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UTBYGGNAD AV LÅNGAVEKASKOLAN
Långavekaskolan är en F-5-skola belägen i utkanten av Glommen, till stor del omgiven av
åkrar och öppna landskap. Skolan gränsar i norr till en hästgård med tillhörande hagar, i väster
avgränsas området av väg 735, i söder av väg 737, Glumstensvägen och i öster av befintlig
bebyggelse.
Tillgång till barnomsorg och bra skolor är en viktig förutsättning för ett områdes attraktivitet.
Planeringen av nya skolor och förskolor, samt eventuell utbyggnad av befintliga, måste gå i
takt med planering och byggnation av nya bostadsområden. Långavekaskolan är en av tre
skolor som ingår i skolupptagningsområdet Skogstorp. I anslutning till planområdet pågår
planarbeten för att möjliggöra nya bostäder i Glommen. Även i Stafsinge, som ingår i skolans
upptagningsområde, kommer att kunna expandera med fler bostäder. Det innebär att skolan är
i behov av att utöka sina lokaler för att på sikt tillgodose fler utbildningsplatser. I kommunens
investeringsbudget för 2017 och 2018 finns även medel anvisande för att bygga en ny
idrottshall till Långavekaskolan, varför planärendet är prioriterat av kommunen.
Långavekaskolan ligger inom fastigheten Långaveka 1:17. Fastigheten gränsar till Långaveka
4:1, som kommunen nyligen förvärvat, vilket ger förutsättningar för expansionen. Området är
utpekat i förslag till ny fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten (FÖP) för
kommande skol- och bostadsändamål.
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av skolverksamheten inom
Långaveka 1:17 och 4:1. Förslaget möjliggör även för etablering av en idrottshall. Vidare är
ett syfte med planförslaget att förbättra trafiksituationen, angöring och parkering samt gång
och cykelvägar vid skolan.
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1

INLEDNING

1.1

Planens syfte och huvuddrag
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av skolverksamheten inom
Långaveka 1:17 och 4:1. Förslaget möjliggör även för etablering av en ny idrottshall. Vidare
är ett syfte med planförslaget att förbättra trafiksituationen, angöring och parkering samt gång
och cykelvägar till skolan.

1.2

Planens handläggning, bakgrund och tidplan
Detaljplanen består av en juridisk bindande plankarta med planbestämmelser. Till planen hör
även planbeskrivning och illustrationskarta, samt underlag som grundkarta,
fastighetsförteckning, dagvattenutredning, arkeologisk utredning, markteknisk rapport och
trafikutredning. Dessa ska vara vägledande och underlätta förståelsen av planförslagets
innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. De har dock ingen egen
rättsverkan.
I kommunens investeringsbudget för 2017 och 2018 finns medel anvisande för att bygga en ny
idrottshall till Långavekaskolan, varför planärendet är prioriterat av kommunen.
Kommunfullmäktig gav 2016-12-20 §275 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram
en detaljplan i samband med att kommunen förvärvade Långaveka 4:1. I planuppdraget ingår
områden för skola och bostäder samt en idrottshall i anslutning till skolan.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-16 §13 att dela upp planområdet i två etapper, varav
denna detaljplan utgör etapp 1, och omfattar planläggning för utbyggnad av skolan och
nybyggnad av idrottshall och förskola.
Detaljplanen handläggs med så kallat utökat förfarande (PBL 5 KAP 7§ (2010:900)), vilket
innebär att förslaget kommer att samrådas två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Uppskattad tidplan
 Samråd vintern 2018
 Granskning höst 2018
 Antagande höst/vinter 2018

Detaljplanen handläggs med så kallat utökat förfarande 5 KAP 7§ Plan och Bygglagen (2010:900)
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1.3

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet är beläget i den östra delen av Glommens tätort, cirka 9 km nordväst om
Falkenberg. Området gränsar i norr till en hästgård med tillhörande hagar, i väster avgränsas
området av väg 735, i söder av väg 737, Glumstensvägen och i öster av befintlig bebyggelse.
Planområdet är cirka 3,5 ha stort.
Marken inom planområdet ägs av Falkenbergs kommun.

4:1
1:17

Kartan visar ungefärlig planområdesgräns och vilka fastigheter som ingår.

2

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

2.1

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


Falkenberg ska bli mer inkluderande.



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



Ett brett och dynamiskt näringsliv i hela kommunen



Den ekologiska hållbarheten ska öka.
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Enligt Falkenbergs bostadsförsörjningsprogram finns möjlighet att bygga 38 bostäder enligt
antagna planer i Glommen. Vidare pågår planarbeten i Glommen för bostäder som på sikt
kommer innebära ett ökat behov av utbildningsplatser.
2.2

Översiktsplan och gällande detaljplaner
Kommunens översiktsplan är ett strategiskt dokument som anger grunddragen för kommunens
mark- och vattenanvändning. Glommen är utpekad som serviceort i ÖP 2.0.
I översiktsplanen anges fem strategier, den fjärde strategin anger riktlinjer för bebyggelsen vid
kusten och att bebyggelsen styrs till framför allt serviceorten Glommen, noderna och
anslutning till befintlig bebyggelse. Värdet av att spara obebyggda landskapsrum poängteras
och att därmed ”Bygga bakom befintlig bebyggelse” från kusten sett.
Planområdet ingår i delöversiktsplanen för Norra Kustbygden. I denna pekas planområdet ut
som skola och jordbruksmark. En ny fördjupad översiktsplan, FÖP Norra och Södra kusten,
håller på att tas fram för området. Planförslaget är i linje med den markanvändning, skol- och
bostadsändamål, som den fördjupade översiktsplanen föreslår på fastigheten Långaveka 1:17
och Långaveka 4:1.
Den södra delen av planområdet omfattas av byggnadsplan M27, laga kraftvunnen 1966.
Angiven markanvändning är allmänt ändamål där byggnad får uppföras i högst två våningar
Genomförandetiden för byggnadsplanen har gått ut.

Del av byggnadsplan M27, där det blå området betecknat A omfattar södra delen av planområdet.
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2.3

Fastighetsplan

Planområdet omfattas inte av någon fastighetsplan.
3

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN

3.1

Hushållningsbestämmelser, riksintressen och Natura 2000
Planområdet omfattas inte av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap Miljöbalken.
Planområdet är beläget cirka 800 meter norr om Natura 2000-området Morups tånge.
Inom planområdet finns inga utpekade riksintressen. Riksintresse för naturvård, TräslövslägeAgerör, ligger cirka 1 km väster om planområdet. Riksintresse Natura 2000, Morups tånge,
ligger cirka 800 meter söder om planområdet.
Planområdet ligger i ett område som redan idag är bebyggt och riksintressena för rörligt
friluftsliv och högexploaterad kust bedöms inte påverkas negativt. Riksintresse för naturvård
och Natura 2000 som ligger utanför planområdet bedöms inte beröras av förslaget.

3.2

Miljökvalitetsnormer
Trafikeringen av vägarna i anslutning till planområdet är förhållandevis låg och
miljökvalitetsnormerna för luft överskrids inte i nuläget. Ett genomförande av planförslaget
bedöms innebära en förhållandevis liten ökning av trafiken i området, vilket innebär att
luftkvalitetsnormerna inte överskrids.
Inga vattenförekomster påverkas direkt vid ett genomförande av planförslaget. Avrinning sker
till havet, vattenförekomst S m Hallands kustvatten, som klassas ha måttlig ekologisk status
baserat på övergödning och förekomst av miljögifter samt uppnår ej god kemisk status.
Förutsatt att dagvattnet renas och fördröjs lokalt innebär ett genomförande av planförslaget
ingen negativ påverkan på vattenförekomsten.

3.3

Strandskydd och biotopskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd. Inom planområdet finns inget biotopskyddat område.

4

BEHOVSBEDÖMNING

4.1

Kommunens ställningstagande
En behovsbedömning har tagits fram och kommunens ställningstagande är att planförslaget
inte förmodas ge betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har varit ute på samråd i
samband med planförslagets samråd.

8 (23)

5

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

5.1

Natur
Mark, vatten och vegetation
Planområdet omfattas i den södra delen av skolområde, och den norra delen består av
beteshagar som arrenderas av en närliggande hästgård. Planområdet omfattas inte av några
höga naturvärden enligt naturvårdsprogram och det finns inga inventerade nyckelbiotoper i
området.
Planområdet är svagt kuperat och fastigheterna Långaveka 1:17 och 4:1 och marknivåer
varierar mellan ca +4,0 och +7,5 m.ö.h. De lägre nivåerna påträffas i områdets västra delar och
de högre i områdets södra och östra del.
Planförslaget innebär att områden som tidigare varit beteshagar kan utvecklas och bebyggas
för skolans behov med nya lokaler, ny idrottshall samt ytor för utevistelse. Den del av
planområdet som är tidigare obebyggt, och som i dagsläget är betesmark, finns utpekat i FÖP
som utvecklingsområde och ligger strategiskt till i anslutning till den befintliga skolan, väg
samt ett nytt planerat bostadsområde väster om väg 735.
Ekosystemtjänster
I planområdets nordvästra del tas befintliga betesmarker i anspråk för ny förskolebyggnad och
idrottshall och samtidigt försvinner de ekosystemtjänster som finns på platsen för de nya
byggnaderna. Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger
människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering
och naturupplevelser är några exempel. Ekosystemtjänsterna kan i detta fall handla om mark
för infiltration av regnvatten och rekreationsvärde för ridsporten, men även hur man utformar
skolgården.
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Vy över planområdet från GoogleMaps visar betesmarken i planområdets norra del

I planområdets nordöstra del kan nya ekosystemtjänster tillkomma i samband med anläggande
av den nya skolgården. Det är av stor vikt att skolgården planeras och anläggs så att nya
ekosystemtjänster skapas. Vilka typer av ekosystemtjänster som kan bli aktuella att utveckla
inom planområdet beror på genomförandet av detaljplanen, bl.a. vilken eller vilka typer av
dagvattenlösningar som kommer att anläggas samt hur skol- och förskolegård anläggs. Att
anlägga grönytor och plantera träd och växter kan bidra till renare luft, bättre lokalklimat, ökad
hälsa hos barnen och vuxna som använder utemiljön, klimatanpassning samt bullerdämpning.
Öppen dagvattenhantering kan dessutom bidra med ett pedagogiskt värde. Naturvårdsverket
skriver mer om exempel på ekosystemtjänster och studier som visar att barn som har tillgång
till gröna utegårdar har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga samt färre sjukdagar i sin
rapport ”Argument för mer ekosystemtjänster”.
Geoteknik och radon
Marken utgörs av postglacial sand och -finsand. Inom planområdet bedöms inga
stabilitetsproblem förekomma.
Grundläggning för byggnader upp till två våningar föreslås kunna utföras med platta på mark.
Eventuella källare föreslås utföras vattentäta. All organisk jord ska schaktas bort innan
grundläggning utförs. Inga större sättningsproblem bedöms föreligga, eftersom sättningarnas
storlek beror på grundläggningens utformning i kombination med lasten, så måste
kontrollberäkningar utföras mer detaljerat vid projektering.
Då jorden huvudsakligen utgörs av friktionsjord i kombination av små nivåskillnader bedöms
det inte finnas några generella stabilitetsproblem.
Inga erosionsproblem orsakade av planerad byggnation bedöms föreligga.
Planområdet ingår i lågriskområde för markradon. I övrigt föreligger ingen risk för strålning.
Arkeologi och fornlämningar
En arkeologisk utredning har genomförts på fastigheten Långaveka 4:1 av Kulturmiljö Halland
under hösten 2017. En ansamling av stolphål och grop påträffades men ingen klar rumslig
struktur eller funktion kan utläsas. I övrigt påträffades inga anläggningar. Länsstyrelsen ser
inget hinder för att det berörda området tas i anspråk.
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5.2

Bebyggelse

Illustrationsplan som visar möjlig utformning av plankartan.

Skolbyggnad och förskola
Långavekaskolan är en F-5-skola samt en förskola med tre avdelningar. Skolan utgör en
tegelbyggnad i en våning, delvis med suterrängvåning, som byggs till och om under åren.
Planförslaget möjliggör en större utbyggnad av den befintliga skolan, nytt kök och matsal, en
större förskola, idrottshall samt en större och mer ändamålsenlig parkerings- och trafiklösning.
Den befintliga skolbyggnaden föreslås byggas ut med flyglar för undervisningslokaler. Kök
och matsal föreslås uppföras i en separat byggnad norr om den befintliga skolbyggnaden.
Planförslaget möjliggör byggnation av en ny separat förskolebyggnad norr om skolan, vilket
innebär att den befintliga förskolan skulle kunna nyttjas för skolverksamheten. Skolan föreslås
få en ny huvudentré på dess norra sida. Den nya förskolebyggnaden, köket och matsalen samt
den nya huvudentrén samlas då kring en föreslagen nyanlagd hämtnings- och
lämningszon/entrétorg.
Utbyggnaden kommer att ske i etapper, där utbyggnad av skolan, samt nedan omnämnda
idrottshall, byggs ut i en första etapp. Förskolan, kök och matsal kommer att byggas ut i en
senare etapp.
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Idrottshall
En ny idrottshall föreslås norr om skolan, längs med Gamla kustvägen. Idrottshallen planeras
ha sin entré i anslutning till det entrétorg där bl.a. skolans nya huvudentré kommer att vända
sig mot. Idrottshallen kommer att ha en anslutning för biltrafik norrifrån och dela den
hämtnings- och lämningszon som finns planerad för skolan och förskolan. Parkering för
verksamhet i idrottshallen föreslås att samordnas med skolans parkering söder om
idrottshallen.
Idrottshallen ska ha en utformning som förstärker gavlarna/kortsidornas vertikalitet.
Gavlarna/kortsidorna skall ha tydliga vertikala linjer i form av färg-, material- och/eller
volymskiftningar. Idrottshallen skall i fasaden ha en tydlig visuell våningsindelning.
Idrottshallen blir en stor byggnadsvolym, med stora och långa fasadpartier. För att inte skapa
otrygghet är det viktigt att i gestaltningen av byggnaden jobba med belysning, fönstersättning
samt tydlighet i rumsligheter och fasader.

Exempel på uppdelning av byggnadsvolymen
Bostäder, arbetsplatser och service m.m.
Långavekaskolan utgör en del av samhället Glommen som fortfarande har en aktiv fiskehamn
och småbåtshamn. Här finns bland annat matbutik och restaurang och varje sommar anordnas
den populära kräftfestivalen.
Bebyggelsen i Glommen består i huvudsak av småhus. På orten finns också 80
hyreslägenheter och 46 bostadsrättslägenheter. Det finns många sommarbostäder, vilket syns
på att antalet invånare per bostad endast är 1,9. Av fastigheterna i området är 71 procent
bebodda året runt. Området bebos till stor del av barnfamiljer.
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Glommen är i kommunens översiktsplan utpekad som serviceort och orten bedöms utifrån
kommunikationsläge, serviceutbud och företagande på bygden ha goda möjligheter att kunna
växa.
Stads-, landskapsbild och kulturmiljö
Skolområdet omges av öppna landskapsrum som delvis är bebyggda med gårdar. Området har
en lantlig karaktär och i kommunens översiktsplan nämns att det är av betydelse att spara
obebyggda landskapsrum.
Inom planområdet finns inga utpekade värden för kulturmiljö.
Ett genomförande av planförslaget innebär att ny bebyggelse tillkommer på betesmark som i
nuläget är obebyggd. Planområdet är delvis bebyggt och kringgärdas av bebyggelse i väster
och öster. Området gränsar till gårdsbebyggelse i norr. Förutsatt att bebyggelsens höjd hålls
nere och att ny bebyggelse placeras så att siktlinjer kan bibehållas över landskapet kommer ett
genomförande av planförslaget ha en liten påverkan på landskapsbilden.
5.3

Friytor, rekreation och lek
Lek och rekreation
Idag finns erforderliga ytor för utelek och pedagogisk verksamhet inom skolområdet.
Planförslaget möjliggör att utöka vistelseytor och illustrationskartan visar en utemiljö som
ytmässigt följer de ytor som rekommenderas, vilket är 30 kvm/grundskoleelev och 40
kvm/förskolebarn.
Tillgänglighet och trygghet
Flertalet av barnen som går på skolan går eller cyklar till och från skolområdet. Idag finns
brister i gång- och cykelvägnätet avseende trygghet och tillgänglighet. Även utformningen av
befintlig hållplats för skolbuss har brister när det gäller trygghet, tillgänglighet och
trafiksäkerhet.
I planförslaget har en ny gång- och cykelkorsning och bättre koppling studerats. Detta kommer
vid en om- och utbyggnad kunna förbättra trafikförhållanden vid skolan. Planförslaget innebär
också att möjlighet finns att ta sig från busshållplatsen utan att korsa andra trafikslag.
Entrétorget blir en platsbildning där man rör sig under olika tider på dygnet p.g.a. idrottshallen
kan komma att användas även efter skoltid. Det innebär att entrétorget, men även andra
platser, användas och befolkas under dygnets mörka timmar. För att inte skapa otrygghet är
det viktigt att i gestaltningen av platsbildningar och byggnader jobba med belysning,
fönstersättning samt tydlighet i rumsligheter och fasader, så att man kan få en överblick över
området och en lätt kan orientera sig.
Grönstruktur
Idag ligger befintlig skolgård öster om skolbyggnaden. Ytor för utevistelse föreslås i
planförslaget utgöra en förlängning av gården norrut. Det skapar en sammanhängande yta som
blir en del av grönstrukturen i Glommen.
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5.4

Gator och trafik
Gång- och cykel
Området ansluter till befintligt gång- och cykelvägnät mellan Glommen och Falkenberg. På
bostadsgatorna sker gång- och cykeltrafik blandat med biltrafiken. I Glommen finns det ett
behov av att bygga ut och koppla ihop funktioner med bättre gång och cykelvägar.

Mörkröda markeringar visar befintligt gång- och cykelvägar. Ljusröda markeringar visar statliga
vägar.

I dag sker cykelparkering i anslutning till hämtnings-/lämningszonen.
Genomförandet av planförslaget innebär att uppdelningen mellan cykel- och biltrafik inom
skolområdet blir tydligare. En ny cykelväg, med ny korsning av Gamla kustvägen, föreslås
från det planerade bostadsområdet väster om Gamla kustvägen och leder över cykeltrafiken till
ett bilfritt entrétorg på skolområdet.
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Befintliga och planerade GC-vägar i anslutning till planområdet

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje 7, som går mellan Glommen och Falkenbergs bussterminal. På
vardagar sker trafiken med halvtimmesintervaller och på helger med entimmesintervaller.
Busshållplats finns på Gamla kustvägen, ca 150 meter söder om planområdet.
Trafikföring
Planområdet angörs idag med bil från Gamla kustvägen. Inom planområdet finns en större
hämtnings- och lämningszon i form av en rondell samt tillfällig parkering samt intern gata för
att nå förskola och inlastning till kök.
En ny infart på allmän plats föreslås anläggs i norra delen av planområdet med en stickgata på
kvartersmark som når till den nya huvudentrén till skolan. Nyttotrafik angör området samma
väg, där vändzoner dimensioneras för lastbilstrafik.
Planförslaget medför ingen förändring av omgivande gatustruktur. Idrottshallen och förskolan,
som är de tillkommande verksamheterna, kan medföra en viss ökning av trafik till och från
området, men innebär ingen större påverkan på infrastrukturnätet. Kommunen har gjort en
trafikalstringsberäkning med Trafikverkets trafikalstringsverktyg som kommit fram till
följande resultat:
Befintlig trafik

Trafik vid fullt utbyggt planförslag

451 bilresor (ÅDT)

1380 bilresor (ÅDT)

Det ger en ökning på uppskattat 929 bilresor (ÅDT)
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Ökningen bygger på att hela området är fullt utbyggt. Planens genomförande kommer dock
ske etappvis, där skolans utbyggnad samt idrottshallen är etapp 1, vilket innebär att den ökning
av biltrafik som kan förväntas sker gradvis.
Parkering
Parkering för personal och besökare finns i dagsläget i den sydvästra delen av planområdet,
mellan Gamla kustvägen och skolbyggnaden. Tillfällig parkering för hämtning och lämning
finns utmed rondellen vid infarten till skolområdet.
Planförslaget medger en utökad parkeringsyta med infart från Gamla kustvägen, i motsvarande
läge som den nuvarande parkeringsytan, men med större kapacitet som blir den primära
parkeringsytan för skolans behov. Hämtnings- och lämningszon placeras i den del av
parkeringsytan som ligger närmast skolbyggnaden. Möjlighet att angöra skolområdet ges även
norrifrån. Tillfällig parkering för hämtning och avlämning vid den nya planerade förskolan
anordnas längs med den nya gatan i norra delen av planområdet. Stickgatan in till skolområdet
ger också möjlighet till hämtnings- och lämningszoner intill den nya planerade idrottshallen,
skolans nya huvudentré samt vid matsalen. Här placeras också handikapparkeringsplatser.
Området där den utökade parkeringsytan vid Gamla kustvägen är placerad ligger låglänt och i
nära anslutning till det planerade området för dagvattenhantering. Parkeringsytan kommer
därför att fungera som en översvämningsyta vid t.ex. kraftiga skyfall.
Parkeringen får inte utformas så att drift och underhåll av den befintliga
transformatorstationen, i anslutning till den norra delen av den föreslagna parkeringsytan,
försvåras. Parkeringsplatser och planteringar ska anläggas med detta i beaktning.
5.5

Hälsa och säkerhet
Buller och vibrationer
I väster avgränsas planområdet av väg 735 (Gamla kustvägen) som tillåter en hastighet av 60
km/h förbi planområdet och har en årsdygnstrafik på cirka 600 fordon/dygn. I söder avgränsas
planområdet av väg 737 (Glumstensvägen).
Ett genomförande av planförslaget bedöms innebära en förhållandevis liten ökning av
fordonstrafiken.
Miljö- och hälsa har gjort en översiktlig uppskattning av buller från väg 735 i samband med
planläggning av ett område väster om vägen. För att uppnå en god ljudmiljö bör ett avstånd på
10 - 20 meter hållas mellan ny bebyggelse och vägen. Frågan bör följas upp för området öster
om vägen.
En trafikbullerutredning har gjorts för planområdet. Den visar att inom skolgården klaras
riktvärdena för ekvivalent buller (55 dB), men att områdena allra närmast vägarna inte klarar
riktlinjerna för maximal bullernivå (70 dB). Därför bedöms områdena närmast vägarna
olämpliga för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Planen möjliggör däremot bullerdämpande
åtgärder för att säkerställa en god pedagogisk utomhusmiljö även på de delar av skolgården
och förskolegården som är utsatta för buller.
Två vindkraftverk (Galtås) ligger cirka 500 meter nordost om planområdet. Vid etablering av
nya vindbruksparker har Falkenbergs kommun angett att minsta avstånd till sammanhållen
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bebyggelse ska vara minst 1000 meter (Vindbruksutredning 2011). Den förhärskande
vindriktningen är sydvästlig i området, vilket innebär att planområdet inte bedöms påverkas av
buller från vindkraftverken.
Förorenad mark
Det finns inga indikationer på föroreningar inom planområdet.
Risk för skred, erosion och översvämning
Planområdet omfattas inte av skredriskområde och är inte heller utpekat som riskområde för
översvämning. Planområdet ligger på mellan +4 - +7,5 meter över havet.
Djurhållning
En större hästgård, Lyngbäck, ligger med ridbanor respektive stall cirka på 150-200 meters
avstånd norr om planområdet. Tillhörande hästhagar ligger mellan gården och planområdet. På
gården finns i dag cirka 50 hästar.
Närheten till hästgården och de hagar som ligger i direkt anslutning till skolområdet innebär
att delar av hästgårdens verksamhet tas i anspråk, dels för nybyggnation och dels som
buffertområde för t.ex. hästallergener. Marken ägs av Falkenbergs kommun och hästgården
har ett nyttjanderättsavtal som kommer att sägas upp i god tid före planens genomförande så
att ett skyddsavstånd på 200 meter kan hållas.
Sydost om planområdet, utanför samhället, ligger en gård med grisuppfödning och cirka 650
meter söder om planområdet ligger en pälsdjursgård. De två verksamheterna bedöms ligga
tillräckligt långt bort från planområdet för att ha någon påverkan.

I närheten av planområdet finns en tidigare spärrad gård där det eventuellt kan finnas en
grav med ett kreatur smittat med mjältbrand. Om det finns en grav i närheten av ett
område som exploateras innebär det ingen risk alls. Om det finns en grav i det området
som grävs i så innebär den sannolikt en mycket liten risk då graven är gammal, 83 år,
vilket minskar sannolikheten för att det finns levande sporer i jorden. Fallet var i mars,
kyla minskar risken för kvarvarande smitta ytterligare då bakteriens benägenhet att bilda
spor minskar i kyla. Jordmassor med eventuella mjältbrandssporer är främst ett bekymmer
för mottagliga djur som nötkreatur, om de kommer i kontakt med massorna. Människor är
däremot inte särskilt känslig. Risken för smitta till människa från jordbakterier ses som
mycket liten. Vid arbeten där grav kan finnas, vilka generellt ska undvikas, ska personal
vid handgrävning och andra arbeten med direkt kontakt med jord använda munskydd och
handskar. Grävmaskinist behöver inte ha skyddskläder. Om schaktning eller borrningar
utförts där en mjältbrandsgrav misstänks finnas, bör schaktmassor och borrester inte
läggas på plats där idisslare kan komma i kontakt med jordmassorna.
5.6

Teknisk försörjning
Vatten, spillvatten och dagvatten
Planområdet ingår i VIVAB:s verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten. Föreslagen
byggnation kommer anslutas till befintligt system för skolan.
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Idag går en spillvattenledning under befintlig byggnad som är byggd under 60-talet och har
dåligt fall. Det går att göra åtgärder på ledningen utan att gräva upp den. Nytt läge för
vattenledningen studeras vidare under planarbetet. Vid behov av omläggning av ledningar
bekostas flytt av huvudman.
Förekommande jordar har hög vattengenomsläpplighet. På grund av relativt ytligt grundvatten
är förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) mindre goda.
Flödena av dagvatten från planområdet beräknas vara betydligt större än vad som kan släppas
till det kommunala dagvattennätet. För att klara flödeskrav från ledningsägare samt
kommunen föreslås därför ett antal åtgärder i den dagvattenutredning (COWI) som tagits fram
i samband med planläggningen.
Utredningen är baserad på att flödet från planområdet är begränsat till 10 l/s krävs fördröjning
inom planområdet. För att inte få översvämning med en återkomsttid lägre än 20 år krävs
1000 m3 fördröjningsvolym. Denna föreslås i dagvattenutredningen utgöras av en damm
belägen mellan Gamla kustvägen och den föreslagna idrottshallen. Nytt ledningssystem för
dagvatten utformas för parkeringsplatser och nya byggnader. Ledningarna mynnar i
dagvattendammen och utloppsledning från dammen avleds till kommunal anslutningspunkt.
Vid större kapacitet av flöde från planområdet kan ytan och/eller volymen av den föreslagna
dammen eller fördröjningsmagasinet minskas. För att säkerställa utloppsflödet kan utloppet
förses med flödesregulator.
Området där den utökade parkeringsytan vid Gamla kustvägen är placerad ligger låglänt och i
nära anslutning till det planerade området för dagvattenhantering. Parkeringsytan kommer
därför att fungera som en översvämningsyta vid t.ex. kraftiga skyfall.
Värme, gas, el, bredband och opto
Befintlig nätstation finns inom planområdet.
Placering av befintlig nätstation säkerställs i planförslaget genom användningsbestämmelsen
E. Nätstationen ligger i anslutning till yta avsedd för parkering samt entréområde till skola och
idrottshall, med användningsbestämmelsen S, skola. På marken kring E-området, med
användningsbestämmelsen S, får inga byggnader uppföras vilket skapar en större byggnadsfri
zon kring E-området. Området runt E-området är även ett u-område vilket innebär att det är ett
markreservat för underjordiska ledningar.
Avfall
Närmaste återvinningsstation ligger idag i anslutning till Långavekaskolan.
Vid en utbyggnad enligt planförslaget kommer återvinningscentralen behöva omlokaliseras.
Den föreslås placeras norr om den nya anslutningen till Långaveka 1:17 och 4:1, längs väg
735, Gamla kustvägen. Denna placering gör att återvinningsstationen blir lättillgänglig både
för den nya planerade områdena som befintlig bebyggelse. Råd och krav från
Arbetsmiljöverket och de lokala föreskrifterna för avfallshanteringen ska följas. Råd och
anvisningar för transport av hushållsavfall från Avfall Sverige ska uppfyllas.
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Föreslagen placering av återvinningsstation.

Avfallsutrymmen ska byggas med kapacitet för sortering av hushållsavfallet i matavfall och
brännbart, utrymmena bör dimensioneras för utsortering av fler fraktioner vid fastighet för att
möta framtida behov.
Arbetsmiljöverket ställer idag krav på arbetsmiljön för renhållningsarbetare. Avfallsutrymmen
bör placeras så att de är lättillgängliga vid hämtning. Backning med sophämtningsfordon bör
inte ske annat än i samband med vändning. På gator bör renhållningsbilarna vid tömning
kunna disponera en plats med bredd 4 meter.
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6

GENOMFÖRANDE AV PLANFÖRSLAGET

6.1

Berörda markägare och förväntade exploatörer
Planområdet består av fastigheterna Långaveka 1:17 och Långaveka 4:1. De båda
fastigheterna ägs av Falkenbergs kommun. Samfälligheten Långaveka s:4 ligger till viss del
inom planområdet. Falkenbergs kommun är exploatör inom planområdet.

6.2

Organisatoriska och administrativa frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från det att den vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov
få bygga i enlighet med detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej
längre garanterad byggrätt. Planen fortsätter dock att gälla till dess att den ändras eller
upphävs.
Huvudmannaskap
Den allmänna platsen inom planområdet föreslås få dels enskilt huvudmannaskap och dels
kommunalt huvudmannaskap. För tidigare planlagd allmän platsmark (grönytor, vägar m.m.) i
anslutning till föreliggande detaljplan är Glommens Fiskeläges vägförening huvudman
(föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Morups-Lyngen ga:6). För tillkommande
allmän plats (GATA2) inom föreliggande detaljplan föreslås Glommens Fiskeläges
vägförening vara huvudman. Den tillkommande allmänna platsmarken övertas av
huvudmannen när den iordningställts samt övertagandet intagits i beslut enligt
anläggningslagen. När den allmänna platsmarken intagits i gemensamhetsanläggningen svarar
huvudmannen för dess skötsel och underhåll. Exploatören/kommunen beställer förrättning
enligt anläggningslagen avseende omprövning av Morups-Lyngen ga:6 (Glommens Fiskeläges
vägförening). Den del av allmän plats som ligger på befintlig statlig väg, Gamla kustvägen,
föreslås få kommunalt huvudmannaskap.
Kommunen anser att det är motiverat med enskilt huvudmannaskap för aktuellt planområde.
Glommens Fiskeläges vägförening är idag huvudman för intilliggande allmänplatsmark. För
denna verksamhet erhåller föreningen driftsbidrag från kommunen.
Trafikverket är väghållare för väg 735 (GATA1).
Ansvarsfördelning
Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB) är huvudman för det allmänna ren-, spilloch dagvattennätet (VA-nätet) inom planområdet. FAVRAB ansvarar för iordningställande
samt drift och underhåll av det allmänna VA-nätet. / Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB)
ansvarar för iordningställande samt drift och underhåll av det allmänna VA-nätet på uppdrag
av huvudmannen.
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Fastighetsplan, lovpliktens omfattning m.m.
Vid rivning av hus med skyddsrum ska en ansökan med kopia på rivningslovet skickas till
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.
6.3

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning och dess konsekvenser
Detaljplanen möjliggör att fastigheten Långaveka 1:17 utökas med del av Långaveka 4:1 för
att därigenom bilda en lämplig fastighet för skoländamål. Kommunen är ägare av både
Långaveka 1:17 och Långaveka 4:1.
Den del av Långaveka s:4 som ligger inom planområdet bör lösas in och föras över till
fastigheten Långaveka 4:1 genom fastighetsreglering.
Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsreglering.
Ledningsrätt och servitut
Servitut eller ledningsrätt upprättas för tillkommande underjordiska ledningar och därtill
hörande anläggningar inom planområdet. Eventuellt kan detta ske genom komplettering av
befintliga servitut och ledningsrätter. Kommunen ansöker om och bekostar förrättning för
skapande och ombildande av ledningsrätter och servitut.
Precis söder om planområdet finns en större samfällighet, Långaveka S:6, som inte bedöms
påverkas av planläggningen.

6.4

Ekonomiska frågor
Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för anläggning på annans mark, såsom
servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och/eller annan nyttjanderätt, bekostas av
ägare till anläggningen/rättigheten.
Kostnader förknippade med en ledningsflytt bekostas av exploatören, i detta fall kommunen.
Kostnadsansvaret för eventuella flyttningar av ledningar är beroende av den rätt som
ledningen är belägen med. Kostnadsansvaret för flyttning eller ombyggnad av ledningar kan
även regleras i överenskommelse mellan ledningshavare och markägare.
Anläggningsavgift avseende tillkommande VA-anslutningar uttages i enlighet med FAVRABs
VA-taxa eller i enlighet med särskilt, mellan markägare/exploatör och FAVRAB, tecknat
avtal. Dagvattenhantering inom kvartersmark bekostas av berörd markägare/exploatör.
Eventuell kompletterande dagvattenutredning bekostas av berörd markägare/exploatör.
Avtal
Då kommunen är exploatör inom planområdet, tecknas inget exploateringsavtal.
Inlösen och ersättning
Inlösen av Långaveka s:4 kan ske genom överenskommelser mellan kommunen och
samfällighetens delägare. Överenskommelserna reglerar ersättning och övriga villkor. Inlösen
kan även ske genom lantmäteriförrättning. Eventuell ersättning kan då prövas i
lantmäteriförrättningen.
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6.5

Tekniska frågor
Särskilt viktiga genomförandefrågor
Befintlig återvinningsstation inom planområdet behöver omlokaliseras.
Inom planområdet finns det ledningar som kan komma att beröras av ny byggnation. Huruvida
dessa ledningar kan ligga kvar eller om de behöver flyttas får utredas närmare under
projekteringen.
Kommunen iordningställer (utför och bekostar) yta för återvinning. FTI flyttar sina behållare
till den iordningsställda ytan (utför och bekostar).

7

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

7.1

Miljökonsekvenser
Planens genomförande innebär att hagmarker tas i anspråk av bebyggelse, gator och
skolgård/lekytor. Karaktären på området som en skola som ligger ute i öppet landskap
kommer att förändras, då också intilliggande område i väster, som idag är jordbruksmark,
parallellt planläggs för bostadsbebyggelse. Skolområdet kommer att få en högre
exploateringsgrad, fler byggnader, byggnader av olika karaktär och för olika ändamål samt
upplevas ligga närmre anslutande bebyggelse än vad skolan upplevs idag.
Tillgängligheten till skolområdet med cykel och för gångtrafikanter stärks genom förbättrade
övergångar av väg 735, Gamla kustvägen.

7.2

Ekonomiska konsekvenser
Detaljplanen ger förutsättningar att bygga ut den befintliga skolan, bygga en ny förskola samt
en ny idrottshall. Detta kräver ett ekonomiskt åtagande av kommunen. Förutom byggnader
behöver också infrastruktur byggas ut, nya infarter och parkerings- och avlämningsytor,
skolgårdar, lek- och grönytor. Dessutom åtgärder för att säkerställa skolområdets funktioner,
så som omhändertagande av dagvatten och säkerhetsåtgärder längs vägar. De investeringar
som behövs inom och i anslutning till skolområdet och som sker på kommunalägd mark
belastar kommunen.
Investeringar behövs också på väg 735, Gamla kustvägen, där Trafikverket (staten) är
huvudman. Förutom säkerhetshöjande åtgärder behövs en ny infart till skolområdet i form av
en cirkulationsplats.

7.3

Sociala konsekvenser
Idag finns barriäreffekt i form av väg 735, Gamla kustvägen. Även söderut finns en barriär i
form av Glumstensvägen. Planförslaget möjliggör vid ett genomförande en säkrare övergång
av Gamla kustvägen i anslutning till skolområdet, då en gång- och cykelkorsning föreslås i
samband med utbyggnad av en ny gång- och cykelväg norr om bebyggelsen längs Sammels
väg.
Ett genomförande av planförslaget innebär att skolområdet knyts bättre emot samhället med
förbättrade och mer trafiksäkra gång- och cykelförbindelser.
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Ett genomförande av detaljplanen ger möjlighet till bättre, tryggare och mer trafiksäker,
lämning/hämtningszon. Trafiksituation inom skolområdet kommer kunna upplevas tryggare
med tydligare trafikstruktur.
Ett genomförande av planförslaget ger möjlighet till nya entréytor till skolområdet. Ett nytt
entrétorg skapar en tydligare entré till både skola, förskola och idrottshall och i samspel med
förbättrade trafikåtgärder och ny gång- och cykelkorsning av Gamla kustvägen blir det ett nav
för hela området.

8

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planen har utarbetats av Emil Berger och Linnea Blixt på Arkitekterna Krook & Tjäder i nära
samarbete med kommunen. I planarbetet har även Charlotte Ljung, trafikplanerare; Daniel
Helsing, kommunekolog, Janna Andersson, exploateringsingenjör samt Lennart Lorick, VAplanerare deltagit.
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