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1 INLEDNING 

1.1 Planens syfte och huvuddrag 

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 (fjärrvärme-

verket), kontor, skola och verksamheter. Vidare är ett syfte med planförslaget att säkerställa 

en allmän gång- och cykelpassage. 

1.2 Planens handläggning, bakgrund och tidplan 

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

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

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

ingen egen rättsverkan. 

Falkenberg Energi AB har inkommit med en begäran om planändring för fjärrvärmeverket på 

fastigheten Spettet 3. Bolaget önskar primärt kunna hägna in sin anläggning och hantera 

bränsleleveranserna på ett mer säkert sätt. Området är idag öppet mot Falkenerarevägen och 

risken för tillbud är påtaglig.  

Kommunstyrelsen gav 2013-09-10 § 191 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva 

förändringen av gatumark och kvartersmark.  Detaljplanen har tagits fram genom så kallat 

normalt förfarande enligt PBL 2010:900. 

Planförslaget har varit på samråd under sommaren år 2014 och på granskning 1 under 

sommaren år 2015.  

Om kommunen ändrar sitt förslag till detaljplan väsentligt efter granskningen ska en ny 

granskning genomföras. Efter den första granskningen av planförslaget har bland annat 

användningen skola tagits bort för vissa fastigheter inom planområdet. Då fjärrvärmeverket 

genererar buller har bedömningen gjorts att det inte är lämpligt att föreslå skoländamål inom 

alla fastigheter i kv. Borret samt inom Spettet 2 och 4. Vidare har delar av mark som i tidigare 

granskningshandling föreslagits som kvartersmark ändrats till allmän platsmark GATA, i syfte 

att möjliggöra för gång- och cykelväg längs Murarevägen. Ändringarna i planförslaget 

tillsammans med att ärendet har dragit ut på tiden gör att Samhällsbyggnadsavdelningen 

bedömer att en förnyad granskning är nödvändig. Granskning 2 pågår under tiden 8 mars – 4 

april år 2019. Antagande beräknas kunna ske under andra kvartalet år 2019. 

 

1.3  Läge, areal och markägoförhållanden 

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 ha stort. 
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Fastigheten Spettet 3 (fjärrvärmeanläggningen) ägs av Falkenbergs kommun. Även Borret 8 

(gymnasieskola) ägs av Falkenbergs kommun. Borret 4 ägs av Falkenbergs kommun. 

Gatumarken samt delar av gång- och cykelvägen i planområdets södra gräns ägs av 

Falkenbergs kommun. Övriga fastigheter inom kvarteren Spettet och Borret är privatägda. 

 

 

Bild 1. Planområdets läge i centrala Falkenberg. 

 
 

 
 

Bild 2. Planförslagets avgränsning. 
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2 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

2.1 Kommunala mål och bostadsförsörjningsprogram 

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

50.000 invånare till 2030. Utifrån detta har kommunen fyra övergripande mål (2016):  

 Falkenberg ska bli mer inkluderande. 

 Fler bostäder 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.  

2.2 Översiktsplan och gällande detaljplaner 

I kommunens gällande översiksplan (DÖP Staden) är områdets markanvändning angiven till 

befintligt verksamhetsområde. Området ingår även i utredningsområde för före detta 

vägreservat (113).  

Fastigheten Spettet 3 omfattas av detaljplan nr 224 från år 1988 med markanvändningen 

fjärrvärmeverk. Ett tillägg, nr 276, till detaljplanen gjordes år 1997 i syfte att möjliggöra 

uppförande av byggnader till en högsta byggnadshöjd av 11,0 meter. Byggnadshöjd för 

skorsten är 25,0 meter.  

Kvarteret i övrigt omfattas av stadsplan nr 197 från år 1981. Den anger markanvändningen 

småindustri och att byggnader får uppföras till en byggnadshöjd om högst 7,0 meter. 

Brattebovägen är i detaljplan nr 300 planlagd som lokalgata samt park. 

3 AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN  

3.1 Hushållningsbestämmelser, riksintressen och Natura 2000 

Planområdet omfattas av riksintresseområdet Hallands kustområde enligt 4 kap miljöbalken. 

Ett genomförande av detaljplaneförslaget bedöms inte påverka riksintresset. Riksintresse-

område för naturvård (Ätradalen – Högvadsån) ligger ungefär 500 meter från planområdet och 

bedöms inte beröras av detaljplaneförslaget. Natura 2000-området Ätran ligger ungefär 500 

meter från aktuellt område och bedöms inte påverkas. 

3.2 Miljökvalitetsnormer 

Det bedöms inte finnas risk för överskridande av någon miljökvalitetsnorm som följd av ett 

genomförande av planförslaget. 

4 BEHOVSBEDÖMNING 

4.1 Kommunens ställningstagande 

Kommunen ska ta ställning till om ett genomförande av planförslaget kan komma att medföra 

betydande påverkan på miljön i området. Behovsbedömningen är den analys som leder fram 
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till ställningstagande om en miljöbedömning behöver göras eller inte. Om miljöbedömning 

ska göras, ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

En behovsbedömning har tagits fram 2014-05-26. Med utgångspunkt från bilaga 4 till MKB-

förordningen (1998:905) och vid en genomgång av matrisen är den samlade bedömningen att 

ett genomförande av planen inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan.  

Ett genomförande av planen kommer inte att medföra risker för människors hälsa eller för 

miljön. Den miljöpåverkan som bedöms uppkomma till följd av detaljplanens genomförande 

är av lokal art och avgränsas geografiskt till planområdet. Planen bedöms inte heller påverka 

eller försämra förutsättningarna för andra planer eller program. Behovsbedömningen har varit 

på remiss hos Länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Med detta som underlag är 

den samlade bedömningen att detaljplanen inte kommer att innebära en betydande 

miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.  

5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

5.1 Natur 

Mark, vatten och vegetation 

Planområdet utgörs av redan detaljplanelagd mark där fastigheterna är ianspråktagna för 

fjärrvärmeverk, kontor, skola och för lättare verksamhet. Planen innebär i huvudsak en 

omdisposition av redan ianspråktagna ytor. 

Geoteknik och radon 

Inom planområdet bedöms inga stabilitetsproblem förekomma.  

Arkeologi och fornlämningar 

Inga kända fornlämningar förekommer inom planområdet. 

5.2 Bebyggelse 

Bostäder, arbetsplatser och service m.m. 

Planområdet utgörs av befintlig byggelse med verksamheter inom energi, kontor, skola m.m. 

Några små enbostadshus som kommunen förvaltar har tillfälligt bygglov t.o.m. 2020-11-19 

inom fastigheten Borret 8. De små enbostadshusen kommer att flyttas i samband med att ny 

plats ordnats för dessa. Flytt av enbostadshusen är en förutsättning för planens genomförande.  

Planförslagets markanvändning anges till fjärrvärmeverk, kontor, skola (ej förskola), samt 

verksamheter. De verksamheter som kan förekomma inom planområdet ska vara av lättare 

karaktär och inte ge upphov till påtagliga störningar för omkringliggande bostäder. 

Miljöbalkens lagstiftning kring anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter kommer 

bland annat att reglera vad som kan tillåtas inom området. 

Planförslaget innebär en justering av högsta nockhöjd gentemot gällande stadsplan. Område 

för kontor, verksamhet och skola föreslås ges en högsta nockhöjd på 15 meter dock med 

undantag för ett området mot Murarevägen där tillåten nockhöjd är 12 meter. Detta för att 
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möta den lägre villabebyggelsen på Murarevägens östra sida. För fjärrvärmeanläggningen 

föreslås en nockhöjd på 15 meter samt 26 meter för befintlig skorsten. 

Planförslaget innehåller en justering av den så kallade förgårdsmarken, ”prickmarken”, 

gentemot gällande detaljplan. Avståndet från gata till där byggrätt startar föreslås överlag 

minskas. Mot Petters väg och Murarevägen innebär det att zonen minskas från 12 meter till 8 

meter. 

Planförslaget innebär att fastigheten Spettet 5, förutom ökad nockhöjd, ges utrymme så att 

ytterligare parkeringsplatser kan tillskapas inom kvartersmark. Prickmarken har minskats för 

att möjliggöra en större byggnad. Fastigheten Spettet 5 föreslås även minskas i det sydvästra 

hörnet och istället planläggas som allmän platsmark, gata.   

Planförslaget innebär även att fastigheten Borret 6 kan utökas med mark från Borret 8 samt 

minskas mot Murarevägen i syfte att ge plats åt en gång- och cykelväg. Gång- och 

cykelvägens dragning påverkar även fastigheterna Borret 4 och Spettet 4. 

Stads-, landskapsbild och kulturmiljö 

Fjärrvärmeanläggningens skorstenar är de som utgör ett mer tydligt inslag i stadsbilden.  

Fjärrvärmeanläggningen har i bebyggelseinventeringen getts klass C. Värdet ligger främst sett 

ur ett i samhälls- och teknikhistoriskt perspektiv. 

5.3 Friytor, rekreation och lek 

Lek och rekreation 

Inom planområdet finns inga ytor för lek eller rekreation. Gång- och cykelvägar som föreslås 

inom planområdet underlättar för framkomligheten och möjligheten att ta sig till andra 

områden i närheten där utrymme för lek och rekreation finns. 

Användningen skola, S, föreslås inom delar av planområdet. Möjligheten att anordna skolgård 

och friytor är en viktig förutsättning att beakta vid planering av nya eventuella 

skolverksamheter inom planområdet.  

Tillgänglighet och trygghet 

Falkenerarevägen fyller idag en funktion som stråk/förbindelseväg för gående och cyklister 

från Brattebo mot Varbergsvägen. Vägmiljön har karaktär av industrigata. Viss upplevelse av 

otrygghet vid passage kvälls-/nattetid. 

5.4 Gator och trafik 

Gång- och cykel 

För gående och cyklister fyller Falkenerarevägen en funktion som förbindelseled mellan 

bostadsområdet Brattebo och områdena vid Varbergsvägen där även busshållplats finns. 

Falkenerarevägen har inte någon separat gång- eller cykelväg inom planområdet. Gång- och 

cykelväg finns parallellt med Brattebovägen. Utmed Petters väg finns gång- och cykelväg och 

längs Murarevägen finns en smal trottoar för gångtrafik. 
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En stig finns även söder om fjärrvärmeanläggningen. Stigen är grusad men inte belyst. Den 

ligger på mark som till största delen är privatägd och i detaljplan angiven för handelsändamål. 

 

        

Bild 3 och 4. Brattebovägen med separat gång- och cykelväg. Stig söder om Spettet 3. 

 

En konsekvens av planförslaget är att passage längs Falkenerarevägen inte blir möjlig. Ny 

gång- och cykelväg föreslås anläggas på befintligt område som utgör en stig idag. Den 

föreslås förses med gatubelysning och beläggas med asfalt.  

Kvartersmarken på Murarevägens västra sida föreslås genom planförslaget minskas med 2,5 

meter. Syftet är att kunna öka Murarevägens gatuområde och på så sätt skapa utrymme för en 

framtida gång- och cykelväg. 

 

 

 

 

 
 

 

Bild 5. Illustration av förändringar inom planområdet 

Kollektivtrafik 

Området trafikeras inte av någon buss i linjetrafik. 

Vändzon 

Vändzon 

Gata som övergår till 
kvartersmark, teknisk anläggning 
fjärrvärmeverk. 

Befintlig stig, föreslås bli ny gång- 
och cykelväg. 

Parkeringsplatser, Spettet 5. 

Gata som övergår till 
kvartersmark, kontor, verksamhet 
och skola. 

Framtida gång-och cykelväg. 
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Trafikföring 

Planförslaget innebär att Falkenerarevägen stängs av för allmän genomfart.  

Gatorna i planområdet har god standard för biltrafik. En trafikmätning gjordes år 2013 för 

Falkenerarevägen i höjd med fjärrvärmeanläggningen. Medeldygnstrafiken en vardag är cirka 

380 fordon per dygn.  

Till fjärrvärmeanläggningen kommer cirka 800 lastbilar per år med bränsle. Angöring för 

dessa transporter är via Petters väg och Murarevägen. Sikten vid vänstersväng från 

Falkenerarevägen mot Murarevägen är något bristfällig, främst på grund av nivåskillnad. De 

fordon som passerar på Falkenerarevägen kommer att fördelas på Brattebovägen, Petters väg 

och Murarevägen. Trafikmängderna bedöms vara marginella, varför tillskottet på omgivande 

vägnät inte bedöms ge olägenheter för de närboende.  

På Murarevägen (mot Klockaregatan) är medeldygnstrafiken cirka 800 fordon per dygn.  

Parkering 

Parkering sker på kvartersmark.  

5.5 Hälsa och säkerhet 

Buller och vibrationer 

Den påverkan på miljö eller människors hälsa och säkerhet som kan förekomma från en 

fjärrvärmeanläggning är främst buller från transporter, transportband, hantering av bränsle 

och aska samt kondensatvatten från rökgaskondenseringsanläggning. Den flis som hanteras i 

anläggningen har en fukthalt på ca 45 % och transporteras i slutna containers. Flisen förvaras i 

ett lager med tak och väggar och omsätts på 2-3 dagar. Ingen blandning eller omplastning av 

flis sker på värmeverket varför problem med damm från verksamheten inte förekommer. I 

dagsläget är en av de stora bristerna att anläggningen inte är inhägnad och obehöriga kan ta 

sig långt in på fastigheten och i byggnaderna med stor risk för personskada som följd. 

Lastbilsleveranser av bränsle till fjärrvärmeanläggningen sker i snitt cirka 15 ggr/vecka. På 

grund av fastighetens begränsade djup ryms inte lastbilsleveranserna inom den egna 

fastigheten. Uppställning, vändning, backningsrörelser m.m. sker över allmän platsmark på 

Falkenerarevägen.  

 

 

 

 

 

 

Bild 6. Trafikförhållandena intill 

fjärrvärmeverket vid Falkenerarevägen. 
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Bullerförhållandena från fjärrvärmeanläggningen har undersökts och analyserats. 

Ljudmätningar på plats har utförts. Slutsatsen av utförda bullerutredningar är att de olika 

ljudkällorna (skorstenarna, flisskopan och lastbilen som lossar flis) tillsammans genererar en 

ekvivalent ljudnivå på 56,7 dBA i fastighetsgräns i väster om fjärrvärmeverket, 63 dBA i 

fastighetsgränsen i norr samt 52 dBA vid fastighetsgränsen öster om anläggningen. 

För att inte överskrida ekvivalent ljudnivån på 55 dBA vid skolgården på Borret 8 föreslås att 

ett plank anläggs i fastighetsgränsen mellan fjärrvärmeverket på Spettet 3 och 

skolverksamheten på Borret 8 samt i gräns mellan Spettet 3 och 5. Planket regeleras genom 

bestämmelsen m på plankartan.  

Förorenad mark 

Inom fastigheten Borret 8 har det förekommit industriverksamhet. Tillverkningen var inriktad 

på tunnplåt till belysningsarmaturer samt detaljer till inredning och fordonsindustri. Enligt 

resultat från MIFO-1 inventering som Länsstyrelsen utfört år 2010 har troligen trikloreten 

använts inom den tidigare verksamheten. Numera bedrivs skolundervisning, byggprogrammet, 

i lokalerna. Flera undersökningar har genomförts i samband med aktuellt planarbete.  

Luftprovtagning har gjorts år 2015 med avseende på förekomst av klorerade alifater i 

inomhusluften i lokalerna inom Borret 8 (Norconsult, 2015-01-20). Analysresultaten påvisar 

spår av tetraklormetan i samtliga provtagningspunkter, men halterna ligger långt under det 

hälsobaserade riktvärdet för icke-cancerogena ämnen för halter i luft. Det bedöms inte finnas 

några hälsorisker vid vistelse i aktuella lokaler. 

Resultaten från den översiktliga miljötekniska markundersökningen samt luftprovtagningen 

som gjordes i januari år 2016 indikerar att marken ej innehåller föroreningshalter som medför 

restriktioner för markanvändning (Norconsult, 2016-01-15). Halter över riktvärdet för KM har 

inte påträffats i något av de analyserade jordproverna. Grundvattenprovet visade generellt, 

jämfört med SGU:s riktvärden, på halter motsvarande tillståndsklass 4 eller lägre. Undantaget 

var mangan som hamnar i klass 5, mycket hög halt. Sammantaget bedöms halterna motsvara 

naturligt förekommande bakgrundshalt. Luftprovtagningen påvisande inga halter över 

laboratoriets rapporteringsgräns men begränsades av fysiska förutsättningar. 

En förorening av klorerade lösningsmedel har påträffats under bottenplattan på byggnaden på 

Borret 8 vid provtagning år 2016 (ÅF, 2016-11-17). Viss försiktighet bör uppvisas vid arbeten 

vilka kan innebär att bottenplattan skadas. I samband med arbete som tillfälligt rör 

bottenplattan kan försiktighetsåtgärder vidtas, vilket t.ex. kan innebära förhöjd ventilation. 

Passiv provtagning utförd inom byggnaden (avseende inomhusluft) visar att inga klorerade 

lösningsmedel detekterades. Detta styrker resonemanget om porluften under bottenplattan ej 

har någon betydande påverkan på inomhusluften, i och med den utspädning som sker där 

emellan. Risken för människor som vistas inne i lokalerna bedöms därmed vara obefintlig 

med tanke på att de uppmätta relativt låga halterna i porgasen späds ut genom bottenplattan, 

vilket bekräftats av tidigare utföra utredningar. Undersökningen har endast omfattat 

porluftprovtagning inne i gymnasieskolans byggnad. De påvisade halterna är dock låga vilket 

innebär att risken att föroreningen sprids med grundvatten bedöms som relativt liten. 

Utifrån erhållna resultat vid provtagning år 2017 (ÅF 2017-05-17) bedöms att påträffad 

föroreningen med avseende på klorerade lösningsmedel till viss del spridits i syd till sydöstlig 

riktning på fastigheten Borret 8. De påvisade halterna bedöms inte utgöra någon hälsorisk för 
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de människor som vistas på fastigheten Borret 8. Vidare bedöms att inga ytterligare åtgärder 

anses nödvändiga för att säkra hälsa- och miljö på fastigheten Borret 8. Inte heller bedöms 

föroreningsspridningen vara av den graden att ytterligare undersökningar är nödvändiga på 

fastigheten. Detta eftersom provtagning skett i jord, porgas, grundvatten samt träd runt om på 

fastigheten. 

Planbestämmelsen a, startbesked får inte ges för annat än kompletteringar till befintligt 

gymnasieskola innan marken är sanerad, har införts på plankartan inom fastigheten Borret 8. 

5.6 Teknisk försörjning 

Vatten, spillvatten och dagvatten 

Planområdet ingår i VIVAB:s verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten. 

Ledningsnätet är utbyggt. Ledningar finns i Falkenerarevägen. 

Plankartan anger område där marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska 

ledningar, u. Det gäller den nuvarande gatudelen på Falkenerarevägen, en del av Borret 6 samt 

en mindre del av Spettet 5 i väster. Inom området bör det inte förekomma plantering av träd. 

Värme, gas, el, bredband och opto 

I gatorna i och i anslutning till planområdet har Falkenbergs energi AB, Skanova, E.ON. Gas 

samt Tele 2 ledningar.  

Avfall 

Råd och krav från Arbetsmiljöverket och de lokala föreskrifterna för avfallshanteringen ska 

följas. Råd och anvisningar för transport av hushållsavfall från Avfall Sverige ska uppfyllas. I 

Boverkets byggregler (BBR) finns bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar 

som ska tillämpas. Avfallsutrymmen ska byggas med kapacitet för sortering av 

hushållsavfallet i matavfall och brännbart, utrymmena bör dimensioneras för utsortering av 

fler fraktioner vid fastighet för att möta framtida behov. Arbetsmiljöverket ställer idag krav på 

arbetsmiljön för renhållningsarbetare Avfallsutrymmen bör placeras så att de är lättillgängliga 

vid hämtning. Backning med sophämtningsfordon bör inte ske annat än i samband med 

vändning. På gator bör renhållningsbilarna vid tömning kunna disponera en plats med bredd 4 

meter.  

6 GENOMFÖRANDE AV PLANFÖRSLAGET  

6.1 Berörda markägare och förväntade exploatörer 

Falkenbergs Energi AB (FEAB) har ansökt om att utvidga fastigheten Spettet 3 samt stänga av 

Falkenerarevägen. De två kvarteren Borret och Spettet ingår i planområdet.  

Falkenbergs kommun är fastighetsägare till Spettet 3, fjärrvärmeverket, och Borret 8, som är 

gymnasieskola, samt fastigheten Östra Gärdet 1:38 som utgör gatumark. Nedan redovisas de 

organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för ett 

samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  
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6.2 Organisatoriska och administrativa frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under genom-

förandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i 

enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad 

byggrätt på berörd fastighet. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen.  

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 

Inom mark som i föreliggande detaljplan är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd 

markägare/exploatör för byggnation och anläggningsarbeten. 

Falkenbergs kommun är huvudman för den allmänna platsmarken inom detaljplaneområdet. 

Därmed ansvarar Falkenbergs kommun för iordningställande, underhåll och skötsel av, i 

planen angivna, gata, gång- och cykelväg och övriga allmänna platser. 

Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB) är huvudman för det allmänna ren-, spill- 

och dagvattennätet (VA-nätet) inom planområdet. Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) 

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

av huvudmannen.  

För dagvattenhantering inom kvartersmark ansvarar berörd exploatör/markägare. För att 

erforderlig dagvattenutredning utförs ansvarar respektive exploatör/markägare i samspråk med 

FAVRAB. 

Falkenbergs Energi AB (FEAB) ansvarar för elförsörjningen inom planområdet. 

Vid nybyggnation inom planområdet åligger det berörd markägare/exploatör att vid behov 

geotekniskt undersöka marken avseende t.ex. bärighet och förekomst av markradon. Om 

antikvarisk myndighet anser att marken arkeologiskt bör undersökas åligger det berörd 

markägare/exploatör att ansöka hos länsstyrelsen. Vid nybyggnation eller anläggande inom 

planområdet ansvarar berörd markägare/exploatör för att meddelande om eventuella 

flyttningar av underjordiska ledningar (ren-, spill-, dagvatten, gas, tele, el m.m.) sker till 

berörd ledningshavare. Fastighetsbildning och övriga lantmäteriåtgärder inom planområdet 

beställs av berörd markägare/exploatör/anläggningsägare.  

Fastighetsplan, lovpliktens omfattning m.m. 

Startbesked får inte ges för annat än kompletteringar till befintligt byggymnasie innan marken 

inom Borret 8 är sanerad, se bestämmelse a på plankartan. 

6.3 Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning och dess konsekvenser 

Lantmäterimyndigheten i Halmstad utgör förrättningsmyndighet inom aktuellt detaljplane-

område. 

Ett område om 1 130 m2 av fastigheterna Borret 8 och Östra gärdet 1:38 föreslås i 

detaljplanen få en ändrad beteckning till teknisk anläggning (E) och överföras till fastigheten 

Spettet 3. Området utgör idag gata och skolområde. Befintligt gatuområde norr om fastigheten 
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Spettet 5 föreslås få planbestämmelsen KZS därmed kan området tillföras antingen Borret 8 

eller Spettet 5. Fastighetsägaren till Spettet 5 har anmält intresse av att förvärva marken. 

Nedan redovisas de förändringar på fastighetsindelningen som den föreslagna 

detaljplaneändringen kan medföra:  

 

Bild 8. Planförslagets konsekvenser på fastighetsindelningen.  

 Ett område om ca 1 130 m
2
 planläggs som kvartersmark och föreslås bli överfört från 

fastigheterna Östra Gärdet 1:38 och Borret 8 till fastigheten Spettet 3.  

 Ett område om ca 620 m
2
 planläggs som kvartersmark och föreslås bli överfört från 

fastigheterna Östra gärdet 1:38 och Borret 8 till Spettet 5. 

 Ett område om ca 26 m
2
 samt ett om 170 m

2
 av Borret 6 planläggs som allmän 

platsmark och överförs till fastigheten Östra Gärdet 1:38.  

 Ett område om ca 530 m
2
 planläggs som kvartersmark och föreslås bli överfört från 

fastigheten Borret 8 till Borret 6.  

 Ett område om ca 250 m
2
 av Borret 8 planläggs som allmän platsmark och överförs 

till fastigheten Östra Gärdet 1:38. 

 Ett område om ca 100 m
2
 planläggs som lokalgata och överförs från Borret 4 till Östra 

Gärdet 1:38. 

 Ett område om ca 120 m
2
 planläggs som lokalgata och överförs från Spettet 4 till 

Östra Gärdet 1:38. 

 Ett område om ca 1 640 m
2
 av Spettet 1 planläggs som allmän platsmark och överförs 

till fastigheten Östra Gärdet 1:38. 

 Ett område om ca 50 m
2
 av Spettet 5 planläggs som allmän platsmark gata och 

överförs till fastigheten Östra Gärdet 1:38.  

Ledningsrätt och servitut 

Ledningsrätt ska inrättas för befintliga allmänna ledningar i mark, som efter genomförd 

fastighetsbildning ingår i kvartersmark. Marken belastas med u-område. 

 

620 kvm 

1640 kvm 

1130 kvm 

250 kvm 

26 kvm 
50 kvm 

530 kvm 

170 kvm 

100 kvm 

120 kvm 
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6.4 Ekonomiska frågor 

Avtal 

Ett genomförandeavtal ska träffas med exploatören (FEAB) som har initierat planändringen. 

Exploatören ska bekosta de förändringar som detaljplanen medför och som orsakas av deras 

önskemål om att utvidga Spettet 3 och att stänga av Falkenerarevägen. Ersättningen omfattar 

åtgärder på allmän platsmark, anpassningar på Borret 8, marklösen, fastighetsbildning och 

övriga erforderliga åtgärder. De ska dessutom betala ersättning för den mark som överförs till 

Spettet 3 från gatumark och från fastigheten Borret 8. Avtalet ska vara tecknat före eller i 

samband med att detaljplanen antas av kommunen. 

Överenskommelser om fastighetsregleringar (eller annan köpehandling) som berör ändring av 

fastighetsbildningen bör vara tecknade mellan berörda markägare före eller senast i samband 

med att detaljplanen antas av kommunen. Överenskommelserna reglerar ersättning och övriga 

villkor.   

Berörda markägare/exploatör bekostar samtliga byggnationer och anläggningsarbeten samt 

nödvändiga fastighetsregleringar för att bilda fastigheter enligt planförslaget. 

Ersättning för kvartersmark som överförs mellan fastigheter bestäms efter förhandlingar 

mellan berörda markägare/exploatörer. 

Kostnadsansvaret för eventuella flyttningar av underjordiska ledningar är beroende av den 

rättighet som finns för respektive ledning. Kostnadsansvaret för flytt eller ombyggnad av 

ledningar kan även regleras i överenskommelse mellan ledningshavare och markägare.  

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. Dock ska exploatören (FEAB) bekosta tillskapande av 

rättighet för att säkra ledning i mark som överförs från gatumark till kvartersmark. 

Ledningsägare är Eon, VIVAB, FAVRAB, Tele2 och Skanova. Före överlåtelse av kommunal 

mark ska kommunen medverka till att ledningshavarna utan intrångsersättning erhåller 

ledningsrätt för berörda ledningar. 

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

Anläggningsavgift, avseende tillkommande VA-anslutningar, tas ut i enlighet med 

FAVRAB´s taxa vid anslutningstillfället. Anslutningsavgift betalas av berörd 

markägare/exploatör. Dagvattenhantering inom kvartersmark samt eventuell kompletterande 

dagvattenutredning bekostas av berörd markägare/exploatör.  

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

Betalas av berörd markägare/ exploatör. 

Geoteknisk undersökning avseende t.ex. markens bärighet och markradonförekomst, vilket 

kan krävas vid byggnation, bekostas av berörd markägare/exploatör, som även bekostar 

eventuell arkeologisk undersökning samt de tillstånd och samråd som krävs enligt 

miljöbalkens regler. 
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Inlösen och ersättning 

Planen medför inlösen av mark av fastigheten Spettet 1 för ett område som planläggs som 

gång- och cykelväg. Även en del av fastigheterna Borret 6 (26 + 170 m
2
) , Borret 4 (100 m

2
), 

Spettet 4 (120 m
2
) samt Spettet 5 (50 m

2
) berörs av inlösen då del av fastigheterna planläggs 

som allmän plats, gata.  

6.5 Tekniska frågor 

Särskilt viktiga genomförandefrågor 

Detaljplanen förutsätter att de flyttbara enbostäderna som finns på Borret 8 flyttas. Efter flytt 

av bostäderna kan en vändplan byggas och Falkenerarevägen stängas av.  

Träd ska förses med rotskydd samt bör ej planertas närmre än 2,5 meter vid gasledning. 

Bullerplank till en höjd av 2 meter ska finnas i gräns mellan Spettet 3 och Borret 8 samt i 

gräns mellan Spettet 3 och 5. 

7 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Trafikföringen förändras i området när Falkenerarevägen stängs av och trafiken fördelas på 

andra gator. Planförslaget innebär att framkomligheten på Falkenerarevägen förhindras. 

Samtidigt innebär avstängningen en tryggare miljö kring fjärrvärmeverket och för skolan samt 

en förbättrad gång- och cykelväg i planområdets södra gräns. Detaljplanen säkrar även plats 

för en gång- och cykelväg längs Murarevägen. 

Vidare innebär planförslaget att byggnadernas höjd kan öka inom kvarteret Borret och Spettet 

vilket innebär en förändring jämfört med gällande detaljplan. Fler och högre byggnader i 

området kan påverka stadsbilden. 

8 MEDVERKANDE  TJÄNSTEMÄN 

Planförslaget har utarbetats av Anna Modigh, Samhällsbyggnadsavdelningen. I planarbetet 

har även Daniel Helsing, Linus Redevall och Niklas Lidström deltagit. 
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