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§ 148 

Detaljplan för Spettet 3 m fl - Antagande, KS 2013/227 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anta förslag till detaljplan för Spettet 3 m.fl. 

Beskrivning av ärendet 
Falkenberg Energi AB inkom år 2013 med en förfrågan om planändring för 
fjärrvärmeanläggningen på fastigheten Spettet 3. Bolaget önskade bland 
annat förbättra logistiken och trafikförhållandena vid verksamheten i syfte 
att kunna hägna in hela anläggningen. Kommunstyrelsen gav 2013-09-10 
dåvarande stadsbyggnadskontoret, nuvarande 
samhällsbyggnadsavdelningen, i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan. 
Samråd av planförslag genomfördes sommaren år 2014, granskning 1 under 
sommaren år 2015 samt granskning 2 under våren år 2019.  

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg. Området begränsas i norr av 
Petters väg, i öster av Murarevägen, i söder av befintlig stig och i väster av 
Brattebovägen. Planområdet är cirka 3,6 hektar stort. Huvudsyftet med 
detaljplanen är att möjliggöra en utökning av fjärrvärmeanläggningens 
fastighet i syfte att säkerställa logistiken inom egen fastighet. Omfördelning 
av gatumark och kvartersmark föreslås. Markanvändningen föreslås vara 
teknisk anläggning (fjärrvärmeverket), kontor, skola och verksamheter. 
Vidare är ett syfte med planförslaget att säkerställa en allmän gång- och 
cykelpassage. 

Efter avrapporteringen av granskning 1 i kommunstyrelsens arbetsutskott i 
mars 2016 framkom att ytterligare utredningar avseende markföroreningar 
på fastigheten Borret 8 (Falkenbergs gymnasieskola) krävdes. Förändringar 
av planförslaget som gjordes efter granskning 1 medförde att planförslaget 
behövde ställas ut på nytt, det vill säga granskning 2 krävdes. Granskning 2 
pågick under mars månad år 2019 och elva yttranden kom in. Inkomna 
synpunkter berör främst nivåerna för trafikbuller intill fastigheter som 
planläggs för skola, möjligheten för stora fordon att vända på den vändplan 
som föreslås på Falkenerarevägen samt breddning av gatumarken längs 
Murarevägen. 

Motivering av beslut 
Inkomna synpunkter samt föreslagna revideringar av planförslaget redovisas 
i utlåtande 2. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att planhandlingarna 
efter gjorda revideringar antas.  

Ekonomi 
Planarbetet finansieras till 95 % av sökanden. Kommunen står för 5 % av 
planarbetet. 

 



Falkenbergs kommun    
Kommunfullmäktige 2019-06-25 
 
 

 
 
Utdragsbestyrkande 

2 (2) 

Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2019-05-14 
Samrådsredogörelse, 2015-06-23 
Utlåtande 1, 2016-03-14 
Utlåtande 2, 2019-05-13 
Planbeskrivning, antagandehandling- koncept, 2019-02-11 
Plankarta, antagandehandling- koncept, 2019-02-11 

 
 


