med X 
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kvadratmeter på bottenplan per 

fastighet. 

ey Största byggnadsarea är X m2  

Bestämmelsen innebär att byggrätten, 

ej prickad mark, kan bebyggas med X 

kvadratmeter på bottenplan. 

ez 

Största byggnadsarea för 

komplementbyggnader är 40 

m2 per fastighet 

Bestämmelsen innebär att byggrätten 

för komplementbyggnader, ej prickad 

mark, kan bebyggas med X 

kvadratmeter på bottenplan per 

fastighet. 

a1 

Startbesked får inte ges för 

bostäder förrän 

markförorening har sanerats 

till nivå ”känslig 

markanvändning 

Bestämmelsen innebär att det inför 

varje nybyggnation behöver göras en 

undersökning av vilka föroreningar 

som finns lokalt på just den specifika 

platsen, det kan även finnas under 

nuvarande byggnader. 

a2 
Marklov krävs även för 

fällning av träd 

Bestämmelsen innebär att befintlig 

trädridå mot golfbanan i norra 

planområdet samt ek i södra 

planområdet bevaras. 

 

2 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

2.1 Kommunala mål och bostadsförsörjningsprogram 

Falkenbergs kommuns vision är "Vi växer för en hållbar framtid" med ambitionen att 

kommunens befolkning ska växa stabilt och kommunen ska bli ett föredöme bland svenska 

kommuner när det gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Utifrån detta har 

kommunen formulerat tre definierade målområden för att nå visionen. (2019) 

 Västsveriges starkaste näringsliv. 

 Ett föredöme inom hållbarhet 

 Välfärd med god kvalitet 

Enligt Falkenbergs bostadsförsörjningsprogram för 2017–2021 behöver 250 nya bostäder 

färdigställas per år under perioden 2016–2020. I programmet framgår det bl a att nya 

detaljplaner ska vara långsiktiga med bestämmelser som tillåter ett mer flexibelt och 

variationsrikt byggande. Utgångspunkten ska vara att skapa attraktiva bostadsområden med 

variation.  

2.2 Översiktsplan, DÖP och gällande detaljplaner 

I översiktsplanen ÖP 2.0 antagen 2014-06-27, finns fem övergripande strategier formulerats. 

Av dessa berörs framförallt strategi 1 Planera för en hållbar samhällsutveckling, strategi 2 

Satsa på hållbara person- och godstransporter samt strategi 3 Förstärk Falkenberg stad av 
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föreliggande planläggning. Översiktsplan pekar ut området som befintligt tätortsområde och 

föreslår det som område för blandad bebyggelse. 

Delöversiktsplanen DÖP Falkenberg (2007) redovisar planområdet som område för 

bebyggelse: bostäder, service mm. Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-14 att området främst 

ska innehålla bostäder. Området motiveras i DÖP av att Skrea Motell utgör ett större 

exploaterat område, utan naturvärden och i behov av utveckling/förnyelse. DÖP:en framhåller 

även att all anslutande bebyggelse bör ingå och regleras i detaljplan. 

Planförslaget bedöms förenligt med översiktsplanens och delöversiktsplanens 

rekommenderade markanvändning. 

Planområdet är tidigare inte detaljplanelagt. I öst gränsar planområdet till Detaljplan för Skrea 

8:2 m fl. I direkt anslutning till planområdet föreskriver denna plan naturmark. I väst gränsar 

planområdet till Detaljplan för Källtorp 1:52 m fl, vilken föreskriver naturmark i angränsning 

till planområdet.  

3 AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN  

3.1 Hushållningsbestämmelser, riksintressen och Natura 2000 

Planområdet omfattas av riksintresse för kust, turism och friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap 2 

§. Detaljplanen är utveckling av befintlig bebyggelse och riksintresset bedöms inte påverkas 

negativt av planförslaget. Vidare ligger planområdet norr om riksintresse för högexploaterad 

kust samt rörligt friluftsliv.  

Natura 2000-området Ätran ligger som närmast ungefär 1500 meter från aktuellt planområde 

och bedöms inte påverkas. 

3.2 Miljökvalitetsnormer 

Inga vattenförekomster påverkas direkt av ett genomförande av planförslaget. Avrinning sker 

till havet och förutsatt att dagvattnet renas och fördröjs lokalt innebär planförslaget ingen 

negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Årsdygnstrafiken på Skreavägen uppgår i dagsläget till ca 1250 fordon och 

miljökvalitetsnormerna för luft överskrids inte. Den trafikökning planförslaget bedöms 

medföra anses inte innebära att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids i framtiden heller. 

Det omgivningsbuller som planområdet exponeras för eftersträvas att hållas på en nivå som 

inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Planen utformas så att Naturvårdsverkets 

riktlinjer uppfylls. 

3.3 Strandskydd och biotopskydd 

Planområdet berörs inte av strandskydd. Det finns inte några biotopskyddade objekt inom 

planområdet.  
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4 UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

4.1 Kommunens ställningstagande 

En undersökning om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan, dat. 2022-04-12, 

har tagits fram. Kommunens ställningstagande är att planförslaget inte bedöms ge upphov till 

betydande miljöpåverkan, vilket kan komma att ändras under planarbetets gång. 

5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

5.1 Natur 

Mark, vatten och vegetation 

Planområdet utgörs i huvudsak av tomtmark kring två friliggande småhus samt hårdgjord 

mark kring ett tidigare motell och drivmedelsförsäljning. De två villatomterna har varsin 

större trädgård. En av dessa används till viss del till granodling. Längs med planområdet norra 

gräns går ett skogsparti som utgörs av blandskog. Norr om planområdet och skogspartiet 

ligger Falkenbergs golfklubb. Den västra delen av planområdet utgörs av jordbruksmark 

klassificerad som betesmark. Enligt 3 kap. 4 § första stycket Miljöbalken är jord- och 

skogsbruk av nationell betydelse. Enligt Miljöbalken får endast brukningsvärd jordbruksmark 

tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. 

Planförslaget möjliggör en dagvattendamm i västra planområdet längs med Skreavägen. I 

detta fall bedöms en dagvattendamm på betesmarken vara ett väsentligt samhällsintresse 

eftersom detaljplanen möjliggör bostäder och att föreslagen bebyggelse är beroende av att 

dagvattnet kan omhändertas inom planområdet. Dagvattendammen bedöms inte kunna 

placeras på någon annan plats. Användningen dagvattendamm och betesmark bedöms kunna 

kombineras. 

Planområdet omfattas inte av några höga naturvärden enligt naturvårdsprogram och det finns 

inga inventerade nyckelbiotoper i området. I västra planområdet finns en ek som planeras att 

bevaras med föreslagen planutformning. Vidare finns det inga uppgifter om fridlysta eller 

hotade arter inom planområdet. Däremot ligger planområdet mitt i en värdefull grönkorridor 

som sträcker sig runt den befintliga bebyggelsen. Grönytorna och golfbanan runt planområdet 

är biotopytor med Klass 4, naturvärden. Dessa ytor tillsammans med Slättenskogen söder om 

Skreavägen ingår i grönkorridoren. Planförslaget tar hänsyn till behovet av denna 

sammanhängande grönkorridor. 

I områdets mellersta del sträcker sig en stenmur i nord-sydlig riktning. Cirka 5 km från 

planområdet finns Vinbergs naturreservat och närmaste vattenskyddsområde ligger cirka 2 km 

norr om planområdet. 

Ett genomförande av planförslaget innebära att området bebyggelse och andelen hårdgjord 

mark ökar. Förutsatt att dagvatten renas och fördröjs inom planområdet innebär planförslaget 

ingen större påverkan på vattenkvaliteten inom planområdet 

Från golfbanan norr om planområdet sluttar det svagt mot planområdet. Planområdet är 

relativt flackt bortsett från en mindre knalle i den norra gränsen mellan Skrea 14:6 och 

Källstorp 1:20 och en kraftig sluttning åt norr i det nordöstliga hörnet av planområdet. 
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Topografin varierar inom planområdet från +25,7 meter i den västra delen till +29,0 meter i 

den östra delen. 

En relativt ytlig grundvattennivå har observerats på 0,5 till 2,2 meters djup, motsvarande 

nivåer mellan +23,5 meter och +28,5 meter. Vattennivåer har observerats i öppna 

provtagningshål mellan 0,5 och 1,0 meters djup, motsvarande nivåer mellan +25,2 och +28,0. 

Grundvattenytan följer topografin i stora drag och bedöms utgöra ett öppet 

grundvattenmagasin som sträcker sig över hela området. Grundvattenflödet bedöms strömma i 

riktning parallellt med Skreavägen mot nordväst. 

Geoteknik och radon 

En geoteknisk undersökning har gjorts för området, 2018-03-16. I den västra delen av området 

består översta lagret av friktionsjordar som underlagras av kohesionsjordar. I 

friktionsjordlagret ligger ett tunnare lager av organiskt material. I de centrala delarna av 

planområdet består det översta jordlagret generellt av organiska jordar som underlagras av 

friktionsjordar. I någon undersökningspunkt underlagras friktionsjorden av ett tunnare lager 

av organiskt material som i sin tur underlagras av kohesionsjord och i en annan påträffades 

organiskt material inlagrat i friktionsjorden. I de östra delarna av planområdet ligger 

fyllnadsmaterial överst som underlagras av friktionsjordar.  

Djupet till berg inom planområdet varierar mellan 1 och 20 meter.  

Eftersom jorden huvudsakligen utgörs av friktionsjord bedöms inga generella 

stabilitetsproblem föreligga. Vid uppfyllnad med mäktigheter som överstiger 1 meter bör dock 

stabilitetsanalyser utföras för att säkerställa totalstabiliteten, framför allt mot Skreavägen. 

Inga större sättningsproblem bedöms föreligga men då sättningarnas storlek till stor del beror 

på grundläggningens utformning i kombination med lasternas storlek måste 

kontrollberäkningar utföras när mer detaljerat underlag om planerade byggnader och 

höjdsättning inom området finns tillgängliga. Uppfyllning för att undvika höga 

grundvattennivåer kommer även ge upphov till sättningar hos den underliggande jorden. 

Sättningarna kommer att bli relativt små och bildas relativt omgående. Hur stora sättningarna 

blir beror i stor utsträckning på vilken typ av samt hur mycket material som används. 

Aktuellt område bedöms tillhöra normalriskmark med avseende på markradonhalter. 

Grundläggning skall utföras radonskyddade.  

Grundläggning föreslås utföras med platta på mark. All organisk jord ska schaktas bort innan 

grundläggning utförs. Grundläggningen ska ske med icke tjälfarliga material och schaktbotten 

ska packas så att bärigheten och den dimensionerande bärförmågan uppfyller gällande 

föreskrifter. Ett materialavskiljande lager ska utläggas på samtliga schaktbottnar. 

Förutsättningarna för grundläggningsrekommendationer baseras på föreslagen utbyggnad med 

lättare huskonstruktion om maximalt 3 våningar i byggnadshöjd. För större laster alternativt 

högre byggnadshöjder rekommenderas en omvärdering av eventuellt behov av förstärkt 

grundläggning. 

Arkeologi och fornlämningar 

Inga kända fornlämningar förekommer inom planområdet. I Hallandsinventeringen 2005–

2010, framtagen av Falkenbergs kommun ansågs hotellet i östra delen av planområdet ha ett 
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särskilt kulturhistoriskt värde, klassificering C. Hotellet brann ned i november år 2021 och 

bedöms därför inte längre ha något kulturhistoriskt värde. 

5.2 Bebyggelse 

Bostäder och service 

Planområdet utgörs idag i huvudsak av tre fastigheter. Två av fastigheterna är småhustomter 

med en bostad vardera. Den tredje fastigheten är i sin helhet exploaterad och bebyggd med 

äldre enplans byggnader som byggts i omgångar. Byggnaderna har tidigare inrymt 

bensinstation samt motell och restaurang. Hotellet brann ned i november år 2021. Norr om 

planområdet ligger en golfbana och söder om planområdet ligger ett skogsparti, ett småhus 

samt en brukshundklubb. För skogspartiet söder om planområdet sker ett parallellt planarbete 

för att pröva bostadsändamål.  

Närmaste livsmedelsbutik ligger vid Kristineslättsallén ca 3 km från planområdet och 

närmaste vårdcentralen ligger ca 1 km från planområdet. Den närmaste förskolan är cirka 1,5 

km väster om planområdet och grundskola är Hjortbergsskolan, årskurs F-6, som ligger ca 3,5 

km från planområdet. I närheten av skolan finns äldre- och gruppboende samt kommersiell- 

och offentlig service.  

Detaljplanen tillåter att 15 friliggande småhustomter styckas av från de två befintliga 

villafastigheterna. De befintliga villorna bevaras, men får mindre tomter. Befintlig bebyggelse 

på motellfastigheten ersätts med ett flexibelt förslag där huvudalternativet består av rad- och 

flerbostadshus med sammanlagt cirka 45 bostäder.  

Det föreslagna flerbostadshuset tillåts uppföras med nockhöjd på 10 meter. Radhusen tillåts 

uppföras med nockhöjd på 7,5 meter samt friliggande småhus tillåts uppföras med nockhöjd 

på 8,0 meter. Planförslaget kommer därför inte att innebära någon ökad beskuggning av 

befintlig bebyggelse. 
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Föreslagen illustrationskarta över planområdet.  

Föreslagen utbyggnad medför att bebyggelsen i Skrea på ett tydligare sätt knyts samman med 

centrala Falkenberg. En befintlig gång- och cykelbana på södra sidan av Skreavägen förstärker 

detta ytterligare. Utveckling av den befintliga tätorten står inte i strid med riksintresset 

högexploaterad kust. 

 

  

Befintlig drivmedelstation samt motell inom 

planområde. 

Golfbana norr om planområde. 
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Befintligt småhus i västra planområdet Befintligt småhus mellan bensinstation/hotell och 

småhus i västra planområdet.  

Landskapsbild och kulturmiljö 

Det finns inga höga kultur- eller arkitektoniska värden eller någon känslig landskaps- eller 

stadsbild inom eller i anknytning till planområdet. 

5.3 Friytor, rekreation och lek 

Lek och rekreation 

Planområdet ingår inte i något område för rekreation och friluftsliv enligt riksintressen i 

miljöbalken 3 och 4 kap. 

I dagsläget har planområdet inte några särskilda värden för närrekreation. Området angränsar i 

norr till Falkenbergs golfklubb. Mellan planområdet och närmaste fairway finns ett skogsparti 

av visuellt värde. Cirka 500 m sydväst om planområdet ligger Slättens motionsspår. I 

anslutning till Slättens motionsspår finns ett större sammanhängande grönområde. En ny 

lekplats föreslås i det parallella planarbetet Skrea 6:45. Den planerade lekplatsen ligger cirka 

50 meter söder om planområdet.  

Tillgänglighet och trygghet 

Utbyggnad av bostäder medför en ökad trygghet för gående och cyklande som färdas utmed 

Skreavägen. Den busshållplats som angränsar till planområdet bidrar till planområdets 

tillgänglighet.  

Grönstruktur 

Västra delen av planområdet utgörs huvudsakligen av betesmark samt tomtmark kring två 

friliggande småhus med grönytor såsom vildvuxen vegetation och blandskog längs med 

Skreavägen. En av villatomterna bedriver granodling som angränsar till det tidigare motellet i 

öster. En ek finns öster om befintligt småhus i västra planområdet. I östra delen av 

planområdet är det mestadels hårdgjord mark. Norr om planområdet finns en bård av tallskog 

som utgör en visuell barriär mellan planområdet och golfbanan. Den nordvästligaste delen av 

planområdet samt ytan väster om området utgörs av betesmark. 

I Falkenbergs grönstrukturplan, upprättad år 2015, ingår planområdet i en utvecklingskoppling 

för grönstruktur. I ”Tätortsnära natur i Falkenberg” från år 2011 angränsar planområdet till 

biotopskydd, klass 4, naturvärden.   
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Karta över naturvärden från ”Tätortsnära natur i Falkenberg” 2011.  

Planområde markerat med röd ring.  

 

Stor del av planområdet kommer att omvandlas till tomtmark med föreslagna småhus samt 

bostadsgårdar till flerbostadshus. Viss del hårdgjorda ytor tillkommer för angöring och 

trafikytor. Två dagvattendiken i sydlig-nordlig riktning från Skreavägen mot Golfbanan 

föreslås anläggas med träd längs med dikena. Befintlig ek i västra planområdes bevaras.  

5.4 Gator och trafik 

Trafikföring 

Planområdet ligger intill Skreavägen vilken är en kommunal väg med hastighetsgränsen 50 

km/h. Vägen fungerar som tillfartsväg för boende och verksamheter som ligger längs 

Skreavägen. Belysning för vägen är placerad intill GC-banan som går längs med Skreavägen. 

Det finns en befintlig tillfartsväg för underhållsfordon till golfbanan som går genom 

planområdet.  

Dagens trafikmängd för Skreavägen är 1238 ÅDT (årsdygnstrafik), uppmätt i juni 2017. 

Trafiken på Skreavägen har 25% andel tunga fordonspassager. Prognostiserad trafikökning till 

2040 enligt Trafikverkets uppräkningstal är 1683 ÅDT.  

Ett förslag för utformning för gatunätet inom planområdet har tagits fram, se kartbild nedan. 

Utformningen av gatorna har anpassats till en serviceväg till golfbanan som kommer att ligga 

genom området. Det nya området kommer att få två utfarter mot Skreavägen, vilket leder till 

mindre kapacitetspåverkan på respektive korsning. Dimensionerande fordon för gatorna och 

korsningarna är Lbn (normallastbil). 
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Planutformning, Norconsult – trafikutredning, 2022-04-08 

 

Den tillkommande trafikmängden på ca. 300 fordonsrörelser per dygn från det nya området 

bedöms vara inom storleksmängden att kapaciteten på Skreavägen inte påverkas. Trafiken 

kommer även att delas upp på två utfarter vilket är positivt för kapaciteten för respektive 

korsning. 

Gatubredderna inom området har dimensionerats för att tillåta lastbil och personbil att mötas. 

Inom planområdet föreslås fyra olika gatusektioner, Gata 1-4. Gata 1 är i östra planområdet 

vid föreslagna flerbostadshus och radhus. För Gata 1 så kommer hela gatan ligga inom 

kvartersmark och därmed inte få ett fastställt vägområde inom detaljplanen. Sektionen som 

föreslås har en 5,5 meter bred körbana och 1,5 meter gångbana på båda sidor om gatan med 

plats för belysning intill gångbanan, se typsektion nedan.  

Gata 1 

Gata 3 

Gata 2 

Gata 4 
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Typsektion gata 1.  

 

Gata 2 är den östra infarten till planområdet och blir den mest använda infarten till området då 

störst antal fordon har det som närmsta infart. Även fordonen som ska nå golfbanans 

serviceväg kommer att använda infarten. Gatan dimensioneras därför med en gatubredd av 6 

meter. En gångbana med en bredd på 1,5 meter föreslås intill körbanan för att nå 

busshållplatsen. Belysningen föreslås intill gångbanan, se typsektion nedan. 

 

Typsektion gata 2.  

 

Gata 3 och 4 är den västra infarten till planområdet samt gatan mellan västra och östra 

infarten. föreslås med en gatubredd på 6 meter där gatan utformas med ett motveck för 

hantering av dagvatten. Gatans karaktär som villagata samt låga trafikmängd bidrar till att det 

bedöms som tillräckligt med blandtrafik. Belysning planeras längs gatan, se typsektion nedan.   
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Typsektion gata 3 och fyra.  

 

Höjdsättningen på gatorna inom området är planerade med lutningar på minst 5-7 promilles 

lutning för att få tillräcklig avrinning av dagvatten och lutning på planerade ledningar. Inom 

området längs bostadsgatorna utformas gatorna med ett motveck för att hantera dagvatten. Det 

innebär att rännstensbrunnar och dagvattenledningar anläggs längs gatorna. Dagvattnet från 

lokalgatorna föreslås avledas till en ny dagvattendamm väster om planområdet. Se även VA- 

och dagvattenutredning, COWI, 2019-01-31 för mer utförlig information. 

Två nya passager föreslås över Skreavägen för att nå den befintliga GC-banan söder om 

Skreavägen från planområdet. Passagerna planeras norr och söder om de planerade infarterna 

till området för att skapa en inramning av området längs Skreavägen. Passagerna planeras som 

förhöjda gångpassager enligt VGU med en mittrefug som har en bredd på 2 meter. De 

förhöjda passagerna kommer att bidra till en lägre hastighet längs den aktuella sträckan på 

Skreavägen. Den södra passagens läge är anpassat planerad exploatering söder om 

Skreavägen. 

En infart till den planerade exploatering söder om Skreavägen har samordnats med 

utformningen föreslagen i denna utredning. En fyrvägskorsning föreslås. Alternativet med 

förskjutna 3-vägskorsningar förkastades med anledning av att utrymmet inte fanns inom den 

södra exploateringen att flytta infarten längre västerut. Trafiksäkerhetsmässigt bedöms en 

fyrvägskorsning fungera eftersom det förväntas vara en försumbar del av trafiken som vill 

köra tvärs Skreavägen då inget av planområdena planerar att ha några målpunkter utöver 

bostäder. 

Gång- och cykel 

Skreavägen har en nyanlagd GC-bana längs vägen som är separerad från körbanan med GCM-

stöd. En cykelpotentialstudie har gjorts för Halland vilken undersökte potentialen för att cykla 

till och från arbete och studier där tids- och avståndsintervaller användes för att utreda 

potentiella restider och resvägar. I studien visas det att Skreavägen är ett potentiellt stråk för 

arbetspendling. Gång- och cykelbanan kan öka möjligheten till hållbara transporter från 

planområdet till social och kommersiell service i Falkenberg och Skrea. På bostadsgatorna 

sker gång- och cykeltrafik blandat med biltrafiken. Trygga gångvägar till busshållplatsen 
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säkras. Trygga övergångar från planområdet till gång- och cykelbanan behöver även 

säkerställas.  

Vid flerbostadshusen anläggs cykelparkering. 

Exploateringen som möjliggörs i planen motiverar ytterligare utbyggnad av infrastruktur och 

kollektivtrafik utmed Skreavägen vilket kan bidra till att Prästaliden och Skrea kyrkby knyts 

närmare staden. 

Kollektivtrafik 

Området har relativt god tillgång till kollektivtrafik. Från hållplatsen Skrea Lunnaslätt som 

angränsar till planområdet går buss 351 mot Falkenbergs och Halmstads centrum 1-2 gånger i 

timmen i vardera riktning. Ett genomförande av detaljplanen och utbyggnaden vid Prästaliden 

och Skrea kyrkby innebär ett utökat resandeunderlag som kan stödja möjligheten till utbyggd 

kollektivtrafik. 

Detaljplanen möjliggör att de två befintliga lägena för hållplatsen Skrea Lunnaslätt får nya 

placeringar och utformningar. Hållplatserna har idag en enkel utformning utan plattformar. I 

västlig riktning är hållplatsen utformad med en bussficka och i östlig riktning stannar bussen i 

körbanan. Nya utformning föreslås med bussfickor, plattform och väderskydd i båda 

riktningar enligt VGU. Bussfickorna planeras med 3 meters bredd och plattformen med 3,5 

meters bredd för att tillåta väderskydd och tillgänglighetsanpassning. Gångvägen intill Gata 2 

planeras fortsätta intill Skreavägen för att nå det nya hållplatsläget. 

Parkering 

Parkering löses av fastighetsägare för respektive fastighet i enlighet med kommunens 

parkeringsnorm, antagen av kommunfullmäktige 2011-03-29. I Falkenbergs parkeringsnormer 

finns det tre geografiska indelningar där planområdet ingår i ’Övriga Falkenbergs centralort’.  

Parkeringsnormen anger 11 platser per 1000 m2 BTA för bostäder i flerbostadshus. För 

bostäder i enbostadshus (villa, radhus, kedjehus, parhus) anger den 1,7 platser/hus vid 

samlokaliserad parkering alternativt 2 platser/hus vid parkering på egen tomt. Inom 

planområdet föreslås parkering till friliggande småhus löses inom respektive fastighet samt 

parkering till rad- och kedjehus samt flerbostadshusen löses genom gemensamhetsanläggning 

i östra planområdet.  

5.5 Hälsa och säkerhet 

Riskerna för människors hälsa bedöms inte påverkas negativt av planförslaget.  

Farligt gods 

Planområdet omfattas inte av restriktionsområde för farligt gods på väg eller järnväg.  

Skyddsavstånd till golfbana 

Norr om planområdet ligger Falkenbergs golfbana. Slagriktningen på den närmaste banan är 

parallellt med norra planområdet i västlig riktning. Ingen utslagsplats (tee) är i närheten av 

planområdet, en skogsridå avskiljer planområdet från golfbanan. Skogsridån kommer att 

bevaras i detaljplaneförslaget och planläggs som kvartersmark – golfbana med 
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planbestämmelse om marklov för fällning av träd. På den smalaste stället är skogsridån cirka 

25 meter bred räknat från fastighet Skrea 14:6 fastighetsgräns.  

Buller och vibrationer 

En översiktlig bullerutredning har tagits fram till det initiala bebyggelseförslaget (2018-03-

08). Väg 767 och Skreavägen är de huvudsakliga bullerkällorna. E6 och Västkustbanan 

bedöms även påverka bullersituationen. Bullerberäkningarna på de tre vägarna har utgått ifrån 

2040 års trafikmängder.  

Lokalgatan i området har utvärderats utifrån två olika hastighetsbegränsningar, 50km/h och 30 

km/h.  

För trafikbuller gäller riktvärden enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

(SFS 2015:216). En ändring i förordningen med nya riktvärden trädde i kraft 2017-07-01. 

Riktvärdena innebär att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Vid en uteplats, om en sådan ska anordnas i 

anslutning till byggnaden, bör inte 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 

överskridas. Om ljudnivån om 70 dBA maximal ljudnivå överskrids vid uteplatsen, bör nivån 

dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 

06.00 och 22.00. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter bör den ekvivalenta ljudnivån vid bostadsbyggnadens 

fasad inte överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Om angivna ljudnivåer vid fasad överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad 

vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. Dessutom 

bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå 

inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Beräkningarna i utredningen visar att 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid byggnadernas fasader 

uppfylls vid både 50 km/h och 30 km/h. Vid 50 km/h visar dock utredningen att det vid några 

av småhusen närmast Skreavägen inte finns platser som både uppfyller ekvivalenta ljudnivån 

50 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA. Vid 30 km/h finns det lämpliga ytor för uteplats vid 

samtliga byggnader inom planområdet.  

Förorenad mark och vatten 

En miljöteknisk markundersökning har utförts för fastigheten Skrea 29:1, 2018-03-27. 

Eftersom fastigheten tidigare varit en bensinstation har föroreningssituationen för både mark 

och grundvatten undersökts. Utvalda jordprover har analyserats på petroleumprodukter, PAH, 

metaller inklusive kvicksilver samt PCB. Asfaltsproverna har analyserats med avseende på 

förekomst av PAH och grundvattenproverna har analyserats avseende filtrerade metaller 

inklusive kvicksilver, petroleumprodukter och PAH.  

I jordproverna upptäcktes PCB ytligt vid fasaden på ena byggnaden. Källan till den PCB-

förorenade jorden är med största sannolikhet fogar kring byggnadens fasad och fönster. 

Tjärasfalt eller hälsovådliga halter av petroleum upptäcktes inte. Grundvatten bedöms utifrån 

analysresultaten inte heller ha påverkats negativt av de verksamheter som förekommit på 

fastigheten. 
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Baserat på resultaten från analyserade prover rekommenderas i detta skede inga ytterligare 

undersökningar på fastigheten vad gäller grundvattnet och asfalten. Däremot medför 

förekomsten av PCB att ytterligare undersökning och sanering behövs. Inledningsvis ska en 

materialinventering i samtliga byggnader utföras för att identifiera omfattningen av 

miljöskadliga ämnen både på insidan och på utsidan av byggnaderna. Förekomsten av PCB 

kräver sanering för att det generella riktvärdet Känslig markanvändning, KM, ska uppfyllas.  

Rekommendationerna i den miljötekniska markundersökningen om vidare kontroller och 

sanering bör följas för att minimera risken att föroreningar lösgörs och i förlängningen 

kontaminerar nedströms liggande recipienter. 

Med tanke på de tidigare verksamheterna på fastigheten, såsom bensinstation, rekommenderas 

det även vid markarbeten, schaktning och avetablering av gamla installationer, att 

miljökontroll utförs på platsen. Detta för att de inte går att utesluta att det kan förekomma 

framför allt petroleumförorenade massor intill kvarvarande installationer i mark, såsom 

cisterner, centralpåfyllning och pumpöar.  

På grund av halterna PCB rekommenderas det att den framtagna rapporten delges 

tillsynsmyndigheten i Falkenbergs kommun. 

Risk för skred, erosion och översvämning etc 

Marknivån inom planområdet ligger i allmänhet på nivån +26 m. Planområdet är idag inte 

akut utsatt för risk för översvämning, däremot kan planområdet påverkas av stora 

vattenmängder i samband med skyfall och 100-års regn.  Fastigheterna inom planområdet har 

tidigare haft både mark- och källaröversvämning vid skyfall. Golfbanan, som ligger på en 

högre nivå än planområdet, har idag sina dräneringsledningar under planområdet med riktning 

mot Skreavägen. Däremot finns risk att regnvatten som når golfbanan kommer att rinna 

nedströms mot planområdet. För att begränsa risken för översvämning inom planområdet 

föreslås diken norr om planområdet för att motverka att vatten från golfbanan rinner ner mot 

planområdet samt att en dagvattendamm i västra planområdet anläggs som översvämningsyta. 

Dagvattendammen är dimensionerad för att kunna ta hand om dagvatten och skyfall från 

planområdet samt för avrinningsområdet norr om planområdet. Vid större regn än vad 

ledningssystemet är dimensionerat för så finns det risk att dagvatten svämmar upp på gatan i 

planområdet. För att detta vatten inte ska orsaka några skador på byggnader eller människor så 

är höjdsättningen av området mycket viktig. 

Planområdets avstånd till havet medför att det inte förväntas påverkas av en havsnivåhöjning. 

Det finns ingen risk för erosion eller skred i området.  

Risk för elektromagnetiska fält 

I västra planområdet finns ett restriktionsområde för kraftledning enligt Delöversiktsplan för 

Falkenbergs Centralortsområde, antagen år 2007. Restriktionsområdet ligger i närheten av den 

planerade dagvattendammen väster om föreslagen bostadsbebyggelsen. Enligt 

Delöversiktsplanen rekommenderas ny bostadsbebyggelse ej komma närmare än 30 meter från 

ledningarna på grund av eventuella hälsorisker av elektromagnetiska fält i anslutning till 

högspänningsledningar alternativt 25 meter i enskilda fall. Kraftledningen är numera 

borttagen och bedöms därför inte utgöra någon risk.    
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5.6 Teknisk försörjning 

Vatten, spillvatten och dagvatten 

En VA- och dagvattenutredning har tagits fram av COWI, år 2019, reviderad år 2022.  

Dagvatten 

Inga vattenförekomster påverkas direkt av planområdet. Planområdet har sin avrinning mot 

Kvicksandsbäcken. Kvicksandsbäcken rinner så småningom ut i havet och blir en del av 

Hallands kustvatten.  

Inom planområdet finns idag lokala och privata dag- och dränvattenlösningar som leds via 

ledningar till fastighetsgräns där dagvattnet leds vidare i dike längs Skrea vägen alternativt 

leds med ledning under Skreavägen och där via diken vidare söderut. Diket längs med 

Skreavägen bedöms på vissa ställen vara igenväxt och på vissa platser finns inget dike kvar. 

Enligt muntliga uppgifter från Falkenbergs kommun och VIVAB (Vatten & Miljö i Väst AB) 

så finns det idag problem med översvämningar i princip längs med hela diket som löper längs 

med Skreavägen och planområdet. 

Öster om planområdet, i det befintliga småhusområdet, finns en befintlig dagvattendamm vars 

utlopp är i dike längs Skreavägen där delar av planområdets befintliga dagvatten rinner ut i. 

Även detta villaområde påverkar flödet i diket längs med Skreavägen.  

Fastigheterna inom planområdet har tidigare haft både mark- och källaröversvämning vid 

skyfall. Enbart lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) är därför inte lämpligt.  

Dag- och dräneringsvatten från varje ny fastighet föreslås ledas till en anslutningspunkt vid 

tomtgräns mot ny lokalgata för att sedan ledas i rör mot en föreslagen gemensam 

dagvattenhantering i västra planområdet.  

Utifrån de avrinningsförhållanden som beskrivits så har det konstaterats att avrinningen i 

området idag i stort sker västerut till befintlig betesmark. Denna betesmark i västra 

planområdet bedöms vara bäst lämpad för en gemensam dagvattenhantering med syfte att 

fördröja dagvattnet innan det rinner mot Kvicksandsbäcken. Fördröjningsdammen föreslås 

anläggas med en översvämningsyta som under torra perioder kan användas som en 

parkliknande yta för rekreation. Dammens totala yta är ca 1 145 m² och fördröjningsbehovet 

inom planområdet är ca 410 m³. Dammen bedöms kunna klara ett 100-års regn med föreslagen 

utformning förutsatt att allt dagvatten från planområdet når dammen vid ett 100-års regn. 

Detta hindrar dock inte att dagvattenåtgärder och LOD uppmuntras samt eventuellt planeras in 

på blivande fastigheter med exempelvis grönytor i stället för plattsättningar, uppsamling av 

regnvatten, ränndalar i stället för stuprör ner i mark, gröna tak på garage och uthus osv. 

Samtliga föroreningar bedöms minska när dagvattnet renas i den föreslagna dagvattendammen 

och anses kunna ha en positiv påverkan på MKN på nedströmsliggande. Efter 

fördröjningsdammen så leds dagvattnet till det befintliga dike som går längs Skreavägen och 

vidare under Skreavägen där befintlig trumma ersätts med en ny. Nedströms denna trumma 

finns ett befintligt dike som leder dagvattnet vidare mot Kvicksandsbäcken.  

Golfbanan, som ligger på en högre nivå än planområdet, har idag sina dräneringsledningar ner 

mot och igenom fastigheterna inom planområdet som leder till en brunn söder om Skreavägen. 

Risk finns att regnvatten som når golfbanan kommer att rinna nedströms mot planområdet. 
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Därför föreslås dagvatten avledas i en kulvert i planområdets norra kant. Kulvertarna förläggs 

vidare genom planområdet och kopplas på befintligt dike längs med Skreavägen.  

Vid större regn än vad ledningssystemet är dimensionerat för så finns det risk att dagvatten 

svämmar upp på gatan i planområdet. För att detta vatten inte ska orsaka några skador på 

byggnader eller människor så är höjdsättningen av området mycket viktig. För att säkerställa 

att befintligt hus på Källstorp 1:20 inte översvämmas föreslås en dagvattenservis i självfall 

läggas på den södra sidan av fastigheten i ett U-område. 

Fastigheten som idag har källare bör fortsättningsvis ha en pump för sitt dräneringsvatten då 

den nya kommunala dagvattenledningen inte planeras att läggas på det djup som behövs för 

självfall på dräneringen. 

Vatten & spillvatten 

Fastigheten Skrea 29:1 ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

Fastigheten Skrea 14:6 ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten, men är 

ansluten via en privat ledning till kommunalt vatten. Fastigheten Källstorp 1:20 ligger utanför 

kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  

Fastigheterna inom planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för 

vatten, spill- och dagvatten.  

Den föreslagna detaljplanen omfattas även av fyra sk U-områden, underjordiska ledningar för 

att säkerställa fortsatt tillgång till dessa ledningar.  

Söder om Skreavägen planeras ytterligare ett detaljplanområde, Skrea 6:45, och dessa två 

områden ska planeras tillsammans. Söder om Skreavägen kommer planområdet 6:45 att leda 

sitt spillvatten via en ny pumpstation som ligger söder om Skreavägen inom planområdet 6:45 

till detaljplaneområdet Skrea 29:1 ledningssystem.  

VIVAB har önskemål om att en ny dricksvattenledning ska anslutas till det nya planområdet 

och vidare mot Skrea. Denna ledning har för avsikt att även komplettera Skreas 

dricksvattenbehov. Ny ledning ansluts till befintlig vattenledning i väster och följer 

spillvattenledningen österut och in i planområdet för att anslutas till befintlig vattenledning 

öster om planområdet. 

Brandposten utanför Skreavägen 40, som ligger väster om planområdet bedöms vara i fullgott 

skick och har tillräckligt tryck.  

Värme, gas, el, bredband och opto 

Det finns inte el i Skreavägen utan FEAB planerar att byta befintlig nätstation och matar 

planområdet från den. Alternativt om det går planerar FEAB att mata planområdet från 

stationen som blir på fastigheten Skrea 6:45. FEAB ansvarar inte för tele. 

Avfall 

Närmaste återvinningsstationen ligger drygt 1 km från planområdet. Kommunal sophantering 

sköts av VIVAB. Sophämtning föreslås genomföras på lokalgatan vid småhusen och på 

kvartersgatan vid radhusen/flerbostadshusen i östra planområdet. Inom planområdet finns 

genomfartsgata vid små- och radhusen medan vid flerbostadshusen föreslås en vändplan.   



 25 (32) 

 

6 MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR OCH KOPPLING TILL 

PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med en blandning av 

friliggande småhus, radhus och flerbostadshus. Vidare syftar planförslaget till att säkerställa 

en kapacitetsstark dagvattenhantering som motverkar översvämning inom och norr om 

planområdet.  

6.1 Allmän plats 

Gata 1. Motiveras av att säkerställa ett trafiknät för det allmänna behovet av gata. 

Gata 2. Motiveras av att säkerställa ett trafiknät för det allmänna behovet av lokalgata. 

Natur. Motiveras av att bevara naturmark i syfte att säkerställa tillräckliga ytor för 

dagvattenhantering samt fortsatt användning som betesmark. 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Motiveras av att läget för 

allmänna underjordiska ledningar under mark ska säkerställas inom planområdet. Detta är en 

bestämmelse för att säkerställa utrymme för allmänna underjordiska ledningar i enlighet med 

4 kap 6 § PBL. 

Utfartsförbud. Motiveras av att säkerställa att inga utfarter sker från de friliggande småhusen 

direkt till Skreavägen. Utfarter från friliggande småhusen ska ske via Gata 2. 

Damm för fördröjning av dagvatten ska finnas. Motiveras av att planområdet är utsatt för 

översvämningsrisk och för att kunna bygga föreslagna bostäder, behöver fördröjning av 

dagvatten. 

6.2 Kvartersmark 

Bostäder. Användningen motiveras av att syftet med planen är att skapa ett levande 

bostadskvarter med blandade typer av bostäder.  

Golfbana. Användningen motiveras av att bevara befintlig golfbana i norra planområdet.  

Marken får inte förses med byggnad. Motiveras av att säkerställa fullgott avstånd mellan 

Gata och föreslagna bostäder samt att säkerställa exempelvis förgårdsmark och garageuppfart.  

Marken får endast förses med komplementbyggnad. Motiveras av att säkerställa 

bulleravstånd mellan huvudbyggnad och Gata mot Skreavägen på grund av bullerproblematik.  

Minsta fastighetsstorlek är 800 m2. Motiveras av att de friliggande småhusen ska ha 

tillräckligt goda fastigheter för att få plats med huvudbyggnad, garage samt ev 

komplementbyggnad/er.  

Högsta nockhöjd är 8.0 meter. Motiveras av att inrymma 2 våningsplan för att undvika 

skuggning på befintliga friliggande småhus. 

Högsta nockhöjd är 10.0 meter. Motiveras av att inrymma 3 våningsplan för flerbostadshus. 

Högsta nockhöjd på komplementbyggnader är 4.5 meter och minsta taklutning är 20 

grader. Motiveras av att undvika skuggning inom sin/angränsande fastigheter och därför får 

komplementbyggnader endast inrymma 1 våningsplan. 
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Högst 30 % av fastighetsarean får bestå av mark som är hårdgjord eller utgörs av 

byggnader. Motiveras av att planområdet är utsatt för översvämningsrisk. För att minimera 

risken för översvämning får endast 50 % av respektive fastighet hård göras för att möjliggöra 

infiltration. 

Träd med större diameter än 20 cm vid 80 cm höjd, får endast fällas om det är sjukt 

eller utgör en säkerhetsrisk. Motiveras av att bevara befintliga träd för att bibehålla befintlig 

trädridå mot golfbanan i norra planområdet samt bevara ek i södra planområdet. 

Parkering. Motiveras av att säkerställa ytor för parkering inom kvartersmark. 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Motiveras av att läget för 

allmänna underjordiska ledningar under mark ska säkerställas inom planområdet. Detta är en 

bestämmelse för att säkerställa utrymme för allmänna underjordiska ledningar i enlighet med 

4 kap 6 § PBL. 

Markreservat för gemensamhetsanläggning för vägändamål. Motiveras av att säkerställa 

ytor, tillgänglighet och skötsel inom gemensamhetsanläggning för väg inom kvartersmark. 

Markreservat för gemensamhetsanläggning för parkeringsändamål. Motiveras av att 

säkerställa ytor, tillgänglighet och skötsel inom gemensamhetsanläggning för 

parkeringsändamål inom kvartersmark. 

Minsta takvinkel är 20 grader. Motiveras av att bidra med enhetlig gestaltning av 

taklandskapet bland föreslagen bebyggelse 

Ej friliggande småhus. Motiveras av att planförslaget möjliggör blandade boendetyper i 

östra planområdet vilket medför att föreslagen bebyggelse passar en större målgrupp.   

Källare får inte finnas. Motiveras av att planområdet är utsatt för översvämningsrisk. För att 

minimera risken för allvarliga konsekvenser vid översvämning tillåts inte källare. 

Lägsta tillåtna golvnivå är 0,4 meter över marknivån vid förbindelsepunkten för 

dagvatten. Motivet till planbestämmelser är att planområdet är utsatt för risk för 

översvämningar i samband med skyfall. För att minimera risken för allvarliga konsekvenser 

vid översvämningar föreslås ny bebyggelse ha minsta tillåtna golvnivå om 0,4 meter över 

marknivån.   

Största byggnadsarea är X m2 per fastighet. Motivet är att samma antal kvadratmeter tillåts 

inom respektive fastighet vilket bidrar till att föreslagna friliggande småhus blir ungefär lika 

stora och skapar enhetlighet i bostadskvarteret. Planbestämmelsen e2 tillåts 270 kvadratmeter 

istället för 220 på grund av att e2 är en befintlig byggnad.  

Största byggnadsarea är X m2. Motivet är att säkerställa tillräcklig byggnadsarea för rad- 

och kedjehus alternativt flerbostadshus. Bestämmelse om byggnadsarea per fastighet anses 

inte relevant för denna användning eftersom en radhuslänga kan exempelvis regleras antingen 

som bostadsrättsförening likaväl som enskilda radhus kan ha en egen fastighet.  

Största byggnadsarea för komplementbyggnader är 40 m2 per fastighet. Motivet är att 

möjliggöra ungefär lika stora komplementbyggnader per fastighet och att undvika att 

komplementbyggnader upptar för stor yta inom respektive fastigheten.  

Startbesked får inte ges för bostäder förrän markförorening har sanerats till nivå 

”känslig markanvändning. Motivet är att det finns flertalet markföroreningar inom 
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planområdet som måste saneras innan bostäder bedöms vara lämpligt inom planområdet. 

Detta är en bestämmelse för att reglera att marken är lämplig för bebyggande i enlighet med 4 

kap 14 § PBL. 

Marklov krävs även för fällning av träd. Motiveras av att bevara befintliga träd för att 

bibehålla befintlig trädridå mot golfbanan i norra planområdet samt bevara ek i södra 

planområdet. 

7 GENOMFÖRANDE AV PLANFÖRSLAGET  

7.1 Berörda markägare och förväntade exploatörer 

Inom detaljplanen finns i nuläget fastigheterna, Falkenberg Källstorp 1:16, 1:20 och 

Falkenberg Skrea 6:45, 8:4, 14:5, 14:6, 29:1 samt samfälligheterna Skrea S:2 och Källstorp 

S:5. Dessa fastigheter ägs av Falkenbergs kommun, Helene och Thomas Harrysson, Göran 

och Kristina Larsson, Tmd Fastigheter AB m.fl. 

7.2 Organisatoriska och administrativa frågor 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 5 år från den dag då planen vinner laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med 

planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 

genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram ny plan eller 

ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till 

ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen. 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Kommunen ska vara huvudman för GATA 

och NATUR, då detta är gata för de friliggande småhusen samt naturmark i västra 

planområdet.  

Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser. 

Huvudmannaskapet innebär även att huvudmannen före genomförandetidens utgång ska ha 

upplåtit de allmänna platserna till allmänt nyttjande. 

Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet av kvartersmark och gemensamhetsanläggningar 

för parkering- och vägändamål.  

Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB) är huvudman för det allmänna VA-nätet 

(ren-, spill- och dagvatten) inom planområdet. FAVRAB ansvarar för iordningställande samt 

drift och underhåll av det allmänna VA-nätet. Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) ansvarar 

för iordningställande samt drift och underhåll av det allmänna VA-nätet på uppdrag av 

huvudmannen. 

För markområde med föreslaget dagvattenmagasin föreslås kommunalt huvudmannaskap.  

 

Anläggning Genomförandeansvarig Driftansvarig 
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Allmän plats 

GATA Falkenbergs kommun Falkenbergs kommun 

NATUR Falkenbergs kommun Falkenbergs kommun 

Kvartersmark 

Bostäder  Exploatör / fastighetsägare Exploatör / fastighetsägare 

Golfbana Fastighetsägare Fastighetsägare 

 

Dispenser och tillstånd 

Berörd fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar samtliga 

erforderliga tillstånd (t ex bygglov, tillstånd enligt miljöbalken mm) som erfordras för 

verksamhet och/eller för åtgärder inom detaljplanen. Respektive tillståndsmyndighet uttager 

taxa för att behandla tillståndsansökan. 

7.3 Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning och dess konsekvenser 

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. Genomförandet av planen kommer att 

innebära lantmäteriåtgärder. Fastighetsreglering kommer att ske för förändring av allmän 

plats. Avstyckning och fastighetsreglering kommer även ske inom kvartersmark för att bilda 

önskad kvartersstruktur inom kvartersmark. Inom området markerad med egenskapen d1 gäller 

en minsta tomtstorlek på 800 m2. Före beviljande av bygglov ska erforderlig 

fastighetsbildning, såsom avstyckning och fastighetsreglering, i enlighet med detaljplan vara 

genomförd. Respektive exploatör eller fastighetsägare ansvarar för och ansöker om, 

erforderlig fastighetsbildning inom kvartersmark. Samfälligheterna Skrea s:2 och Källstorp 

s:5 bör lösas in. Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning och exploatören betalar kostnad 

för inlösen av samfälligheterna. 

Ledningsrätt och servitut 

De delar av befintliga allmänna ledningsområden som hamnar på kvartersmark till följd av 

den nya detaljplanen ska säkerställas med ledningsrätt, till förmån för respektive 

ledningsägare. Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa 

kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive 

ledningsägare ansöker om ledningsrätt.  

Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, kan säkerställas med 

ledningsrätt. 

Befintliga ledningsrätter kan komma att omprövas alternativt upphävas. Servitut kan bli 

aktuellt beroende på hur kvartersmarken delas in i fastigheter. Bildande av servitut kan ske 

genom lantmäteriförrättning eller genom avtal med berörda fastighetsägare. Befintliga 

rättigheter kan komma att omprövas alternativt upphävas. 
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Gemensamhetsanläggning 

Genom att bilda en gemensamhetsanläggning blir berörda fastighetsägare gemensamt 

ansvariga för anläggningarnas utförande och framtida drift. En gemensamhetsanläggning 

bildas genom en lantmäteriförrättning där det beslutas om vilka fastigheter som ska delta i 

gemensamhetsanläggningen. Där beslutas också vilka andelstal de deltagande fastigheterna 

ska åsättas. Andelstalen reglerar fördelning av framtida drifts- och underhållskostnader. En 

gemensamhetsanläggning kan förvaltas direkt av delägarna eller av en särskild bildad 

samfällighetsförening.  

Gemensamhetsanläggningar g1, g2 förvaltas av delägare / samfällighetsförening där samtliga 

berörda fastighetsägare har del. Då östra infarten även används för tillfartsväg för 

underhållsfordon till golfbanan kan det bli aktuellt att golfbanans fastighetsägare ansluts till 

gemensamhetsanläggningen enbart för infarten till golfbanan genom andelstal.  

Beroende på hur kvartersmarken för bostäder delas in kan det bli aktuellt att även bilda 

gemensamhetsanläggning för gemensam sophantering inom gemensam parkeringsyta eller 

vägyta.  

Då det ska inrättas gemensamhetsanläggning med flera ändamål kan det vara lämpligt att 

inrätta flera gemensamhetsanläggningar, eventuellt med samma samfällighetsförening som 

förvaltare. 

7.4 Ekonomiska frågor 

Markägare/exploatör bekostar upprättandet av detaljplanen. Detta preciseras i planavtal 

mellan exploatören och Falkenbergs kommun. 

Samtlig byggnation och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd 

markägare/exploatör. Exploatören bekostar även inlösen/ersättning till berörd fastighetsägare 

gällande mark planlagd som allmän platsmark inom planområdet och flytt av busshållplats. 

Berörd markägare/exploatör bekostar erforderlig fastighetsbildning, fastighetsreglering och 

bildande av gemensamhetsanläggningar 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. Det kan även regleras i exploateringsavtal mellan 

kommunen och exploatören. 

Exploatören bekostar iordningställande av allmän platsmark vari ingår utbyggnad av gator, 

gångvägar, grönytor, GC-väg m.m. Berörd exploatör bekostar dike och kulvert för avledning 

av vatten från golfbanan. I exploateringsavtalet preciseras exploatörens åtaganden. 

Kostnadsansvaret för eventuella flyttningar av underjordiska ledningar är beroende av den rätt 

som ledningen är belägen i marken med. Kostnadsansvaret för flyttning eller ombyggnad av 

ledningar kan även regleras i överenskommelse mellan ledningshavare och markägare. 

FAVRAB bekostar erforderlig utbyggnad av det allmänna VA-nätet inom planområdet. 

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. 
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El-anslutningsavgifter uttages i enlighet med gällande taxa (för tillkommande exploateringar). 

Geoteknisk undersökning avseende t.ex. markens bärighet, markradonförekomst samt 

förekomst och sanering av föroreningar vilket kan krävas vid byggnation inom aktuellt 

planområde, bekostas av berörd markägare/exploatör. Berörd markägare/exploatör ska även 

bekosta eventuell arkeologisk undersökning samt de tillstånd och samråd som krävs enligt 

miljöbalkens regler.  

Deltagande fastigheter i gemensamhetsanläggningen får kostnader för drift och underhåll av 

platser med väg- och parkeringsändamål.   

Kommunen får kostnader för drift och underhåll av allmän plats med kommunalt 

huvudmannaskap. 

Planavtal 

Kommunen och fastighetsägaren/exploatören har upprättat särskilt planavtal avseende 

exploatering av berörd fastighet. Planavtalet reglerar bland annat fördelning av kostnader för 

upprättande av detaljplan. 

Exploateringsavtal 

Exploateringsavtal ska upprättas mellan fastighetsägaren/exploatören, som är XXX AB och 

Falkenbergs kommun. 

Exploateringsavtalet reglerar genomförandet av detaljplanen och omfattar bland annat 

utbyggnad av allmän platsmark, fastighetsbildningsåtgärder, ev. ledningsflytt, 

dagvattendammar, exploateringskostnader m.m. 

Exploateringsavtalet medför bland annat att planens genomförande säkerställs ekonomiskt 

samt att samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av 

kvartersmark respektive allmän plats. För exploatören innebär exploateringsavtalet att 

kostnader för planens genomförande tydliggörs och att exploatören känner till kommunens 

intentioner avseende utbyggnad av allmän plats mm. 

Avtal avseende utbyggnad av det allmänna ren-, spill- och dagvattennätet bör tecknas mellan 

VIVAB och berörd exploatör/fastighetsägare. 

Inlösen och ersättning 

Kommunen har en rättighet men även skyldighet att lösa in allmän plats som man är 

huvudman för och som ligger inom privatägda fastigheter. Huvudmannaskap innebär även att 

kommunen före genomförandetidens utgång ska ha upplåtit de allmänna platserna till allmänt 

nyttjande. 

7.5 Tekniska frågor 

Särskilt viktiga genomförandefrågor 

Dagvatten får under byggtiden inte avledas till känslig recipient. 
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8 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

8.1 Miljökonsekvenser 

Drivmedelsförsäljning har bedrivits i östra planområdet vilket har medfört att det finns 

konstaterade föroreningar inom planområdet och att markmiljön måste saneras innan 

bostadsbebyggelse är lämpligt på denna plats. Saneringen kan medföra positiv 

miljökonsekvens på markmiljön genom att de konstaterade föroreningarna saneras och ersätts 

med bostäder, gata och grönska. 

I västra planområdet, längs med Skreavägen möjliggörs en dagvattendamm på befintlig 

betesmark. Betesmarken längs med Skreavägen kommer till stor del bibehållas men kommer 

minska i förmån för dagvattendammen vilket kan ha negativa miljökonsekvenser.  

Vidare kommer föreslagen bebyggelse medföra att andelen hårdgjord yta ökar.  

8.2  Ekonomiska konsekvenser 

Planförslaget innebär kostnader för kommunen för utbyggnad av allmän plats, busshållplats 

samt VA och dagvatten. Kostnaden regleras i exploateringsavtal tillsammans med 

exploatören. Utbyggnaden av VA bekostas av VA-kollektivet och avgift tas ut av taxa. 

Vissa fastigheter kommer behöva avstå mark till allmän plats i och med planförslaget. 

Planförslaget bidrar även till 60 nya bostäder som bidrar till en ökad befolkning och 

skatteintäkter till kommunen. 

8.3 Sociala konsekvenser 

Föreslagen bostadsbebyggelse inom planområdet innebär ett tillskott av små-, rad- och 

flerbostadshus, något som eftersträvas utifrån kommunens översiktsplan och 

bostadsförsörjningsmål. Östra planområdet kan idag upplevas otryggt och ödsligt. En 

utbyggnad i området kan bidra till en positiv upprustning av området, ökad aktivitet, trygghet 

samt knyta ihop bostadsområdena Prästaliden och Skrea som ligger på var sida av 

planområdet. Ett parallellt planarbete pågår söder om planområdet där bostäder föreslås vilket 

kan öka aktiviteten i närområdet ytterligare.  

Ett befolkningstillskott i staden är även positivt eftersom det kan bidra till ett tillräckligt 

besöks- och kundunderlag för handel och servicefunktioner i närliggande servicepunkter och 

centrum samt bidra till utökad kollektivtrafik. Läget ger också goda förutsättningar för 

hållbara transporter, såsom gång-, cykel- och kollektivtrafik genom att det finns befintliga 

gång och cykelbanor samt utveckling av busshållplats i anslutning till planområdet. 

Planområdet är beläget ca 5 km från Falkenbergs centrum och har god tillgång till 

kollektivtrafik med bussförbindelse in till centrala Falkenberg 1-2 gånger i timmen vardagar. 

Planförslaget medger ökat antal boende i området vilket kan riskera att biltrafiken ökar. 

Stadsbilden bedöms kunna bibehållas eftersom planen medger en byggnadshöjd i förhållande 

till befintlig bebyggelse vilket är 1-2 våningar.  
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9 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Handläggare för planarbetet är planarkitekt Nadja Ricklund på Plan- och bygglovsavdelningen 

på Falkenbergs kommun. Planen har utarbetats av planarkitekterna Erik Wikström, Gunnar 

Håkansson, Veronika Jönebratt och Camilla Estvall på Norconsult AB i Göteborg.  

 

PLAN- OCH BYGGLOVSAVDELNINGEN 
 
 
 
 
Nadja Ricklund    Johan Cronqvist   

Planarkitekt   Plan- och bygglovschef 


