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Samråd 19 januari 2022 – 16 februari 2022 

 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning, 2021-12-14 

• Plankarta och illustrationskarta, 2021-12-14 

Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning, 2022-01-05 

• Solstudier, Fredblad Arkitekter, 2021-12-03 

• Bullerkartläggning av Falkenbergs kommun, SWECO, 2020-08-07 

• Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-11-03 

 

Handlingar finns på: 

• Stadshuset, Rådhustorget 3C, Falkenberg 

• Kommunens hemsida: kommun.falkenberg.se/detaljplaner 

 

Samrådsmöte 

Digitalt samrådsmöte hålls tisdagen den 1 februari 2022 kl. 17:00, där en presentation av 

planförslaget kommer att hållas och det finns möjlighet att ställa frågor. 

Det digitala samrådet nås genom att använda länken nedan: 

gemigmer.info/tradgarden2022 

 

Eller skanna QR-koden till höger: 

 

 

Där är det möjligt att klicka på en länk som ansluter till mötet. 

Skriftliga synpunkter skickas till: 

e-post: plan@falkenberg.se 

eller 

Falkenbergs kommun 

Plan- och bygglovsavdelningen 

311 80 Falkenberg 

 

Upplysningar om detaljplanen lämnas av: 

Petra Svensson, petra.svensson@falkenberg.se 

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

1.1 Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra för en ökad byggrätt inom planområdet. 

Förändringen avser både en högre bebyggelse och att en större del av planområdet bebyggs. 

Det finns ett behov av att komplettera den befintliga bebyggelsen med ytterligare senior- och 

trygghetsboenden. Att utveckla i närheten av befintliga boende ger samordningsvinster i 

omvårdnaden, samtidigt som närheten till stadskärnan och andra mötesplatser ger 

boendekvaliteter. 

Användningen föreslås fortsätta vara bostad, men får även användningen äldrevård. 

Bostäderna ska kunna användas som seniorbostäder med tillhörande matsal, gemensamhetsyta, 

omklädning och teknik. 

Planområdet är idag planlagt och gällande plan är styrande i sin byggrätt. För att möjliggöra 

för en nybyggnad på Trädgården 8 och tillbyggnad på Trädgården 16 med en nockhöjd om 18 

meter behöver planen ändras. Nybyggnaden på Trädgården 8 ska byggas ihop med befintlig 

bebyggelse på Trädgården 16. Samtidigt ses byggrätter inom hela planområdet över för att 

möjliggöra om-, till- och nybyggnation samt för att skapa en mer flexibel plan framgent. 

Falkenbergs Bostads AB (FABO) vision för kvarteret är att skapa en senioroas, ett tryggt hem 

i en attraktiv livsmiljö med närhet till allt Falkenberg och västkusten har att erbjuda. Visionen 

är att Trädgården är framtidens seniorkvarter med olika boendealternativ som ger möjligheter 

och förutsättningar till social samvaro, rekreation, återhämtning och anpassad vård, allt för att 

höja livskvaliteten för de äldre. Trädgården skall vara en modern och inbjudande plats som 

man skall vilja flytta till när man blir äldre. Inom kvarteret ska det finnas möjlighet för 

trygghetsboende, biståndsbedömt trygghetsboende, särskilt boende och bostad med särskild 

service med inriktning gruppboende. 

Gestaltningen av gaveln mot Sandgatan är viktig. Sandgatan är den mest publika gatan och 

gaveln kommer att annonsera verksamheten utåt. Gestaltningen behöver förhålla sig till den 

kringliggande bebyggelsen för att skapa en harmonisk helhet i ett centralt läge. 

1.2 Planens handläggning, bakgrund och tidplan 

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

planbeskrivning och illustrationskarta. Dessa ska vara vägledande och underlätta förståelsen 

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

egen rättsverkan. 

Under planprocessen ska en dagvattenutredning tas fram till granskningsskedet. Bilagt dessa 

handlingar finns även en Bullerkartläggning av Falkenbergs kommun (SWECO, 2020) samt 

Solstudie (Fredblads, 2021). 

Socialnämnden beslutade att ge FABO uppdraget att utreda ut-, om- och tillbyggnad av 

särskilt boende (SÄBO), trygghetslägenheter, dagverksamhet, BMSS, biståndsbedömt 

trygghetslägenheter, personalutrymmen och rekreationsytor för fastigheterna Trädgården 16. 
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FABO vill pröva möjligheten för tillbyggnad på fastigheten Trädgården 8 och till viss del 

Trädgården 16. 

I planarbetet prövas också en flytt av transformatorstationen från fastigheten Trädgården 18 

till ny placering inom fastigheten Trädgården 16 mot Ringvägen. 

Kommunstyrelsen gav 2020-09-15 §244 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utarbeta 

ny detaljplan för Trädgården 8 m.fl. samt att samråda detta. 

Detaljplanen handläggs med ett så kallat standardförfarande (PBL 5 KAP 7§ 2010:900 SFS 

2018:1370). 

Uppskattad tidplan 

− Samråd Q1 2022 

− Granskning Q3-4 2022 

− Antagande Q4 2022-Q1 2023 

 

 

 
Bild standardförfarande från boverket.se. Röd ruta markerar i vilket skede planen befinner sig nu. 

1.3  Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg, norr om Ica Kvantum (1) och cirka 300 meter 

väster om Stortorget (3). Strax öster om planområdet finns mötesplats Mölle (2). Fastigheterna 

Trädgården 16 & 8 som ingår i planen ägs av FABO medan kringliggande fastigheter är 

privatägda. Gatorna som avgränsar planområdet ägs av Falkenbergs kommun och har 

kommunalt huvudmannaskap. 
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2 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

2.1 Kommunala mål och bostadsförsörjningsprogram 

Falkenbergs kommuns vision är "Vi växer för en hållbar framtid". I denna vision ligger en 

ambition om att verka för en hållbar tillväxt. Falkenbergs kommun har sedan 2019 en ny 

politisk viljeinriktning med tre definierade målområden: 

• Ett föredöme inom hållbarhet 

• Välfärd med god kvalitet 

• Västsveriges starkaste näringsliv 

Falkenbergs kommun har genom översiktsplanearbetet kommit fram till att man ska bygga 

3600 nya bostäder i bra lägen med bra kommunikationer. För att lyckas med detta och ha en 

hållbar utveckling eftersträvar man en förtätning av bostadsbebyggelsen genom att uppdatera 

befintliga detaljplaner och skapa nya detaljplaner i förtätningsområden. Detaljplanen 

överensstämmer med denna ambition.  

2.2 Översiktsplan och gällande detaljplaner 

I kommunens gällande översiksplan är området utpekat som befintligt tätortsområde. I 

Delöversiktsplan (DÖP) för Falkenbergs Centralortsområde står att ”Centrumkärnan skall 

förtätas. Vid byggande i centrum skall målsättningen vara att stadens stadsmässighet förstärks 

och hushållning med mark för byggande sker med stadsförnyelse där så är lämpligt. Ett 

levande centrum skapas genom byggande för boende, men även i kombination med att de 

kommersiella verksamheterna utvecklas.”  

Planförslaget bedöms förenligt med översiktsplanens rekommenderade markanvändning.  

Planområdet omfattas av detaljplan 170 som vann laga kraft 1977. Planen är helt anpassad till 

den utbyggnad av Floragården som då skedde och byggrätter är skräddarsydda för befintlig 

bebyggelse. Endast bostadsbyggnader får uppföras. Gällande plan tillåter byggnader om två 

våningar med inredd vind och takvinkel på 27 grader inom fastigheten Trädgården 16 samt 

fristående hus om en våning och takvinkel på 45 grader. Stora delar av marken är prickad. 

Genomförandetiden har gått ut. 
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3 AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN  

3.1 Hushållningsbestämmelser, riksintressen och Natura 2000 

Planområdet omfattas av Riksintresse enligt MB kap 4 för Rörligt Friluftsliv och 

Högexploaterad kust. Riksintresse enligt MB kap 4 utgör inte hinder för utveckling av 

befintliga tätorter. 

Närmaste Natura 2000-område är Ätran som ligger cirka 600 m från planområdet. Det bedöms 

inte påverkas negativt av planens genomförande. 

3.2 Miljökvalitetsnormer 

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

genomförande av planförslaget. 

3.3 Strandskydd och biotopskydd 

Planområdet berörs inte av strand- eller biotopskyddat område. 

4 UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

4.1    Kommunens ställningstagande 

En undersökning av betydande miljöpåverkan har 2021-11-03 tagits fram och kommunens 

ställningstagande är att planförslaget inte förmodas ge betydande miljöpåverkan. 

Undersökningen samråds med länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt §6 

MKB-förordningen under samrådsfasen. 

Det aktuella planärendet innebär en förtätning och utökning av befintlig verksamhet inom 

befintlig bebyggelse. Sammantaget är kommunens bedömning att planområdet inte kommer 

att påverka några naturreservat eller riksintressen. Planområdet berörs inte av 

vattenskyddsområde. Ett genomförande av planen kommer inte att medföra risker för 

människors hälsa eller för miljön. 

5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

5.1 Natur 

Mark, vatten och vegetation 

Planområdet utgörs av befintlig stadsmiljö och är bebyggt med flerbostadshus. I samma 

kvarter finns även ett antal friliggande villor samt radhus. Den kringliggande bebyggelsen är 

blandad med villor, flerbostadshus och en större mataffär.  
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Landskapet sluttar mot söder. Från 11 meter över havet till 9 meter över havet. 

Geoteknik och radon 

En geoteknisk undersökning har inte gjorts för området i detta planarbete. Enligt SGU:s 

jordartskarta utgörs marken av postglacial sand. 

I Detaljplan för del av kv Trädgården (282), sydöst om planområdet, står i planbeskrivningen 

att undersökningar tidigare gjorts för Trädgården 16 (inom gällande planområde) och Svärdet 

3 (öster om planområdet). På dessa fastigheter är jordlagren 10-15 meter mäktiga (cirka 11 

meter strax norr om planområdet för detaljplan 282) och består av sand/silt med organiskt 

inslag, gyttjig lera och friktionsjord. Gyttjan är sättningskänslig. I planbeskrivningen föreslås 

bebyggelsen grundläggas på en förstyvad platta som fördelar belastningen eller på pålar till 

fast mark. Det förekommer också eroderingskänsliga och flytbenägna skikt vilket måste 

uppmärksammas vid schaktning, särskilt under grundvattenytan. I detaljplan för kv 

Trädgården (282) infördes därför i plankartan en bestämmelse om att sättningsförhållanden 

ska kontrolleras i samband med bygglov. 

I plankartan för Trädgården 8 m.fl införs en administrativ planbestämmelse (a1) om att 

bygglov inte får ges för byggnation förrän sättningsförhållanden undersökts. 
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Arkeologi och fornlämningar 

Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inga registrerade fornlämningar inom 

planområdet. I närområdet finns ett flertal registrerade boplatser. De tre närmsta boplatserna är 

antingen undersökta och borttagna eller förstörda. Kontakt är tagen med Länsstyrelsen. 

 

Bild från Fornsök Riksantikvarieämbetet. 

Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen och får inte skadas. För ingrepp eller 

borttagande av eventuella fornlämningar krävs Länsstyrelsens tillstånd.  

5.2 Bebyggelse 

Bostäder, arbetsplatser och service m.m.  

Planområdet är centralt beläget i Falkenberg och har närhet till hela stadens serviceutbud. 

Närmaste livsmedelsaffär är Ica Kvantum som ligger på andra sidan Sandgatan. 

Tillkommande bebyggelse inom fastigheten Trädgården 8 föreslås uppföras i fyra våningar 

med vind som en lamell i nord-sydlig riktning. Den kopplas an till befintlig bebyggelse på 

Trädgården 16, där en ny huvudentré till verksamheten också föreslås ligga. Tillbyggnaden 

syftar till att innehålla boende och lokaler för särskilt boende (SÄBO), administrativa ytor, 

mötesplatser, rekreationsytor med mera. 

Inom södra delen av fastigheten Trädgården 16 föreslås den befintliga bebyggelsen 

kompletteras och byggas ut främst med invändiga renoveringar och utbyggnad av boenderum 

för att anpassas till verksamhetens behov och dagens standard. 

Avsikten är att uppföra den nya byggnaden med trästomme. En trästomme kräver något större 

bjälklagsdimensionering än exempelvis betong eller stål. För att möjliggöra detta regleras 

byggrättens nockhöjd till 18 meter över markens medelnivå. Nockhöjden föreslås gälla inom 

hela planområdet för att skapa en flexibilitet för framtida behov inom kvarteret, även i de 

norra delarna där den nya nockhöjden skulle ge möjlighet att bygga på med ytterligare 

våningar.  
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Sektion tillbyggnad. Fredblad Arkitekter. 

Gestaltningen av gaveln mot Sandgatan är viktig. Sandgatan är den mest publika gatan och 

gaveln kommer att annonsera verksamheten utåt. Gestaltningen behöver förhålla sig till den 

kringliggande bebyggelsen för att skapa en harmonisk helhet i ett centralt läge. 

 

 

Illustration av planområdet och tänkt tillkommande bebyggelse. 

Stads-, landskapsbild och kulturmiljö 

Planområdet ligger i skarven mellan en tät och stadsmässig struktur med flerbostadshus och ett 

glesare, grönare område med lägre byggnader i form av villor med trädgårdar. På fastigheten 
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Trädgården 8 finns två äldre byggnader. Enligt Riksantikvarieämbetets inventering är 

huvudbyggnaden ett tidigare ståtligt hörnhus som fått plåtfasad och felaktiga fönster. 

Gårdshuset har bevarad fasad. Gårdshuset har klassningen c, vilket enligt 

Riksantikvarieämbetet innebär:  

Miljövärde. Lokalt intresse. 

Inga aktuella lagskydd finns registrerade. 

Byggnadernas värde bedöms vara lokalt och de är inte skyddade med varken varsamhets-, 

skyddsbestämmelse eller rivningslov. I samband med genomförande av detaljplanen kommer 

de att rivas och ersättas av ny bebyggelse. 

5.3 Friytor, rekreation och lek 

Lek och rekreation 

Cirka 600 meter ifrån planområdet finns Ätran och en sammanhängande grönstruktur med fina 

promenadstråk och lekmiljöer. Det finns även en lekplats inom villaområdet nordväst om 

planområdet. 

Planområdet omfattar i princip enbart kvartersmark och inga allmänna lek- eller 

rekreationsområden föreslås. 

Tillgänglighet och trygghet 

Avsikten med den ökade byggrätten är att bygga seniorboenden i ett centralt läge. Närheten till 

centrum och service såsom mataffär underlättar tillgängligheten. Planområdets centrala läge 

gör också att det är en plats där många människor rör sig vilket skapar en känsla av trygghet.  

Grönstruktur/Gårdar 

Inom planområdet finns kringbyggda gårdar med visst fast möblemang och några mindre 

grönytor. Gårdarna föreslås att även fortsättningsvis vara öppna och tillgängliga för boende 

inom kvarteret. 

 

Bild på innergårdarna. 
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I nordvästra hörnet av planområdet mot Ringvägen finns ett grönområde bestående av 

gräsmatta, häckar vid fasad, några träd och en staty. Det är en av få grönytor och är viktig dels 

för dagvatten, dels som grönstruktur i kvarteret. Det är önskvärt att bevara delar av denna yta, 

samtidigt finns ett behov av att tillskapa yta för transformatorstation och parkeringsplatser. 

Planförslaget föreslår att den södra delen av grönområdet möjliggör för både 

transformatorstation (E) och parkeringar (n2), samt att den norra delen med de tre träden och 

statyn bevaras (n1 och n3). 

 

Bild från Ringvägen, nordöstra delen av planområdet. 

5.4 Gator och trafik 

Gång- och cykel 

I anslutning till planområdet vid Ringgatan och Sandgatan finns gång- och cykelbana. Inga 

förändringar av dessa föreslås. 

Kollektivtrafik 

Området trafikeras av busslinje 2 och 652 och busshållplats finns på Sandgatan. Busslinje 2 

mellan Glommen och Skrea Stationsväg avgår en gång i halvtimmen på vardagarna mellan 06 

och 21 samt en gång i timmen på helgerna. Busslinje 652 (Varberg – Tvååker – Morup – 

Falkenberg) avgår en gång i halvtimmen under rusningstider på vardagar, annars en gång i 

timmen mellan klockan 6 - 15. På helgerna går den en gång varannan timme mellan klockan 

10/11 – 18/19. 

Trafikföring 

Planområdet angörs med bil från Trädgårdsgatan, Rörbecksgatan och Ringvägen. 

Planförslaget medför ingen förändring av omgivande gatustruktur. En ny huvudentré till 

verksamheten inom kvarteret föreslås och angöringen till den sker via Ringvägen. För den nya 
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parkeringsytan i markplan vid Ringvägen föreslås angöring via den interna kopplingen söder 

om föreslagen parkering och transformatorstation. 

Gällande detaljplan för området (170) har utfartsförbud mot Sandgatan i söder. Fortsatt 

utfartsförbud mot Sandgatan regleras genom att en remsa på en meter av Sandgatan tas med i 

detaljplanen som allmän plats GATA med ett utfartsförbud mellan kvartersmarken och den 

allmänna platsmarken. 

Parkering 

Under befintliga byggnader finns ett parkeringsgarage som nås via Rörbecksgatan. 

Markparkering för personal och besökare finns inom kvarteret. Det finns 89 parkeringsplatser i 

parkeringsgaraget. 

Längs Ringvägen föreslås ytterligare sex parkeringsplatser tillkomma, främst med syfte att 

användas av hemtjänstpersonal. Dessa föreslås nås via intern koppling söderifrån. 

I planområdets västra del finns fyra parkeringsplatser som föreslås finnas kvar. 

En genomgång av krav och behov på parkeringar görs under planprocessens gång och 

preciseras till granskning. De boende inom planområdet antas generellt ha ett litet behov av 

egen p-plats då de i stor utsträckning inte kör egen bil. Dock finns behov för hemtjänst, 

personal och besökare. 

5.5 Hälsa och säkerhet 

Buller och vibrationer 

SWECO har på uppdrag av Falkenbergs kommun tagit fram en bullerutredning för 

bullerpåverkade fastigheter i Falkenbergs tätort 2020. Området där dygnsekvivalenta 

ljudnivåer mellan 55 och 65 dBA beräknas utgöra en riskzon för nya bostadsbyggnader eller 

”nyare befintliga miljöer” som har byggts mellan år 1997-2015. Denna bedömning har gjorts i 

enlighet med Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller från väg och spårtrafik vid 

befintliga bostäder”. För bostadsfastigheter där dygnsekvivalenta ljudnivåer högre än 65 dBA 

beräknas, behöver åtgärder i normalfallet övervägas. 

För Fastigheterna längs med Sandgatan ligger den dygnsekvivalenta ljudnivån på mellan 59 

och 64 dBA, alltså under 65 dBA. Bullerfrågan bedöms kunna utredas vidare i bygglov där det 

kan bli möjligt att se till olika åtgärder eller placering av funktioner närmast Sandgatan. 

Sol-/Skuggstudie 

Under planprocessen har kommunen låtit ta fram en sol-/skuggstudie som visar nya samt 

befintliga byggnaders skuggeffekt inom planområdet och på grannfastigheterna. Då 

detaljplaneförslaget möjliggör för en högre bebyggelse än vad som finns på platsen idag, ger 

det också en större skuggpåverkan på omkringliggande mark och bebyggelse. Störst påverkan 

har den nya föreslagna nord-sydliga byggnadsdelen i sydöstra delen av planområdet. Den 

påverkar befintlig bebyggelse och tomtmark både öster och väster om den föreslagna 

byggnadsdelen. 

Detta vägs dock mot fördelen att möjliggöra för fler bostäder för äldre, centralt i Falkenberg 

med närhet till service och etablerad verksamhet. Hela skuggstudien finns som bilaga till 
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planhandlingarna. Nedan visas ett utdrag vid vår- och höstdagjämning samt sommar- och 

vintersolstånd. Illustrationerna visar vyer från norr. Illustrationerna visar förslaget som 

Fredblads tagit fram enligt uppdrag från FABO. Modellen är uppbyggd efter maximal höjd 

enligt planbestämmelserna i detaljplanen. Den norra delen är uppbyggd efter maximal 

utbredning på byggrätt. Den södra delen är uppbyggd efter skissförslag på fotavtryck, ej efter 

byggrätten. Den nya tillbyggnaden på Trädgården 8 är placerad i gräns med byggrätt åt väster. 

Bilderna nedan visar enbart två klockslag. Fler bilder som illustrerar olika tidpunkter på 

dygnet finns i bilagan. 

 

 

Bilder från sol-/skuggstudie. Vår-/ höstdagjämning kl. 9 och kl. 15. Fler klockslag finns bilagt 

handlingarna. Fredblad Arkitekter. 

Förorenad mark 

Inom planområdet förekommer inga kända föroreningar. 

Risk för skred, erosion och översvämning 

Planområdet ligger utanför riskzon för översvämning och skred enligt översiktsplan 2.0 för 

Falkenberg kommun. Eftersom området lutar söderut bör dagvattenhantering ske inne i 

planområdet och mot Sandgatan. 

En dagvatten-, skyfalls- och VA-utredning tas fram till granskningsskedet. 

Skyddsrum 

Inom planområdet finns två skyddsrum med plats för 120 respektive 180 personer. 
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Räddningstjänsten 

Det finns brandposter i anslutning till planområdet längs Rörbecksgatan, Ringvägen och 

Sandgatan. Avståndet mellan räddningstjänstens uppställning av fordon och angreppsväg för 

livräddning och släckning ska inte överstiga 50 meter. Om vägarna inom området inte 

uppfyller kraven för räddningsväg med hårdgjordyta, bärighet, lutning, höjd, bredd och 

svängradie, fram till och med 50 meter från byggnaderna bör därför särskilda räddningsvägar 

upprättas. Det bedöms finnas erforderlig möjlighet för uppställningsplatser i och kring 

befintlig och ny byggnation för att uppnå kraven vid eventuell utrymning. 

5.6 Teknisk försörjning 

Vatten, spillvatten och dagvatten 

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

bebyggelse bedöms ha erforderliga system för vatten, avlopp respektive dagvatten. Även ny 

byggnad kan kopplas till befintligt ledningsnät. Ett krav från VIVAB är dock att det först sker 

en lokal fördröjning av dagvattnet – antingen genom underjordiskt magasin, gröna tak, 

tillskapade lågpunkter inom kvarteret eller andra åtgärder. 

Vid förtätning ska ambitionen alltid vara att förbättra förutsättningarna för dagvattenhantering. 

Inom planområdet består marken till stor del av hårdgjorda ytor, asfalterade ytor, byggnader 

samt hårdgjorda innergårdar, vilket gör att området har sämre möjligheter för ett lokalt 

omhändertagande av dagvatten via naturlig infiltration. Det finns dock olika anläggningar att 

välja på och ett system bör väljas som kan integreras i kvarteret, utan att göra anspråk på för 

stora ytor. 

De befintliga grönytor som tas i anspråk och hårdgörs bör kompenseras med exempelvis gröna 

tak eller vertikal grönska. Gröna tak kan utformas på flera olika sätt. En tjockare växtmatta bör 

alltid övervägas, då de kan hantera större regn samt inte kräver gödsling. Gröna tak eller 

vertikal grönska är stadsmässigt och kan även vara positivt ur brandsynpunkt och biologisk 

mångfald. Gräsarmering kan vara en annan åtgärd som har en viss fördröjande effekt och kan 

vara ett alternativ till att hårdgöra ytor. Markbeläggning med genomsläppliga fogar är en 

annan lösning som har en viss fördröjningseffekt. Ett underjordiskt magasin lämpar sig för 

såväl infiltration som fördröjning och gör det möjligt att utnyttja marken till annat. Ett magasin 

ger även viss rening av dagvatten. 

Dräneringsvatten ifrån källarplan skall pumpas till förbindelsepunkten för dagvatten. 

Spillvatten ifrån källarplan skall pumpas till förbindelsepunkten för spillvatten. Till spillvatten 

från parkeringsgaraget ska anslutas oljeavskiljare. 

En dagvattenutredning med mer platsspecifika och omfattande lösningar kommer att tas fram 

under planprocessen. 

Värme, gas, el, bredband och opto 

Befintlig transformatorstation finns inom fastigheten Trädgården 18. En ledningsrätt för 

fjärrvärme går i öst-västlig riktning genom planområdet inom fastigheten Trädgården 16.  

Transformatorstationen inom området föreslås flyttas för att möjliggöra för ny bebyggelse.  
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U-område och befintlig ledningsrätt inom fastigheten Trädgården 16 justeras för att möjliggöra 

tillbyggnad. 

Avfall 

Närmaste återvinningsstation finns på COOP på Klockaregatan, 800 meter från planområdet.  

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 

Planområdet omfattas av fastigheterna Trädgården 8 och Trädgården 16 som ägs av 

Falkenbergs Bostads AB (FABO) samt fastigheten Trädgården 18 som ägs av Falkenbergs 

kommun.  

Falkenbergs Bostads AB (FABO) är exploatör i detaljplanen. 

6.2 Organisatoriska och administrativa frågor 

Tidplan 

För detaljplanen gäller följande preliminära tidplan: 

− Samråd Q1 2022 

− Granskning Q3-4 2022 

− Antagande Q4 2022-Q1 2023 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid föreslås vara 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 planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre 

garanterad byggrätt. Planen fortsätter dock att gälla till dess att den ändras eller upphävs. 
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Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 

Detaljplanen innehåller allmän platsmark i form av Sandgatan med kommunalt 

huvudmannaskap. Falkenbergs kommun ansvarar för iordningställande, underhåll och skötsel 

av den allmänna platsmarken. 

Inom mark som redovisas som kvartersmark ansvarar berörd exploatör för byggnation och 

anläggningarbete. 

Fastighetsbildning och övriga lantmäteriåtgärder inom planområdet ansöks av berörd 

markägare/exploatör.  

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. 

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

Vid nybyggnation inom planområdet ansvarar berörd markägare/exploatör för att meddela om 

eventuella flyttningar av underjordiska ledningar (ren-, spill, dag-, vatten, gas, tele, el mm) 

sker till berörd ledningshavare.  

Inom planområdet åligger det berörd markägare/exploatör att vid nybyggnation vid behov 

geotekniskt undersöka marken avseende t.ex. bärighet, om marken är förorenad samt 

markradonförekomst. Om antikvarisk myndighet anser att marken arkeologiskt bör undersökas 

åligger det berörd markägare/exploatör att hos Länsstyrelsen ansöka härom. 

Vidare åligger det berörd markägare/exploatör att söka de tillstånd samt hålla de samråd som 

krävs enligt miljöbalkens regler. 

6.3 Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning och dess konsekvenser 

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen.  

Trädgården 18 planläggs för ändamålet bostadsändamål. I dagsläget är en transformatorstation 

belägen på fastigheten. Detaljplanen möjliggör att transformatorstationen flyttas till område 

avsett för tekniska anläggningar (E1). Området avsett för tekniska anläggningar kan avstyckas 

och bilda en egen fastighet, vilket ansöks hos lantmäterimyndigheten.  

Eventuell lantmäteriförrättning ansöks och bekostas av berörd exploatör/markägare. 

Ledningsrätt och servitut 

Fastigheter Trädgården 16 belastas av ett utfartsservitut, officialservitut 13-FAL-495.1, som är 

till förmån för fastigheten Trädgården 18. Utfartsservitutet föreslås upphävas då servitutet inte 

längre är till nytta för fastigheten Trädgården 18. Upphävandet av servitutet sker genom en 

lantmäteriförrättning, fastighetsreglering, som ansöks hos lantmäterimyndigheten. 

Fastighetsregleringen ansöks och bekostas av exploatören. 

Allmänna ledningar inom området får vid behov och på ansökan av respektive ledningsägare 

säkerställas med ledningsrätt. Ledningarna ska förläggas inom utmärkt u-område (u1) eller 

inom allmän platsmark. 
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Inom område som på plankartan maskeras med E1 kan tekniska anläggningar placeras. Dessa 

ska säkerställas med ledningsrätt alternativt styckas av till egna fastigheter.  

Gemensamhetsanläggning 

Inga gemensamhetsanläggningar berörs av förslaget. 

6.4 Ekonomiska frågor 

Exploatören bekostar upprättandet av detaljplanen. Detta preciseras i planavtal mellan 

exploatören och Falkenbergs kommun. Samtlig byggnation och anläggningsarbeten inom 

kvartersmark bekostas av exploatören. Exploatören bekostar erforderliga åtgärder med hänsyn 

till utbyggnad och hantering av dagvatten från planområdet. 

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

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

ledningar kan även regleras i överenskommelse mellan ledningshavare och markägare. 

 

Exploatör bekostar erforderlig fastighetsbildning inom planområdet. 

6.5 Tekniska frågor 

Särskilt viktiga genomförandefrågor 

Planförslaget bedöms inte medföra några tekniska genomförandefrågor av särskild vikt. 

7 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Detaljplanen möjliggör för en högre byggrätt inom området än vad gällande plan gör. Området 

är redan bebyggt men avsikten är att riva byggnader i den södra delen för att ersätta dessa med 

en ny byggnad. Byggnaderna som avses rivas har ett visst kulturvärde. En konsekvens av 

planens genomförande är att den rivs. 

Den nya byggnaden på Trädgården 8 möjliggörs för att byggas samman med befintlig 

bebyggelse. Planen möjliggör både för att en större del av fastigheten bebyggs och för en 

högre bebyggelse. Planförslaget medger en nockhöjd 18 meter. Ingen takvinkel regleras inom 

planområdet. 

En konsekvens av en högre byggnad är att den befintliga byggnaden mot Ringvägen samt de 

befintliga radhusen inom fastigheten Trädgården 17 och delar av befintlig bebyggelse på de 

södra delarna av Trädgården 16 skuggas. Det gör också att utemiljön i den sydöstra delen av 

kvarteret kan upplevas som mörk. Även bostäderna norr om Rörbecksgatan kan få en 

skuggpåverkan i och med högre tillåten bebyggelse på det norra delarna inom planområdet. 

En ökad byggrätt samt omdisponering av parkerings- och entréytor ökar även andelen 

hårdgjord mark och minskar grönytan och något färre träd. 

Den ökade byggrätten och möjligheten till fler boenden ökar även antalet människor som 

befinner sig och rör sig i området. Det kan även leda till ett något större trafikflöde. 

Ytterligare en konsekvens av detaljplanen är att stadskärnan förtätas och att marken som finns 

används mer effektivt. 
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7.1 Miljökonsekvenser 

Planen medger för en större byggrätt samt omdisponering av parkerings- och entréytor än 

tidigare vilket kan medföra en ökning av andelen hårdgjord yta inom området. 

Det är redan ianspråktagen mark som förtätas. 

7.2  Ekonomiska konsekvenser 

Planområdets värde stiger med en ökad byggrätt. Det finns ekonomiska samordningsvinster 

för verksamheten att utöka verksamheten vid befintligt läge snarare än att bygga nytt där det 

inte finns etablerad verksamhet. 

7.3 Sociala konsekvenser 

Den ökade byggrätten och tillägget av användningen vård möjliggör för särskilt boende i ett 

centralt läge. Det innebär ett boende som är lätt att nå utan bil och som har en närhet till 

stadens service. Fler bostäder kan leda till att fler människor rör sig inom området dygnets alla 

timmar. Det kan göra att det upplevs som tryggare. Samtidigt innebär den nya byggrätten att 

möjligheten att röra sig inom eller gena genom området begränsas. Avsikten med att 

möjliggöra för en ökad byggrätt är att kunna skapa en senioroas i ett centralt läge. 

8 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planen har utarbetats på Planavdelningen på Falkenbergs kommuns. I planarbetet har även 

Jennifer Nordén (mark- och exploatering) Lena Nylander (bygglov), Lennart Lorick (VA-

planerare hållbarhetsavdelningen) och Lars-Erik Johansson (Vivab) med flera deltagit. 
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