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1 INLEDNING 

1.1 Planens syfte och huvuddrag 

Huvudsyftet med detaljplanen är att upphäva den del av Byggnadsplan för Hebergs 

stationssamhälle som anger allmänt ändamål och omfattar fastigheten Heberg 9:11och 9:7. På 

fastigheten finns en byggnad som uppfördes som skola men som sedan 1990-talet används 

som bostad. Genom att planen upphävs kan framtida bygglov inom fastigheten prövas enligt 

Plan- och bygglagen som område utanför detaljplan. Sedan den gamla skolan ersatts finns 

inget behov av skola eller annat allmänt ändamål på platsen.  

1.2 Planens handläggning, bakgrund och tidplan 

En detaljplan 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. I detta fall upphävs en del av en äldre byggnadsplan och ingen ny 

plankarta tas därför fram. Planhandlingarna består av den gällande planen där området som 

föreslås upphävas markerats, samt beskrivning av konsekvenserna av upphävandet. 

Ägaren till fastigheten Heberg 9:11 ansökte 2018 om ändring alternativt upphävande av 

området för Allmänt ändamål. Den före detta skolan är nedlagd och den gamla skolbyggnaden 

används sedan 1990-talet som bostäder. I köpebrevet från 1997 framgår att planändring krävs.  

Sedan Söderskolan byggdes ca 700 meter norr om området finns inget behov av skola här, och 

användningen Allmänt ändamål är därför inte längre relevant. Allmänt ändamål är en äldre 

bestämmelse som var avsedd för verksamheter med stat, kommun eller landsting som 

huvudman. Den aktuella fastigheten är sedan länge i privat ägo vilket också innebär att 

Allmänt ändamål inte är en ändamålsenlig bestämmelse idag.  

Kommunstyrelsen gav 2019-03-12 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upphäva del av 

Byggnadsplan för Hebergs stationssamhälle.  

Upphävandet handläggs med förenklat standardförfarande (PBL 5 KAP 7§). 

1.3  Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget utanför Heberg, knappt en mil sydost om centrala Falkenberg. 

Området ligger längs Årstadsvägen, strax norr om väg 667 och strax sydväst om Hebergs 

idrottshall. 
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Översiktskarta 

Planområdet är cirka 0,9 ha stort och omfattar fastigheten Heberg 9:11 och del av Heberg 9:7. 

Marken inom planområdet ägs av privata fastighetsägare. 

Ungefärligt område för upphävande. 

Idrottsplats 
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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.  

 

Enligt Falkenbergs bostadsförsörjningsprogram för 2017-2021 behöver 1250 bostäder byggas 

under perioden.  

2.2 Översiktsplan och gällande detaljplaner 

I kommunens gällande översiktsplan är Heberg utpekat som en nod i delområdet 

mellanbygden. De generella rekommendationerna för mellanbygden är att 

bebyggelseutveckling i första hand ska ske i stråkens noder och serviceort. Behovet av en 

flexibel och mångfunktionell användning av byggnader ska uppmärksammas vid 

detaljplanering. En rekommendation är också att underlätta för byggande, exempelvis genom 

att kommunen prövar lokalisering av viss sammanhållen bebyggelse utan krav på formell 

detaljplaneläggning. Översiktsplanens krav på lokalisering prövas där i samband med bygglov 

(förhandsbesked). Upphävandet bedöms förenligt med översiktsplanens rekommenderade 

markanvändning.  

Planområdet omfattas av Byggnadsplan för Hebergs stationssamhälle, Å39, som vann laga 

kraft 1966. Angiven markanvändning är allmänt ändamål. Genomförandetiden har gått ut. 
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Utsnitt ur gällande byggnadsplan med området för upphävande markerat. 

3 AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN  

3.1 Hushållningsbestämmelser, riksintressen och Natura 2000 

Inom eller i närheten av planområdet finns inga utpekade riksintressen, Natura 2000-områden 

eller annan lagskyddad natur. 

3.2 Miljökvalitetsnormer 

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

upphävandet av byggnadsplanen. 

3.3 Strandskydd och biotopskydd 

Planområdet berörs inte av strand- eller biotopskyddat område. 

4 ÖVERVÄGANDEN 

4.1 Undersökande av betydande miljöpåverkan 

Kommunens ställningstagande är att förslaget till upphävande inte bedöms ge upphov till 

betydande miljöpåverkan då planändringen inte anger förutsättningar för eventuella 

kommande tillstånd. 
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4.2 Upphävande 

I Översiktsplanen beskrivs behovet av att en flexibel och mångfunktionell användning av 

byggnader ska uppmärksammas vid detaljplanering. En rekommendation är också att 

underlätta för byggande, exempelvis genom att kommunen prövar lokalisering av viss 

sammanhållen bebyggelse utan krav på formell detaljplaneläggning. Med bakgrund av detta 

har bedömningen gjorts att upphäva planen i detta fall i stället för att ta fram en ny detaljplan 

och alla anmälnings- och bygglovspliktiga åtgärder får prövas inom ramen för PBL (Plan- och 

bygglagen) och PBF (plan- och byggförordningen). 

4.3 Kulturmiljö 

Klass C innebär enligt Kulturmiljö Halland att byggnaden har kulturhistoriskt intresse och 

miljövärde på lokal nivå. Det är ofta byggnader av mer alldaglig karaktär, karaktärsskapande 

och tidstypiska, men ibland delvis förändrade. Den aktuella bygganden är delvis förvanskad, 

bl.a. på grund av fönsterbyten. Byggnadens kulturhistoriska värde skyddas genom Plan- och 

bygglagen (PBL) 8:14 och 8:17 § (underhållskrav, varsamhetskrav). Ändringar av en byggnad 

ska enligt PBL alltid utföras varsamt. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och dess 

tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara. 

Med bakgrund av detta anser inte kommunen att det är nödvändigt att ta fram en ny detaljplan 

för att kunna bevara byggnadens karaktär utan att detta kan säkerställas i bygglovsprövningen.  

 

5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

5.1 Natur, mark och vegetation 

Området utgörs till största delen av tomtmark för befintliga bostäder omgärdad av häckar. Den 

västra spetsen av området utgörs av betesmark. Området är plant och ligger i ett öppet 

landskap utan större nivåskillnader.  

5.2 Bebyggelse 

Inom området finns en byggnad som tidigare varit skola men nu innehåller sju bostäder. 

Söderskolan som har ersatt den tidigare skolan inom fastigheten ligger ca 700 m norr om 

området.  

Byggnaden har vid en inventering år 2006 bedömts ha kulturhistoriskt värde, klass C, vilket 

innebär att byggnaden har miljöintresse på lokal nivå. Byggnaden har trästomme och träpanel 

och är uppförd i en och en halv våning med sadeltak som belagts med lertegel. 
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Foto: Christina Svantesson, Kulturmiljö Halland, 2006. 

 

Foto: Google, 2019 
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5.3 Gator och trafik 

Området angörs med bil från väg 667. Gång- och cykelväg finns längs Årstadsvägen och 

busshållplats ”Heberg skolan” ligger strax söder om området. Parkering för bostäderna finns 

inom fastigheten Heberg 9:11. 

6 GENOMFÖRANDE AV PLANFÖRSLAGET  

6.1 Berörda markägare och förväntade exploatörer 

Upphävandet innebär inga krav på åtgärder för markägarna. Upphävandet innebär att 

befintliga bostäder inte blir planstridiga samt att det blir möjligt att pröva eventuella framtida 

om-, till- eller nybyggnader enligt de regler som gäller i Plan- och bygglagen för områden utan 

gällande detaljplan. 

6.2 Organisatoriska och administrativa frågor 

Upphävandet gäller fr.o.m. det datum som planupphävandet vunnit laga kraft. 

6.3 Fastighetsrättsliga frågor 

Inga fastighetsregleringar krävs på grund av upphävandet.  

6.4 Ekonomiska frågor 

Upphävandet av del av detaljplan bekostas av fastighetsägaren. 

7 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Upphävandet innebär inte att några förändringar sker på platsen. De bostäder som idag finns 

på platsen kommer inte längre vara planstridiga. Eventuella kommande förändringar prövas 

enligt Plan- och bygglagen enligt de regler som gäller för områden utan detaljplan. 

8 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planen har utarbetats av plankonsulter Åsa Edvardsson och Helena Rengemo på AL Studio i 

samarbete med Falkenbergs kommun. Ansvarig handläggare på kommunen är Rickard 

Alström. Deltagit i arbetet har även Martin Berntsen på hållbarhetsavdelningen. 
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