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1 SAMMANFATTNING

1 SAMMANFATTANDE
BESKRIVNING AV
ÖVERSIKTSPLANENS
KONSEKVENSER
Denna sammanfattning syftar till att ge en
kortfattad, tydlig och samlad bild av konsekvenserna av föreslagen detaljplan för Falkenbergs
kommun. Beskrivningen utgår från krav i både
Plan- och Bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB).
Enligt PBL skall översiktsplaneförslagets
konsekvenser redovisas, dessa konsekvenser
indelas här i miljömässiga, sociala och ekonomiska
konsekvenser. I och med att en översiktsplan
närmast automatiskt kan antas medföra en
”betydande miljöpåverkan” skall enligt MB en
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras av översiktsplanen.
Miljöbedömningen skall syfta till att integrera
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling
främjas.
Konsekvenserna kan vara såväl positiva som
negativa, men också ”villkorade” – dvs vara
avhängiga av att i planen redovisade riktlinjer följs
vid kommande detaljplanering och genomförande, eller att särskilda program eller planer
utarbetas inom vissa konsekvensområden
(exempelvis grönstrukturplan, cykelnätsplan etc),
eller att löpande förbättringsarbete sker inom
olika förvaltningar.
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Beskrivningen grupperas på följande punkter:
 Konsekvenser av föreslagen mark- och
vattenanvändning (bl a för riksintressen).
 Hur översiktsplanen medverkar till
uppfyllandet av nationella och kommunala
mål, samt översiktsplaneförslagets betydelse för
hur gällande miljökvalitetsnormer (MKN)
följs.
 Konsekvenser av alternativ till
översiktsplaneförslaget.
KONSEKVENSER AV FÖRESLAGEN
MARKANVÄNDGNING 8KAP 6, 7 OCH 8
Miljömässiga konsekvenser
Då områden med höga miljövärden beträffande
naturvård, friluftsliv och kulturmiljö - dvs
riksintressen, Natura 2000-områden,
naturreservat etc - generellt är undantagna från
exploatering bedöms konflikterna vara relativt
små mellan föreslagen markanvändning och
miljöintressena.
I och kring Falkenbergs stad, där de föreslagna
utbyggnadsområdena har störst omfattning, kan
dock konflikter uppstå med lokala naturvårds- och
friluftsintressen. Det inledda arbetet med en
grönstrukturplan för Falkenberg bör få stor
betydelse genom att peka ut områden som skall
skyddas och i hur i anspråktagna grönområeden
ska kompenseras.

Kustområdet omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4 kap och är inom vissa
delområden även utpekat som riksintresse för
naturvården eller friluftslivet. Pågående
omvandling av fritidshus till permanentboende
föreslås fortsätta, och en viss förtätning och
utveckling av den befintliga bebyggelsen avses ske.
I översiktsplanen anvisas dock områden, så
kallade grönsa kilar, där stor restriktivitet skall
gälla för tillkommande bebyggelse. Risker finns för
konflikter med naturvärden, friluftslivet och andra
miljöintressen till följd av förtätning, ökad
belastning på vattnet via enskilda avlopp och ökat
bilberoende. Vid framtagandet av delöversiktsplan
för kustområdet skall regler för förtätning anvisas
så att den negativa påverkan kan minimeras.
I mellanbygden och inlandet är exploateringstrycket lägre. Föreslagna ”landsbygdsområden i
strandnära lägen”, LIS-områden, kan dock komma
att beröra lokala intressen för naturvård, friluftsliv
och kulturmiljö. En okänslig exploatering kan
medföra negativa konsekvenser för både
naturmiljö och vattenkvalitet, och särskilt i
mellanbygden störa såväl landskapsbilden som
kulturlandskapet. Enligt översiktsplanen skall
dock detaljplaneringen av LIS-områden inriktas
på att undvika konflikter med eller anpassa
nybebyggelsen till förekommande miljövärden.
Även den föreslagna utbyggnaden av vindkraftverk på land, dvs främst i mellanbygden och
inlandet, kan ge konflikter med naturvårds- och
rekreationsintressen samt landskapsbild.
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Anvisade lägen för ny vindkraft är emellertid
sannolikt betydligt större än vad som motsvarar de
reella utbyggnadsintressena, varför det bör finnas
goda möjligheter att vid prövningsprocesserna
undvika eller minimera konflikterna.
I havet redovisas också ett omfattande
vindbruksområde. Detta kräver en viss justering
av farleden men är inte i konflikt med några
miljöintressen, tvärtom har det potential för ett
betydande tillskott av fossilfri, för miljön positiv
energitillförsel. Restriktioner anges för anläggande
av hamnar, muddring m m i kustzonen, vilket är
positivt för havsmiljön men i viss mån
begränsande för möjligheterna till båtliv.
Vad gäller olika naturresurser i kommunen
medför översiktsplanen liten påverkan på skog,
täkter av grus och berg, vattentäkter och
grundvatten. Markerade områden för bostäder
och verksamheter tar dock i anspråk avsevärda
arealer av värdefull jordbruksmark, detta gäller
framförallt norr om Falkenbergs stad intill väg E6.
Prövning av om jordbruksmakr skall utnyttjas för
bebyggelse ksall dock ske mycket restriktivt, i
enlighet med en i översiktsplanen intagen strategi.
I vad mån vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och
hav påverkas av den föreslagna markanvändningen är osäkert med hänsyn till den närmast
med nödvändighet låga detaljeringsgraden i
översiktsplanen. Sannolikt blir dock påverkan
liten förutsatt att föreslagna bestämmelser och
restriktioner preciseras i kommande detaljplaner.
Som exempel kan då nämnas anvisningar för
lokalt omhändertagande av dagvatten och
minimering av hårdgjorda ytor i nybebyggelse.
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Se ytterligare i avsnittet om miljökvalitetsnormer
nedan.
Föreslagen markanvändning är inriktad på en
koncentration av nybebyggelse till knutpunkter
(Falkenbergs stad och Ullared) och till
utvecklingsorter och noder i definierade stråk,
etablering av handel inom gång- och cykelavstånd
och ett tätt och yteffektivt byggande.
Vad avser godstransporter föreslås en
omlastningsstation vid den nya
järnvägssträckningen norr om Falkenbergs stad.
Sammantaget kommer detta att ge kollektiva
transportslag och gång- och cykeltrafiken bättre
förutsättningar och därmed dämpa biltrafiken.
Denna biltrafikdämpning medför positiva effekter
på utsläppen av klimatgaser, luftföroreningshalter
och trafikbuller. Vad gäller ljudnivåerna vid ny
bostadsbebyggelse innebär inriktningen på tätt
byggande i knutpunkter och längs stråk krav på
stor omsorg vid planering och utformning av
husen för att goda ljudmiljöer skall kunna erhållas.
För etableringen av vindkraftverk anges riktlinjer
för buller, men i vissa fall kan det vara motiverat
att ställa högre krav, t ex i ”tysta områden”.
Med den tydliga identifiering av olika riskkällor
som gjorts i översiktsplanen ges goda
förutsättningar för att i den fortsatta
bebyggelseplaneringen undvika eller minimera
risker.

1 SAMMANFATTNING

Sociala konsekvenser
Sociala konsekvenser av översiktsplanen redovisas
beträffande bostäder, arbetsplatser,
landsbygdsutveckling, folkhälsa, barn och unga,
jämställdhet, samt mötesplatser och delaktighet.
Nedan sammanfattas de konsekvenser som är
kopplade till den föreslagna markanvändningen.
Den förtätning av befintliga bebyggelseområden
som föreslås i översiktsplanen möjliggör
framförallt i Falkenbergs stad en mer blandad
bostadssammansättning vad avser upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar.
Detta regleras dock inte närmare i översiktsplanen
utan ett genomförande får ske i den kommande
planeringen.
Översiktsplanen rekommenderar nybebyggelse
längs stråk utgående från Falkenbergs stad
och/eller Ullared. Detta ökar möjligheterna att
tillhandahålla skola, handel, övrig service och
busstrafik på landsbygden och gynnar därmed
landsbygdsutvecklingen. En del av de föreslagna
LIS-områdena ligger utanför stråken och riskerar
att få en sämre försörjning med kollektivtrafik.
Genom föreslagen koncentration av ny bebyggelse
till Falkenbergs stad och Ullared ökas tillgången
till närbelägna arbetsplatser, både befintliga och
nya. Även möjligheterna för pendling till
arbetsmarknadsregionerna norr och söder om
kommunen förbättras.
Rekommendationerna av användningen av mark
för ny bebyggelse medför i det stora hela bättre
förutsättningar för gång- och cykeltrafik, vilket är
fördelaktigt för folkhälsan.
2014-05-27

1 SAMMANFATTNING

Viktiga trygghetsaspekter kommer att behöva
beaktas vid detaljplaneringen.
Även ur ett barnperspektiv är föreslagen förtätning och koncentration av nybebyggelse gynnsamt
i och med de kortare avstånden mellan bostad,
skola och fritidsaktiviteter. På motsvarande sätt
ger förslaget fördelar för jämställdheten.
Planförslaget innebär som nämnts rekommendationer till en koncentration av nybebyggelsen men
även till en blandning av bebyggelsen ”med främst
bostäder, men också verksamheter, service m m..”
Detta medför sammantaget en bebyggelsestruktur
som gynnar många möten och därmed ökar
delaktigheten i samhället.
Ekonomiska konsekvenser
Översiktsplanens konsekvenser analyseras vad
avser kommunalekonomi, bostadsmarknad,
befolkningstillväxt, markvärden och
markhushållning, näringsliv och arbetsmarknad,
samhällsservice, utbyggnadsmöjligheter för
förnybar energi, samt klimatanpassning.
Konsekvenserna för dessa faktorer är endast till en
mindre del avhängiga av den föreslagna
markanvändningen; sådana konsekvenser
sammanfattas nedan.
Översiktsplanens rekommenderade strukturbild,
med prioriterade stråk och en samling av
bebyggelse till stråkens knutpunkter och noder
samt med en tätare nybebyggelse, medför kortare
reseavstånd, en effektivare kollektivtrafik och
rationella storlekar på driftsenheter inom skola,
äldreomsorg m m. Sammantaget motsvarar detta
förändringar av bebyggelsen som är kommunalekonomiskt gynnsamma.
2014-05-27
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Planen har med god marginal avsatt tillräcklig
mark för behovet av bostäder vid en
befolkningstillväxt som successivt ökar från
nuvarande 0,6 % per år till 1,2 % per år i slutet av
planperioden, år 2030. Planen ger också
möjligheter för att få till stånd en balanserad
bostadsmarknad vad avser upplåtelseformer och
boendekostnader. Att utvecklingen av kustzonen
avses ske genom att fritidshus omvandlas till
permanentboende medför dock en kvarstående
snedfördelning.
Vad gäller markhushållning innebär förslaget till
markanvändning att produktiv jordbruksmark tas
i anspråk. Detta gäller framförallt mark för nya
verksamhetsområden norr och söder om väg E6
kring trafikplats Falkenbergs centrum. Vissa delar
av den mest värdefulla jordbruksmarken norr om
väg E6 har dock plockats bort i förslaget.
De i översiktsplanen redovisade ytorna för nya
verksamhetsområden är mycket stora.
Tillsammans med planens inriktning mot
prioriterade stråk med Falkenbergs stad och
Ullared som knutpunkter och ett antal mindre
tätorter som utvecklingsorter och sedan noder
förstärker detta förutsättningarna för en gynnsam
utveckling av näringslivet.
För samhällsservicen bedöms översiktsplanens
markanvändningsförslag totalt sett medföra
positiva konsekvenser. Detta beror framförallt på
förtätningen och koncentrationen av
nybebyggelse. En del av de planerade LISområdena riskerar dock att få sämre tillgång till
samhällsservice.

Den utbyggnad av vindkraft som krävs för att
uppnå ”självförsörjning” på elkraft inom
kommunen bedöms med stor marginal vara
möjlig inom de i planen redovisade ytorna.
Inom områden, som med hänsyn till beräknade
klimateffekter identifierats med risk för
översvämningar och höga vattennivåer, anges
generellt att ny bebyggelse skall prövas med stor
restriktivitet och att ingen nybebyggelse får ske
under vissa marknivåer. Vidare måste inom
riskområdena dagvattenhanteringen utvecklas
med hänsyn till såväl de ökade vattennivåerna som
miljön.
UPPFYLLANDE AV NATIONELLA OCH LOKALA MÅL
SAMT MILJÖKVALITETSNORMER (KAP 3 OCH 4)
Miljökvalitetsmål
Av de 16 nationella miljökvalitetsmål som
riksdagen beslutat om bedöms översiktsplanen
medföra påverkan med avseende på ett tiotal av
målen. För ett antal miljökvalitetsmål har såväl
länsstyrelsen som kommunen beslutat om lokalt
anpassade, preciserade delmål. Generellt gäller att
det går att avgöra i vilken riktning översiktsplanen
ger effekter relativt olika miljömål, däremot är den
sällan så preciserad och har så styrande inverkan
att effekterna kan checkas av mot kvantifierade
delmål. De regionala och lokala miljökvalitetsmålen kommenteras därför inte här.
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Översiktsplanen bedöms sammanfattningsvis få
positiva effekter med avseende på målen.
1. Begränsad klimatpåverkan (till följd av förändringar av transportsystemet och vindkraftsutbyggnad)
2. Frisk luft (förändringar av transportsystemet),
15. God bebyggd miljö (buller, risker och sociala
förhållanden beaktas)
16. Ett rikt växt- och djurliv (höga naturvärden
sparas).
Effekterna är till viss del negativa för mål 13. Ett
rikt odlingslandskap (en del av jordbruksmark tas
i anspråk för bebyggelseområden).
Vad gäller mål 6. Giftfri miljö ger planen
rekommendationer bl a om dagvattenhanteringen,
dessa kommer att konkretiseras i det kommande
arbetet med VA-plan.
Beträffande målen 7. Ingen övergödning och
10. Krav i balans samt levande kust och skärgård
innehåller översiktsplanen riktlinjer och
ambitioner, men utfallet beror här till avgörande
del på hur jordbruket bedrivs vilket inte kan
hanteras i en översiktsplan.
Folkhälsomål
Av de 11 nationella folkhälsomålen har
kommunen valt att fokusera på följande tre mål.
Översiktsplanen bedöms medföra vissa positiva
effekter för alla de tre målen:

3. Barns och ungas uppväxtvillkor (ökad
tillgänglighet till skola, fritidsaktiviteter m m via
buss och cykel).
Därutöver bedöms översiktsplanen positivt
påverka mål 9. Fysisk aktivitet (tätare bebyggelse
och förändringar av transportsystemet gynnar
gång- och cykeltrafiken).
Kommunens vision och prioriterade mål
Med utgångspunkt i en vision för Falkenbergs
kommun har kommunen antagit övergripande
mål inom fem olika kategorier. Beträffande målen
för kommunens Verksamhet och dess
Medarbetare bedöms översiktsplanen inte ha
någon relevans. Vad gäller mål beträffande
Medborgare ger översiktsplanen positiva effekter
(fler mötesplatser och sociala kontakter, bättre
folkhälsa). Även för mål beträffande Ekonomi är
planen positiv (förändringarna av bebyggelsestrukturen är kommunalekonomiskt gynnsamma). Störst påverkan bedöms översiktsplanen
få på målen beträffande Hållbarhet och tillväxt
(funktionsblandad och tätare bebyggelse gynnar
resande med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik
samt utnyttjar resurser effektivare; vindkraftsutbyggnad) (Se beträffande hållbarhet detaljerad
beskrivning i kapitel 4.)

1 SAMMANFATTNING

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer har hittills fastställts inom
fyra olika områden, i syfte att skydda människors
hälsa eller för att avhjälpa skador på eller
olägenheter för människors hälsa eller miljön.
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft klaras
med marginal inom hela kommunen. Normerna
för omgivningsbuller, vilka handlar om att bullret
skall kartläggas och åtgärdsprogram upprättas,
följs av kommunen. Åtgärder vidtas successivt av
såväl Trafikverket som kommunen. Beträffande
miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten
och för vattenförekomster föreligger vissa
miljöproblem. Exempelvis bedöms havet i nuläget
ha bristande ”ekologisk status”, främst till följd av
övergödning; detta måste vara avhjälpt till år 2021.

1. Delaktighet och inflytande i samhället
(förändringar av bebyggelsestrukturen som
gynnar möten mellan människor),
2 Ekonomiska och sociala förutsättningar (ökad
tillgänglighet till arbetsplatser, bebyggelse som
motverkar segregation) och
8 (56)
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KONSEKVENSER AV ALTERNATIV TILL
FÖRESLAGEN ÖVERSIKTSPLAN (KAP 5)
Översiktsplanen behandlar ett alternativ, ett
huvudscenario, för den önskade framtida
utvecklingen i kommunen. Detta utgår från
bedömningar av befolkningstillväxten som
innebär att nuvarande tillväxttakt, 0,6 % per år,
successivt ökar till det dubbla, 1.2 % per år, i slutet
av planperioden (år 2030).
Ett alternativt scenario är att befolkningstillväxten
kommer att ligga kvar på dagens nivå under hela
planperioden. I detta alternativ förutsätts att
kommunen aktivt styr bebyggelseutvecklingen i
enlighet med översiktsplaneförslagets strukturbild
och intentioner. Konsekvenserna av alternativet
blir därmed av samma principiella slag som av den
föreslagna översiktsplanen. De ovan redovisade
fördelarna beträffande bl a hållbarhet som
förändringarna av bebyggelsestruktur och
transportsystem för med sig kommer dock att
fördröjas, å andra sidan fördröjs också
ianspråktagandet av mark för nybebyggelse.

Översiktsplan Falkenbergs kommun –DEL III KONSEKVENSER

Detta bedöms medföra en långsam befolkningsminskning i inlandet, och en - jämfört med
översiktsplaneförslaget - mycket lägre
befolkningsökning i mellanbygden och Ullared
samt ett mer utspritt byggande i och kring
Falkenbergs stad och i kustområdet.
Konsekvenserna av den glesare bebyggelsen är bl a
sämre förutsättningar för kollektivtrafik, mer
resurskrävande tekniska anläggningar och en
svagare landsbygdsutveckling vag gäller
underlaget för skolor, service m m.

Ett nollalternativ för översiktsplanen utgår från att
nuvarande befolkningstillväxt, 0,6 % per år,
bibehålls under hela planperioden och att nu
gällande översiktsplanen fortsätter att gälla.
Nollalternativet innebär därmed att kommunen
inte aktivt kommer att styra utvecklingen utan
låter marknaden sköta lokaliseringen av ny
bebyggelse.

2014-05-27
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BAKGRUND
Syftet med en översiktsplan (ÖP) är att redovisa
grunddragen i mark- och vattenanvändningen i
kommunen, hur kommunen avser att bevara och
utveckla den byggda miljön samt hur kommunen
avser att tillgodose riksintressen och andra höga
värden.
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan
som omfattar hela kommunens yta, dvs både mark
och vatten. Falkenberg har en gällande
översiktsplan från 1990, som under åren
aktualitetsprövats och kompletterats med elva
delöversiktsplaner antagna 1994-2007. Under
denna tjugoårsperiod har mycket hunnit
förändras. Befolkningen har ökat och många nya
bostadsområden har växt fram, nya företag har
etablerat sig medan andra försvunnit.
Infrastrukturen har genomgått genomgripande
förändringar med ny motorväg för väg E6 (198896) och ny dragning av Västkustbanan (2008).
Klimatfrågorna har fått allt större betydelse och ny
lagstiftning har kommit till i form av en ny
miljöbalk och viktiga förändringar i plan- och
bygglagen. I januari 2010 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med att ta
fram en ny översiktsplan. Först togs ett program
fram som angav utgångspunkter och strategier för
det fortsatta arbetet. Programmet diskuterades
brett i en omfattande samrådsprocess under 2011.
Med utgångspunkt från programmet och de
synpunkter som har kommit in har ett förslag till
ny översiktsplan tagits fram.
10 (56)
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För att kunna resonera kring effekter och konsekvenser av översiktsplanen har kommunen tagit
fram en rad olika underlag (se även kapitel 10
Referenser).
Ambitionen med denna konsekvensbeskrivning är
att i stora drag beskriva de miljömässiga, sociala
och ekonomiska konsekvenserna av ÖP:n.
LAGSTIFTNING GÄLLANDE MILJÖBEDÖMNING
EU-direktivet om miljöbedömningar för vissa
planer och program har införts i svensk
lagstiftning och föranlett ändringar i plan- och
bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). En
översiktsplan antas alltid medföra betydande
miljöpåverkan, varför en miljöbedömning ska
göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
ska upprättas. Föreliggande
konsekvensbeskrivning har ett innehåll som
motsvarar de krav på beskrivning av planens
miljökonsekvenser som anges i MB 6 kap. 12§. Det
finns däremot inga krav i PBLpå att även sociala
och ekonomiska aspekter ska bedömas i
planarbetet.

Miljöbalk (1998:808), 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag
Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program
11 § När en myndighet eller kommun upprättar
eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i
lag eller annan författning, skall myndigheten eller
kommunen göra en miljöbedömning av planen,
programmet eller ändringen, om dess
genomförande kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekter i planen eller programmet så att en
hållbar utveckling främjas.
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags
planer och program som alltid kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan samt om undantag
från kravet på miljöbedömning. Regeringen får
också meddela föreskrifter om samråd i samband
med bedömningen av om en plan, ett program
eller en ändring kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Lag (2004:606).

Plan- och bygglag (2010:900), 3 kap.
Översiktsplan
8 § Om planförslaget kan antas medföra en sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 §
miljöbalken, ska kommunen låta det bli föremål
för samråd och granskning på ett sätt som
uppfyller också kraven i 6 kap. 11–18 och 22 §§
miljöbalken. Om en miljökonsekvensbeskrivning
upprättas ska den finnas tillsammans med
planförslaget.
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Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
4 § Vid tillämpningen av 6 kap. 11 § miljöbalken
ska genomförandet av en plan, ett program eller
en ändring i en plan eller ett program antas medföra en betydande miljöpåverkan om
1. genomförandet av planen, programmet eller
ändringen kan antas innefatta en verksamhet eller
åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §
miljöbalken, eller
2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana
verksamheter eller åtgärder som anges i 3 § första
stycket eller i bilaga 3 till denna förordning och är
a) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900)
(…)
SYFTE
Syftet med denna konsekvensbeskrivning är att
integrera de miljömässiga, sociala och ekonomiska
aspekterna i planeringen så att hållbar utveckling
främjas.
Syftet är vidare att uppfylla de krav avseende miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning för
en översiktsplan som anges i PBL och MB.
Syftet med konsekvensbeskrivningen är också att
undersöka om ÖP:ns innehåll gör det möjligt att
uppnå de nationella miljökvalitetsmålen och
gällande miljökvalitetsnormer. Vidare redovisas
även kommunens prioriterade mål, huruvida
dessa är relevanta för översiktsplanen och om
planen gör det möjligt att uppnå dessa mål.
2014-05-27
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Konsekvensbeskrivningen utgör en del av hela
översiktsplanarbetet och är därmed ett beslutsunderlag för de politiska ställningstagandena till
översiktsplanen.
Avgränsningar och metoder
Konsekvensbeskrivningen inriktar sig på de lokala
miljöeffekter som översiktsplanen ger upphov till.
En översiktsplan innebär planering i stora drag
och ger utryck för en rad olika ambitioner och
intentioner. Konsekvensbeskrivningen inriktas
därför på de översiktliga konsekvenserna av föreslagen markanvändning och föreslagna strategier.
Konsekvenserna av en utbyggnad på en viss plats
måste också tas upp och behandlas i kommande
arbete med planer och bygglovhantering. Som
underlag för beskrivningen har befintligt material
använts, såsom tidigare inventeringar och utredningar (se även kapitel 10 Referenser).
Den största osäkerheten består i att en ÖP utgör
en översiktlig redovisning. Det är svårt att precist
förutse vad som kommer att hända inom de olika
utbyggnadsområdena. Rekommendationer,
riktlinjer och intentioner är översiktliga, vilket innebär att utfallet av planen inte är helt förutsägbart och att inte heller konsekvenserna kan beskrivas detaljerat. I vissa fall är det också oklart i
vilken omfattning kommunen har resurser eller
rådighet att genomföra föreslagna rekommendationer eller ambitioner.
I det fortsatta planarbetet kommer det att göras
mer detaljerade konsekvensbedömningar. På så vis
kan konsekvenser upptäckas som i denna, översiktliga bedömning ej varit kända.

Geografisk avgränsning
Översiktsplanen omfattar hela Falkenbergs kommun och konsekvensbeskrivningen redovisar påverkan, effekter och konsekvenser inom kommunen. Bedömningen är att översiktsplanen inte påverkar områden utanför kommunen i något större
utsträckning, dock med den modifieringen att
trafik och energiförsörjning medför påverkan
inom ett större geografiskt område.
Tidshorisont
Översiktsplanen har en tidshorisont fram till 2030.
Utförda befolkningsprognoser gäller horisontåret
2030. Därmed inte sagt att föreslagen
översiktsplan kommer att gälla till 2030. Det är
kommunens ansvar att se till att det alltid finns en
aktuell översiktsplan för kommunen.
Behandlade aspekter
Bestämmandet av vilka aspekter som skall behandlas i konsekvensbeskrivningen har utgått från
den behovsbedömning kommunen tagit fram och
har samrått med Länsstyrelsen om (Länsstyrelsen
2012-05-08). Innehållet i konsekvensanalysen har
delats upp enligt följande:
Miljö. Naturmiljö, Naturresurser, Friluftsliv, Kulturmiljö, Landskapsbild, Vatten, Hav och kust,
Trafik och transporter, Luftmiljö, Buller, Risker,
Klimatpåverkan,
Sociala. Bostadssammansättning, Landsbygdsutveckling, Arbete och försörjning, Folkhälsa,
Barn och unga, Jämställdhet, Mötesplatser och
delaktighet.
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Ekonomiska. Kommunalekonomi, Bostadsmarknad, Befolkningstillväxt, Markvärden och
markhushållning, Näringsliv och arbetsmarknad,
Samhällsservice, Utbyggnadsmöjligheter för
förnybar energi, Klimatanpassning
STUDERADE ALTERNATIV
Beskrivningen av konsekvenserna gäller i huvudsak huvudscenariot i förslaget till ny översiktsplan.
Planförslaget innebär en befolkningstillväxt som
ökar från nuvarande ca 0,6 % per år till det dubbla,
1,2 % per år, i slutet av planperioden (2030).
översiktsplanen visar var bebyggelseutveckling
skall ske och principer och strategier för hur den
ska ske.
I översiktsplanen diskuteras ett alternativ där befolkningstillväxten ligger kvar på dagens utvecklingstakt, 0,6 % per år. I detta scenario styr kommunen aktivt bebyggelsen i enlighet med den
föreslagna översiktsplanens strukturbild och
ambitioner.
I konsekvensbeskrivningen resoneras även kring
ett så kallat nollalternativ. Detta alternativ innebär
samma utvecklingstakt som i ovannämnda
alternativ (0,6 % per år), men kommunen väljer
här bort att aktivt styra utvecklingen. Det betyder
fortsatt utveckling i samma struktur som de
senaste åren. Se vidare kapitel 5 Konsekvenser av
nollalternativet.
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DE NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅLEN

Här redovisas nationella miljömål, miljökvalitetsnormer (MKN), nationella folkhälsomål samt
kommunens visioner och mål. Varje mål eller
norm kommenteras vad avser om de är relevanta
för översiktsplanen (ÖP) eller ej och i så fall hur
planen påverkar målet. Hur miljökvalitetsnormerna påverkas beskrivs även i berörda delavsnitt
i kap 6 Miljökonsekvenser huvudalternativet.
Ekonomiska mål ingår bland kommunens mål.

Figur 3.1 De nationella Miljömålen och planens relevans för att
uppfylla dessa

2014-05-27
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MILJÖKVALITETSNORMER
Allmänt
Enligt 5 kap 1 § i miljöbalken får regeringen för
vissa geografiska områden eller för hela landet
meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt (miljökvalitetsnormer), om det behövs för att skydda människors
hälsa eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Förordningar om miljökvalitetsnormer (MKN) finns hittills framtagna för:





utomhusluft
omgivningsbuller
fisk- och musselvatten
vattenförekomster

MKN – Utomhusluft
Vid all bebyggelseplanering ska gällande MKN beaktas. MKN för utomhusluft enligt Luftkvalitetsförordning (SFS 2010:477) omfattar kvävedioxid
och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, kolmonoxid, bensen och ozon. För dessa miljökvalitetsnormer har det fastställts en tidpunkt då normerna ska vara uppfyllda. Om det finns risk för att
någon MKN inte kan uppfyllas i tid skall ett åtgärdsprogram tas fram. Överskridanden av miljökvalitetsnormerna kan förekomma inom vissa
områden i landet, de gäller i allmänhet bara kvävedioxid och/eller partiklar, i undantagsfall bensen.
Luftföroreningar kan innefatta många olika ämnen, men vad avser trafikens utsläpp är det främst
kvävedioxid (NO2) och inandningsbara partiklar
(PM10 och PM2,5) som kan orsaka problem.
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Utsläppen av koldioxid (CO2) ger upphov till
globala miljöproblem i form av växthuseffekt, där
vägtrafiken står för ett betydande bidrag. För
koldioxid finns ingen miljökvalitetsnorm, se närmare i kapitel 8, avsnitt om trafik och transporterSammanfattningsvis bedöms gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft klaras med marginal
inom hela kommunen – se del II, kapitel 6,
avsnittet Luftmiljö.
MKN – Omgivningsbuller
MKN gäller för omgivningsbuller enligt Förordning om omgivningsbuller (SFS 2004:675). Enligt
Naturvårdsverket finns till följd av förordningen
en skyldighet att genom att kartlägga buller och
upprätta åtgärdsprogram sträva efter att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Detta är en miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken – en så kallad målsättningsnorm.
Några preciseringar av gränsvärden eller riktvärden för buller redovisas däremot inte i förordningen. Det blir därmed andra beslut och riktlinjer
som blir styrande för hur trafikbullret inom det
aktuella planområdet skall bedömas, se kapitel 6.,
avsnitt Buller.
Såsom förordningen är skriven klaras gällande
miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller. Vissa
bullerproblem finns dock i den befintliga miljön,
här vidtar kommunen och Trafikverket successivt
åtgärder.

MKN – Fisk och musselvatten
I förordningen SFS 2001:554 redovisas miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Gräns- och
riktvärden för vattnets temperatur, pH, syreinnehåll och halter av slam, nitriter, kolväten, olika
metaller m m finns angivna dels för laxvatten och
dels för andra fiskvatten. Naturvårdsverket har
upprättat en förteckning (NFS 2002:6) över de
fiskvatten som ska skyddas. I Falkenbergs kommun omfattas Ätran och Högvadsån av MKN för
fisk- och musselvatten. Bebyggelse planeras intill
eller i närheten av dessa vattendrag.
Översiktsplanen anger inte den detaljeringsgrad
som krävs för att kunna bedöma om MKN för fisk
och musselvatten uppnås. Å andra sidan kommer
detta att bevakas i det fortsatta planarbetet. Se
vidare kapitel 6, avsnitt Vatten.
MKN – Vattenförekomster
Vattendirektivet. Inom EU finns det sedan år
2000 ett gemensamt regelverk, ramdirektivet för
vatten, för att bevara och förbättra vattenmiljön i
Europas grund- och ytvatten. Målsättningen med
EU:s ramdirektiv för vatten är att alla vatten ska
ha god status och att vattenkvaliteten inte får försämras. Arbetet ska vara inriktat på att minska
föroreningar, främja hållbar vattenanvändning
och förbättra tillståndet för de vattenberoende
ekosystemen. Sveriges reglering av detta arbete
sker framförallt inom ramen för miljöbalken,
förordningen (SFS 2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön och Naturvårdsverkets
föreskrifter om klassgränser (NFS 2008:1). Vattenmyndigheten förvaltar yt- och grundvatten som är
uppdelat på fem olika vattendistrikt.
2014-05-27
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Vattenmyndigheten fastställer bl a miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner för vattenförekomsterna. Enligt EU:s ramdirektiv för vatten (Vattendirektivet) skall alla vatten i Europa ha uppnått så
kallad God ytvattenstatus år 2015. Denna status
består av dels Ekologisk status, dels Kemisk
ytvattenstatus. Ekologisk status graderas i en
femgradig skala: hög, god, måttlig, otill fredsställande och dålig status. Kemisk ytvattenstatus
klassificeras som god status eller som ej god
status. Kvantitativ status är ett tillstånd relaterat
till direkta och indirekta vattenuttags påverkan på
en grundvattenförekomst och klassificeras som
god eller otillfredsställande. Kemisk
grundvattenstatus är den kemiska kvaliteten hos
en grundvattenförekomst och klassas som god
eller otillfredsställande.

Alla vattendrag är klassade som God kemisk
ytvattenstatus och denna ska bibehållas (2015,
exklusive kvicksilver).

Vatten som inte har godtagbar status ska åtgärdas;
åtgärdsprogram och förvaltningsplaner finns för
varje vattendistrikt. Generellt gäller att vattenförekomst skall uppnå lägst God status/potential
senast år 2015 och att ingen vattenförekomsts
status försämras.

MKN hav. Falkenbergs kommun är det indelat i två
zoner, Falkenberg – Varberg och Falkenberg –
Halmstad. Det norra området har Måttlig ekologisk status och det södra området Otillfredsställande ekologisk status. Till år 2021 ska båda
områdena uppnå MKN som är god ekologisk status. Den kemiska ytvattenstatusen är god i båda
områden, vilket också är MKN för år 2015. Anledningen till den bristande ekologiska statusen i
havet är framförallt övergödning.

MKN ytvatten. För vattendrag som är klassade
som God ekologisk status ska denna bibehållas
och gälla från och med 2015. För vattendrag med
klassen Måttlig ekologisk status ska God ekologisk
status uppnås till 2021.
Ätran är på delområden inklusive biflöden klassad
som Måttlig ekologisk potential, till 2021 ska God
ekologisk potential uppnås. Ett vattendrag,
Sannarpsån, är klassad som Otillfredsställande
ekologisk status, God ekologisk status ska uppnås
till 2021.

2014-05-27

Inom kommunen finns fem sjöar där MKN för ytvatten gäller; Ätraforsdammen, Högsjön, Tjärnesjön, Barken samt Vismen. Alla är klassade som
Måttlig ekologisk status/potential. Alla ska nå God
ekologisk status/potential 2021. Alla sjöar är
klassade som God kemisk ytvattenstatus och
denna ska bibehållas (2015).

Planen har dock inte den detaljeringsgrad som
krävs för att kunna bedöma om MKN för
vattenförekomst uppnås. Å andra sidan kommer
detta att bevakas i det fortsatta planarbetet.

MKN grundvatten. I Falkenberg finns tre grundvattenområden där MKN gäller; Suseåns dalgång,
Lillåns dalgång samt Bergagård. För dessa gäller
följande miljökvalitetsnormer: God kvantitativ
status 2015 samt God kemisk grundvattenstatus
2015. Alla tre områden uppfyller gällande MKN.

Sammanfattningsvis finns ett antal vattenförekomster i kommunen som inte uppfyller MKN för
ytvatten/grundvatten/hav i dagsläget. Förbättring
måste ske. Det är därför av stor vikt att höga krav
ställs på dagvattenhantering och VA-försörjning i
den nya bebyggelsen som redovisas i översiktsplanen nära dessa vattenförekomster.
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KOMMUNALA FOLKHÄLSOMÅL
Av de elva nationella folkhälsomålen har kommunen valt att fokusera på följande mål:
Gemenskap, delaktighet och inflytande i
samhället, Ekonomisk och social trygghet samt
Goda uppväxtvillkor.
KOMMUNENS VISIONER OCH MÅL
Vision
Från kommunens ”Övergripande Mål 2011-215”,
fastställda av kommunfullmäktige 2011-04-27:

Figur 3.2 De nationella folkhälsomålen och planens relevans för att uppfylla dessa.
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Visionen för Falkenbergs kommun sammanfattas i
uttrycket ”Vi växer för en hållbar framtid”. Begreppet ”hållbarhet” kan ses i flera dimensioner – den
ekologiska, den ekonomiska och den sociala. Vi kan
också ”växa” på olika sätt – befolkningsmässigt,
verksamhetsmässigt, kunskapsmässigt. Vår vision
vill förmedla synsättet att växandet skall ses som
något positivt förutsatt att det också är långsiktigt
hållbart. Denna långsiktiga hållbarhet uppnås genom att dagens behov tillgodoses på ett sådant sätt
att kommande generationers handlingsfrihet inte
försämras. Falkenbergs kommun skall arbeta med
långsiktig hållbarhet i sin egen verksamhet som
organisation, men också genom att bidra till hållbar utveckling i hela samhället. Den ökande internationaliseringen skall sätta prägel på Falkenberg
som samhälle och på den kommunala organisationen. I Falkenberg har människor möjligheter till
god livskvalitet – genom unika möjligheter till boende, arbete, välbefinnande, utveckling och utmaningar. (Falkenbergs kommun 2011)
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Med utgångspunkt i visionen har kommunen
formulerat övergripande mål inom fem olika
kategorier.

Översiktsplan Falkenbergs kommun

Alla mål samt kommentar om eller hur
översiktsplanen påverkar målen beskrivs nedan.

Mål

Figur 3.3 överst till vänster. Kommunens prioriterade mål – Medborgare – samt planens relevans
för dessa.
Figur 3.4 näst överst till vänster. Kommunens prioriterade mål – Verksamhet – samt planens
relevans för dessa
Figur 3.5 nederst till vänster. Kommunens prioriterade mål – Ekonomi – samt planens relevans för
dessa.
Figur 3.6 överst till höger. Kommunens prioriterade mål – Medarbetare – samt planens relevans
för dessa.
Figur 3.7 näst överst till höger. Kommunens prioriterade mål – Hållbarhet och tillväxt – samt
planens relevans för dessa.
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4 Hållbarhet
HÅLLBAR UTVECKLING
”Hållbar utveckling är en utveckling som möter
dagens behov utan att kompromissa om möjligheterna för framtida generationer att möta sina
behov.” Detta citat från den FN-initierade Brundtlandsrapporten 1987 markerar fortfarande avstampet till hur vi idag ser på hållbar utveckling.
Fokus ligger på rättvisa över generationerna, alltså
att kunna ha ett gott liv idag utan att försvåra för
kommande generationer att också ha ett gott liv.
Brundtlandsrapporten pekar på behovet av att
människor får sina behov tillgodosedda, med rättvis resursfördelning och jämlikhet som viktiga
värden. Sedan början av 2000-talet har hållbar
utveckling specificerats till att behandla samexistensen mellan den sociala, den ekologiska och den
ekonomiska dimensionen, där de tre dimensionerna kan och bör förstärka varandra (Kates, Parris
& Leiserowitz, 2005).
Kort sagt kan hållbar utveckling ses som det
tillstånd där människor upplever sig ha ett gott liv
och där ekonomin blomstrar, samtidigt som det
ekologiska systemet är starkt och livskraftigt.
HÅLLBAR UTVECKLING OCH ÖVERSIKTLIG FYSISK
PLANERING
Den fysiska planeringen har en betydande roll för
att hantera utvecklingsfrågor på lokal nivå. Den
fysiska planeringen kan användas för att skapa en
hållbar utveckling på flera sätt. Lokalisering av infrastruktur är ett exempel.
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För att främja den ekonomiska hållbara
utvecklingen kan kommunen genom
översiktsplanen anvisa tillräckligt med mark för
industriändamål, peka ut lämpliga platser för olika
typer av bebyggelse samt reservera mark för
godstrafik. Översiktsplanen kan bestämma
lokalisering och storlek på industrier - dvs den kan
hejda att industrimarken växer och på så sätt
skadar naturvärden eller jordbruksmark.
Översiktsplanen kan också förhindra utglesning av
stadsbebyggelsen (urban sprawl) genom att koncentrera bebyggelse. I översiktsplanen kan det
finnas rekommendationer om att det skall finnas
offentliga rum och mötesplatser i staden. Det är
inte bara bebyggelse som ska anvisas mark för,
utan även andra strukturer såsom grönstrukturer,
trafikstrukturer och vattenförsörjning.
BÄRANDE IDÉER I ÖVERSIKTSPLANEN
Falkenbergs kommuns förslag till översiktsplan
bygger på en strukturbild där Falkenberg och Ullared är knutpunkter i kommunen och där bebyggelsen samlas utvecklingsorter och noder längs
stråk. Grundidén är att nya byggnader ska lokaliseras till redan bebyggda områden samt att man
ska bygga yteffektivt. Det innebär att en given
volym bebyggelse tar lite mark i anspråk jämfört
med om samma volym hade uppförts i glesare och
mer utspridd form.

Det totala avtrycket som bebyggelsen medför blir
alltså mindre än om bebyggelsen är glest
utformad.
ÖVERSIKTSPLANENS KONSEKVENSER PÅ
HÅLLBAR UTVECKLING
Miljökonsekvenser
Stråken och förtätningen innebär positiva konsekvenser för många aspekter. En tät bebyggelse längs
stråk medför kortare avstånd samt större underlag
för service och kollektivtrafik. Fler människor bor
nära varandra, nära andra målpunkter och nära
kollektivtrafik. Detta tenderar att minska transportbehovet med bil och öka andelen resor till
fots, cykel och kollektivtrafik. Transporterna står
idag för omkring 30 % av klimatgasutsläppen i
Sverige, därav står vägtrafiken för den allra största
andelen. Minskad transportvolym och användande av fordon med lägre utsläpp av klimatgaser är
således en viktig del i att bekämpa klimatförändringarna. Detta kommer även att leda till bättre
luftkvalitet lokalt.
Översiktsplanen pekar ut stora ytor lämpliga för
vindbruk, något som också är viktigt för att minska klimatutsläppen. Ytorna för vindbruk räcker till
och med för att kunna produceraså mycket el som
görs åt i kommunen. Förutom transporter och
elproduktion står bostäder och dess uppvärmning
för en stor del av klimatutsläppen.

Genom den kraftiga befolkningstillväxt som man
planerar för kommer mer mark att tas i anspråk.
Ett yteffektivt byggande med hög täthet medför
möjlighet att spara mark för natur, jordbruk eller
sociala aktiviteter.
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I översiktsplanen finns en skrivning i rekommendation G3 (sidan 27, del I) om miljöanpassat
byggande, men den är svagt och ganska luddigt
formulerad, varför den kanske inte kommer att
vara så tydligt styrande. Trots detta kommer
översiktsplanen att medföra positiva konsekvenser
för klimatet, med tanke på det minskade och
förändrade transportbehovet samt möjligheterna
till en kraftig utbyggnad av vindkraft.
Föreslagen ny bebyggelse ligger i hög utsträckning
utanför områden med värdefull miljö för natur
och friluftsliv, vilket delvis beror på att den mesta
nybebyggelsen föreslås ske inom redan bebyggda
områden. Negativa konsekvenser på naturmiljön
har alltså i hög utsträckning undvikits.
Beträffande naturresurser föreslås i översiktsplanen industribebyggelse på högklassig jordbruksmark. Detta är negativt ur ett hållbarhetsperspektiv då det minskar möjligheterna till lokalproducerad föda. Totalt sett är det endast 2 % av den värdefulla jordbruksmarken i kommunen som berörs,
men med tanke på att jordbruksmark ständigt får
ge vika för exploatering är det ett problem som
bör uppmärksammas, se vidare avsnittet nedan
om Betydande negativ påverkan.
Vattenkvalitet i sjöar och ytvatten är en viktig
aspekt ur hållbarhetssynpunkt. Att uppnå god
vattenkvalitet i enlighet med miljökvalitetsnormerna är ett steg i rätt riktning. Även om
översiktsplanen har en betydande roll för
planeringen och därmed sätter ramarna för var
man kan bygga är det tveksamt om översiktsplanen är rätt verktyg för att nå god vattenkvalitet.
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För att säkra vattenkvalitet i både sjöar, ytvatten,
grundvatten och havet krävs ett långsiktigt arbete
på många olika plan och relativt detaljerade
underlag samt en strategisk planering kring
framtida vattenförsörjning och åtgärder för att
uppnå MKN. För att översiktsplanen ska kunna bli
ett verktyg med avseende på vattenresurser krävs
att VA-planeringen går hand i hand med
översiktsplaneringen. Kommunen behöver ta fram
långsiktiga planer för vatten och va-utbyggnad.
Detta skulle underlätta hanteringen av
konkurrerande intressen i planeringsarbetet samt
dagvattenproblematiken i områden längs kusten.
Åtgärdande av enskilda avloppsanläggningar
skulle kunna förbättras med hjälp av en plan för
kommande detaljplaner och för övrig kommunal
va-utbyggnad, samt för områden i väntan på
kommunalt VA.
Beträffande risker av olika slag – översvämningar,
skred, transporter av farligt gods m m – innebär
översiktsplanens identifiering av riskkällor och
rekommendationer för hur riskerna skall utredas
och hanteras goda förutsättningar för totalt sett
minskade risker i samhället.

Sociala konsekvenser
Den sociala hållbarheten inkluderar värden som
jämlikhet, demokrati, möten, arbetstillfällen och
livsmiljö. En socialt hållbar miljö har en mångfald
av människor, aktiviteter och byggnader. Den bejakar människors olika förutsättningar och intressen, uppmuntrar till möten, är tillgänglig för alla,
är befolkad och trygg samt underlättar människors
vardagsliv, bland annat genom att det är lätt att ta
sig mellan bostad, arbetsplats och fritidsaktiviteter.
Forskning visar att många möten mellan likasinnade vänner och olikasinnade främlingar bidrar
till ökat socialt kapital, alltså det kitt som håller
ihop människor och gör att man känner förtroende för varandra och för samhället. Socialt kapital
skapar bättre förutsättningar för ett samhälle med
småföretagande, tolerans och kreativitet. Att bygga en stad som motverkar segregation och som
uppmuntrar till möten är därför prioriterat för att
nå en social hållbarhet.
Förtätning och koncentration till stråk och noder
är principer som överensstämmer med socialt
hållbar utveckling, inte minst för att det skapar
många möjligheter till möten och för att det innebär att det är nära mellan bostäder och olika funktioner. Genom att bygga nära kan olika upplåtelseformer och prisklasser samexistera, vilket motverkar segregation. Blandade funktioner, vilket uppmanas av översiktsplanen, skapar ytterligare närhet och befolkar platser så de känns tryggare.
Översiktsplanens skrivningar om blandade
bostäder och blandade funktioner är dock på en
mycket övergripande och försiktig nivå, varför
deras styrande effekt är begränsad. Skrivningarna
är även så generella att de inte går att följa upp.
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Ett samhälle som bygger på transporter till fots,
cykel och kollektivtrafik medför positiva sociala
konsekvenser av flera anledningar. Gång, cykel
och kollektivtrafik skapar fler möjligheter till möten än om alla sitter i varsin bil. Det finns dessutom många som saknar möjlighet att transportera sig med bil, inte minst unga, äldre och låginkomsttagare. Ett transportsystem baserat på andra
färdmedel gynnar därmed en jämlik tillgänglighet.
Dessutom är andra färdmedel bättre för folkhälsan, än vad bilkörning (eller bilåkning) är. Både
gång, cykling och kollektivtrafikåkandet medför
vardagsmotion som en positiv bieffekt av själva
resandet. Översiktsplanen syftar till att den största
befolkningstillväxten ska ske inom tätorten Falkenberg. Detta gör att fler kommer att få arbete,
service och fritid inom cykelavstånd samt kommer
att bo inom områden med god kollektivtrafik.
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Ekonomiska konsekvenser
En ekonomiskt hållbar utveckling innebär en god
ekonomi idag utan att kostnader skjuts på framtiden. För de ekonomiska aspekterna har här studerats såväl kommunalekonomi som
samhällsekonomi. För kommunalekonomin är det
skatteintäkter som vägs mot kostnader, framför
allt för service till den tillkommande befolkningsökningen och för infrastruktur. Översiktplanen
förutsätter en kraftig utökning av befolkningen.
Att den tillkommande bebyggelsen till största del
kommer att lokaliseras till Falkenbergs tätort samt
till noderna längs stråken medför positiva
konsekvenser för kommunalekonomin.

Närheten mellan invånarna och att de bor längs
stråk dämpar även kostnaderna för löpande
service som skolskjuts och hemtjänst.
Även för samhällsekonomin bedöms den täta
strukturen medföra positiva konsekvenser. Med
tät bebyggelse finns underlag för handel och service.

Aspekt som motsvarar varje eker

En förstärkning av de båda högst prioriterade
stråken kan bidra till ökat underlag till
kollektivtrafik med högre turtäthet. Det skapar
även större incitament till att förbättra
cykelvägarna längs stråken.
En risk med förtätning är att man bygger på platser som är viktiga för människor eller natur. Översiktsplanen har en rekommendation om att kunskapen om platsers sociala struktur ska studeras
inom detaljplaneläggning samt att sociala konsekvensbeskrivningar ska göras till detaljplaner. Det
är ett bra sätt att strukturerat uppmärksamma och
lyfta de sociala hållbarhetsfrågorna i fysisk planering.
Figur 4.1 Hållbarhetsblomma. Aspekterna värderas efter negativa
konsekvenser (inre cirkel), neutrala konsekvenser (mittcirkel) eller
positiva konsekvenser (yttre cirkel).
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Infrastruktur som vägar, VA-anläggningar och
anläggningar för energiförsörjning kan nyttjas
mer effektivt och utbyggnaden sker till stor del där
denna infrastruktur redan finns. Kostnaderna för
infrastruktur hålls därmed nere.

6.1 Naturmiljö
6.2 Naturresurser
6.3 Friluftsliv
6.4 Kulturmiljö
6.5 Landskapsbild
6.6 Vatten
6.7 Hav och kust
6.8 Trafik och transporter
6.9 Luftmiljö
6.10 Buller
6.11 Risker
6.12 Klimatpåverkan
7.1 Bostadssammansättning
7.2 Landsbygdsutveckling
7.3 Arbete och försörjning
7.4 Folkhälsa
7.5 Barn och unga
7.6 Jämställdhet
7.7 Mötesplatser och delaktighet
8.1 Kommunalekonomi
8.2 Bostadsmarknaden
8.3 Befolkningstillväxt
8.4 Markvärden och markhushållning
8.5 Näringsliv och arbetsmarknad
8.6 Samhällsservice
8.7 Utbyggnadsmöjligheter för förnyelsebar energi
8.8 Klimatanpassning
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Översiktsplanen avsätter mark för större verksamheter samtidigt som den föreslagna
funktionsblandningen ger utrymme för arbetsplatser även i direkt närhet till boende. Med tätheten följer även möten mellan människor, vilket
skapar ett mer dynamiskt samhälle, med bättre
möjligheter för föreningar och småföretagande.
En stor befolkning inom samma arbetsmarknadsregion ger även möjligheter att matcha anställning
mot rätt kompetens. En ökad bebyggelsetäthet i
Falkenberg ger ett större utbud av arbetsplatser
och arbetskraft, men om den regionförstoring som
översiktsplanen förutsätter kommer att äga rum
ökar utbudet ytterligare.
En mycket viktig framtidsfråga, som från och med
denna översiktsplan torde komma att självklart ingå i översiktsplanearbetet, gäller effekterna av ett
varmare klimat och behovet av anpassningsåtgärder.
Problem som växthuseffekten förväntas medföra
gäller många sektorer inom samhället: förändrad
kustlinje, erosion, ras och skred, skador på
tekniska anläggningar och annan egendom, förändrade förutsättningar för jordbruket m m. Det
översiktsplanen nu rekommenderar är dels att ny
bebyggelse i princip uppförs på sådana marknivåer
och med sådan utformning att skador inte skall
kunna inträffa, dels att en särskild klimatanpassningsplan tas fram.
De i konsekvensbeskrivningen studerade aspekterna illustreras i hållbarhetsblomman, figur 4.1.
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Översiktsplanens konsekvenser för varje aspekt
illustreras med ett streck som korsar aspektens
eker i cirkeln för positiva (yttre cirkeln), neutrala
(mellancirkeln) eller negativa (inre cirkeln) konsek-venser. Varje aspekt beskrivs i de tre
kommande kapitlen. I hållbarhetsblomman syns
att endast en aspekt, 6.2 Naturresurser, bedöms få
negativa konsekvenser. Flera andra
miljökonsekvenser (6.x) får neutrala
konsekvenser, medan i första hand sociala (7.x)
och ekonomiska (8.x) aspekter får positiva
konsekvenser.
BETYDANDE POSITIV PÅVERKAN
Strategin att förtäta Falkenbergs tätort och
koncentrera ny bebyggelse till noder i stråk
medför ett flertal positiva konsekvenser. Det
minskar transportbehovet och möjliggör fler resor
till fots, cykel och kollektivtrafik. Denna förändring minskar klimatskadliga utsläpp, förbättrar
luftkvaliteten och förbättrar folkhälsan. Den täta
bebyggelsen är vidare yteffektiv, så man kan spara
viktiga ytor till exempelvis natur eller mötesplatser. Här kan fler möten mellan människor ske
och förutsättningarna ökar för att minimera
segregation i både boende och samspelssegregation (alltså kontakt mellan människor utanför
boendet, exempelvis vid arbetsplatser, på torget
eller i affärer). Vidare medför den täta bebyggelsen
lägre kostnader för infrastruktur.

Platserna är tillräckliga för att kunna täcka hela
kommunens elkonsumtion med egenproducerad
vind-el. Översiktsplanens tydliga ställningstagande
med utpekande av platser för vindkraft medför
därmed positiva konsekvenser för klimatet.
Strategin att förtäta Falkenbergs tätort och koncentrera ny bebyggelse till noder i stråk medför ett
flertal positiva konsekvenser. Det minskar transportbehovet och möjliggör fler resor till fots, cykel
och kollektivtrafik. Denna förändring minskar klimatskadliga utsläpp, förbättrar luftkvaliteten och
förbättrar folkhälsan. Den täta bebyggelsen är vidare yteffektiv, så man kan spara viktiga ytor till
exempelvis natur eller mötesplatser.
Här kan fler möten mellan människor ske och
förutsättningarna ökar för att minimera
segregation i både boende och samspelssegregation (alltså kontakt mellan människor
utanför boendet, exempelvis vid arbetsplatser, på
torget eller i affärer). Vidare medför den täta
bebyggelsen lägre kostnader för infrastruktur.
En annan del i översiktsplanen som medför klart
positiva konsekvenser är det tydliga utpekandet av
platser lämpliga för vindbruk.
Platserna är tillräckliga för att kunna täcka hela
kommunens elkonsumtion med egenproducerad
vind-el. Översiktsplanens tydliga ställningstagande
med utpekande av platser för vindkraft medför
därmed positiva konsekvenser för klimatet.

En annan del i översiktsplanen som medför klart
positiva konsekvenser är det tydliga utpekandet av
platser lämpliga för vindbruk.
2014-05-27
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BETYDANDE NEGATIV PÅVERKAN
Översiktsplanen medför få negativa konsekvenser.
Vid redovisningen av konsekvenserna av
översiktsplanens samrådshandling bedömdes en
aspekt få negativa konsekvenser - naturresurser
(6.2). Detta berodde på att det i översiktsplanen
föreslogs ett stort verksamhetsområde norr om
Falkenbergs tätort på värdefull jordbruksmark.
Exploatering av åkermark är ett samhällsproblem,
där den ackumulerade exploateringen innebär att
ytorna för jordbruksmark successivt minskar. I
Sverige är problemen störst i Skåne, men även
Halland har mycket och god jordbruksmark.
Exploateringen av åkermark beror ofta på att
tätorterna brer ut sig med villaområden i dess
ytterkanter, men denna översiktsplan innebär
framförallt en förtätning av Falkenbergs tätort
snarare än fortsatt utbredning av bostadsbebyggelse på jordbruksmark.
I den nu aktuella granskningshandlingen av
översiktsplanen har flera positiva förändringar
beträffande användningen av jordbruksmark
gjorts. De markerade ytorna för eventuella
framtida verksamhetsområden har minskats.
Viktigast är dock att en strategi har förts in i
planen, vilken i flera avseenden innebär att en
restriktiv prövning ska ske av om jordbruksmark
får tas i anspråk för bebyggelse. Konsekvenserna
för aspekten naturresurser värderas därför som
neutrala.
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En svaghet i översiktsplanen är att flera av de goda
ambitionerna uttrycks försiktigt på ett sätt som ger
utrymme för tolkningar. Det saknas tillräckligt
utvecklade strategier för hur de goda ambitionerna
ska uppnås. Generellt kan sägas att det i
översiktsplanen inte ges den detaljeringsgrad på
krav och restriktioner som skulle behövas för att
säkra upp ambitionens fortlevande i kommande
planering. Exempel på svagt beskrivna strategier
och ambitioner rör:
 G2. Enerikrav på ny bebyggelse.
”Enregianvändgning i den byggda miljön
ska minska och miljöpåverkan minimeras.”
 Blandade funktioner. ”Områden för
blandad bebyggelse, med bostäder och
verksamheter, handel, serviceanläggningar
och andra anlägganingar som inte är
störande för omgivningen.”
 G4. Hanteringen av dagvatten. I
översiktsplanens rekommendation står att
dagvatten i första hand ska omhändertas
lokalt och om detta inte går, kan vattnet
ledas bort via ledningar. Det är en bra
ambition att alltid omhänderta dagvattnet
lokalt, men vilka krav gäller och vad
händer om LOD inte genomförs? Dagvatten som leds via ledningar till en
recipient är generellt negativt för både
vattenkvalitet och översvämningsrisker.

POTENTIELLA MÅLKONFLIKTER
Förtätning
Med förtätning finns det vissa risker som måste
beaktas i kommande planering och som i översiktsplanen inte alltid har hanterats i tillräcklig
hög utsträckning. Risker med tät bebyggelse är att
man bygger bort viktiga grönområden. Förutsatt
att hänsyn tas till viktiga obebyggda platser medför förtätning och bebyggelsekoncentration flera
positiva konsekvenser för miljö, sociala hållbarhetsfrågor och ekonomi. En förtätning som
sker på bekostnad av värdefulla platser riskerar att
medföra negativa konsekvenser för naturmiljö,
friluftsliv, landskapsbild och barn. En brist med
översiktsplanen är att den inte pekat ut grönstruktur eller andra viktiga platser som ska värnas, utan
hänvisar till ett påbörjat arbete med grönstrukturplan.
Förtätningen och ett effektivt byggande av nya bostadsområden innebär också risker för dålig boendemiljö med avseende på buller. Stor omsorg måste ägnas hur byggnaderna orienteras, deras utformning, lägenhetslösningar, uteplatser med
mera. Goda erfarenheter finns dock av att bra
ljudmiljö kan skapas för de boende med en aktiv
planering beträffande buller.
LIS-områden
Inom de föreslagna LIS-områdena finns det flera
platser med höga naturvärden, vilka inte bör bebyggas. För att konsekvenserna av bebyggelse i
dessa områden ska vara neutrala förutsätts att dessa platser undantas från bebyggelse, en ambition
som översiktsplanen ger uttryck för.
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Översvämning

Vindbruk

Översiktsplanen pekar ut områden framförallt vid
Södra åstranden för ny blandad bebyggelse i attraktiva kustnära lägen. Detta är ett sätt att både
förtäta och att locka folk till att vilja bo i Falkenberg. Samtidigt finns det en risk för översvämningar vid framtida höga vattennivåer i kombination med vind och kraftigt regn. Att planera för ny
bebyggelse i översvämningshotade områden är en
risk som måste hanteras även om det kommer att
bli kostsamt att fylla upp till högre marknivå och/
eller att bygga vallar eller andra skydd mot översvämningarna. Samtidigt blir det än dyrare att i
efterhand hantera översvämningsproblem, ifall
marknivåer och byggnader inte anpassas från början. Översiktsplanen anger här att ”stor hänsyn till
översvämningsrisker ska iakttas”, vidare rekommenderas för vissa områden en lägsta markhöjd
där nybebyggelse får ske

Som nämnts ovan finns det flera områden utpekade som lämpliga för vindbruk. En utbyggnad
innebär ett minskat behov av fossil energi.

Segregation
Större nybyggda områden i attraktiva lägen riskerar att bli segregerade, med enbart dyra bostäder.
Det behövs aktiv markplanering och tydlig styrning, för att minimera den segregerande effekten,
frågor som inte hanteras av översiktsplanen. Att
bygga bostäder i de attraktiva lägena kan alltså innebära en målkonflikt med både översvämningar
och segregation, men dessa negativa konsekvenser
bör kunna undvikas med tydlig planering.
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På lokal nivå kan det finnas målkonflikter där
vindkraftverk riskerar att negativt påverka
personer som bor och uppehåller sig i närheten av
verken. Buller, reflexer och rörliga vindsnurror
kan upplevas som negativa inslag i ens närområde.
Även hur vindkraftverken förhåller sig till
landskapsbilden kan upplevas som negativt,
liksom eventuella intrång i orörda områden. De
positiva konsekvenserna med en kraftigt utbyggd
vindkraft framträder alltså på en betydligt högre
geografisk nivå än de negativa konsekvenserna,
vilka yttrar sig lokalt. Översiktsplanen pekar inte
ut områden för vindbruk nära sammanhållen
bostadsbebyggelse, vilket är ett bra sätt att hantera
denna potentiella målkonflikt. Fortfarande kan
dock personer som bor mer enskilt bli störda av
näraliggande vindkraftverk.
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5 KONSEKVENSER AV
NOLLALTERNATIVET
BESKRIVNING AV NOLLALTERNATIVET
Med nollalternativet avses samma utveckling som
hittills har varit, med bibehållen årlig befolkningsökning som är väsentligt lägre än i den föreslagna
översiktsplanen (dvs huvudscenariot).
Nollalternativet innebär vidare att man inte aktivt
styr utvecklingen utan istället låter marknaden
sköta lokaliseringen av ny bebyggelse.

5 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET

En glesare struktur innebär med större sannolikhet också att nya områden för småhus byggs i
perifera lägen, något som utökar boendesegregationen.
I nollalternativet finns inte någon tydlig ambition
att uppföra nybebyggelse med en blandning av bostäder, verksamheter, shopping med mera. Nollalternativets funktionsseparering medför vissa ökningar av persontransporterna, färre mötesplatser
och mindre trygghet.
Nollalternativets befolkningsprognos innebär en
svagare landsbygdsutveckling vad gäller
underlaget för skolor, service och kollektivtrafik.

Nollalternativet innebär till skillnad från översiktsplanen en långsam befolkningsminskning i inlandet och en mycket lägre befolkningsökning i mellanbygden och Ullared. Utbyggnaden i nollalternativet sker mer spritt och utan fokusering längs
noder i stråk samt utan förtätning av Falkenbergs
tätort.
KONSEKVENSER
Med nollalternativet är bebyggelsen mer gles, med
längre avstånd för fotgängare och cykel och till
kollektivtrafik. Detta tenderar att öka transporterna mer än i den nu föreslagna översiktsplanen,
med ökade klimatutsläpp som följd. Att sprida ut
bebyggelsen tar också mer resurser i anspråk för
infrastruktur och tekniska anläggningar. Bebyggelsen riskerar att i högre grad lokaliseras till platser
med höga naturvärden eller sociala värden, eftersom den glesa bebyggelsen tar större yta i anspråk.
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6 MILJÖKONSEKVENSER (HUVUDALTERNATIV)
NATURMILJÖ
Generellt är de områden som hyser höga naturvärden (naturreservat, riksintressen, Natura 2000områden etc) i kommunen undantagna från de
föreslagna exploateringsområdena, vilket minskar
risken för konflikter mellan naturvårdsintressen
och föreslagna exploateringar väsentligt. Samtidigt
är det omöjligt att helt undvika konflikter mellan
motstående intressen i en översiktsplan. Riskerna
för att naturvårdsintressen kan påverkas negativt
av föreslagen exploatering är mest påtagliga kring
Falkenbergs stad och i kustzonen där
exploateringstrycket är störst.
Föreslagna utbyggnadsområden i och kring
Falkenbergs stad medför främst konflikt med
utpekade områden i kommunens naturvårdsprogram, andra lokala och regionala naturvärden
samt utpekade grönstråk. Grönstråken i staden
hyser inte alltid dokumenterat höga naturvärden,
men är viktiga både som spridningskorridorer för
växter och djur och som närnatur för boende.
Samtidigt är det ofta sådana områden som tas i
anspråk vid exploateringar i stadsmiljö, och även
om ÖP:n ger generella rekommendationer om att
borttagna värden ska kompenseras kan detta vara
svårt att genomföra i praktiken.
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Negativt ur naturvårdssynpunkt är att det stora
opåverkade området som finns vid Ramsjön
plockades bort inför antagandet. I övrigt innebär
ÖP:n i och kring Falkenbergs stad i första hand
konflikter med värdefull jordbruksmark som inte
hyser några högre naturvärden (se följande avsnitt
om Naturresurser).
Kustområdet hyser till övervägande del höga
naturvärden samtidigt som fritidsbebyggelsen är
omfattande. Enligt ÖP:n ska tillväxten i kustområdet ske genom att den redan pågående
omvandlingen av fritidshus till permanentboende
fortsätter. Då ÖP:n inte innehåller någon strategi
för hur permanentningen av fritidshus och förtätningen av befintlig bebyggelse skall ske, finns risk
för konflikt med och påverkan på naturmiljön, bl a
genom förtätning och intrång, ökat bilberoende,
samt ökad belastning på enskilda avlopp alternativt genom standardhöjning av VA- och vägnät.
Genom att ta fram ett tydligt regelverk för permanentningen/förtätningen kan dock påverkan
minskas väsentligt, detta sker till viss del i den
pågående revideringen av DÖP:ar för kustområdet. Vidare föreslås tillväxten i kustområdet
ske genom viss nybyggnation inom eller i direkt
anslutning till redan bebyggda områden i stråkens
noder eller i utvecklingsorten Glommen. Risken
för negativ påverkan på naturmiljön minskas
genom att ingen nybyggnation sker i den mest
strandnära zonen samt genom att viktiga gröna
kilar bevaras och utpekas i reviderade DÖP:ar.
Vidare förutsätts nybyggnation inom och vid
redan bebyggda områden i kustområdet i huvudsak föregås av detaljplaneläggning där en avvägning görs mot motstående intressen.

I inlandet och mellanbygden är exploateringstrycket inte lika stort, men föreslagna LISområden utgörs av orter vid sjöar och vattendrag
med förutsättningar för landsbygdsutveckling
samtidigt som de oftast hyser naturvårdsintressen
i form av såväl skyddade naturområden, lokala
och regionala naturvärden som ett värdefullt växtoch djurliv. Alla LIS-områdena hyser delområden
där en exploatering kan medföra negativa konsekvenser för naturmiljön genom direkta ingrepp
och/eller indirekt påverkan genom försämrad
vattenkvalitet. Exempel på detta är bl a LIS 01
Vessigebro, LIS 06 Köige – Svartrå, LIS 08 Ullared
och LIS 24 Lia, vilka ligger i anslutning till Ätran –
Högvadsån och där värdefulla naturmiljöer
riskerar att påverkas negativt. Tanken i ÖP:n är
dock att utbyggnader inte ska tillåtas i värdefulla
naturområden alternativt tydligt anpassas till
naturmiljön för att minimera påverkan på
naturvärdena. Vidare lyfts behovet av nåbara
”gröna områden”, platser och parker fram, vilket
är positivt om detta kan genomföras. Ett tidigare
förslaget LIS-område (LIS 07 Kinnadunga –
Kogstorp) har tagits bort på grund av områdets
naturvärden, vilket är positivt.
I inlandet och i mellanbygden finns också stora
områden som utpekas som ”lämpliga” alternativt
”möjliga” att pröva för vindkraftsutbyggnad. Inom
dessa finns risk för konflikter med naturvårdsintressen, och då särskilt inom de möjliga
vindbruksområdena, vilka måste lösas i samband
med prövningsprocessen för enskilda vindkraftsprojekt.
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Det gäller såväl direkta ingrepp som indirekt
påverkan genom fragmentering, barriäreffekter
och ljud- och ljusstörningar. Byggs samtliga
”vindkraftsområden” ut blir påverkan på naturmiljön betydande, men en sådan utbyggnad
motsvarar endast den teoretiskt möjliga utbyggnaden. Genom att tidigare föreslagna möjliga
vindbruksområden samt utredningsområde för
materialtäkt har tagits bort inom de stora
opåverkade områdena, bedöms även risken för
negativ påverkan på naturmiljön minska.
NATURRESURSER
Jordbruk. I Halland utgör jordbruksmark ca 25 %
av den totala arealen, vilket är en betydligt större
andel än för riket som helhet. I Länsstyrelsens mål
för jordbruket anges att Halland även i framtiden
ska vara ett starkt jordbrukslän, där de betande
djuren är en förutsättning för att hålla odlingslandskapet öppet och naturbetesmarker blir en allt
viktigare resurs för de djurbaserade lantbruksföretagen. I Falkenberg utgör jordbruksmarken ca
28 % av arealen, den är främst belägen i mellanbygden, längs med väg E6. Under de senaste 20
åren har dock jordbruksmarken minskat med
20 % i kommunen och resursen jordbruksmark
har ofta fått stå tillbaka för bebyggelseutvecklingen. ÖP:n medför att ytterligare jordbruksmark tas i anspråk för planerade
utbyggnadsområden vid Slöinge, Heberg,
Falkenbergs C (Torsholmskvadranten, Södra
Tröingeberg) samt vid Morup - Långås.
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Samtidigt har delar av tidigare föreslagna
utbyggnadsområden på värdefull jordbruksmark
har tagits bort ut planen. Att bebygga värdefull
jordbruksmark är negativt ur ett resursperspektiv
och står i konflikt med Länsstyrelsens mål för
jordbruket. I ÖP:n har man tagit fram strategier
för att bättre kunna hantera konflikten mellan
jordbruksmark och annan markanvändning, vilket
är positivt. I ÖP:n saknas ett helhetsgrepp på hur
jordbruket i egenskap av en viktig samhällsresurs
ska kunna utvecklas.
Skog. Halland består till ca 55 % av skogsmark och
skogsnäringen bedöms av Länsstyrelsen som en
viktig näringsgren för länet. Falkenbergs kommun
utgörs till ca 57 % av skogsmark. Föreslagen markanvändning i ÖP:n påverkar skogsmarken främst
genom föreslagna områden för vindbruk. Skogsbruk och vindkraftsutbyggnad bedöms dock
kunna samverka utan större problem och i vissa
fall kan verksamheterna samutnyttja t ex vägar
och elnät. I viss mån kan även föreslagna LISområden påverka produktiv skogsmark, men detta
bedöms beröra försumbart små arealer. Generellt
bedöms ÖP:n inte medföra några större negativa
konsekvenser för skogen som naturresurs. Inga
rekommendationer finns för hur skogsbruket ska
utvecklas som en viktig samhällsresurs.

Grus och berg. ÖP:n pekar ut möjliga utredningsområden för uttag av naturgrus, sand och
krossberg. Två av materialtäkterna ligger inom
riksintresse för kulturvård.
Vissa utredningsområden för täktverksamhet
ligger inom lämpliga vindbruksområden, men
detta behöver inte utgöra en konflikt utan dessa
verksamheter bör kunna samverka. Däremot görs
i ÖP:n bedömningen att stora opåverkade
områden och ekologiskt särskilt känsliga områden
m fl skyddade naturområden bör undantas från
täkter samt att hushållningsbestämmelserna ska
gälla före riksintresset för värdefulla ämnen. I
ÖP:n föreslås vidare att blockstenstäkten i
Vastadalen ska stå tillbaka till förmån för
riksintressena enligt miljöbalken 4 kap, att en
förlängning av täkttillståndet prövas restriktivt
och att en eventuell utvidgning bör undvikas. I
Ljungby/Bergagård bedöms bergtäkten kunna
samverka med de intressen som finns för en
utbyggnad av denna nod, förutsatt att täkten inte
hindrar utvecklingen. Det är positivt att
kommunen är tydlig med vilka intressen som ska
gälla i första hand. Det bör beaktas att alla
potentiella områden för uttag av både naturgrus
och krossmaterial ligger norr – öster om E6
medan en stor del av utbyggnaden, särskilt större
infrastrukturobjekt, sker väster om E6. Sammantaget innebär föreslagen ÖP inga större negativa
effekter med avseende på vare sig tillgång till
material eller intrång i natur och andra intressen.
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Materialtäkter bör dock ses i ett större perspektiv,
dvs vilka behov finns i såväl kommunen som i
länet i stort och var kan detta tillgodoses på bästa
sätt med hänsyn till både ingrepp i naturmiljö
m m och till transporter.
Vattentäkter. Ätran har störst betydelse för
Falkenbergs kommuns dricksvattenförsörjning.
Vattentillgången i kommunen anses som mycket
god och på flera ställen pågår konstgjord infiltration av åvatten. I ÖP:n föreslås viss utbyggnad
inom vattenskyddsområden, detta gäller framförallt i inlandet och till viss del i mellanbygden, dock
med restriktioner. Inom befintliga vattenskyddsområden finns regler och krav på hur bebyggelse
får uppföras. Områden där utredning av vattenskyddsområde pågår är utpekade i ÖP:n, och inom
dessa förordas särskild restriktivitet vid planering
och byggande för att grund- och ytvattenkvaliteten
inte ska äventyras. Sammantaget är detta positivt
för kommunens befintliga vattentäkter.
Grundvatten. Grundvatten klassificeras med
avseende på kemisk och kvantitativ status.
Falkenbergs tre grundvattenförekomster – Suseåns
dalgång, Lillåns dalgång samt Bergagård - uppnår
idag god kemisk och kvantitativ status, vilket
också är målet till 2015. Idag används inte grundvattentäkterna som primära kommunala vattentäkter. Det är dock av stor vikt att skydda dessa
grundvattenförekomster eftersom förutsättningarna för framtidens vattenförsörjning kan
ändras, inte minst med tanke på klimatförändringarna.
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Jordbruk. 25 % av den halländska arealen är jordbruksmark, vilket är en betydligt större andel än
för riket som helhet (Länsstyrelsen i Halland
2012). I Länsstyrelsens mål för jordbruket anges
att Halland även i framtiden är ett starkt jordbrukslän, där de betande djuren är en förutsättning för att hålla odlingslandskapet öppet och
naturbetesmarker blir alltmer en viktig resurs för
de djur-baserade lantbruksföretagen. I Falkenberg
utgör jordbruksmarken ca 28 % av ytan
(Statistiska centralbyrån 2008) och är främst
belägen i Mellanbygden, längs med E6. Konflikter
med utbyggnadsområden finns vid Slöinge,
Heberg, Falkenbergs C (Torsholmskvadranten,
Södra Tröingeberg) samt Långås. Att bebygga fullt
användbar jordbruksmark är negativt ur ett
resursperspektiv. Det finns idag inga regler eller
rekommendationer eller andra planer och
program som skyddar jordbruksmark eller tar ett
helhetsgrepp på hur jordbruket ska kunna utvecklas.
FRILUFTSLIV
Falkenbergs kommun har flera viktiga friluftsområden som är riksintressen för friluftslivet
(Ätrandalen, delar av kustområdet och Åkulla
bokskogar). Många av kommunens skyddade
natur- och kulturmiljöer hyser även ofta höga
rekreationsvärden samtidigt som större delen av
kustområdet har höga värden för friluftsliv och
turism. Dessa områden föreslås till övervägande
del undantas från exploatering i ÖP:n.

I ÖP:n ges en generell rekommendation att tillgången på goda grön- och rekreationsområden i
bostäders närhet ska säkras och att värdefulla
grönområden och stråk ska bibehållas och
utvecklas. Vidare ska borttagna värden kompenseras så att kvaliteterna bibehålls. Detta är särskilt
viktigt i kustområdet och i Falkenbergs stad där
det finns en tydlig konflikt mellan ett stort
exploateringstryck och det rörliga friluftslivet.
I Falkenbergs stad föreslås att några värdefulla,
tätortsnära naturområden ska exploateras, vilket
är negativt från rekreationssynpunkt, det gäller
bl a vid föreslagen blandad bebyggelse i Stafsinge
och vid planerat verksamhetsområde vid Ågård Hjortsberg. I dessa områden står ÖP:ns planerade
utbyggnader i konflikt med den generella rekommendationen om grönområden. Den tätortsnära
naturen är viktig för den vardagliga rekreationen
och lekmöjligheten för de som bor i tätbebyggda
områden. Den grönstrukturplan som är under
framtagande för att kartlägga stadens grönstruktur
samt dess biologiska och sociala värden kommer
dock utgöra ett värdefullt underlag för att kunna
värna stadens friluftsvärden i fortsatt planering. I
denna bör även förslag på lämpliga kompensationsåtgärder för borttagna värden redovisas för
att uppfylla ÖP:ns intentioner.
Genom att kustområdets riksintressen för natur,
friluftsliv och/eller kulturmiljö undantas från
exploatering finns tillgängliga strövområden längs
med havet kvar i stora delar av kommunen.
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För att ytterligare stärka det rörliga friluftslivet
pekar ÖP:n ut områden som viktiga gröna kilar
inom och i anslutning till kustområdet vilka ska
bevaras, viktigast är detta i de avsnitt som erbjuder
havsutsikt. Vidare föreslår ÖP:n att strövområden
i anslutning till bebyggelseområden ska bevaras
samtidigt som mycket stor restriktivitet ska gälla
för tillkommande bebyggelse. ÖP:n föreslår endast
nybyggnation i anslutning till befintlig bebyggelse
och anger även en utbyggnadsriktning bort från
kusten. Detta bör bidra till att bevara och stärka
kustområdets rekreationsvärden. Likaväl som för
naturmiljön, är risken för påverkan på friluftslivet
störst i de områden där permanentning av
fritidshus och förtätning av befintlig bebyggelse
föreslås. Det är därför viktigt att den strategi för
detta som finns i ÖP:n efterlevs och fungerar som
stöd för framtida planering.
Havsbaserade vindkraftsområdena kan medföra
konflikt med friluftslivet, främst med fritidsfiske
och i viss mån även med båtliv. Vidare kan vindkraftverken uppfattas som störande för havsutsikten på land, vilket ses som negativt för det
rörliga friluftslivet vid kusten.
I inlandet och mellanbygden innebär föreslagna
LIS-områden en potentiell risk för konflikter
mellan friluftslivets intressen och exploateringsintressena genom att LIS-områdena helt eller
delvis ligger inom strandskyddat område.
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Vidare ligger flertalet LIS-områdena helt eller
delvis inom riksintresset Ätran – Högvadsån
och/eller inom många av kommunens skyddade
natur- och kulturmiljöer som även hyser höga
rekreationsvärden. Föreslagna LIS-områden
bedöms dock medföra relativt liten negativ
påverkan på möjligheterna till friluftsliv inom
dessa områden eller i kommunen i stort, förutsatt
att inga områden med höga frilufts-, natur- och
kulturvärden tas i anspråk för utbyggnad. I vissa
fall kan exploatering till och med gynna friluftslivet genom ökad tillgängligheten till stranden,
skötsel av naturmark med hänsyn till rekreation,
samt genom utbyggnad alternativt utveckling av
nya och befintliga turismanläggningar.
I framförallt inlandet och mellanbygden kan
vindkraftsutbyggnad i tidigare orörda naturområden i viss mån vara negativ från rekreationssynpunkt då deras kvaliteter som ostört, tyst
naturområde påverkas eller försvinner vid en
utbyggnad. Även om dessa utbyggnader inte
medför ett fysiskt hinder för friluftsaktiviteter som
vandring, bär- och svampplockning etc, kan upplevelsen av aktiviteten påverkas negativt. Samma
sak gäller för viktiga fiskelokaler som kan störas av
utbyggnader om dessa görs på ett okänsligt sätt.
Risken för störning är givetvis större i de möjliga
prövningsområdena för vindkraft än i de områden
som utpekats som lämpliga för vindkraft, dvs där
konflikterna mellan motstående intressen
studerats mer noggrant. Samtidigt hyser inlandet
och i viss mån mellanbygden generellt goda
möjligheter att uppleva tystnad och orördhet.

KULTURMILJÖ
Med kulturmiljö menas ofta den av människan
påverkade fysiska miljön som vittnar om
historiska och geografiska sammanhang. Detta
omfattar både de fysiska lämningarna och landskapet. Såväl bostadsutbyggnad som verksamhetsoch vindkraftsutbyggnader kan inverka på
kulturmiljön och på hur kulturmiljön uppfattas
och upplevs. Bostäder och/eller verksamheter är i
sig ett inslag i landskapsbilden och påverkar hur vi
upplever kulturmiljön. Byggnadsverk som kyrkor
och många fornlämningar är uppförda för att vara
väl synliga i landskapet, dessa riskerar att påverkas
negativt av en modern byggnad eller ett vindkraftverk som bryter helt i stil, färgsättning och skala.
Olika landskap har olika tålighet för utbyggnader.
Från ett kulturhistoriskt perspektiv kan landskap
indelas i ålderdomliga, varierade och moderna
landskap. Ålderdomliga landskap hyser ett kulturlandskap som skapats under långa tidsperioder
och där få förändringar skett under 1900-talets
senare hälft, detta är ofta känsligt för ett modernt
bostads- eller verksamhetsområde. Varierade
kulturlandskap präglas av både gamla och nya
strukturer, men landskapets grundstrukturer t ex
bebyggelselägen, vägsystem, markanvändning etc
är oförändrade och mindre förändringar har
kontinuerligt infogats i landskapet. Här kan olika
utbyggnader ske, men lokaliseringen bör avvägas
noggrant mot de kulturhistoriska värdena.
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Översätter man detta till Falkenberg kan Ätradalens landskap karaktäriseras som ålderdomligt,
slättlandskapet kring väg E6 som varierat och
Ullareds samhälle (ortens äldre delar undantaget)
som modernt.
Falkenbergs kommun hyser ett flertal värdefulla
kulturmiljöer, bl a riksintressen för kulturmiljön,
områden utpekade i kommunens kulturmiljöprogram samt många fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkor. Höga kulturmiljövärden i sig
behöver inte utgöra ett hinder för exploatering,
men har betydelse för omfattningen och utformningen av exploateringen.
I ÖP:n finns fler potentiella konflikter mellan
utpekade kulturmiljöer och förslagna
exploateringar i inlandet och mellanbygden än i
kustzonen och i Falkenbergs stad. De potentiella
konflikterna finns främst inom utpekade LISområden, bl a inom LIS 01 Vessigebro, LIS 02
Sjönevad, LIS 06 Köinge – Svartrå och LIS 21
Asige - Slättedynga, samt i viss mån inom de
möjliga vindkraftsområden varav många delvis
ligger inom värdefulla kulturmiljöer. Det finns
dock delområden inom dessa där exploateringar
är möjliga utan att kulturmiljön påverkas negativt.
Genom god planering kan kulturvärdena bevaras
samtidigt som viss exploatering genomförs.
I kustzonen och i Falkenbergs stad finns
potentiella konflikter mellan värdefulla kulturmiljöer och vissa exploateringsområden
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(vindbruksområdena, mindre områden av ny
bebyggelse vid Rosendal, Långås och Grimsholmen, verksamheter och bebyggelse vid Slöinge,
omlastningscentral vid Torebo och verksamhetsområdet intill väg E6 i Torsholmskvadranten). I
ÖP:n föreslås att en strategi för att värna och
utveckla stadsmiljöernas kulturvärden i
Falkenberg ska tas fram, vilket kräver att befintliga
bevarandeplaner kompletteras med en
klassificering av bevarandeområdenas kulturhistoriska värde. Strategin bör kunna utgöra ett
bra verktyg för att ta hänsyn till kulturvärdena vid
fortsatt planering i stadsmiljön.
LANDSKAPSBILD
Landskapsbilden i Falkenbergs kommun varierar
från kust till slätt och vidare till mellanbygd och
slutligen skogsbygd. Dessa landskapszoner ligger
tätt inpå varandra och vissa återfinns i flera av
översiktsplanens delområden: Havet, Kusten,
Mellanbygden och Inlandet samt Falkenbergs stad
och delområde Ullared. Slättlandskap återfinns
inom Kusten, Falkenbergs stad och mellanbygden,
medan skogsbygd främst återfinns i inlandszonen
och den östra delen av mellanbygdszonen.
Falkenbergs kustbygd har stora landskapsbildsvärden med bitvis vida utblickar över hav och
kustslätt mellan bebyggelsegrupperna kring gamla
E6 i norr och ett mer mosaikartat landskap med
småskalig odlingsmark varvat med mindre skogspartier i söder.

Längs med kusten föreslås ett fåtal utbyggnadsområden samt förtätning av befintlig bebyggelse,
vilket negativt kan påverka landskapsbilden
genom att utblickarna över hav och slätt försvåras
eller förfulas av byggnader som inte anpassats till
landskapet. Detta gäller bl a föreslagen omlastningscentral vid Torebo och föreslagna
verksamhetsområden intill väg E6 i Torsholmskvadranten. Samtidigt pekar ÖP:n ut områden
inom och i anslutning till kustområdet som viktiga
gröna kilar i synnerhet inom de avsnitt som erbjuder havsutsikt. Dessa utgör grönstråk med
utblickar över landskapet som ska bevaras
samtidigt som mycket stor restriktivitet gäller för
tillkommande bebyggelse i övriga delar av kustlandskapet. Detta är positivt och bör bidra till att
bevara och stärka kustområdets landskapsbildsvärden.
Landskapstypen mellanbygd, som återfinns runt
Ätrans dalgång, är känslig för stora utbyggnader
eftersom landskapet är småskaligt, ålderdomligt
och innehåller många äldre landmärken som t ex
kyrkor. I mellanbygden kommer landskapsbilden
främst att påverkas av föreslagna LIS-områden,
bl a inom LIS 01 Vessigebro, LIS 04 Askome –
Ätrafors – Gällsås, LIS 05 Okome, LIS 06 Köige –
Svartrå och LIS 09 Fridhemsberg.
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Figur 6.1 Schematisk bild av landskapskaraktärer inom Falkenbergs kommun.

Det är viktigt att inom LIS-områdena i den riksintressespäckade Ätrans dalgång lämna områden
där man inte kan se några nybyggda hus eller
verksamheter utan bevarar områden med
småskaligt, ålderdomligt kulturlandskap.
Skogslandskapet påverkas även av föreslagna LISområden, dock i liten omfattning. Landskapet
bedöms som relativt tåligt för exploateringar om
de görs på rätt sätt.
Lämpliga och möjliga vindkraftsområden har
huvudsakligen föreslagits i skogslandskapet
medan ett fåtal föreslagits i havet/kustlandskapet
och på slätten. Alla dessa tre landskapskaraktärer
är relativt tåliga för vindkraftsetableringar.
Mellanbygden med sitt småskaliga, ålderdomliga
landskap som återfinns runt Ätrans dalgång är
däremot känslig för utbyggnad av vindkraft varför
man valt att helt undanta dalgången från vindkraftsutbyggnad, vilket är positivt.
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Om samtliga områden som Falkenbergs kommun
planerar för vindkraft blir utbyggda, vilket dock är
mindre troligt, innebär detta en stor påverkan på
landskapsbilden, i synnerhet inom de prövningsområden för vindkraft som angetts som ”möjliga”
och om verk placeras nära den känsliga mellanbygden. Oavsett placering utgör vindkraftverk ett
storskaligt inslag i landskapet som syns på långt
håll. Om placeringen görs med hänsyn till
landskapet kan dock påverkan minskas.
VATTEN
Med vatten menas i detta fall vattenkvalitet och
vattenmiljö i vattendrag, sjöar och havet. Vatten
som dricksvattenresurs eller naturvärde behandlas
i ovanstående avsnitt. Viktiga frågor är hur översiktsplanen påverkar vattenkvalitet och gällande
miljökvalitetsnormer (MKN). Hur planen tar
hänsyn till de klimatförändringar som kan medföra effekter på vattnet redovisas i kapitel 8,
avsnittet Klimatanpassning.

Generellt kan sägas att ÖP:n inte har den
detaljeringsgrad på krav och restriktioner som
skulle behövas för att bedöma hur vattenkvaliteten
påverkas. Föreslagna bestämmelser och restriktioner är förhållandevis försiktiga och ger
utrymme för tolkningar som kan vara negativa för
vattenmiljön. Det är positivt att lokalt omhändertagande av dagvatten lyfts fram som krav där så är
möjligt samt att hårdgjorda ytor ska minimeras.
För kustlandskapet är detta än tydligare
formulerat med bestämmelser om att dagvatten
ska kunna omhändertas lokalt vilket minskar
risken för översvämningar och för att vattenkvaliteten försämras. ÖP:n har även en generell
rekommendation att tillkommande bebyggelse ska
anslutas till kommunalt VA, vilket är positivt, men
inga restriktioner föreslås för enskilda avlopp.
Beträffande MKN (miljökvalitetsnormer) för
ytvatten uppnås kravet på god ekologisk status i ca
70 % av alla sjöar och i ca 50 % av vattendragen.
Ingen del av kustområdet uppnår god ekologisk
status. Kusten norr om Glommen är klassad som
måttlig ekologisk status och söder om Glommen
är statusen otillfredsställande. Enligt ÖP:n ska
MKN följas och uppfyllas vid planering och
prövning av ny bebyggelse. De bestämmelser och
riktlinjer som redovisas i ÖP:n ger dock ingen
tydlig vägledning för hur kraven ska uppnås till år
2015 alternativt 2021 och bedöms inte automatiskt
att förbättra läget. En tydligare strategi för att
uppnå kraven bör formuleras.
2014-05-27
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Utbyggnadsplanerna för Askome – Gällsås, Lia,
Älvsered, Fridhem, Källsjö och Krogsered bör
särskilt beakta dagvattenhantering och andra
aktiviteter som kan påverka vattendragen (dvs
norra delen av Högvadsån, Vismen, Ätraforsdammen och Barken), då dessa är klassade som
måttlig ekologisk status. Åtgärder behöver genomföras för att uppnå MKN till 2015. Ätran och
Högvadsån omfattas även av MKN för fisk- och
musselvatten. ÖP:n anger inga särskilda krav eller
restriktioner med koppling till MKN.
För inlandet gäller generellt att vattendrag och
sjöar är försurade medan vattendrag i mellanbygden och kustlandskapet är drabbade av
övergödning. Detta bör beaktas i den fortsatta
planeringen och de krav man ställer på både
enskilda avlopp och dagvattenhantering. Enskilda
avlopp är överlag en relativt stor källa till fosforutsläpp och påverkar därmed övergödning. Med
tanke på situationen i kustnära områden och
mellanbygden med övergödning bör enskilda
avlopp fasas ut och ersättas med reningsverk där
hårdare krav kan ställas. Jordbruket har givetvis en
stor roll i övergödningen, mycket arbete har gjorts
och mer behöver göras, men detta hanteras
normalt inte i en ÖP.
Den mesta utbyggnaden föreslås inom Falkenbergs stad med omnejd, där VA-nät med
tillräcklig kapacitet verkar finnas.
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Det är dock svårt att veta när kapaciteten är nådd
och mer detaljerade utredningar kring vatten- och
avloppsförsörjning för planerade utbyggnader bör
göras, inte minst med tanke på klimatförändringar
– se nedan.
Inom huvuddelen av de i ÖP:n föreslagna LISområdena finns någon form av befintlig VAlösning, men status och omfattning på dessa
varierar. Generellt kan ny bebyggelse medföra
ökade utsläpp till vatten som försämrar vattenkvaliteten, men inom LIS-områdena bedöms
uppförandet av ny bebyggelse kunna bidra positivt
till en förbättrad vattenkvalitet och minskade
utsläpp från enskilda avlopp. Detta genom att det
vid en utbyggnad skapas bättre förutsättningar att
ersätta eller förbättra befintliga, undermåliga
avloppsanläggningar vilka idag utgör ett stort
problem för vattenkvaliteten.
I inlandet saknas kommunalt VA för vissa av de
föreslagna utbyggnadsområdena i de mindre
orterna. Krav på enskilda lösningar bör då vara
tydliga och kopplade till vad recipienten kan tåla.
En positiv effekt av bebyggelseutvecklingen i
inlandet är att lokalt omhändertagande av dagvatten sker och att även nya effektivare avloppsreningsanläggningar i vissa fall tillskapas, vilket
kan möjliggöra en anslutning av befintlig
bebyggelse. Detta kan bli positivt för de lokala
recipienterna, särskilt i de lägen där utsläpp idag
sker till vattendrag som inte uppnår god ekologisk
status.

HAV OCH KUST
Detta avsnitt behandlar ÖP:ns konsekvenser för
havsområdet inom kommunen och hur havsområdet bäst utnyttjas. Havsarealen inom kommunen
är 676 km2, vilken kan jämföras med 1.115 km2
landareal. Det finns flera anspråk och intressen i
havsområdet, och i ÖP:n redovisas dessa tillsammans med rekommendationer och riktlinjer
för hur utvecklingen av havets resurser kan ske.
Havsbaserad vindkraft har en stor potential för
förnyelsebar energi. Två lämpliga vindbruksområden står dock i direkt konflikt med riksintresse för farled. I ÖP:n föreslås att det norra
området tas bort till förmån för farleden, medan
det södra området kvarstår eftersom farledens
sträckning bedöms kunna justeras något. Det är
mycket positivt att lämpliga vindbruksområden
och möjliga prövningsområden för vindkraft
redovisas och avvägs mot andra intressen. I och
med planerna på havsbaserad vindkraft ges
möjlighet till fossilfri energiförsörjning inom
kommunen.
Lilla Middelgrund och Morups bank är två
områden som omfattas av flera olika riksintressen.
I ÖP:n förslås att dessa områden skyddas så att
natur och friluftsintressena säkerställs, vilket är
mycket positivt.
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Vidare anges att stora restriktioner bör råda inom
hela kustzonen för anläggande av småbåtshamnar,
bryggor, muddring m m till förmån för natur- och
friluftsvärdena. Ur ett havsmiljöperspektiv är detta
positivt, och då särskilt restriktionerna gällande
hamnar och muddringsplatser eftersom dessa
medför såväl föroreningsrisk som negativ
påverkan på marin naturmiljö. Samtidigt behövs
inte minst hamnar för fritidsbåtar så att havet ska
kunna utnyttjas som friluftsområde. Det är troligt
att förfrågningar och önskemål om att utnyttja det
strandnära havsområdet för diverse vattenaktiviteter och anläggningar kommer att öka. Det
finns i ÖP:n inga rekommendationer för var och
hur denna typ av exploateringar kan ske, vilket
kan medföra negativa konsekvenser. Tydligare
regler och krav på vad som ska gälla och under
vilka förutsättningar man kan tänka sig en
exploatering bör tas fram. Detta kräver även att
kunskapsunderlaget om havets bevarandevärden
inom kommunen ökar, detta bör även ligga till
grund för eventuella framtida exploateringar.
Det finns ett utpekat område för mudderdeponi
för vilket kommunen har beviljats tillstånd enligt
miljöbalken. Utpekad muddringsdeponi
sammanfaller med ett föreslaget lämpligt
vindbruksområde och hyser också särskilt höga
värden för yrkesfisket. Mudderdeponin och
vindkraftsområdet bedöms kunna samlokaliseras,
förutsatt att anläggningen av vindkraftsfundament
inte sker i tippmassorna.
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Däremot bedöms det finnas en tydlig konflikt
mellan yrkesfisket och mudderdeponin då
muddermassorna sannolikt ökar såväl föroreningsspridning som grumling, vilket negativt
kan påverka förutsättningar för fisk och därmed
även för yrkesfisket.
MKN hav. Precis som för andra vatten finns MKN
för kustvattnet. I Falkenbergs kommun är kustvattnet uppdelat i två vattenförekomster:
Falkenberg – Varberg och Falkenberg – Halmstad.
Det norra området har måttlig ekologisk status
medan det södra området har otillfredsställande
ekologisk status. Till år 2021 krävs att båda
områdena har god ekologisk status för att MKN
ska uppnås. Den kemiska ytvattenstatusen är god i
båda områden, vilket också är MKN för år 2015.
Anledningen till den bristande ekologiska statusen
i havet är framför allt övergödning. Översiktsplanen tar inte upp frågan och det är osäkert om
det är en fråga som kan hanteras i en ÖP.
Problemet är emellertid stort. Omhändertagande
och rening av dagvatten i såväl kustzonen som i
kommunen som helhet är en viktig aspekt som
också påverkar MKN för havet. ÖP:n har en
generell rekommendation att dagvatten i första
hand ska tas omhand och att detaljplaner ska
innehålla bestämmelser för lokalt omhändertagande av dagvatten. Detta är positivt men
samtidigt krävs sannolikt mer kraftfulla åtgärder
för att MKN ska kunna uppnås.

Om möjligt bör en tydligare strategi för att uppnå
kraven formuleras i ÖP:n.
Marina grundområden. I Falkenbergs kommun
utpekas marina grundområden som ekologiskt
särskilt känsliga områden enligt 3 kap 3§ miljöbalken. Det saknas dock underlag för att kunna
bedöma förekomst, utbredning och status av
marina grundområden i kommunen, varför dessa
områden inte redovisas i ÖP:n. I översiktsplanen
finns inte heller några riktlinjer eller rekommendationer för hur påverkan på marina
grundområden ska undvikas och hur dessa ska
skyddas. För att kunna ha ge sådana
rekommendationer krävs att kunskapsläget i
frågan förbättras.
Havsytehöjning tas upp i kapitel 8 Klimatanpassning.

2014-05-27

6 MILJÖKONSEKVENSER AV HUVUDALTERNATIVET

TRAFIK OCH TRANSPORTER
I Plan för den ekologiska hållbarheten (Falkenbergs
kommun 2011m) redovisas beträffande trafik och
transporter följande mål:
 att behovet av biltransporter minskar
 att antalet resor med kollektivtrafik i kommunen ökar med minst 50 % fram till år
2015
 att tillgängligheten och användningen av
förnybara drivmedel ökar
 att den bebyggda miljön har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och
kultur så att […] en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas där människors
dagliga transporter kan minskas.
Att infria särskilt det förstnämnda målet innebär
en kraftig förändring av utvecklingen under de senaste tio åren både vad gäller persontrafik och
godstransporter.
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I tabell 6.2 nedan redovisas hur trafikmängderna
förändrats på de större vägarna i kommunen.
Det framgår att trafiken har ökat mycket kraftigt
på flertalet vägar (på vägarna 601 och 767, ”gamla
E6-an”, saknas aktuella räkningar). De närmast
extrema ökningstalen på vägarna E6, 153 och 154
har dock särskilda förklaringar. Trafikökningen på
väg E6 hänger bara till en liten del samman med
utvecklingen i Falkenbergs kommun, den beror
främst på storregionala förändringar i GöteborgMalmö-Köpenhamnsstråket och på stora transportökningar relaterade till kontinenten och
Norge. Utvecklingen av handeln i Ullared är en
huvudförklaring till trafikökningarna på väg 153
och väg 154.
Stora trafikmängder finns också i Falkenbergs
stad, främst på stråket Varbergsvägen-Holgersgatan-Nygatan-Peter Åbergs väg. Här har ökningarna av trafiken dock varit jämförelsevis små, delvis till följd av att man med aktiv trafikplanering
har flyttat ut trafik till bl a väg 767, ”Kringleden”.

Väg E6 har en mycket hög andel lastbilstrafik och
spelar således en central roll för godstransporterna. Detta gäller även Västkustbanan, medan
fartygstransporterna via Falkenbergs hamn har
liten omfattning.
Inriktningen av och förslagen till åtgärder i översiktsplanen får effekt i olika tidsperspektiv. Slagkraftigast inom det kortare perspektivetet, en 510-årsperiod, är direkta åtgärder på kollektivtrafiken.
Hit hör förbättringar av kollektivtrafikens
turtäthet och snabbhet i definierade bebyggelsestråk, utbyggnad av särskilt snabba cykelstråk
inom och kring Falkenbergs stad, utbyggnad av
pendelparkeringar samt generellt ett tillgodogörande av de markanta standardhöjningar som
kommer att ske på Västkustbanan (tunneln genom Hallandsås och under Varberg). Översiktsplanen innebär också att kommunen skall verka
för standardhöjningar på vägarna 153 och 154
samt på kopplingen till Halmstad-Nässjöbanan i
Kinnared, detta ger även bättre förutsättningar för
kollektivtrafiken.
De delar i översiktsplanen som på längre sikt ger
störst effekt i riktning mot en dämpad biltrafik är
inriktningen på att bygga tätt och yteffektivt, koncentrationen av nybebyggelse till knutpunkter och
noder i särskilt definierade stråk, samt etablering
av handel inom gång- och cykelavstånd.

Figur6.2 Trafikmängder och trafikmängdsförändringar på större vägar inom Falkenbergs kommun
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Beträffande godstransporter får kapacitetshöjningarna på Västkustbanan stor övergripande betydelse. Lokalt ger föreslagen omlastningsstation längs
järnvägen vid Torebo bättre förutsättningar för
transporter av gods med tåg.
Sammantaget bedöms översiktsplanen inklusive
föreslagna konkreta åtgärder medföra en dämpning av person- och godstransporterna med bil
och därmed resultera i ett mer hållbart transportssystem. Takten i denna utveckling låter sig
inte kvantifieras närmare i nuläget, den beror till
stor del också på omvärldsfaktorer som
kommunen inte härskar över.
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LUFTMILJÖ
Utsläpp av luftföroreningar
Utsläppen av kväveoxider och partiklar (PM10) i
Falkenbergs kommun för olika sektorer framgår
av fig 6.3. Informationen är hämtad från Naturvårdsverkets nationella databas för luftutsläpp
(emissioner). Uppgifterna i databasen utgår från
Sveriges officiella utsläppsstatistik, som
rapporteras enligt bland annat
klimatkonventionen och luftvårdskonventionen.
Utsläppen av kväveoxider från transporter och
arbetsmaskiner har nära halverats sedan 1990 trots
generellt ökade trafikmängder. Transporterna
utgörs till stor del av genomfartstrafik på väg E6.
Utsläpp från övriga källor har legat på ungefär
samma nivå de senaste åren.

Utsläppen av partiklar (PM10) från energiförsörjningen har ökat markant de senaste åren, se figur
6.3. Bakgrunden är sannolikt omställningen till
biobränslen (trädbränsle) som ger minskade växthusgasutsläpp men ökade partikelutsläpp. Utsläppen från jordbruket hänger i första hand samman
med hanteringen av svingödsel.
Miljökvalitetsnormer, nuvarande luftföroreningshalter
Gränsvärden för föroreningshalter i luft finns i
miljökvalitetsnormerna (MKN) som anger den
högsta halten av föroreningar som får förekomma
utan att människor och miljö tar skada. Miljökvalitetsnormer finns bl a för kväveoxider,
partiklar, bensen, koloxid, svaveldioxid, ozon och
bly.

Figur6.3 Till vänster: Utsläpp av kväveoxider i Falkenbergs kommun. Till höger: Utsläpp av partiklar i Falkenbergs kommun
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De gränsvärden som i första hand, ibland, överskrids i Göteborgsregionen är dygnsmedelvärdet
av kvävedioxid (NO2) respektive partiklar (PM10).
Gränsvärden för dessa ämnen framgår i figur 6.4.
Senast tillgängliga uppgifter om kvävedioxidhalter
baseras på mätningarna genomförda i det så kallade urbanmätnätet vinterhalvåret 2010/2011 (IVL
2011 Luftkvaliteten i Sverige 2010 och vintern
2010/11, rapport B1996, Svenska miljöinstitutet
IVL 2011). Inga mätningar av PM10 finns redovisade för Falkenberg. PM10-halter har i stället beräknats med den s k Nomogrammetoden (SMHI
2001 Handledning till Nomogrammetoden, SMHI
december 2001), vilket kan leda till viss överskattning. Mätningar av partikelhalter planeras för
2013.
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Baserat på utförda mätningar och beräkningar av
luftföroreningshalter i kommunen kan slutsatsen
dras att gällande miljökvalitetsnormer underskrids
med marginal på högtrafikerade gator i Falkenbergs stad respektive att de underskrids med stor
marginal inom övriga delar av kommunen.
Översiktsplanens påverkan
Då översiktsplanen bedöms medföra en dämpning
av person- och godstransporterna så finns förutsättningar för viss minskning av utsläppen av
kväveoxider från transporter och därigenom en
minskning av kvävedioxidhalterna.
När det gäller utsläpp av partiklar så är utsläppen
från trafiken inte så dominerande, och här finns
en risk att den totala utsläppsmängden inte kommer att minska framöver.

Figur 6.4 Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar. * Percentiler är ett begrepp som används inom statistiken. Om t ex 98percentilen av timmedelvärdet av en viss luftförorening högst får vara 90, så betyder det att timmedelvärdet av föroreningshalten
skall vara lägre än 90 under 98 procent av årets timmar. Under två procent av årets timmar (dvs 175 timmar) får då föroreningshalten
vara högre än 90. Motsvarande gäller för 90-percentilen
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Utsläppen från energiproduktionen kan komma
att öka beroende på den fortsatta satsningen på
eldning med biobränsle. Planens påverkan på
utsläppen från jordbruket kommer troligen vara
minimal. Sammantaget kan översiktsplanen leda
till viss ökning av partikelhalterna.
Sammanfattningsvis ligger luftföroreningshalterna
i Falkenbergs kommun under eller långt under
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och
partiklar, och översiktsplanen förväntas endast
leda till små minskningar eller ökningar av dessa
halter.
BULLER
Buller medför de idag kanske mest påtagliga
miljöstörningarna för människor – i bostäder och
skolor, på arbetsplatser och torg, inom rekreationsområden m m. De huvudsakliga källorna för
bullret är trafiken, industrianläggningar, samt i
viss utsträckning jordbruk och vindkraft.
Störst omfattning har trafikbullret. Både väg E6
och Västkustbanan fungerar som bullerkällor, och
de passerar genom hela kommunen. Dessa
trafikleder är dock i huvudsak förlagda på sådana
avstånd till bebyggelse att ljudnivåerna blir
acceptabla, och i vissa fall har skärmande vallar i
stället anlagts. Inom tätorterna, i synnerhet
Falkenbergs stad, finns många bullerstörda
bostadsfastigheter. Olika former av
bullerskyddsåtgärder vidtas här successivt.
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Det antagna målet i Plan för den ekologiska
hållbarheten (Falkenbergs kommun 2011) är:
 Antal bostadsfastigheter utsatta för störande trafikbuller minskas med 10 % fram till
2015.
Av ovanstående avsnitt om Trafik och transporter
har framgått att översiktsplanen bedöms medföra
en dämpning av biltrafikutvecklingen. Detta får
positiva – men små – konsekvenser även på
trafikbullret: för att uppnå en sänkning av den
genomsnittliga ljudnivån från trafikbuller med
1 dBA krävs att trafikmängden minskas med cirka
20 %.
Vad avser framtida, ny bostadsbebyggelse medför
de i planen redovisade riktvärdena för trafikbuller
vid bostäder att ljudnivåerna kommer att bli tillfredsställande eller acceptabla. Inriktningen på att
bygga tätt i knutpunkter och i noder vid trafikstråk gör dock att man vid planeringen i många
fall måste utnyttja så kallade avstegsfall (Boverket
2008) för trafikbuller. Detta kräver stor omsorg
vid bebyggelseplaneringen och vid placering och
utformning av bostadshusen. Erfarenhetsmässigt
har det visat sig att goda boendemiljöer kan
tillskapas, dock med det förbehållet att med ökad
täthet följer begränsningar av de bullerskyddade
miljöerna, men att god ljudmiljö kan erhållas på
de ytor och utrymmen där detta har påtaglig
betydelse – inomhus, i sovrum med stängda eller
öppna fönster, på uteplatser.
De uppställda riktlinjerna för lokalisering av vindkraftverk med hänsyn till bullret kommer också
att medföra att ljudnivåerna från vindkraftverken
blir acceptabla.
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Ett ökat hänsynstagande till bullret kan dock
behöva övervägas i vissa fall, dels för att undvika
konflikter med boende, dels för att skydda
kommunens ”tysta områden”.
Sammantaget bedöms översiktsplanen medföra
små förändringar av bullersituationen – förändringarna går dock i ”rätt riktning”. Vad avser det
dominerande bullret från vägtrafiken (och även
tågtrafiken) kommer mer påtagliga minskningar
av ljudnivåerna att vara avhängiga främst av de
ökade krav på fordon och däck som kan förväntas
på internationell nivå.
RISKER
Nuläge
Inför översiktsplanen har en särskild rapport tagits
fram för att inventera riskfaktorerna i Falkenbergs
kommun (Falkenberg 2011g). Zoner har pekats ut
kring de olika riskkällor där en mera detaljerad
riskbedömning skall göras.
Översiktsplanen skiljer på tekniska olycksrisker,
naturolycksrisker, sociala risker och miljörisker.
Tekniska olycksrisker och naturolycksrisker kan
leda till olyckor med snabba förlopp medan sociala risker och miljörisker leder till långsammare
händelseförlopp.
Tekniska olycksrisker är kopplade till samhällets
tekniska system som exempelvis
industrianläggningar, tankstationer och
transportsystem. Olyckstyperna är brand, utsläpp
av farliga ämnen, olyckor med farligt gods och
trafikolyckor.

Olika avstånd anges kring dessa riskkällor inom
vilka det skall göras särskilda utredningar i detaljplanearbetet om en etablering övervägs.
Naturolyckor utgörs främst av översvämningar
samt ras och skred. För Ätran finns en kartering
av översvämningsrisk medan detta ännu saknas
för Högvadsån. Ras- och skredbenägna områden
har utpekats. En fördjupad
översvämningskartering avseende Ätran och
Högvadsån övervägs inom kommunen.
Sociala frågor, risker och problem behandlas i
kapitel 7 i denna rapport.
Miljörisker beror på bl a buller och vibrationer,
radon, förorenade områden, luftföroreningar och
djurhållning. Buller respektive luftföroreningar
behandlas i de två föregående avsnitten.
Kartmaterial finns tillgängligt i planprocessen där
potentiellt förorenade områden och områden med
risk för radonproblem finns angivna. Vid
detaljplanering inom dessa områden skall dessa
frågor utredas särskilt. Skyddsavstånd till
hästverksamhet finns i en hästpolicy.
I översiktsplanen har identifierats ett antal processer där det är särskilt viktigt att bedöma om
riskidentifieringen bör justeras eller kompletteras.
Vidare anges att riskinventeringen bör revideras
mera ingående en gång per mandatperiod i samband med översyn av översiktsplanen.
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Översiktsplanens påverkan

 Behovet av biltransporter minskar

Den tydliga identifiering av riskkällorna som görs
i översiktsplanen ger goda förutsättningar för att
frågorna kommer att hanteras även i den fortsatta
planeringen.

 Antalet resor i kollektivtrafik i kommunen
ökar med minst 50 % till år 2015.*

Genom att översiktsplanen även anger när och hur
riskinventeringen skall uppdateras ger den bra förutsättningar för att hantera också de risker som
kan uppstå framöver.
KLIMATPÅVERKAN
Följande mål beträffande klimatpåverkan har i
Plan för den ekologiska hållbarheten (Falkenbergs
kommun 2011m):
 Genom energieffektivisering och ökad andel förnybar energi ska utsläppen av koldioxid i Falkenberg minska med 20 % från
6,2 (2004) till 5 ton/invånare (2015).
 Invånarna i Falkenberg är beredda att i sin
vardag göra aktiva val som bidrar till en
hållbar utveckling.

 Användningen av energi i bostäder och lokaler minskar med 10 % till år 2015.*
 Alla nya kommunala byggnader utförs som
lågenergihus.
 Produktionen av förnybar energi ökar med
50 % till 2015.*
 Senast 2020 motsvarar mängden förnybar
elenergi som produceras i Falkenbergs
kommun den årliga förbrukningen i
kommunen.
 År 2015 är alla bilar i kommunal verksamhet miljöbilar och minst 25 % är koldioxidneutrala.
 Tillgängligheten och användningen av förnybara drivmedel ökar.
*Basåret är 2009 där inget annat har angivits.

Utvecklingen av utsläppen av klimatgaser sedan
1990 i Falkenbergs kommun redovisas i figur 6.4.
Sedan 1990 har de totala utsläppen minskat med
32 %, men detta har till helt övervägande del berott på de ändringar av energiförsörjningen (minskat oljeberoende) som skedde under 1990-talet.
Sedan år 2000 har utsläppen av växthusgaser i
kommunen minskat svagt, med nära 1 procent per
år. Övriga stora utsläppskällor är transporterna
där utsläppen ökat något, och jordbruket där utsläppen har minskat något. Vad avser transporterna spelar den övergripande trafiken på väg E6 en
mycket stor roll.
Åtgärder i översiktsplanen som leder till minskade
utsläpp av växthusgaser rör i hög grad transporterna, se del II kapitel 5.. De innebär dämpningar av
biltrafiken, vilket tillsammans med den aktuella
trenden av sänkta utsläpp per fordons-km kommer att medföra minskade utsläpp från biltrafiken.
I övrigt anger översiktsplanen åtgärder för
minskad energianvändning i den bebyggda miljön
samt särskilda krav på energieffektivitet i nya
byggnader. Mycket betydelsefull är också satsningen på utbyggnad av vindkraft, se närmare i del II
kapitel 4.

Figur 6.4 Utsläpp av växthusgaser (koldioxid, metan, lustgas m fl) 1990-2010 i Falkenbergs kommun. Tusentals ton koldioxidekvivalenter
per år
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7 SOCIALA KONSEKVENSER (HUVUDALTERNATIV)
BOSTADSSAMMANSÄTTNING
En blandad bostadssammansättning innebär att
bostäderna inom ett område är olika avseende
upplåtelseform, kostnader och storlek. En
blandning av bostäder gör att flera olika sorters
hushåll kan bebo området, med minskad
segregation och ökad tolerans för människors
olikheter som effekt. Det behöver också finnas
bostäder för olika livsskeden. För att möjliggöra
detta bör olika slags bostäder finnas i ett och
samma område. I översiktsplanen regleras inte
bostädernas storlek, upplåtelseform eller boendekostnader. Däremot visar översiktsplanen på
strategier för var en fortsatt bebyggelseutveckling
av kommunen ska äga rum. Om översiktsplanen
skapar möjligheter för nybyggnation i anslutning
till segregerade områden (områden med ensidigt
bostadsutbud, exempelvis endast hyresrätter i flerfamiljshus eller endast småhus), finns det möjligheter att bygga för en mer diversifierad bostadssammansättning. Huruvida nybyggnationerna
faktiskt bidrar till en olikhet i bostadssammansättningen måste sedan bevakas i detaljplaneskedet, genomförandet och vid markanvisningar. I
översiktsplanen anges i strategi 1 att segregation
ska motverka men inte hur. Det finns en analys av
bostadssammansättningen i del II kapitel 2 men
denna behvöer utvecklas.
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Översiktsplanens strategi är i stort att fokusera
kommunens bostadstillväxt till Falkenbergs tätort.
Det innebär en möjlighet att komplettera med den
sorts bostäder som saknas inom orten. Samtidigt
finns det en risk att de tillkommande bostäderna
blir övervägande dyra. Nyproducerade bostäder
får ofta en hög boendekostnad. En stor del av de
föreslagna bebyggelseområdena i Falkenberg tätort ligger vid havskusten, vilket är ett attraktivt
läge som trissar upp bostadspriserna. Särskilt kan
här nämnas Södra Åstranden. För att minimera
risken att nyproduktionen enbart består av exklusiva lägenheter bör utbyggnad även ske på platser
som inte ligger i anslutning till havet. I de attraktiva lägena bör aktiva styrmedel i den fortsatta planeringen tillämpas (detaljplan, markanvisning,
byggnation i allmännyttans regi), för att minimera
segregationen. En strategi i översiktsplanen är att
blanda upplåtelseformer och prisklasser, vilket är
positivt. Det saknas dock hur denna blandning ska
uppnås.
Det finns några föreslagna bebyggelseområden vid
Skogstorp. De föreslagna områdena bidrar till en
utglesning av samhället med ökade avstånd. Sannolikt skulle ny bebyggelse i detta perifera läge
domineras av småhus, vilket dessutom förstärker
segregationen då närområdet redan idag består av
småhus.
Kringleden (”gamla E6”) som går norr om
tätorten Falkenberg formar en barriär som på ett
sätt skyddar landsbygden på andra sidan från att
exploateras. Översiktsplanen föreslår områden för
ny bebyggelse utanför Kringleden. En konsekvens
av ökad bebyggelse utanför Kringleden är att bebyggelsen sprider ut sig på åkermarken.

Barriären som Kringleden utgör förstärker även
skillnaden mellan bebyggelsen innanför och
utanför. Med ett homogent nybebyggt område
utanför Kringleden riskerar detta område att bli
segregerat från resten av Falkenberg. Inte minst
gäller detta för den planerade bebyggelse som
ligger norr om järnvägen, är en ännu kraftigare
barriär.
Med tanke på att många föreslagna områden för
blandad bebyggelse (inklusive bostäder) ligger
inom, eller i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, medför översiktsplanen i stort positiva konsekvenser för en god bostadssammansättning.
Översiktsplanen skapar möjligheter att bygga
integrerat avseende upplåtelseformer, storlekar,
typer och kostnader.
LANDSBYGDSUTVECKLING
Med landsbygdsutveckling menas här möjligheterna till en livaktig, dynamisk och robust landsbygd.
I kommunen är det framförallt öster om E6 som
avfolkningsorter finns, vilka är i störst behov av
landsbygdsutveckling. För en robust landsbygd
behöver det finnas en mångfald av bostäder, möjligheter till arbete samt tillgång till skola, service,
handel och kollektivtrafik. Genom att koncentera
bebyggelsen på landsbygden till starka noder som
sammankopplas i stråk, skapas förutsättningar för
att få ett underlag till den service som är nödvändig för en landsbygdsutveckling.

2014-05-27

7 SOCIALA KONSEKVENSER HUVUDALTERNATIVET

I översiktsplanen finns ett stråktänkande, vilket
syns i den schematiska strukturbilden. Stråket
mellan Falkenberg och Ullared är högst
prioriterat, tillsammans med stråket från Ullared
och västerut mot Varberg samt gamla E6 mellan
Falkenberg och Halmstad via Slöinge.
En tidigare gjord stråkanalys förordar att det är
utmed dessa högprioriterade stråk som en
framtida bebyggelseutveckling bör ske
(Trafikverket m fl, 2012).
Bebyggelseområden i utvecklingsorter och noder
utmed de högst prioriterade stråken kan leda till
ett mer levande by-liv, samtidigt som stora
områden med avskild landsbygd sparas.
Utveckling utmed livskraftiga stråk bidrar också
med underlag till kollektivtrafik, något som är
viktigt ur ett socialt perspektiv eftersom det ger
möjlighet för barn, äldre och andra som inte har
tillgång till bil att transportera sig. För att sådana
bebyggelseområden skall stärka kollektivtrafiken
bör de ligga inom rimligt gång- eller cykelavstånd
till närmaste hållplats.
Stråken är inte tydligt prioriterade i översiktsplanens markanvändning. Det finns flera områden
på landsbygden föreslagna för bebyggelseutveckling som ligger utanför de högst prioriterade
stråken (LIS). I de fall då dessa inte innebär en
utveckling av redan befintligt samhälle, är de
olämpliga för nybyggnation av permanentboende.
Detta eftersom en spridd bebyggelseutveckling
också sprider ut befolkningsunderlaget, snarare än
att stötta upp befintliga orter för att kunna hålla
affärer och skolor öppna samt stärka kollektivtrafiken.
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Samhället Ullared är en mycket viktig motor för
landsbygdsutvecklingen i de norra delarna i kommunen, alltså det som i strukturbilden kallas för
inlandet. Ullared utgör en nod i korsningen
mellan de båda huvudstråken och är ett redan
befintligt samhälle, med nästan 1.300 inpendlare
och med skola, äldreboende, handel och annan
service.

Att bebygga dessa med bostäder eller med
arbetsplatser, service och turism, kan medföra
negativa konsekvenser, i form av sämre underlag
för kollektivtrafik och handel och ett bilberoende
som missgynnar grupper som saknar tillgång till
bil.

Gällared, Ätran, Fegen, Älvsered, Kjällsjö och
Fagered är också redan befintliga samhällen,
varför en utveckling även av dessa orter bedöms
som positiv. Fler invånare i dessa samhällen kan
stärka service, kollektivtrafik och bidra till att hålla
landsbygden levande. De som bor norr om
kommunens ”midja”, dvs norr om Vessigebro, har
inte Falkenberg som första arbetsort. De arbetar
snarare i de inre delarna av kommunen och det
behöver finnas arbetsplatser även där. Genom att
möjliggöra för verksamheter kan även
arbetsplatser skapas på landsbygden, vilket kan
leda till minskade krav på pendling för de som bor
där.

Tillgång till arbetsplatser är nödvändigt för att
kunna ha en anställning och en inkomst. Falkenberg har en högre sysselsättningsgrad än riksgenomsnittet (SCB, 2012a).

De LIS-områden som varken ligger utmed de båda
högst prioriterade stråken eller i anslutning till
befintliga samhällen är: 2 Sjönevad, 4 ÄtraforsGällsås (delvis), 6 Köinge-Svartrå (delen Svartrå),
7 Kinnadunga-Kogstorp (delvis), 11 Fagered-Fjällesjö (delen Fjällesjö), 13 Sävekulla-Sjögared, 15
Silvagärde-Hökåsen, 17 Svanshult, 19 Alvhaga, 20
Krogsered-Vismen, 21 Asige, 23 Töresjö.

ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

Översiktsplanen utgår från att Falkenberg idag
ligger mellan de båda arbetsmarknadsregionerna
runt Göteborg och runt Öresund, men att
kommunen på sikt kommer att ingå i bägge, med
ökade möjligheter att bo i Falkenbergs tätort och
arbeta såväl i Göteborg som i Malmö. En sådan
regionförstoring bygger på att människor pendlar
längre sträckor. Det behöver också finnas
arbetsplatser inom gång- och cykelavstånd från
bostad. Närhet till arbetsplatser är viktigt ur ett
klass- och genusperspektiv eftersom kvinnor och
låginkomsttagare i mindre utsträckning har tillgång till bil än män och personer med högre inkomster (Gil Solá, 2009). Att ha nära till sin arbetsplats leder dessutom till ökat välbefinnande
och bättre hälsa (Friman 2011; Hansson, Mattisson, Björk, Östergren & Jakobsson, 2011).
Översiktsplanen föreslår en förstärkning av Falkenbergs och Ullareds tätort, vilket innebär fler
boende inom gång- och cykelavstånd till en större
del av kommunens arbetsplatser samt ökat
underlag för lokal och regional kollektivtrafik.
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Denna ökade tillgänglighet till arbete och
försörjning är positivt för den sociala hållbarheten.
Den förväntade regionförstoringen påverkas av
faktorer utanför kommunens gränser och
befogenheter. Utifrån de förutsättningar som finns
innehåller översiktsplanen strategier för att även
tillskapa arbetsplatser inom kommunen.
En förstorad arbetsmarknadsregion innebär möjligheter att ta mer unika arbeten utan att behöva
flytta till orten för arbetsplatsen.
I Falkenbergs kommun är detta relevant eftersom
arbetstillfällena i kommunen i större utsträckning
än i riket finns inom sektorer som inte kräver
högre utbildning såsom tillverkning och handel,
vilket speglar att kommunens invånare har kortare
utbildning än riksgenomsnittet (SCB 2012a).
Pendlingsmöjligheter till Göteborg, Helsingborg
och Malmö kan vara ett sätt att kompensera för
bristen på arbetstillfällen inom andra yrken, även
om det mest önskvärda vore att få även dessa
arbetstillfällen inom kortare avstånd.
Verksamhetsområden och bebyggelseområden
planeras på kvalitativ jordbruksmark utanför
Falkenbergs tätort. Arbetstillfällen inom jordbruk
kan försvinna till förmån för arbete inom industri.
Antalet arbetstillfällen på en och samma yta kommer att öka. Det föreslagna verksamhetsområdet
ligger delvis inom cykelavstånd från Falkenbergs
centrum och kan bidra till att arbete inom industri
finns nära till hands för de som bor i tätorten. Ett
så stort verksamhetsområde som det som planeras
norr om Falkenbergs tätort riskerar dock att husera en homogen befolkningsgrupp; män med liknande inkomster och utbildningsbakgrund.
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Mer finfördelade verksamhetsområden skulle
bidra till ökade möjligheter för möten mellan olika
sorters människor.
FOLKHÄLSA
Folkhälsoarbete innebär att främja hälsa och förebygga sjukdom (SKL 2009). För att uppnå folkhälsa finns elva folkhälsopolitiska mål beträffande
bland annat inom fysisk aktivitet, ekonomiska och
sociala förutsättningar för ett gott liv samt
inflytande och delaktighet i samhället.
Den fysiska miljön kan skapa förutsättningar för
tillgången till friluftsliv, socialt liv, mötesplatser,
kultur, trygghet, möjlighet att cykla till service och
arbete med mera. En organisering av funktioner i
samhället som gynnar gång och cykel samt
kollektivtrafik är väsentligt för att öka människors
fysiska aktivitet samt för att erbjuda likvärdiga
livsvillkor för unga, låginkomsttagare, äldre och
övriga som inte har tillgång till bil.
Arbetsplatser inom de verksamhetsområden som
planeras i norra delarna av staden kan nås med
cykel från Falkenbergs tätort och från tågstationen. Det är däremot väsentligt att dessa områden
inte kommer att innehålla handel och särskilt inte
dagligvaruhandel, då handel bör finnas i områden
med god kollektivtrafikförsörjning och gärna
inom gångavstånd från ett flertal bostäder.
Det stora verksamhetsområde som planeras norr
om Falkenbergs tätort kan bli nästan en halvmil
långt och närmare 530 hektar stort (minskat med
ca 112 ha efter samrådsskedet), att jämföra med
den idag befintliga tätorten på cirka 1 500 hektar.

Ett så stort verksamhetsområde kommer troligen
att upplevas som tråkigt eller otryggt att vistas i,
inte minst under kvällar och helger. Översiktsplanen anger att utbredningen av detta
område bör utredas, då det ligger på värdefull
jordbruksmark. Även ur ett trygghetsperspektiv
bör områdets storlek minskas.
I översiktsplanen föreslås även en utbyggnad med
blandad bebyggelse norr om Falkenbergs tätort.
Särskilt de områden som ligger norr om järnvägen
är inklämda mellan barriärerna E6 och järnvägen.
Även Kringleden (gamla E6) är en barriär där fotgängare och cyklister har få möjligheter att korsa
vägen och där korsningspunkterna i dagsläget utgörs av tunnlar. Tunnlar upplevs som otrygga.
Samtidigt gör barriärer att avstånden känns längre
än vad de egentligen är, vilket leder till att andelen
cyklister sjunker jämfört med samma avstånd utan
barriär.
Att bygga i direkt anslutning till stationsområdet
samt längs vägen mellan centrum och stationen
kommer däremot troligen att inverka positivt på
tryggheten, eftersom det annars kan upplevas som
ödsligt. Det underlättar för de som vill ta sig till
fots eller med cykel till stationen. En blandning av
olika funktioner, med handel och arbetsplatser,
kultur och föreningsliv i närheten av varandra gör
att området lever under flera timmar av dygnet.
Liv och rörelse lockar i sin tur fler människor och
leder till ökad upplevd trygghet. Översiktsplanens
rekommendationer om att bebyggelse ska innehålla en funktionsblandning ger således positiva
effekter för tryggheten.
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Att koncentrera bebyggelsen på landsbygden till
stråk är relevant även för folkhälsan. Med tydliga
stråk kan cykelvägar byggas samtidigt som fler får
nära till kollektivtrafik, grannar och service. Ny
bebyggelse i redan befintliga områden gör också
att olika bostadstyper kan komma nära varandra,
vilket underlättar för möten mellan olika människor. En förtätning av befintliga orter leder till
ökad trygghet, särskilt om olika funktioner finns
inom samma område vilket därmed befolkas under en större del av dygnet.
De föreslagna bebyggelseområdena som ligger på
landsbygden utanför stråken och utanför god
kollektivtrafik blir bilberoende områden och
riskerar att ligga långt från service, vilket ger
negativa konsekvenser för folkhälsan.
Ett tätortsnära grönområde precis nordväst om
Kringleden föreslås för blandad bebyggelse. Den
tätortsnära naturen är viktig för den vardagliga
rekreationen och lekmöjligheten för de som bor i
tätbebyggda områden. Översiktsplanen anger att
en kartläggning av biologiska och sociala värden
ska göras. Detta är ett värdefullt underlag för
planeringen.
BARN OCH UNGA
Barn är alla som är under 18 år. Ett barnperspektiv
innebär alltså att ta hänsyn till såväl små barn som
inte kan ta sig själva till skolan som till gymnasieungdomar som vill kunna komma hem på natten
efter en fest. I Falkenbergs kommun bor det över
åtta tusen barn och andelen barn i relation till övriga befolkningen är ungefär detsamma som riksgenomsnittet (SCB 2012a, SCB 2012b).
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Barn kan inte köra bil på egen hand, utan är beroende av att gå, cykla, åka kollektivt eller få skjuts.
Barn till föräldrar med högre inkomster har en
högre mobilitet jämfört med barn till föräldrar
med lägre inkomster, beroende på att de förra
oftare har möjlighet att bli skjutsade med bil och i
större utsträckning äger en cykel (Aretun 2009).
Översiktsplanens strategi att styra ny bebyggelse
till redan befintliga orter är därför positiv ur ett
barnperspektiv eftersom det inte förlänger avstånden mellan olika funktioner i kommunen och
eftersom där redan finns tillgång till kollektivtrafik.
Olika boendeformer möjliggör att kunna bo i ett
område även om ens familjesituation förändras. I
kommunen finns idag närmare 1 500 barn som
bor med en ensamstående förälder, de flesta hos
mamman (SCB 20012b). Genom att tillföra ny
bebyggelse i de redan befintliga orterna skapas
möjligheter att komplettera med boendeformer
som tidigare saknats i närområdet. På så sätt kan
barn få bo kvar även om föräldrar skiljer sig, förlorar ett arbete, man får ett syskon eller om något
annat händer som påverkar familjens ekonomi
eller storlek. Översiktsplanens strategi att bygga i
redan befintlig områden medför därmed positiva
konsekvenser även av denna anledning.

Översiktsplanen uttrycker inga tydliga strategier
för hur planeringen ska se till att barn tillförsäkras
plats. Det kommande arbetet med
sociotopkartering kommer att vara ett viktigt
underlag här, vilket indikeras i översiktsplanen.
Även rekommendationen om att i
detaljplaneskedet ta hjälp av dialog, statistik och
andra metoder för att skaffa kunskap om olika
gruppers användning av platser medför positiva
konsekvenser för barn.
För barn upplevs många saker som större än för
vuxna. En kulle blir till ett stort berg och en bilväg
en svårforcerad barriär. Ur ett barnperspektiv är
det därför tveksamt att planera bebyggelse norr
om Kringleden och järnvägen. Det behövs i så fall
många tydliga, trygga och trivsamma överfarter
över dessa barriärer.
All bostadsbebyggelse eller andra funktioner på
landsbygden som barn kan tänkas vilja besöka bör
finnas tillgänglig via kollektivtrafik, så att barn
självständigt kan ta sig mellan hemmet och olika
målpunkter. Liksom för många av de andra studerade sociala aspekterna är därför stråktänkandet
relevant även ur ett barnperspektiv. De föreslagna
bebyggelseområdena som inte ligger utmed vägen
med god kollektivtrafik innebär negativa
konsekvenser för barn och unga.

Barn kan ibland leka på platser som inte är organiserade för lek, vilka vuxna uppfattar som mindre
kvalitativa ytor, exempelvis slyskog. Detta för att
platserna är intressanta och just för att barnen där
får vara lite ifred från vuxenvärlden. Risken med
förtätning är att platser som barn använder exploateras, vilket i så fall skulle medföra negativa
konsekvenser ur ett barnperspektiv.
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JÄMSTÄLLDHET
Kvinnor arbetar i genomsnitt närmare hemmet än
vad män gör och lägger mer tid på att sköta
hushållssysslor som att handla, hämta och lämna
barn. Nästan 40 % av kvinnorna i Sverige med små
barn arbetar deltid (Vinnova 2012). Kvinnor har i
lägre utsträckning än män tillgång till bil (69 % av
kvinnor i åldern 18-64 år i Sverige har tillgång till
bil, jämfört med 82 % av männen, Gil Solá 2009).
Kvinnor är alltså mer gynnade av en samhällsstruktur med korta avstånd, flera funktioner i
samma område och bra gång-, cykel- och
kollektivtrafik. Förtätning av befintlig bebyggelse
gynnar cykel och kollektivtrafik. Även mansdominerade arbetsplatser bör ligga nära bostäder, så att
män kan få tidsmässig möjlighet att ta sig till fots
eller på cykel till arbetet samt att hinna med hushållssysslor.
Den i översiktsplanen föreslagna strategin att
koncentrera ny bebyggelse till redan befintliga
orter bidrar till att hålla nere avstånden. Översiktsplanen pekar inte ut särskilda bostadsområden,
utan föreslår en blandad bebyggelse, vilket innebär
att funktioner kan ligga i nära anslutning till varandra. Närheten gör att den som har huvudansvaret för hemmet (alltså oftast en kvinna) inte behöver tillbringa så mycket tid på att ta sig mellan
exempelvis hem, arbete, dagis, skola, träning och
affär. Översiktsplanen medför alltså positiva konsekvenser för jämställdheten. Däremot saknas
konkreta strategier och analyser på hur denna
funktionsblandning ska säkerställas, vilket är en
brist.
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Översiktsplanen pekar ut områden nära E6 och
Västkustbanan som lämpliga för extern handel.
Dessa områden ligger lättillgängligt med bil, men
det går inte alls lika snabbt att ta sig dit på cykel
eller med buss och vägen dit från Falkenbergs
tätort är trafikdominerad. Förslaget att ha extern
handel och att förlägga denna några kilometer
utanför tätorten medför därmed negativa konsekvenser för jämställdheten, liksom för jämlikheten i
samhället i stort, då det även finns andra grupper i
samhället som saknar tillgång till bil.
Pendlingsmönstren i Falkenbergs kommun följer
mönster från andra kommuner, att män pendlar
såväl i högre utsträckning som längre sträckor än
kvinnor. Liksom i övriga landet arbetar de flesta
kvinnor i offentlig sektor medan de flesta män arbetar inom privat näringsliv (SCB 2012a). En satsning på längre pendlingsmöjligheter gynnar i
första hand män. De kvinnodominerade yrkena
inom vård, omsorg och service har inte samma
karriärmöjligheter som gör att det finns ekonomiska incitament till att pendla långt. Risken med
en mer utvidgad arbetsmarknadsregion är att män
lägger mer tid på pendling, vilket gör att fler kvinnor får stå tillbaka karriärsmässigt och/eller
”tvingas” arbeta deltid för att hinna ta hand om
familjen. Att Falkenberg förväntas inkorporeras i
två arbetsmarknadsregioner i ställer för att som
idag ligga mellan dessa, påverkas av faktorer utanför kommunens gränser och befogenheter.

MÖTESPLATSER OCH DELAKTIGHET
En mycket viktig del i ett socialt hållbart samhälle
är en levande demokrati, att människor är och
känner sig involverade i samhället. Delaktighet
skapas både genom processuella åtgärder, att
beslut som fattas är transparenta och möjliga att
påverka. Delaktighet skapas även genom att ha ett
samhälle där människor träffas, känner sig
informerade och där ingen är marginaliserad.
Utbildning, socialförsäkringssystem och arbete är
delar som i hög grad påverkar hur delaktiga
människor är. Men även genom den fysiska
planeringen skapas strukturer som kan gynna eller
missgynna delaktighet. Möten mellan olika sorters
människor skapar tolerans och socialt kapital
(Leyden 2003).
Att motverka boendesegregation är därför ett sätt
att gynna delaktigheten i samhället. Detta tas upp i
stycke 7.1 ovan. Mötesplatser och
sammanhängande bebyggelse med olika
funktioner (bostäder, arbetsplatser, service) är
också fysiska strukturer som gynnar delaktighet i
samhället.
Vad gäller den fysiska strukturen, så föreslår översiktsplanen en koncentration av bebyggelse, dels
till Falkenbergs tätort och dels till utvecklingsorter
och noder i stråk. Översiktsplanen pekar inte ut
några särskilda bostadsområden, utan har
blandade funktioner som utgångspunkt. Detta är
en struktur som gynnar många möten.
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En utgångspunkt i översiktsplanen är vidare att
blanda bebyggelse med olika upplåtelseformer och
prisklasser, något som är positivt, även om det
saknas strategier för hur det ska uppnås.
Översiktsplanen har således positiva konsekvenser
för delaktigheten i samhället.
Vad gäller processen, så har översiktsplanen ambitioner om delaktighet i kommande planering. En
strategi gällande det sociala perspektivet är att i
samband med planeringsprocesser arbeta med
dialog och invånarinflytande. Vid dialogarbete är
det viktigt att deltagarna inte får intrycket att de
kan påverka utfallet mer än vad som faktiskt är
möjligt.
När medborgare inbjuds till att delta i planeringsprocessen, tenderar det till att vara en övervikt
bland äldre män med goda inkomster och hög utbildning. För att skapa en representativitet bland
medborgarnas input behövs ofta särskilda åtgärder
som gör att även invandrare, kvinnor, yngre och
låginkomsttagare deltar. Översiktsplanen
beskriver inte hur detta ska ske.
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8 EKONOMISKA
KONSEKVENSER
(HUVUDALTERNATIV)
KOMMUNALEKONOMI
Det finns inga direkta målformuleringar för översiktsplanearbetet som rör kommunens ekonomi.
Som självklara, outtalade mål kan dock förutsättas
gälla att den bebyggelsestruktur som planen ger
upphov till är så gynnsam som möjligt för investeringsbehoven och driftkostnaderna i kommunens verksamheter. Två grundläggande förhållanden avgör detta: enhetstorlekar och avstånd. En
kommunalekonomiskt gynnsam bebyggelsestruktur har följande kännetecken.
 Rationell storlek på driftsenheter inom förskola, grundskola, omsorg om äldre och
funktionshindrade samt inom andra kommunala verksamheter.
 Korta reseavstånd för barn och ungdomar i
skolåldrarna samt för kommunal personal
som har dagliga resor i sitt arbete för hembesök och andra ändamål.
 Allmänna VA-anläggningar och anläggningar för energiförsörjning är lokaliserade, dimensionerade och utformade så att
de helt kan finansieras utan kommunala
medel för såväl investeringsutgifter som
kostnader för drift och underhåll.
 Gator och parker som betjänar flera stadseller tätortsdelar och därmed utgör så kallade generalplaneanläggningar är lokali44 (56)
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serade, dimensionerade och utformade så
att de medför minsta möjliga investeringsutgifter samt drift- och underhållskostnader för kommunen som huvudman.
 Detaljplaneområden är lokaliserade, dimensionerade och utformade så att allmän
platsmark (gator, vägar, torg och parker),
som kommunen är huvudman för,
-

finansieras helt utan kommunala medel
när det gäller investeringsutgifterna och

-

är kostnadseffektiva för kommunen att
sköta och underhålla.

I slutet av den 20-25-åriga planperioden kommer
Falkenberg troligen att ha en befolkning som är
15-20 % större än idag och ett näringsliv som vuxit
med 25-35 %. Dessa bedömningar grundas på den
hittillsvarande utvecklingen och översiktsplanens
scenarier för bebyggelse- och
befolkningsutvecklingen. Huvuddelen av det som
då är Falkenbergs bostads- och verksamhetsområden samt anläggningar i infrastrukturen
finns därmed redan idag. Det som sker under
planperioden är kompletteringar, förnyelser,
förtätningar samt funktionsomvandlingar i en del
bebyggelseområden.
En översiktsplan är vad namnet anger och innehåller inte några detaljerade beskrivningar av den
framtida bebyggelsen eller utbyggnadsprocessen.
Dessutom har den utrymme för såväl en snabb
som en långsammare utveckling. Av naturliga skäl
kan det därför inte tydligt utläsas i vilken grad
översiktsplanen motsvarar en kommunalekonomiskt gynnsam förändring av den befintliga bebyggelsen. Planens strukturbild med prioriterade
stråk samt samling av bebyggelsen till stråkens

knutpunkter och noder har emellertid en sådan
inriktning. Detsamma gäller den uttalade ambitionen att såväl ny bebyggelse som förnyelse av befintlig bebyggelse ska utformas med högre närhet
och täthet.
I den förestående samhällsutbyggnaden kommer
det sannolikt att uppstå vägval där det vore önskvärt att ha ekonomiskt utrymme för lösningar som
kortsiktigt medför kommunala kostnader men
som långsiktigt återbetalas genom att de är till
godo för kommunens attraktivitet och hållbara
tillväxt. Kommunens ekonomi kan här utgöra ett
problem. Den hittillsvarande utvecklingen av
denna motsvarar kraven på god ekonomisk hushållning men tillåter inte några hårda extra ansträngningar. Bidragande orsaker till detta är
kommunens för halländska förhållanden låga
befolkningstäthet, utspridning på många små
tätorter samt stora andel boende utanför tätorterna.
I jämförelse med andra kommuner i landet och
länet är utgångsläget det följande. Kommunens
skattesats är relativt låg, men det skulle bara behövas små höjningar av den för att det motsatta ska
gälla. Verksamhetens nettokostnader är medelhöga. Detsamma gäller de bokförda värdena på
kommunens anläggningstillgångar. Kommunens
soliditet enligt balansräkningen för 2011 är knappt
medelhög, 33 %, respektive 31 % för hela kommunkoncernen. 176 av landets 290 kommuner
hade högre soliditetsvärden för sina kommunkoncerner. Snittet för kommunkoncerner i riket var
40 %. Soliditeten är ett mått på en kommuns långsiktiga ekonomiska uthållighet.
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Sammanfattningsvis ställer kommunens ekonomi
krav på att den fortsatta samhällsutbyggnaden går
i riktning mot de ovan angivna kännetecknen på
en kommunalekonomiskt gynnsam bebyggelsestruktur. Översiktsplanens strukturbild och förtätningssträvanden har, som nämnts, en sådan
färdriktning.
Kompletterande studie
Som en fristående analys till översiktsplanens konsekvensbeskrivning gjordes en kommunalekonomisk baskalkyl för tillväxttakterna i översiktsplanens huvudscenario respektive alternativa
scenario. Denna analys, som renodlar de
demografiska förändringarnas kommunalekonomiska effekter, har redovisats i en separat
rapport.
BOSTADSMARKNAD
Översiktsplanen förutsätter en snabbare befolkningsökning än idag. Inlandet som det senaste decenniet har genomgått en befolkningsminskning
planeras ha en befolkningsökning på drygt 400
personer till år 2030. För att klara av den befolkningsökning som förutsätts krävs att det finns bostäder tillgängliga som möter den förväntade
efterfrågan. I Falkenbergs kommun står inflyttning för en större andel av befolkningsökningen
än födsel. Flera orter är beroende av inflyttning
från utlandet för att inte tappa befolkning (Falkenbergs kommun 2011d). Olika sorters bostäder
behövs för att ge större förutsättningar för olika
kategorier av människor att bo på en plats.
I tätorten Falkenberg är efterfrågan på bostäder
större än utbudet.
2014-05-27

Översiktsplan Falkenbergs kommun

Kommunen har angett att grupper som bedöms
ha särskilt svårt att få bostad är ungdomar, stora
barnfamiljer, nyanlända invandrare, medelålders
och äldre som söker mindre bostad samt sökande
med krav på attraktivt läge. En tredjedel av
kommunens bostäder finns i flerbostadshus, att
jämföra med drygt hälften som är
riksgenomsnittet. I kommunen råder brist på hyresrätter i alla storlekar, men ingen brist på egna
hem (Boverket 2012). Om en befolkningsutveckling enligt huvudscenariot ska kunna ske behövs
även ungefär 200 nya bostäder i inlandet, vilket
det finns tillräckligt med mark för.
Av allmännyttans 2 500 bostäder är alla uthyrda
(jan 2011, Boverket 2012). Enligt uppgift från
FaBo är det 3,5-4 års kötid till bostäder i centrala
Falkenberg. Det råder alltså brist på den typ av
bostäder som oftare innehas av just de grupper
som har svårast att hitta en bostad. En större del
av de planerade nybyggnadsområdena i Falkenbergs tätort ligger på Södra Åstranden (Bacchus
och Fibern). Nybyggda bostäder är alltid dyrare,
men med tanke på det mycket attraktiva läget nära
havet kan dessa bostäder bli ännu dyrare än andra
nybyggen. I översiktsplanen är fokus på
nybyggnation förlagd till tätorten. Planen har med
goda marginaler avsatt tillräcklig mark för att
kunna bygga de bostäder som behövs för att ha en
bostadsmarknad i balans.
Falkenbergs kommun har ett förhållandevis stort
bestånd av fritidshus och priserna på dessa är
höga, lika höga som hela kommunens genomsnittliga villapriser. I kustområdenas tätorter bor 87 %
av befolkningen i småhus, jämfört med 66 % i hela
kommunens tätorter (SCB 2012c; SCB 2012d)).

Det råder här alltså ett underskott på flerbostadshus. Översiktsplanen anger att befolkningsökningen i kustzonen ska ske genom att fritidshus görs
om till permanentboende. Det innebär att det inte
heller kommer att byggas flerbostadshus här, vilket innebär en snedfördelad bostadsmarknad med
dyra bostadskostnader.
Det senaste decenniet har prisökningen på småhus
varit större än i övriga landet. Genomsnittet på
köpeskillingen ligger dock fortfarande väl under
den i Halmstads och Varbergs kommuner (SCB
2012c). Detta kan bero på det faktum att Falkenbergs kommun inte ligger inom någon större arbetsmarknadsregion, eller på att Falkenbergs
kommun har en mindre andel attraktivt kustområde än Varberg och Falkenberg. Om Falkenberg
inkorporeras i de båda arbetsmarknadsregionerna
norrut och söderut, som översiktsplanen förutsätter, är det sannolikt att priserna på småhus ökar
ytterligare, vilket innebär negativa konsekvenser
för familjer med lägre inkomster.
Blandade upplåtelseformer, storlekar och kostnader möjliggör ett gott boende för både barnfamiljer, ensamstående, unga och äldre med olika inkomster och sparkapital. I översiktsplanen saknas
hur en blandning ska uppnås. Inte heller
rekommendationerna som är knutna till markanvändningskartan anger något om hur en
blandad bostadsmarknad ska uppnås i kommande
planering.
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BEFOLKNINGSTILLVÄXT
Översiktsplanen anger inga mål för befolkningsutvecklingen men beskriver två scenarier. Huvudscenariot innebär att kommunens genomsnittliga
årliga folkmängdsökning växer från den hittillsvarande nivån 0,6 % till 1,2 % i slutet av planperioden, samma takt som nu gäller för Varbergs kommun. Därmed ökar Falkenbergs folkmängd från
41 300 år 2011 till cirka 49 000 år 2030. I det alternativa scenariot ligger folkmängdsökningen kvar
på nivån 0,6 % per år. Kommunens folkmängd år
2030 blir då cirka 46 000.
I översiktsplanen beräknas huvudscenariot kräva
3 600 tillkommande bostäder, och det anges som
mål att dessa får attraktiva lägen nära
kommunikationer. Planen beskriver hur detta kan
ske. Den ger därmed svar på hur huvudscenariot
ska kunna förverkligas samt innehåller självklart
också utrymme för det andra, lägre scenariot.
3 600 utgör ett tillskott med 19 % till dagens
bostadsbestånd som är 18 800 lägenheter.
Huvudscenariot bygger på hypotesen att Falkenberg blir en alltmer integrerad del av de två storstadsregionerna norr och söder om kommunen
när kollektivtrafikförbindelserna till dessa successivt förbättrats. Som de mest strategiska händelserna i denna utveckling anges att Västkustbanan blir ett snabbt dubbelspår till Göteborg och
Öresundsregionen genom färdiga tunnlar under
Hallandsås år 2015 och under Varbergs stad år
2021.
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Hypotesens styrka kan ifrågasättas. Sverige är ett
bilorienterat samhälle. Till och med i storstadsområdena är bilen det dominerande färdsättet för
arbetsresor på längre än gång- och cykelavstånd. I
Göteborgsregionen görs exempelvis sådana pendlingsresor till 85 % med bil och till 15 % med kollektivtrafik i dagsläget. Pendlandet mellan bostad
och arbete innebär att många människor reser
under ett fåtal av dygnets timmar. För kollektivtrafiken förstärks dessa resetoppar av att arbetspendlares och skolelevers resor sammanfaller
tidsmässigt, särskilt på morgonen.
Pendlingsresor med tåg innebär byten av färdsätt
under resan, både vid hemortens järnvägsstation
och vid arbetsortens. Med gång- eller cykelavstånd
till och från stationerna är sådana resor bekväma
förutsatt att turtätheten är tillräckligt hög och att
passagerarna får sittplats. Om det däremot krävs
anslutningsresor med annan kollektivtrafik eller
bil till och från tågstationerna minskar
bekvämligheten. Bil som färdmedel för hela
pendlingsresan, från dörr till dörr, blir då ett
tydligt alternativ. I Falkenbergs kommun är
avstånden mellan en stor andel av bostadsområdena och kommunens järnvägsstation
sådana att den sistnämnda situationen gäller.
Även när bostadsområdena i översiktsplanen
blivit utbyggda kommer samma situation fortfarande att gälla i betydande utsträckning. Den utspridda bebyggelsestrukturen och tågstationens
läge talar emot Falkenberg som en tågpendlarkommun av hög rang.

Falkenberg som bostadsort för arbetspendling
med bil till Göteborgsregionen eller Öresundsregionen har testats i verkligheten under de senaste
femton åren, sedan E6/E20 blev en fullt utbyggd
motorväg. Resultatet har inte fallit särskilt väl ut
för kommunen. Mellan åren 1993 och 2010 har
utpendlingen till Göteborgsregionen ökat från 270
personer till 610. Till Skåne, Öresundsregionens
svenska sida, har den ökat från 80 till 170. Av
kommunens 19 500 förvärvsarbetande år 2010 är
det således bara 780 personer, 4 %, som pendlar
till de två stora arbetsmarknadsregionerna i norr
och söder.
Folkmängdsförändringarna i Falkenbergs kommun har varierat oregelbundet under de senaste
40 åren, med kraftiga svängningar mellan toppoch bottenvärden. Toppvärdet är ökning med 545
personer år 1989 och bottenvärdet är minskning
med 167 år 1999. Relativt stora årliga ökningar,
över 200 personer per år, inträffade åren 1973-81,
1986-94, 2003-04 och 2006-11. Mindre ökningar
än 200 personer per år blev det under åren 198285, 1996-97 och 2002. Minskningar inträffade åren
1995 och 1998-2001. Något samband mellan
befolkningsutveckling och radikalt förbättrade
långväga pendlingsmöjligheter med bil från och
med mitten av 1990-talet är därmed inte möjligt
att urskilja.
Avstånden från Falkenberg är 11 mil till Göteborg,
12 mil till Helsingborg och 18 mil till Malmö. En
möjlig slutsats av statistiken för det långväga
pendlandet och folkmängdsförändringarna är att
pendlingsavstånden trots snabb resa är för långa
från kommunen till de stora arbetsmarknadsregionerna i norr och söder.
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Falkenbergsbornas huvudsakliga geografiska
arbetsmarknad har hittills varit den egna
kommunen samt grannkommunerna Varberg och
Halmstad. Så kanske det kommer att förbli, även
när Västkustbanan erbjuder betydligt bättre
resemöjligheter än hittills.
Ytterligare en faktor som dämpar sannolikheten
för att Falkenbergs relativa attraktionskraft som
bosättningsort kommer att växa starkt är att konkurrensen från andra håll inte står still. Många
kommuner, som har kortare pendlingsavstånd till
storstadsområdenas kärnor, gör också ansträngningar för att locka nya invånare.
Det sagda talar för att det är det andra, lägre scenariot som bör betraktas som huvudscenario,
vilket skulle vara i överensstämmelse med programmet för översiktsplanearbetet.
MARKVÄRDEN OCH MARKHUSHÅLLNING
För markhushållningen har det i översiktsplanearbetet funnits uttalade mål om ytsnåla lösningar,
bevarande av värdefull jordbruksmark och naturmark samt skydd av kustlandskapets särskilda
kvaliteter. För markvärden har inga direkta målangivelser varit uttryckta.
Resultatet av översiktsplanearbetet är strukturbilden med tre geografiska delområden, prioriterade
stråk samt knutpunkter, utvecklingsorter och
noder i dessa. Strukturbilden konkretiseras med
planens förslag till mark- och vattenanvändning,
rekommendationer och riktlinjer, genomförandeprinciper samt beskrivningar av fokusområden.
När det gäller markvärden uppmanar planen till
en aktiv kommunal markpolitik.
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Detta innebär att kommunen långt i förväg
förvärvar mark vars pris då fortfarande motsvarar
det som gäller för pågående markanvändning och
inte har hunnit drivas upp av spekulation om ny
användning med högre markvärden.
Beträffande markhushållningen innebär centralortens utbyggnad att produktiv jordbruksmark tas
i anspråk. Detta gäller framförallt de nya verksamhetsområdena norr och söder om motorvägen vid
Falkenbergsmotet. I övrigt är en sammanfattande
bedömning att planens förslag i allt väsentligt
uppfyller de uttalade målen.
Sambandet mellan markvärden och markhushållning är att offentliga ställningstaganden till framtida markanvändning kan medföra förändringar i
markvärdet som måste fördelas mellan inblandade
parter på ett sätt som dessa accepterar. Detta är
ibland en utmaning. Parterna är dels enskilda intressenter, dels kommunen eller staten som företrädare för allmänna intressen. När besluten går ut
på att säkerställa att den befintliga markanvändningen bevaras, och eventuellt inskränks, är fastighetsägaren ensam enskild intressent. När de handlar om att åstadkomma förändrad markanvändning för enskilt bruk, till exempel utbyggnad av
nya bostads- eller verksamhetsområden, tillkommer exploatör och brukare av kvartersmarken som
enskilda intressenter.
Om parterna i utgångsläget har motstridiga förväntningar på värdeförändringen och hur denna
ska fördelas samt inte klarar att förhandla fram en
lösning så kan de offentliga ambitionerna för
markanvändningen slå fel.

I vissa sådana situationer finns möjlighet för
kommunen eller staten att genomdriva de
allmänna intressena med tvång. Om
tvångsmöjligheter saknas, eller den offentliga
aktören inte vill använda dem, medför kvarstående avvikande förväntningar mellan parterna att de
offentliga ställningstagandena till markanvändningen inte blir förverkligade.
För exploateringsprojekt gäller generellt att möjligt markpris efter färdig exploatering är starkt
kopplat till tillgång och efterfrågan. Konjunktursvängningar kan kortsiktigt påverka efterfrågan.
Möjliga tomtpriser för exploaterad mark i Falkenbergs kommun beror således på den relativa attraktiviteten som läget i Falkenberg har jämfört
med andra alternativ för den potentielle köparen
samt på den rådande konjunkturen.
Prisutvecklingen på småhus, fritidshus borträknade, återspeglar olika kommuners attraktivitet
som bostadsort. Villor är en spridd bebyggelseform vars prisnivå motsvarar hela kommunens
dragningskraft, inte enbart den som gäller för
centrala lägen. Småhuspriserna i Falkenberg är
medelhöga. År 2011 låg 96 av landets kommuner
högre. Jämfört med prisnivån i Falkenberg var
nivån 27 % högre i genomsnitt för hela riket, 45 %
högre i Halmstad och 41 % högre i Varberg.
Under den senaste tioårsperioden har dock
prisökningen varit ganska stark i Falkenberg, bara
överträffad i 37 kommuner. Tre av dessa var
Halmstad, Varberg och Laholm.
Prisjämförelserna indikerar att bebyggelseutvecklingen i Falkenberg måste ske på en relativt modest markprisnivå jämfört med vad som är möjligt
på en del andra håll i landet.
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Bland annat i grannkommunerna Halmstad och
Varberg. Genomförandet av översiktsplanens
förslag om förändrad markanvändning är
beroende av att detta förhållande är vägledande
för förväntningarna hos fastighetsägare och
framtida exploateringsintressenter.
NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD
Den geografiska arbetsmarknaden för Falkenbergsborna är i första hand den egna kommunen,
där 77 % arbetar, samt grannkommunerna Varberg och Halmstad, där 14 % arbetar. Procenttalen
gäller för år 2010. Den långväga pendlingen till
Göteborgs- och Öresundsregionerna är relativt
obetydlig, som framgår av avsnittet om befolkningstillväxt. Näringslivsutvecklingen i Falkenbergs kommun har därmed stor betydelse för de
egna invånarnas arbetsmöjligheter.
Kommunen arbetar målmedvetet och på många
plan för att stimulera såväl nyetableringar som
utveckling av de befintliga företagen. En stark
tillväxt av antalet arbetstillfällen under senare år är
ett tecken på att detta sker framgångsrikt. Utnämningen av Falkenberg till årets tillväxtkommun
2012 av Arena för Tillväxt är ett annat.
Kommunens näringslivsprogram stakar ut ett
antal huvudpunkter för arbetet. För den fysiska
bebyggelsestrukturen, som översiktsplanen kan
påverka, uttrycker den mål om goda levnadsvillkor
för företagens arbetskraft genom boende av hög
kvalitet samt brett utbud av fritids- och
kulturaktiviteter, goda kommunikationer med
prioritet på vägarna 153 och 154, industrispår till
norra sidan av Falkenbergs hamn, utveckling av
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Falkenbergs hamn, attraktiv och tillgänglig
stadskärna samt öppenhet för nya former av
attraktionsanläggningar och möjlighet till
åretrunt-turism.
Översiktsplanen behåller till stora delar den markanvändning som föreslås i kommunens gällande
delöversiktplaner för Falkenbergs stad, Ullareds
samhälle, sju mindre tätorter i mellanbygden och
inlandet samt södra och norra kustområdena. Den
väcker samtidigt frågor om tänkbara ändringar
som enligt planen bör studeras närmare i en
fortsatt översiktsplanering på delområdesnivå. I
Falkenbergs stad skulle dessa kunna innebära att
vissa utbyggnadsområden för verksamheter samt
ett reservat för industrispår genom Smedjeholm
faller bort på sikt.
Utrymmet för nya verksamhetsområden är dock
fortfarande mycket stort i översiktsplanen. Detta
förhållande tillsammans med planens inriktning
mot prioriterade stråk med Falkenbergs stad och
Ullared som knutpunkter och 14 mindre orter
som noder motsvarar och delvis förstärker förutsättningarna för att uppfylla målen för näringslivsutvecklingen. Behovet av det nya industrispåret
samt förenligheten av en omvandling till bostadsområde på den södra sidan av Falkenbergs hamn
med fortsatt störande verksamhet på norra sidan
är kvarstående frågor som kan förväntas komma
att bli lösta på acceptabla sätt från ett näringslivsperspektiv.
I sammanhanget kan nämnas den öppenhet som
numera börjar finnas för att lämna 1900-talets
funktionsinriktade samhällsplanering till förmån
för lösningar där boende och verksamheter i större
utsträckning finns sida vid sida.

Den inrymmer tolerans bland boende mot
störningar till en viss nivå. Blandad bebyggelse är
också en uttalad inriktning i översiktsplanen.
Realismen i översiktsplanens uppfyllande av ett
växande näringsliv i Falkenbergs kommun sammanhänger med vad som tidigare angivits i avsnitten om kommunalekonomi samt markvärden
och markhushållning. Översiktsplanens strukturbild och förtätningssträvanden går i riktning mot
en kommunalekonomiskt mer fördelaktig bebyggelsestruktur, vilket kommunens ekonomi behöver. Genomförandet av exploaterings- och omvandlingsprojekt är beroende av att projektens
intressenter har förväntningar på vinster och
markpriser som är förenliga med Falkenbergs
attraktivitet som etablerings- och bosättningsort
jämfört med konkurrerande kommuner.
SAMHÄLLSSERVICE
Med samhällsservice menas här både privat och
offentlig service, exempelvis skola, omsorg och
butiker. För att en god samhällsservice ska finnas
behövs ett underlag av brukare/kunder, oavsett
om servicen består av offentlig eller privat verksamhet. Tillgång till samhällsservice och möjligheten att bedriva den på ett rationellt sätt underlättar om många människor befinner sig inom ett
mindre upptagningsområde. För att alla ska ha
tillgänglighet till service behöver den finnas inom
gång- och/eller kollektivtrafikavstånd från den
som behöver servicen.
Översiktsplanen föreslår i första hand utbyggnad i
samband med tätorterna Falkenberg och Ullared,
vilket ger positiva konsekvenser för samhällsservicen.
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I planen finns dock även ett flertal utpekade LISområden som varken ligger inom befintligt
samhälle eller längs de båda högst prioriterade
stråken som pekas ut i strukturbilden. Om
bostäder byggs inom dessa LIS-områden kan
kostnader för hemtjänst, skolskjuts med mera öka.
Samtidigt får de boende sämre tillgång till
samhällsservice. I kommunen finns exempelvis
ingen livsmedelsbutik öster om stråket Falkenberg
-Ullared-Älvsered. De många föreslagna
utbyggnadsområdena utanför befintliga samhällen
och utan god kollektivtrafik ger negativa konsekvenser för samhällsservicen.
Precis norr om tätorten Falkenberg föreslås ett
större verksamhetsområde. Rekommendationstexten är att områdena får innehålla verksamheter
som stör omgivningen. Samtidigt menar översiktsplanen att delar av verksamhetsområdena är lämpliga för extern volymhandel. Vidare uttrycker
översiktsplanen att ”shopping” (skor och kläder)
och livsmedelshandel i ska finnas i centrum. Översiktsplanen planerar därmed för att större volymhandel ska finnas en bit utanför centrum och inte i
eller i direkt anslutning till centrum. Det innebär
att man måste ta sig till externhandelsområdena
när man ska titta på eller köpa något inom volymhandeln.
Totalt sett bedöms översiktsplanen medföra positiva konsekvenser för samhällsservice, vilket beror
på den planerade förtätningen och koncentrationen i noder och stråk.
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UTBYGGNADSMÖJLIGHETER FÖR FÖRNYELSEBAR
ENERGI
Beträffande utbyggnaden av förnyelsebar energi
redovisas i Plan för den ekologiska hållbarheten
(Falkenbergs kommun 2011m) beträffande
Begränsad klimatpåverkan målen:
Produktionen av förnybar energi ökar med 50 %
från 2009 till 2015.
Senast 2020 motsvarar mängden förnybar elenergi
som produceras i Falkenbergs kommun den årliga
förbrukningen.
Enligt kommunens Konsekvensbedömning till
Vindbruksutredning (2011-09-22) erfordras för
att ersätta den el som används i kommunen (ca
0,5 TWh per år) omkring 100 större vindkraftverk.
Det finns idag ett 50-tal vindkraftverk av olika
storlek i kommunen. Den utbyggnad av vindkraft
som krävs för att uppnå målet om ”självförsörjning” på elkraft bedöms med stor marginal vara
möjlig inom de i översiktsplanen redovisade områdena. Det möjliga tillskottet av elkraft kan
således på sikt komma att väsentligt överstiga den
egna användningen.
Vissa intressekonflikter kan dock uppkomma, de
gäller främst att boende kan uppleva bullret som
störande, att landskapsbilden kan förändras
negativt och att naturvärden, dvs främst fågellivet,
kan påverkas. För att undvika de konflikter och
låsningar som uppkommit på andra håll i landet är
det viktigt att stor hänsyn tas vid lokaliseringen av
ny vindkraft, helst att detta sker i samverkan med
de boende.

Den omfattning av möjliga ytor för vindkraft som
anges i översiktsplanen innehåller dock så stora
marginaler att goda förutsättningar finns för att
vindkraftsutbyggnaden skall kunna ske med
minimala intressekonflikter.
Slutsatsen är att översiktsplanen ger goda förutsättningar att uppnå kommunens konkreta mål
beträffande förnyelsebar energi och därigenom
även långsiktig hållbarhet.
KLIMATANPASSNING
Till skillnad från vad gäller klimatpåverkan anges i
Plan för den ekologiska hållbarheten inga mål avseende klimatanpassning. I det förra fallet är det
ett viktigt mål att Falkenbergs kommun tar sin del
av ansvaret för att minska utsläppen av klimatgaser och medverka till att jordens medeltemperatur
inte ökar med mer än 2 grader. Vad avser klimatanpassning är det avgörande att åtgärder planeras,
utvecklas och vidtas för att hantera de negativa
växthuseffekter som nu bedöms ofrånkomliga i ett
längre framtidsperspektiv.
Överväganden och rekommendationer i översiktsplanen beträffande framtida klimatanpassning har
utgått framförallt från den av länsstyrelsen framtagna rapporten Klimatanalys för stigande hav och
åmynningar i Hallands län” (Länsstyrelsen m.fl.
2012). I rapporten redovisas konsekvenserna i
länet vid stigande havsnivå och ökande flöden i
vattendragen orsakade av växthuseffekten. En höjning av havsnivån med 1 m mellan 1990 och 2100
förutsätts (i likhet med vad SMHI antar), detta kan
eventuellt ge viss marginal för att 2-gradersmålet
inte klaras.
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Vidare tas hänsyn till den ökade påverkan av
vinden på högvattennivåerna, samt till de lokala
förhållandena vid de stora åarnas mynningar,
alltså bland annat vid Ätran. En slutsats är att
extremnivåerna i havet kommer att öka från
+2,5 m idag till +3,5 m år 2100.
Effekterna av denna nivåförändring i form av
kusterosion, ökade ras- och skredrisker, påverkan
på tekniska anläggningar och olika
samhällsfunktioner m m belyses.
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Problemen berör samhället inom ett antal
områden, och inom kommunen kommer inte
minst de tekniska förvaltningarna att behöva
engageras.
Metoder för att anpassa befintlig bebyggelse och
befintliga anläggningar kommer att behöva
utvecklas. Storleksordningen av de framtida
kostnadsåtagandena för kommunen, enskilda och
i vissa fall staten måste klarläggas
.

I översiktsplanen tas särskild hänsyn till de beräknade klimateffekterna inom områden som identifierats med risk för översvämningar och höga vattennivåer. Här skall ny bebyggelse prövas med stor
restriktivitet. I havsnära lägen anges som generellt
riktvärde att ingen ny bebyggelse inom områden
som inte tidigare tagits i anspråk får ske på nivåer
under +3 m (relativt nuvarande havsnivå). Lägsta
golvhöjd bör alltid vara minst +3,5 m. Det är
mycket positivt att översiktsplanen beträffande ny
bebyggelse tar steg för att, i varje fall inom överblickbar framtid, inte skapa nya problem med klimatanpassningen. De redovisade rekommendationerna kommer att behöva utvecklas i praktisk
verklighet, det kan gälla utformning av byggnader,
gator och tekniska anläggningar, konstruktion av
möjliga skyddsåtgärder, samt inte minst finansiering.
Vad avser de befintliga förhållandena är det naturligt att översiktsplanen inte direkt kan få klimatanpassningsåtgärder till stånd. I planen föreslås att
en särskild klimatstrategi tas fram, eventuellt också ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Fortsatt
utrednings- och planeringsverksamhet är mycket
angelägen.
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Enligt Miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en uppföljning av planens betydande miljökonsekvenser. I kommunen pågår en
rad olika uppföljningar som redovisas i Miljöprogram för kommunen. Uppföljning av översiktsplanen bör integreras så mycket som möjligt i det
uppföljningsarbete som redan pågår.
Nedan följer förslag på uppföljning av planens betydande konsekvenser både avseende miljö och
sociala och ekonomiska värden. Utgångspunkten
för val av betydande konsekvenser är de saker som
tas upp i ovan beskrivna avsnitt om särskilt
positiva och negativa effekter.
DAGVATTEN/MKN
Uppföljning av dagvattenhantering med avseende
på LOD och rening bör ske, tex andel planer med
LOD respektive ledning till recipient. Kommen
bör ha eller ta fram tydliga principer och strategier
för hur dagvattenhantering ska ske i olika
områden, och utifrån dessa ta fram fler
uppföljningsvärden.
Ett sätt att följa upp och hantera dagvattenfrågan
är att jobba med grönyteindex i den fortsatta planeringen. Grönyteindex är ett planeringsredskap
där stadsgrönska och dagvatten på olika sätt används för att utforma utemiljöer. Faktorer anger
hur stor del av planens yta som är ”eko-effektiv”,
alltså har positiv betydelse för platsens ekosystem
och den biologiska mångfalden. Men även
funktion som har betydelse för klimatanpassning
samt de sociala värdena.
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MKN i sjöar, vattendrag, grundvatten och havet
ska uppnås år 2015 alternativt år 2021. Sannolikt
finns ett åtgärdsprogram i kommunen om hur
detta ska ske. Uppföljning bör inriktas på detta
program.

BOSTADSSAMMANSÄTTNING
För bostadssammansättning kan följande uppföljningsmetoder vara mest relevanta:


Finfördelning av upplåtelseformer. Tätorterna delas in i mindre områden, eventuellt kan
församlingsgränserna vara tillräckligt små.
Andel hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter mäts för varje område, för att följa
upp om det finns homogena områden samt
ifall områdena över tid blir mer eller mindre
blandade vad gäller upplåtelseform.



Finfördelning av inkomst, utbildning och
härkomst. Samma sak som ovan, men där
inkomst, utbildning och härkomst mäts för
att identifiera homogena områden samt hur
dessa förändras över tid.

TÄTORTSNÄRA NATUR
Uppföljning bör kopplas till den grönstrukturplan
som ska tas fram av kommunen. Intressanta frågor
att följa upp: Minskar eller ökar ytorna för tätortsnära natur? Hur ser tillgången ut till grönytor
inom 300 m från bostad (här har SCB bra statistik,
se
http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0805/2005A01b
/MI0805_2005A01b_SM_MI12SM1002.pdf).
TRAFIK OCH BULLER
Återkommande räkningar av vägtrafiken sker genom både Trafikverkets och kommunens försorg.
Räkningar av antalet resenärer på busstrafiken
utförs av Hallandstrafiken. Uppgifter om antalet
på- och avstigande vid Falkenbergs tågstation bör
vara möjliga att få fram via Hallandstrafiken.
Några nya räkningar som kan motiveras av
översiktsplanen bedöms därför inte erforderliga. I
samband med den översyn av översiktsplanen som
skall göras minst varje mandatperiod
rekommenderas att en sammanställning av
utförda trafikräkningar tas fram som underlag.
Vad avser störningar av trafikbuller i befintlig
bostadsbebyggelse vidtas olika former av bullerskyddsåtgärder. Den inventering som har gjorts av
antal bullerstörda bostäder bör uppdateras när så
är behövligt och tas in i underlaget för översyn av
översiktsplanen.

51 (56)

Översiktsplan Falkenbergs kommun

52 (56)

2014-05-27

REFERENSER

Översiktsplan Falkenbergs kommun

Referenser
Aretun, 2009. Ungdomars utsatthet i bostadsområden. Trygghetsprinciper för fysisk planering. Läst på
http://liu.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:283502
Boverket, 2008. Buller i planeringen – planera för
bostäder i områden utsatta för buller från väg- och
spårtrafik. Allmänna råd 2008:1
Boverket, 2012. Bostadsmarknaden 2012-2013 med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012.
Startsida http://www.boverket.se/Boende/Analysav-bostadsmarknaden/Bostadsmarknadsenkaten/
Falkenbergs kommun, 2011a. Kommunfullmäktiges vision och mål för perioden 2011-2015, fastställda av kommunfullmäktige 2011-04-27 § 71.
Falkenbergs kommun, 2011e. Program till översiktsplan för Falkenbergs kommun – Samrådsredogörelse. Antaget av kommunstyrelsen 2011-06-07
§ 192. Ansvar Pernilla Jacobsson. Läst på
http://www.falkenberg.se/download/18.1b40ccf81
32a60fb195800013610/%C3%96P+PROGRAM+sa
mr%C3%A5dshandling_HELA_justering+efter+s
amr%C3%A5d_KS+110607.pdf
Falkenbergs kommun, 2011m. Plan för den ekologiska hållbarheten. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-20.
Friman, 2011. Lyckligare arbetsresande –också bra
för miljön, i Psykologtidningen, 2011:10. Serie:
miljöpsykologisk forskning. Läst på
http://www.psykologforbundet.se/Psykologtidnin

2014-05-27

gen/Aktuella%20artiklar/Psykologtidningen%20M
ilj%C3%B6forskning.pdf)
Gil Solá, 2009. Vägen till jobbet. Om kvinnors och
mäns arbetsresor i förändring. Läst på
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21542/1/gu
pea_2077_21542_1.pdf
Hansson, Mattisson, Björk, Östergren & Jakobsson, 2011. Relationship between commuting and
health outcomes in a cross-sectional population survey in southern Sweden. Läst på
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/14712458-11-834.pdf
IVL, 2011. Luftkvaliteten i Sverige 2010 och vintern
2010/11, rapport B1996. Svenska miljöinstitutet
IVL 2011
Kates, Parris & Leiserowitz, 2005. What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values and
Practice, i Environment: Science and Policy for
Sustainable Development, April 2005, Vol 47, No
3
Leyden, 2003. American Journal of Public Health.
September 2003, Vol 93, No. 9. Social Capital and
the Built Environment: The Importance of
Walkable Neighborhoods.
Länsstyrelsen i Skåne, 2006. Exploatering av åkermark. Beskrivning av uppföljningsmetod med fallstudie över Skåne och Halland. Läst på
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionD
ocuments/sv/publikationer/2006/Delrapport_Expl
oatering_akermark1.pdf

Regional utveckling och samverkan i miljömålsarbetet, 2012. Nationella emissionsdatabasen för
luftutsläpp. RUS .
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/natio
nell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
SMHI, 2001. Handledning till Nomogrammetoden.
SMHI december 2001
Statistiska centralbyrån. 2008. Markanvändningen
i Sverige. Femte utgåvan. 2007 års länsindelning.
Statistiska centralbyrån, 2012a. Falkenberg 2012
Kommunfakta. Läst på
http://www.falkenberg.se/download/18.1d4a0b181
3732a98db62821/Kommunfakta.pdf
Statistiska centralbyrån, 2012b. Falkenberg 2012
Kommunfakta – barn & familj. Läst på
http://www.falkenberg.se/download/18.1d4a0b181
3732a98db62823/Kommunfakta_barn_och+_fami
lj.pdf
Statistiska centralbyrån, 2012c. Statistikdatabasen.
Boende, byggande och bebyggelse. År 2011
Statistiska centralbyrån, 2012d. Tätorter 2010,
befolkningen per tätort fördelat på typ av bostad.
Läst på
http://www.scb.se/Pages/ProductTables____13001
.aspx
Sveriges kommuner och landsting, 2009. Öppna
jämförelser 2009. Folkhälsa. Läst på
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/
Attachments/17720/2009-10-17.pdf

53 (56)

Översiktsplan Falkenbergs kommun – Granksningshandling

Trafikverket Region Väst och Falkenbergs kommun, 2012. Förslag till prioriterade stråk i Falkenbergs kommun. Rapport 2012:24, Trivector 201205-31.
Vinnova, 2010. Rörlighet, pendling och regionförstoring för bättre kompetensförsörjning, sysselsättning och hållbar tillväxt. Läst på
http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr10-08.pdf
UNDERLAGSMATERIAL
Falkenbergs Bostads AB. 2011. Årsredovisning
2011
Falkenbergs kommun, 2006b. Naturvårdsprogram.
Framtaget i samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län. Antaget av kommunfullmäktige 200604-27.
Falkenbergs kommun. 2006c. Barn- och ungdomspolicy för Falkenbergs kommun.
Falkenbergs kommun, 2010a. Bostadsförsörjningsprogram för Falkenbergs kommun 2010-2013, antagen av kommunfullmäktige 2010-03-25

Falkenbergs kommun, 2011c. Socialt perspektiv i
fysisk planering. PM från ÖP-arbetsgrupp, ansvar
Jan-Olof Andersson, 2012-05-29.
Falkenbergs kommun, 2011d. Program till översiktsplan för Falkenbergs kommun. Antaget av
kommunstyrelsen 2011-06-07 § 192. Ansvar
Pernilla Jacobsson.
Falkenbergs kommun, 2011f. Övergripande riskidentifiering för ny översiktsplan för Falkenbergs
kommun. ÖP-arbetsgrupp, ansvar Patrik Annervi.
Rapport WSP 2011-10-25.
Falkenbergs kommun, 2011g. VA-översikt Falkenberg.Underlag till ny översiktsplan för Falkenbergs
kommun. Rapport, Tyréns 2011-11-11.
Falkenbergs kommun, 2011h. Hållbara transporter. Arbetsmaterial till ÖP. PM från ÖP-arbetsgrupp, ansvar Jimmy Vänerstål, 2011-12-05.
Falkenbergs kommun, 2011i. Vindbruksutredning.
Underlag till översiktsplan. Godkänd av kommunstyrelsen 2011-12-06. ÖP-arbetsgrupp, ansvar
Johan Risholm.

Falkenbergs kommun, 2010b. Plan för social hållbarhet 2010-2013 antagen av kommunfullmäktige
2010-10-28 § 136

Falkenbergs kommun. 2011j. Konsekvensbedömning till Vindbruksutredning. Underlag till översiktsplan för Falkenbergs kommun. Rapport,
Norconsult 2011-09-23

Falkenbergs kommun, 2011a. Kommunfullmäktiges vision och mål för perioden 2011-2015, fastställda av kommunfullmäktige 2011-04-27 § 71.

Falkenbergs kommun, 2011k. PM Verksamheter.
PM från ÖP-arbetsgrupp, ansvar Jörgen Högdin,
2011-12-06.

Falkenbergs kommun, 2011b. Landsbygdsutveckling. Underlag till ÖP. PM från ÖP-arbetsgrupp,
ansvar Nina Andersson, 2012-04-30.

Falkenbergs kommun, 2011m. Plan för den ekologiska hållbarheten. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-20.

54 (56)

REFERENSER

Falkenbergs kommun, 2011n. Fördjupade översiktsplaner kustområden. Underlag och rekommendationer. Översyn av befintliga delöversiktsplaner.
PM från ÖP-arbetsgrupp, ansvar Sofia Hedberg
Broberg, 2011-12-20.
Falkenbergs kommun, 2011o. Hav & kust. Underlag och rekommendationer. PM från ÖP-arbetsgrupp, ansvar Sofia Hedberg Broberg, 2011.
Falkenbergs kommun, 2011p. Tätortsnära natur i
Falkenberg 2011. Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult, 2011.
Falkenbergs kommun, 2012b. Översyn av delöversiktsplan. Falkenberg 2007. Inför ÖP2013. Översyn
av befintliga delöversiktsplaner. PM från ÖParbetsgrupp, ansvar Johan Risholm, 2012-02-16.
Falkenbergs kommun, 2012c. Handeln i Falkenberg. Utvecklingen till år 2018. Rapport, Niras
2012‐02‐20.
Falkenbergs kommun, 2012d. Tillgänglighetsstudie
dagligvaror, Falkenberg. Niras 2012‐03‐09
Falkenbergs kommun, 2012e. LIS-utredning. Underlag till översiktsplan. Godkänd av kommunstyrelsen 2012-03-13. ÖP-arbetsgrupp, ansvar
Stefan Wallner.
Falkenbergs kommun, 2012f. Trafikplan 2012 Falkenbergs stad. Ännu ej antagen. Rapport, Norconsult 2012-03-27.
Falkenbergs kommun, 2012g. Översyn av delöversiktsplaner öster om E6. Förslag till ställningstagande och rekommendationer. Översyn av befintliga
delöversiktsplaner. PM från ÖP-arbetsgrupp,
ansvar Stefan Wallner, 2012-03-28.

2014-05-27

REFERENSER

Falkenbergs kommun, 2012h. Hamnutredningen
Falkenberg. WSP/Analys och strategi 2012-04-11
Falkenbergs kommun, 2012i. Materialhushållningsplan för Falkenbergs kommun. Rapport,
Tyréns 2012-04-19.
Falkenbergs kommun. 2012j. Konsekvensbedömning till LIS-utredning. Underlag till översiktsplan
för Falkenbergs kommun. Rapport, Norconsult
2011-10-20
Falkenbergs kommun, 2012m. Utlåtande om Vastaddalen. Rapport, Tyréns 2012-06-04.
Falkenbergs kommun, 2012n. Lämpliga områden
för krossberg i Falkenbergs kommun. Rapport,
Tyréns 2012-06-08.
Falkenbergs kommun och Länsstyrelsen i Hallands län, 2012. Kulturmiljöprogram för Falkenbergs kommun. Ej ännu antaget. Rapport, Kulturmiljö i Halland och Kula AB 2012-01-25.

Översiktsplan Falkenbergs kommun

Länsstyrelsen i Skåne, 2006. Exploatering av åkermark. Beskrivning av uppföljningsmetod med fallstudie över Skåne och Halland. Läst på
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionD
ocuments/sv/publikationer/2006/Delrapport_Expl
oatering_akermark1.pdf
Statistiska centralbyrån, 2012b. Falkenberg 2012
Kommunfakta – barn & familj. Läst på
http://www.falkenberg.se/download/18.1d4a0b181
3732a98db62823/Kommunfakta_barn_och+_fami
lj.pdf
Statistiska centralbyrån, 2012c. Statistikdatabasen.
Boende, byggande och bebyggelse. År 2011
Trafikverket Region Väst och Falkenbergs kommun, 2012. Förslag till prioriterade stråk i Falkenbergs kommun. Rapport 2012:24, Trivector 201205-31.

Jordbruksverket. 2006. Exploatering av jordbruksmark vid bebyggelse- och vägutbyggnad 1996/982005. Rapport 2006:31
Länsstyrelsen i Hallands län, 2011b. Vindkraft i
Hallands län. Beskrivning av det halländska landskapet ur ett vindkraftsperspektiv. Medelande
2011:22
Länsstyrelsen i Hallands län. 2012: Hallands
genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet
2007-2013, tillämpning från 1 september 2012
Länsstyrelsen i Hallands län, Halmstad, Falkenbergs och Varbergs kommuner, 2012. Klimatanalys för stigande hav och åmynningar i Hallands
län. Rapport, WSP 2012-05-24.

2014-05-27

55 (56)

Översiktsplan Falkenbergs kommun – Granksningshandling

56 (56)

REFERENSER

2014-05-27

