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Dnr LBVAAB 2021/00367

Lekmannarevisorernas granskning av Laholmsbuktens VA
AB
Beslut
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att svara på revisorernas frågor enligt
sammanställning daterad 20 september 2021.
Ärendet
Revisionen har på uppdrag av kommunfullmäktige till uppgift att granska all
verksamhet. Detta för att fullmäktige ska få vägledning inför deras beslut i
ansvarsfrågan.
Som en del i den årliga granskningen träffar kommunens revisorer styrelsen för
Laholmsbuktens VA AB för att få svar på vissa frågor.
Revisorerna kommer till sammanträdet 22 november 2021 för att diskutera frågorna
med styrelsen.
Beslutsgång
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att svara på revisorernas frågor enligt
sammanställning daterad 20 september 2021.
_______
Justeringsdag

24 september 2021

Sekreterare

......................................................
Carina Malmgren

Ordförande

.................................................
Roland Norrman

Justerare
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Imre Gulyas
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Internkontrollprogram ekonomifunktionen
Internkontrollprogram för ekonomi avser att kontrollera hur redovisning och ekonomirutiner
fungerar inom hela bolaget. Kontrollprogrammets syfte är att säkerställa att regler och
anvisningar efterlevs samt att utgöra ett underlag för förbättringar.

Innehåll
Kontrollområden .................................................................................................................... 2
Leverantörsfakturor ............................................................................................................ 3
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Inköp / upphandling ........................................................................................................... 5
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Fördelning av gemensamma kostnader .............................................................................. 7
Uppläggning av nya koddelar i ekonomisystemet ............................................................. 8
Kontroll av nya leverantörer/ändringar på befintliga leverantörer (Bokhållarfunktionen) 9
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Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner
Lena Olsson
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Kontrollområden
-

Leverantörsfakturor – kontroll av flödet av leverantörsfakturor från ankomst till betald
faktura
Bokhållare – kontroll av varför leverantörsfakturor fastnar hos bokhållaren
Inköp / upphandling – kontroll av använda leverantörer mot leverantörer med
ramavtal, direktupphandling m.m.
Kontouppföljning – kontroll av användning av vissa ”strategiska” konton
Fördelning gemensamma kostnader
Uppläggning av nya koddelar i ekonomisystemet
Kontroll av nya leverantörer/ändringar på befintliga leverantörer
Kontroll av förfallna kundfakturor
Manuella bokföringsorders
Kontroll av fördelningsobjekt
Kontroll av G

Nedan beskrivs varje kontrollområde något mer i detalj.

Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner
Lena Olsson
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Leverantörsfakturor
Kontroll av flödet av leverantörsfakturor från inläsning till betald faktura.
Målet är att göra denna kontroll 2 gånger per år, en gång på våren samt en gång på hösten.
Där vi slumpmässigt plockar ut 100 st leverantörsfakturor under en 2 månaders period.
Kontrollerna som görs är:
-

-

-

Fakturamottagaren
o enbart står Laholmsbuktens VA AB inkl ev organisationsnummer på
fakturorna
Ansvarskod
o Att personen har rätt att beställa samt ev beloppsbegränsning (delegation)
Kontering
o bedömning att konteringen är korrekt, framförallt kopplat till koddelen konto
Periodisering
o Att faktura är periodiserad om den ska vara det samt hanterad/attesterad i rätt
bokföringsperiod
Betald i rätt tid
Kontroll av uppgifterna på fakturan
o betald till rätt leverantör, rätt plus-/bankgiro, momsbelopp, totalbelopp
Attestreglemente
o Kontroll att attestreglemente följs i organisationen. Gällande attestreglemente
(och delegationsordning) är beslutad av bolags styrelse.
o Kontroll av attester jämfört med internbudget

Kontrollernas omfattning kan komma att ändras beroende på tidigare års resultat.

Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner
Lena Olsson
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Bokhållare
Kontroll av de leverantörsfakturor som fastnar hos bokhållaren vid inläsning av fakturafiler.
Denna kontroll ska göras minst 2 gånger per år. Men beroende på utfallet av kontrollen kan
antalet kontroller ses över.
Leverantörsfakturor kan fastna hos bokhållaren av flera orsaker, exempelvis:
-

-

Ansvarskod
o Saknas (ej angiven)
o Ej korrekt
Leverantören saknas
Fakturan ej i balans
Fakturanumret sedan finns sedan tidigare
Påminnselfaktura
Moms

Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner
Lena Olsson
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Inköp / upphandling
Kontroll av använda leverantörer mot leverantörer med ramavtal, direktupphandlingar m.m.
Ekonomifunktionen ansvarar för att kontroll som kan göras via ekonomisystemet och
avtalsregistret. Andra kontroller som mera avser kvalitet och funktion av varor och tjänster
ansvarar respektive verksamhets för och as inte med här.

Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner
Lena Olsson
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Kontouppföljning
Kontroll av användning av vissa strategiska konton, bl.a. ej avdragsgilla poster och kontroller
av utvalda konton eller kontogrupper. Ej avdragsgilla poster är viktiga genom att de utgör
underlag för bolagets skatteberäkning.
Andra konton är viktiga för bolagets egen uppföljning. Att vara korrekt och konsekvent i sin
kontering underlättar uppföljningen och jämförelse mellan de olika perioderna och mellan
olika objekt.

Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner
Lena Olsson
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Fördelning av gemensamma kostnader
I enligt med aktieägaravtalet ska gemensamma kostnader fördelas proportionellt efter
invånarantalet. Statistiken ska baseras på information från Statistiska Centralbyrån den 1
januari året innan periodens början och ska avrundas till närmsta hela procenttal.
Ekonomifunktionen ska därför i början på varje år bevaka när denna information finns
tillgänglig och göra en kontroll om procentfördelningstalen ska ändras. Detta dokumenteras
på avsedd plats på ekonomiservern.

Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner
Lena Olsson
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Uppläggning av nya koddelar i ekonomisystemet
När någon ny koddel (ex ansvar, konto, objekt mfl) ska detta kontrolleras av en annan person
på ekonomifunktionen. Lika så gäller när en ny person läggs upp för tidsredovisning. Allt
detta för att minimera risken för att ex kostnader belastar fel VA-kollektiv.

Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner
Lena Olsson
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Kontroll av nya leverantörer/ändringar på befintliga leverantörer
(Bokhållarfunktionen)
Ekonomifunktionen på bolaget är relativt liten (fn ekonomiansvarig samt 2st ekonomer) och
därmed behöver vi gå in och täcka upp för varandra vid ex semester och frånvaro.
Därför behöver alla på ekonomifunktionen kunna hantera egna leverantörsfakturor, men även
andras i organisationen, dvs hantera dem som fastnar hos ”bokhållaren”, lägga upp nya
leverantörer m.m.
Ekonomifunktionen behöver därför ha en utökad behörighet i ekonomisystemet. Den utökade
behörigheten ger alla på ekonomifunktionen möjlighet att hantera leverantörer, fakturaflöden
etc, vilket är ett avsteg från gällande rutiner i Halmstads Kommun. I dagsläget bedöms det
inte som möjligt att hantera detta på annat sätt om det praktiska arbetet ska fungera på
bolaget.
I syfte att kompensera för detta avsteg från gällande rutin kommer ekonomisystemet med
jämna mellanrum automatgenerera en rapport där det framgår nya leverantörer, men även om
en ändring har gjort på en befintlig på ex bankgironummer samt signatur på vem som har
gjort ändringen. Denna rapport skickas till ekonomiansvarig och kommer att kontrolleras och
signerar av ekonomiansvarig samt avdelningschefen för verksamhetsstöd. Avdelningschefen
kommer kontrollera extra noga om det står ekonomiansvariges signatur.

Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner
Lena Olsson
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Kontroll av förfallna kundfakturor
För att hålla koll på kundreskontran, automatgenererar ekonomisystemet med jämna
mellanrum en rapport till ekonomiansvarig avseende förfallna kundfakturor.

Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner
Lena Olsson
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Manuella bokföringsorders
Alla manuella bokföringsorders exempelvis rättning av kontring av en leverantörsfaktura, ska
signeras av upprättaren och sedan kontrolleras/attesteras av en annan person. En av
personerna ska alltid vara ekonomiansvarig.

Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner
Lena Olsson
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Kontroll av fördelningsobjekt
Viss objekt är sk fördelningsobjekt, ex Ledning och styrningsobjektet, Syskonhamns/Kungsgatan mfl. Detta för att samla alla kostnader (och ev intäkter) på ett och samma objekt,
för att underlätta uppföljningen. Dessa ska sedan fördelas av ekonomifunktionen enligt olika
procentsatser exempelvis:
-

Ledning och styrning fördelas enligt invånarantalet (enligt punkt gemensamma
kostnader ovan)
Syskonhamns-/kungsgatan fördelas utifrån antalet personer som utgår därifrån till
deras respektive avdelningsobjekt

Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner
Lena Olsson
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Kontroll av G
En gång per år ska genomgång av G:/Ekonomi göras. Detta för att säkerställa att inte personer
som slutat och börjat på andra tjänster inom koncernen fortfarande har tillgång till dokument
som de inte ska ha. Lika så gäller om en person fått en ny tjänst inom bolaget.

Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner
Lena Olsson
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Rapportering
En sammanställning av utvalda delar kommer att redovisas i tertialrapporterna och årsrapport
till bolagets ledningsgrupp, styrelse och ägare. Resultat/analys av varje delkontroll
dokumenteras i en internkontrollrapport.

Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner
Lena Olsson
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Instruktioner för ekonomisk rapportering enligt 8 kap 5§ ABL
för Laholmsbuktens VA AB
Beslutad av styrelsen 14 december 2020.
Rapportering inför varje styrelsesammanträde
Det åligger VD att vid varje styrelsesammanträde tillhandahålla skriftlig information om
-

senaste ekonomiska utfall med relevanta nyckeltal samt prognos för året
bolagets likviditet och andra finansieringsförhållanden
eventuella synpunkter från ekonomiansvarig/revisor
övriga förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning.

Rapportering i övrigt
Det åligger VD att omgående underrätta styrelsens ordförande om förändrade förhållanden av
betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning.
Enligt 8 kap 29 § i aktiebolagslagen (ABL) ska VD sköta den löpande förvaltningen av
bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

59

Tjänsteskrivelse
Laholmsbuktens VA AB
2021-11-03
LBVAAB 2021/00409

Ärende LBVAAB 2021/00409
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB
Kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun

Remiss - VA-plan Falkenbergs kommun
Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag daterat 2
november 2021.
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har arbetat fram en VA-plan baserat på ett flertal underliggande planer och
utifrån HAV:s handledning för VA-plansarbeten. VA-planen har utarbetats i samverkan mellan
kommunstyrelseförvaltningen, miljö och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun samt Vivab.
Det framgår att flertal av planerna och dokumenten har upprättats från 2013 och framåt, vilket ger ett
intryck av en omfattande och gediget arbete.
Planen omfattar vad som kan vara väsentligt i en VA-plan samt har även tagit ett handfast grepp om att
analysera vad förväntade klimatförändringar får för konsekvenser på VA-verksamheten.
Ansvarsfördelningar framgår tydligt, dock saknas en konsekvensbeskrivning avseende ekonomi,
organisation och miljöuppfyllnad.
Planen omfattar ett huvuddokument med 12 bilagda dokument och planer, men bilagorna är inte
medskickade i remissen.
Planens omfattning, ambitionsnivåer, åtgärder mm är det svårt för Laholmsbuktens VA AB (LBVA) att
yttra sig om, då detta speglar Falkenbergs förutsättningar och behov.
Det går inte att utläsa i huvuddokumentet några åtgärder eller planer som anses beröra LBVA, dess
verksamhetsområde eller recipienter.
LBVA ser ett behov av samverkan framförallt kopplat till teknikutveckling och kommunikation, men
att det redan görs med VIVAB genom det upprättade avsiktsförklaring och
kommunikationssamarbeten. Därför anses inget ytterligare samarbete efterfrågas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Fredrik Christensson (strategisk utvecklare).
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
I tidigare skeden har kommunfullmäktige i Falkenberg antagit en VA-översikt samt en VA-policy.
Tillsammans med Varbergs kommun antogs under 2017 Dagvattenanvisningar. En vattenförsörjningsplan
för Falkenbergs och Varbergs centralorter utarbetades under 2018. Under 2021 färdigställer Länsstyrelsen
en Regional vattenförsörjningsplan tillsammans med berörda kommuner och VA-verksamheter
1(2)
Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad
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Tjänsteskrivelse
Laholmsbuktens VA AB
2021-11-03
LBVAAB 2021/00409

Analys och förslag
Planen omfattar ett huvuddokument med 12 bilagda dokument och planer, men bilagorna är inte
medskickade i remissen.
Planens omfattning, ambitionsnivåer, åtgärder mm är det svårt för LBVA att yttra sig om, då detta
speglar Falkenbergs förutsättningar och behov.
Det går inte att utläsa i huvuddokumentet några åtgärder eller planer som anses beröra LBVA, dess
verksamhetsområde eller recipienter.
LBVA ser ett behov av samverkan framförallt kopplat till teknikutveckling och kommunikation, men
att det redan görs med VIVAB genom det upprättade avsiktsförklaring och
kommunikationssamarbeten. Därför anses inget ytterligare samarbete efterfrågas.

Konsekvenser av förslaget
Inga konsekvenser har identifierats för LBVA:s verksamhetsområde.
Ärendets beslutsgång
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB lämnar remissvar för vidare hantering av kommunstyrelsen i
Falkenberg.
Beslutsunderlag
1. Remisshandling, 2021-06-04 bestående av 1 huvuddokument

Information om beslutet
Beslutet skickas till Falkenbergs kommun.
Laholmsbuktens VA AB
Mattias Leijon, verkställande direktör
Handläggare, Fredrik Christensson, Strategisk utvecklare
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Yttrande
Laholmsbuktens VA AB
2021-11-02
LBVAAB 2021/00409

Remiss - VA-plan Falkenbergs kommun
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB har inget att erinra på upprättad remissversion.

Laholmsbuktens VA AB
Roland Norrman, ordförande
Mattias Leijon, VD
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Remiss
2021-09-22

Vår referens
KS 2018/72

KS 2018/72
2021.3584
2021-09-22

Kommunstyrelseförvaltningen
Administrativa avdelningen

Länsstyrelsen i Hallands län
Region Halland
Trafikverket
Laholms kommun
Halmstads kommun
Hylte kommun
Varbergs kommun
Kungsbacka kommun
Svenljunga kommun
Laholmsbuktens VA AB

Remiss – Falkenbergs kommuns VA-plan
Kommunstyrelsen i Falkenberg önskar att ovan nämnda remissinstanser
inkommer med yttrande
Svar önskas till administrativa avdelningen, kommunstyrelseförvaltningen i
Falkenbergs kommun senast 2021-11-19 till kansli@falkenberg.se.
Med vänlig hälsning
Anja Franck
Dokumentcontroller

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00
e-post: kommun@falkenberg.se Besöksadress: Rådhustorget 3C
kommun.falkenberg.se
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Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsen 2021-09-14

KS 2018/72
2021.3537
2021-09-17

§ 220
Utsändande av remiss – VA-planering Falkenbergs
kommun, KS 2018/72
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Remittera föreslagen VA-plan till berörda.
Beskrivning av ärendet
EU:s ramdirektiv för vatten har som slutmål att förbättra statusen på alla
vattenförekomster. Genom Åtgärdsprogrammet för Västerhavet och
kommunernas åtgärd nr 7 finns en tydlig uppmaning till att planera VAförsörjningen för att minska påverkan på kommunens vattenförekomster:
Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsplaner för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver
genomföras i samverkan med länsstyrelserna.
Arbetet med att upprätta en VA-plan har bedrivits av kommunstyrelseförvaltningen och Vatten & Miljö i Väst AB tillsammans med miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Arbetet har till delar finansierats med LOVAmedel från Länsstyrelsen.
Nu finns ett förslag till VA-plan för Falkenbergs kommun och förslaget bör
remitteras innan vidare beslut om planen kan fattas.
Motivering av beslut
Att ta fram en VA-plan för en kommun är en lång process. Det förslag som
tagits fram utifrån processen är nu så genomarbetat att det kan skickas ut för
synpunkter. Hållbarhetsavdelningen föreslår därför att planen remitteras till
berörda kommunala förvaltningar och bolag samt till externa
remissinstanser, som exempelvis Länsstyrelsen.
Förutom att vara inriktad på samhällets behov av dricksvatten, samt spilloch dagvattenhantering bör VA-planen ses som en del av den Lokala
Agendan samt kommunens klimatanpassningsarbete.
Ekonomi
Arbetet med VA-plan har till delar finansierats med LOVA-medel från
Länsstyrelsen. Ett beslut att remittera VA-planen medför inte extra
kostnader för Falkenbergs kommun. Revidering och sammanställning av
remissen hanteras inom hållbarhetsavdelningens ram.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2021-06-15
Förslag till VA-plan för Falkenbergs kommun 2021-06-04

Utdragsbestyrkande
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Informationsärende
Laholmsbuktens VA AB
2021-11-04
LBVAAB 2021/00010

Ärende LBVAAB 2021/00010
Beslutsinstans:

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB

Information från VD 22 november 2021
Laholmsbuktens VAs förslag till beslut
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av informationsärendet





Hotbild mot dricksvatten.
Henrik Kjellgren
Ägarråd Laholm – Båstad
Mattias Leijon
Ägarsamråd Halmstad – Laholm
Mattias Leijon
Avtalsbyte – Sobona
Mattias Leijon
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Tjänsteskrivelse
Laholmsbuktens VA AB
2021-09-14
LBVAAB 2021/00370

Ärende LBVAAB 2021/00370
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB
Räddningsnämnden i Halmstads kommun

Samrådsremiss för Plan för räddningstjänst (handlingsprogram enligt
LSO), RN 2021/00067
Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att avge yttrande enligt förslag daterat 14 september
2021.
Sammanfattning av ärendet
Dokumentet Plan för räddningstjänst utgör Halmstads kommuns handlingsprogram för skydd mot
olyckor avseende räddningstjänst. Handlingsprogrammet följer strukturen i MSBFS 2021:1 bilaga 1, för
separat handlingsprogram.
Halmstads kommun har valt att benämna handlingsprogrammet efter den ordinarie kommunala
nomenklaturen, Plan för räddningstjänst, men dokumentet utgör kommunens handlingsprogram för
räddningstjänst enligt 3 kap 8§, enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Likaså benämns
rubriken mål i detta dokument som ambitioner.
Räddningsnämnden har skickat dokumentet på samrådsremiss till Laholmsbuktens VA AB.
Laholmsbuktens VA AB lämnar sina synpunkter i sitt yttrande.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av säkerhetsfunktionen, avdelningen för verksamhetsstöd på Laholmsbuktens VA
AB.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Räddningsnämnden genomför samråd för Plan för räddningstjänst, vilken utgör handlingsprogram
räddningstjänsten enligt 3 kap. 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). RN2021/00067.
Samrådet genomförs med särskilt berörda myndigheter samt med samtliga nämnder och styrelser inom
Halmstads kommun.
Parallellt genomförs separat samråd för Plan för olycksförebyggande arbete enligt 3 kap. 3 §§ LSO.
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Tjänsteskrivelse
Laholmsbuktens VA AB
2021-09-14
LBVAAB 2021/00370

I remissvaret önskas synpunkter på handlingsplanen utifrån ert verksamhetsområde och eventuella
samverkansområden. Synpunkter kan med fördel lämnas direkt i samrådsversionen av planen.

Analys och förslag
Laholmsbuktens VA konstaterar att remissversionen av plan för förebyggande av olyckor följer
strukturen i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrift MSBFS 2021:1 (ej
antagen).
Laholmsbuktens VA konstaterar att remissversionen av plan för förebyggande av olyckor följer strukturen i
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrift MSBFS 2021:1 (ej antagen).
I kapitel 3, 6 stycket står det:
LBVA ska:

 anlägga och underhålla anordningar, anslutna till det allmänna vattenledningsnätet, för försörjning av vatten för
räddningstjänsten,
 ajourhålla kartdatabas för brandposter och område för alternativsystem,
 ansvara för att alla brandposter anslutna till det allmänna ledningsnätet är tydligt utmärkta,
 se till att räddningstjänsten underrättas om planerade och akuta förändringar på
 brandpostnätet och övrig brandvattenförsörjning.
1.
Laholmsbuktens VA anser att formuleringen är svepande och allt för allmänt beskrivet. Formuleringen är
föråldrad. Den senaste tidens utmaningar kring dricksvattenförsörjning har gjort det tydligt att vi inte kan
fortsätta att använda högkvalitativt dricksvatten för till exempel brandbekämpning. Allra minst ska
formuleringen, anslutna till det allmänna vattenledningsnätet, tas bort ur planen.
Laholmsbuktens VA följer lagen om allmänna vattentjänster (Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster)
och Svenskt vattens publikationer P114 Distribution av dricksvatten samt P115 Vattenledningar och
reservoarer.
Laholmsbuktens VA ser fram emot en öppen och konstruktiv dialog kring hur vi tillsammans med
räddningstjänsten, övriga förvaltningar och bolag kan lösa samhällets framtida utmaningar kring hur vi
använder vårt vatten på bästa sätt.
Laholmsbuktens VA vill se en dialog kring räddningstjänstens verkliga behov av brandposter och andra
anläggningar, i befintlig bebyggelse, så att antalet och placeringen av brandposter mm blir optimalt.

Laholmsbuktens VA anser att ”anslutna till det allmänna ledningsnätet” ur den tredje punkten bör strykas.
Konsekvenser av förslaget
LBVA bedömer att det inte är tillräcklig information i remissutgåvan för att kunna göra en
konsekvensbedömning hur förslaget påverkar LBVA. LBVA kan konstatera att det bedöms en djupare
dialog och diskussion om innebörden av planen.

Ärendets beslutsgång
2(3)
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Tjänsteskrivelse
Laholmsbuktens VA AB
2021-09-14
LBVAAB 2021/00370

Remissvar och protokollsutdrag skickas innan 2021-10-23 till räddningsnämnden i Halmstads
kommuns diarie.

Beslutsunderlag
Yttrande samrådsremiss för Plan för räddningstjänst (handlingsprogram enligt LSO), RN 2021/00067
Information om beslutet
Tjänsteskrivelse, protokollsutdrag och yttrande överlämnas till räddningsnämnden i Halmstads
kommun.
Laholmsbuktens VA AB
Mattias Leijon, verkställande direktör
Carl Lundin, avdelningschef
Handläggare, Henrik Kjellgren, Säkerhetsansvarig
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Yttrande
Laholmsbuktens VA AB
2021-09-14
LBVAAB 2021/00370

Samrådsremiss för Plan för räddningstjänst (handlingsprogram
enligt LSO), RN 2021/00067
Yttrande:
Laholmsbuktens VA konstaterar att remissversionen av plan för förebyggande av olyckor följer
strukturen i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrift MSBFS 2021:1 (ej
antagen).
I kapitel 3, 6 stycket står det:
LBVA ska:
 anlägga och underhålla anordningar, anslutna till det allmänna vattenledningsnätet, för försörjning av vatten för
räddningstjänsten,
 ajourhålla kartdatabas för brandposter och område för alternativsystem,
 ansvara för att alla brandposter anslutna till det allmänna ledningsnätet är tydligt utmärkta,
 se till att räddningstjänsten underrättas om planerade och akuta förändringar på
 brandpostnätet och övrig brandvattenförsörjning.
Laholmsbuktens VA anser att formuleringen är svepande och allt för allmänt beskrivet. Formuleringen
är föråldrad. Den senaste tidens utmaningar kring dricksvattenförsörjning har gjort det tydligt att vi inte
kan fortsätta att använda högkvalitativt dricksvatten för till exempel brandbekämpning. Allra minst ska
formuleringen, anslutna till det allmänna vattenledningsnätet, tas bort ur planen.
Laholmsbuktens VA följer lagen om allmänna vattentjänster (Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster) och Svenskt vattens publikationer P114 Distribution av dricksvatten samt P115
Vattenledningar och reservoarer.
Laholmsbuktens VA ser fram emot en öppen och konstruktiv dialog kring hur vi tillsammans med
räddningstjänsten, övriga förvaltningar och bolag kan lösa samhällets framtida utmaningar kring hur vi
använder vårt vatten på bästa sätt.
Laholmsbuktens VA vill se en dialog kring räddningstjänstens verkliga behov av brandposter och andra
anläggningar, i befintlig bebyggelse, så att antalet och placeringen av brandposter mm blir optimalt.
Vad menar räddningstjänsten med ett alternativsystem?
Laholmsbuktens VA anser att ”anslutna till det allmänna ledningsnätet” ur den tredje punkten bör strykas.
Laholmsbuktens VA AB
Roland Norrman, Ordförande styrelsen för Laholmsbuktens VA AB
Mattias Leijon, Verkställande direktör för Laholmsbuktens VA AB
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Samrådsärende
Räddningstjänsten
2021-07-15
RN 2021/00067

Ärende RN2021/00067
Beslutsinstans:

Räddningsnämnden

Samrådsmissiv Plan för räddningstjänst
Remissinstanser
Räddningsnämnden önskar att nedan remissinstanser inkommer med yttrande.
Inom Halmstads kommun;
- Kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden,
hemvårdsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden, socialnämnden, teknik- och
fritidsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, servicenämnden samt Halmstads
Rådhus ABs, Halmstads Flygplats ABs, Halmstads stadsnät ABs, Destination Halmstad ABs,
Halmstad Business Incubator ABs, AB Industristadens, Hallands Hamnar Halmstad ABs,
Halmstads Energi och Miljö ABs, Halmstads Fastighets ABs, Laholmsbuktens VA ABs
styrelser.
Övriga myndigheter
- Polismyndigheten, region Väst, Försvarsmakten, MRV, Trafikverket, Länsstyrelsen Hallands
län, Region Halland, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Räddningstjänsten Väst, Hylte kommun,
Laholms kommun, Ljungby kommun, Båstads kommun och Falkenbergs kommun.

Sammanfattning av remissärendet
Räddningsnämnden genomför samråd för Plan för räddningstjänst, vilken utgör handlingsprogram
räddningstjänsten enligt 3 kap. 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) .
Samrådet genomförs med särskilt berörda myndigheter samt med samtliga nämnder och styrelser inom
Halmstads kommun.
Parallellt genomförs separat samråd för Plan för olycksförebyggande arbete enligt 3 kap. 3 §§ LSO.
Räddningsnämnden önskar yttrande från remitterade instanser senast 2021-10-30. Yttrandet
skickas till raddningsnamnden@halmstad.se. Ange diarienummer RN 2021/00067.
Frågeställningar:
I remissvaret önskas synpunkter på handlingsplanen utifrån ert verksamhetsområde och eventuella
samverkansområden. Synpunkter kan med fördel lämnas direkt i samrådsversionen av planen.

Halmstads kommun, räddningstjänsten, Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se
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Samrådsärende
Räddningstjänsten
2021-07-15
RN 2021/00067

Informationsunderlag
1. Samrådsversionen av Plan för räddningstjänst, 2021-08-18.
Räddningstjänsten
Hans Ekberg, förvaltningschef
Kristian Pettersson, chef för räddningsavdelningen
Handläggare, Arvid Samuelsson, brandingenjör
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1. Inledning
Detta dokument utgör Halmstads kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor avseende
räddningstjänst. Handlingsprogrammet följer strukturen i MSBFS 2021:1 bilaga 1, för separat
handlingsprogram.
Halmstads kommun har valt att benämna handlingsprogrammet efter den ordinarie kommunala
nomenklaturen, Plan för räddningstjänst, men dokumentet utgör kommunens handlingsprogram för
räddningstjänst enligt 3 kap 8§, enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Likaså benämns
rubriken mål i detta dokument som ambitioner.

2. Beskrivning av kommunen
Halmstads kommun är befolkningsmässigt en större stad, enligt SKR:s kommunindelning, med cirka
104 000 invånare. Kommunen är belägen på västkusten i Hallands län, ca 14 mil söder om Göteborg
och 13 mil norr om Malmö, och är 1 700 kvadratkilometer stor till ytan. Persontätheten är i vissa
områden låg, i övrigt domineras kommunen av skogsmark i öster och jordbruksmark i väster.
I kommunen finns generellt många sommarboenden och många turister besöker kommunen
sommartid, vilket innebär att antalet personer som vistas inom kommunens geografiska område ökar
två till tre gånger. Byggnadsbeståndet i kommunen varierar från nybyggnationer och ombyggnad av
framförallt fritidshus samtidigt som det finns ett åldrande bostadsbestånd i övrigt. I centrala delarna av
Halmstads tätort finns äldre kulturminnesmärkt bebyggelse. Den pågående och planerade
samhällsutbyggnaden inom kommunens gränser fokuserar bland annat på utveckling av följande
tätorter; Haverdal-Harplinge, Getinge, Oskarström, Simlångsdalen och Trönninge. I dessa tätorter sker
satsningar på nya bostäder och arbetsplatser som kan stärka kommersiell/offentlig service och
kollektivtrafik.
Halmstad har idag proportionerna 70 % av invånarna i tätorten Halmstad och 30 % i övriga delar.
Dessa proportioner avser man behålla även inom ramen för framtidsarbetet Halmstad 2050 och
150 000 invånare.
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De största tätorterna i kommunen är i tur och ordning:
Tätort
Halmstad
Oskarström
Frösakull
Getinge
Åled
Haverdal
Gullbrandstorp
Trönninge
Harplinge
Steninge

Invånarantal
69 537
4 223
2 492
1 963
1 812
1 741
1 733
1 633
1 567
1 021

Övriga tätorter i kommunen har en folkbokförd befolkning mellan 300-1 000 invånare.
Den senaste 10-årsperioden har befolkningen ökat med cirka 13 % vilket ger ett snitt på 1 223 personer
årligen. Kommunen har en stor inflyttning av permanentboende genom nybyggnation och fritidshus
som omvandlas till permanentboende vilket innebär att befolkningen ökar i de flesta geografiska delar
av kommunen.
Fler kommer att födas än som avlider. En ökande livslängd och fler invandrare än utvandrare leder till
en äldre befolkning och fler utrikesfödda.
Halmstad är länets residensstad, vilket medför att Länsstyrelsen och Region Halland har sitt säte här. I
kommunen finns högskola, länssjukhus, en garnison med bland annat luftvärnsregemente (Lv 6) och
militärhögskola (MHSH) samt Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS).
Halmstads kommuns näringsliv domineras av små och medelstora företag. Kommunen har inget
dominerande företag och inte heller någon dominerande bransch. Istället är bredden mellan olika branscher
stor. Dessutom är det stor arbetspendling både in och ut från kommunen men arbetspendling genom

kommunen är också ganska omfattande
Europaväg E6/E20 går genom Halmstads kommun. Det finns för närvarande fyra trafikplatser som leder in
mot centrum. En fjärde trafikplats är nu driftsatt vilket kommer att ge bättre möjligheter för transporter till
exempel hamnen. Riksvägarna 25 och 26 samt länsväg 15 tillhör också vägar som går genom kommunen.
Västkustbanan passerar kommunen och Halmstads tätort och Krösatågen ger tågförbindelse österut. Det
finns kollektivtrafik både lokalt och regionalt. Halmstads Flygplats AB är ett kommunalt bolag. Flygplatsen
ligger 2 km från centrum och är länets enda flygplats med reguljär linjetrafik och dagliga förbindelser till
Stockholm. Hamnen i Halmstad, som ägs av kommunen, fungerar som en viktig omlastningsterminal för
gods som fraktas till sjöss, på väg och järnväg.

Åarna Nissan, Suseån och Fylleån rinner genom Halmstads kommun, där Nissan och Fylleån mynnar
ut i havet. Framför allt Nissan och Suseån är känsliga för översvämningar. I sammanhanget behöver
också förändringar i klimatet och ökade flöden vid översvämningar beaktas vad gäller framkomlighet
och möjlighet att bedriva räddningsinsatser.
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3. Styrning av skydd mot olyckor
Räddningsnämnden i Halmstads kommun har antagit handlingsprogram för räddningstjänst 2021-MMDD. Det antagna handlingsprogrammet ersätter relevanta delar i tidigare handlingsprogram för
förebyggande verksamhet samt räddningstjänst som antogs av kommunfullmäktige 2016-05-17.
Kommunledningsförvaltningen har ansvarat för att driva arbetet med handlingsprogrammets
förebyggande delar tillsammans med representanter från kommunkoncernens övriga förvaltningar och
bolag. Räddningstjänsten har ansvarat för att driva arbetet med handlingsprogrammets delar som
omfattar räddningstjänst.
Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för den förebyggande delen, Plan för
olycksförebyggande verksamhet. Räddningsnämnden fastställer handlingsprogram för räddningstjänst,
Plan för räddningstjänst.
Inför fastställande av handlingsprogrammets båda delar har samverkan och remittering till följande
aktörer skett; Polismyndigheten Region Väst, Försvarsmakten, Trafikverket, Lä nsstyrelsen Hallands län,
Region Halland, Sjöfartsverket och Kustbevakningen. Räddningstjänsten Väst, Laholms kommun,
Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Ljungby kommun samt Båstads kommun.
För att klara vattenförsörjning för brandsläckning, enligt kapitlet om Brandvattenförsörjning under 7.1
nedan, har inblandade parter genom dess huvudmän följande ansvar:
LBVA ska:
 anlägga och underhålla anordningar, anslutna till det allmänna vattenledningsnätet, för försörjning
av vatten för räddningstjänsten,
 ajourhålla kartdatabas för brandposter och område för alternativsystem,
 ansvara för att alla brandposter anslutna till det allmänna ledningsnätet är tydligt utmärkta,
 se till att räddningstjänsten underrättas om planerade och akuta förändringar på
 brandpostnätet och övrig brandvattenförsörjning
Räddningstjänsten ska:
 förfoga över erforderliga tankbilsresurser, med personal, för vattenförsörjning enligt
alternativsystem,
 förfoga över tillräckligt antal enheter för utläggning av slang för vattenförsörjning från
branddammar,
 förfoga över utrustning för upptagning av vatten från öppet vattentag,
 förfoga över räddningsenheter för vattenförsörjning från brandposter,
 meddela LBVA vid större vattenuttag i brandposter,
 inventera lämpliga öppna vattentag inom kommunen,
 I samband med tillsyn kontrollera att ägare av stora industritomter med eget brandpostnät
kontrollerar och provar detta på samma sätt som kommunen i övrigt,
 ansvara för säkerheten i och omkring av kommunen ägda krigsbranddammar,
 genomföra kontroll och tömning av alla prioriterade brandposter.
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Teknik och fastighetsförvaltningen ska:
 i samband med snöröjning i gator och gång- och cykelvägar se till att brandposter inte belamras
med snövallar.
Fastighetsägaren/anläggningsinnehavaren ska:
 ansvara för säkerheten i och omkring av ägaren/innehavaren ägda branddammar,
uppställningsplatser för pumpar samt andra anordningar för brandvattenförsörjning
 ansvara för funktionaliteten och tillgängligheten hos av ägaren/innehavaren ägda anordningar
för försörjning av vatten för brandsläckning,
 om man förfogar över eget brandpostnät, på egen större fastighet, ansvara för att kontrollera
och provar detta på samma sätt som kommunen i övrigt,
 om man har brandposter på sitt område se till att dessa är tillgängliga och hålles snöfria samt
markerade med standardiserad skylt,
 Underrätta räddningstjänsten om planerade och akuta förändringar på egna ägda anordningar
för brandvattenförsörjning.

4. Risker
Beskrivningen av risker i plan för olycksförebyggande verksamhet redovisas på en övergripande nivå
samt med beskrivning av respektive olyckstyp.

4.1 Övergripande
Riskbilden inom Halmstads kommuns geografiska ansvarsområde är både komplex och förändrar sig
ständigt. Inom det geografiska området finns skog, hav, flertalet sjöar och vattendrag, men även
omfattande höghusbebyggelse, stora industrier och stora publika anläggningar. Europaväg E6/E20,
riksvägarna 25 och 26 samt länsväg 15 tillhör de större vägarna som går genom kommunen.
Västkustbanan går igenom kommunen och Halmstads tätort och Krösatågen ger tågförbindelse österut.
Det finns kollektivtrafik både lokalt och regionalt. Halmstads flygplats ligger 2 km från centrum och är
länets enda flygplats med reguljär linjetrafik och dagliga förbindelser till Stockholm. Hamnen i
Halmstad, som ägs av kommunen, fungerar som en viktig omlastningsterminal för gods som fraktas till
sjöss, på väg och järnväg. Sedan något år tillbaka finns även en färjelinje mellan Halmstad och Grenå i
Danmark.
Flera vattendrag i kommunen, framför allt Nissan och Suseån, är känsliga för översvämningar.
Halmstads kommun är ett identifierat område enligt översvämningsdirektivet och förordningen
(2009:956) om översvämningsrisker.
Förtätning av centrala Halmstad ökar komplexiteten på flera sätt. Räddningsinsatser i höga hus är alltid
svårare än i lägre hus. Fler människor på mindre yta skapar ökade trafikproblem, vilket i sin tid skapar
svårigheter för räddningstjänsten att komma fram i händelse av olycka. Det påverkar tydligt
räddningstjänstens så kallade respons respektive insatstid.
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Inom det geografiska området finns både stadsbebyggelse och flera tätorter vilka innebär en
differentierad och komplex riskbild. Det finns en hög andel äldre invånare, vilka är högt representerade
av de som skadas eller avlider till följd av bränder. Även sociala risker med koppling till segregation och
ojämlikhet i levnadsvillkor finns inom kommunens geografiska område och behöver beaktas.
Några av de mest framträdande förhållandena som identifierats kunna leda till stora eller komplexa
olyckor är:


Industrier som klassas som farlig verksamhet enligt LSO.



Omfattande mängder av transporter av farligt gods där verksamheterna många gånger pågår i eller i
närheten av tätbebyggda områden.



Klimatpåverkan ökar sannolikt riskerna;
o för såväl fler som torra perioder och därmed ökad risk för bränder i skog och mark,
o fler och kraftigare stormar ökar riskerna för stormskador av olika slag,
o återkommande höga flöden i vattendrag medför ökade risker för översvämning och skred ,
o höjd havsnivå ökar riskerna för eroderade stränder och översvämning i stora delar av centrala
Halmstad liksom viktig infrastruktur såsom motorväg, järnväg, kraftsystem och internet m ed
mera.



Inom kommunens geografiska område finns ett antal anläggningar där det tidvis vistas många
människor där en brand kan få stora konsekvenser för människors liv och hälsa.

För hela perioden 2011-2020 (10 år) noteras totalt 9 984 händelser som klassats som räddningsinsats
enligt LSO. Detta ger ett snitt på 998 händelser per år. Dock har vi haft en tydligt ökande trend från
850 händelser 2011 till över 1 100 under 2020. Flest hade vi 2018 med drygt 1 300 under ett enskilt år.
Huvuddelen av de mer allvarliga händelserna såsom bränder i byggnad och bränder ute inträffar unde r
sen eftermiddag och kväll medan trafikolyckorna är mer frekventa under rusningstrafik på morgon
respektive sen eftermiddag.
Utav byggnadsbränderna utgör bostadsbränderna ungefär 50 % medan allmän verksamhet ligger på ca
20 %, industri på 10 % och övriga verksamhet 20 %. Det sistnämnda inkluderar återvinningsindustrin.
Man kan ytterligare tydliggöra detta genom att belysa att bostadsbränderna har en tydlig ansamling till
tider då vi lagar mat, medan bränder i gräs sker efter skoltid och innan kvällsdaggen sätter in, det vill
säga mellan 16-19. Fordonsbränder sker vanligen med en topp mellan 23 och 02 och ofta mot helg.
Automatiska brandlarm sker vanligen på vardagar dagtid.
Kort och gott, olyckor sker vanligen i hem och fritidsmiljö, vilket vanligen är sen eftermiddag, kväll och
helg.
Ca 1/3 av räddningsinsatserna utgörs av en brand. Av dessa cirka 330 bränder årligen utgör bränder i
byggnader omkring 130 stycken och bränder i annat omkring 200 stycken. Huruvida det är en torr eller
blöt vår och sommar påverkar tydligt bränder i annat såsom gräs- skog- och mark.
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Vid en jämförelse för brand i byggnad i stort med snittet för större kommuner ligger Halmstad relativt
högt. Går vi djupare på detta noterar vi att bostadsbränderna ligger i nivå med snittet för större städer
medan bränder i allmän verksamhet ligger något högt och vid övrig verksamhet mycket högt. Allmän
verksamhet påverkades tydligt 2018 av det stora antalet bränder på skoltoaletter detta år. Att övrig
verksamhet ligger högt beror på ett stort antal insatser med koppling på återvinningsindustrin.
Flertalet av bränderna har inträffat i bostäder och den vanligaste orsaken till bostadsbränder har varit
glömd spis. Här har vi också sett en tydlig ökning under perioden medan man kan se en minskning av
de eldstadsrelaterade bränderna.
Antalet avtransporterade med ambulans har minskat de senaste åren. Antalet trafikolyckor har under en
lång tid ökat men har det senaste året haft en vikande trend. Framöver kan vi ändå anta att antalet
olyckor i stort också ökar med en ökande befolkning i stort.

4.2 Beskrivning av olyckstyp
Brand i byggnad
Brand i byggnad är en olyckstyp som delas in i olika undertyper av olyckor som, inom Halmstads
kommuns geografiska område, varierar stort avseende hur ofta de sker och med vilka konsekvenser till
följd. Under den senaste tioårsperioden har det inträffat cirka 130 bränder i byggnad per år, vilket är
högre än snittet för större städer i Sverige de senaste 10 åren. Antalet bränder i byggnader har ökat
tydligt de senaste fem åren.
De flesta bränder i byggnader inom kommunens geografiska område inträffar under vinterhalvåret, och
under eftermiddagar och kvällar då de flesta är hemma i sina bostäder.
Inom ramen för framtidsarbetet i Halmstad och ÖP 2050 finns långtgående planer på ut byggnad av
såväl bostadsområden som verksamhetsområden i Halmstad.

Brand i bostad
Flertalet av bränderna sker i bostäder och den vanligaste orsaken till bostadsbränder är glömd spis där
det även syns en tydlig förskjutning av brandorsaker från eldstadsrelaterat till köks relaterade bränder.
Bränder i lägenheter är mer vanligt förekommande än villabränder. Däremot är det mer vanligt att
personer omkommer i villabränder än lägenhetsbränder i Halmstad.
En stor andel av de som skadas eller avlider till följd av bränder tillhör en tydlig riskgrupp; äldre,
dementa, funktionsnedsatta samt sociala problem i kombination med till exempel rökning och alkohol.

Brand i vårdmiljö
Bränder vid olika former av vårdinrättningar är sällsynta men det förekommer att personer avlider eller
skadas till följd av brand. Under de senaste 20 åren har det endast vid ett tillfälle omkommit en person på
ett vårdboende i Halmstads kommun.
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Brand i skola eller förskola
Bränder i skolor och förskolor har ökat den senaste tioårsperioden och ligger något över riksgenomsnittet.
Dessa bränder är ofta avsiktliga och inträffar mer frekvent på dagtid och lunchtid. Däremot uppkommer de
mer allvarliga och omfattande skolbränderna på sen kväll och förnatt, vanligtvis helger.

Brand i allmänna verksamheter såsom handel, hotell, restaurang och danslokal
Bränder i allmänna verksamheter vilket även inkluderar skolbyggnader utgör omkring 20 % av
byggnadsbränderna. Här utgör anlagd brand den enskilt vanligaste orsaken likt skolor. Ingen har omkommit
till följd av brand i denna typ av byggnad de senaste 20 åren i Halmstad.

Brand i industri
Bränder i industrin är till antalet relativt få. En uppgång noterades 2007 och sedan dess ligger
Halmstads kommun något högre än snittet för större städer i Sverige. Vid denna typ av bränder har
ingen omkommit de senaste 20 åren, däremot utgör denna kategori just den händelsetyp där stora
egendomsskador och stora samhällskonsekvenser kan följa. Vid släckning kan miljökonsekvenser uppstå i
form av kontaminerat släckvatten.

4.3 Brand utomhus
Brand i skog eller mark
Skogsbränder kan uppstå vid längre perioder med höga temperaturer och torka. Vid extrem torka kan det
finnas en ökad risk för bränder genom åsknedslag, gnistor från arbetsredskap vid avverkning eller den
mänskliga faktorn, till exempel engångsgrillar. En skogsbrand kan sprida sig snabbt.
Halmstads kommun består av stora skogsområden, främst i kommunens ytterområden. För
räddningstjänsten kan skogsbränder innebära ett tidsmässigt långt och resurskrävande släckningsarbete.
Verksamhet inom flertalet förvaltningar och bolag kan påverkas. Evakuering av bostadshus och fastigheter
som inhyser samhällsviktig verksamhet samt skolor kan bli aktuell.

Brand i fordon
Bränder i fordon har tydligt ökat de senaste åren. Bedömningsvis utgör den absoluta majoriteten av dessa
någon form av koppling till kriminalitet. Huvuddelen av dessa bränder inträffar i socioekonomiskt svaga
områden i Halmstad. Bränderna skapar otrygghet i dessa områden och vid släckning uppstår
miljökonsekvenser i form av kontaminerat släckvatten.
Nya bränslen i fordon såsom gas och el utgör i sig en ny och särskild risk i samband med fordonsbränder i
tätbebyggt område. De senare åren har omkring 70 fordonsbränder per år hanterats. Detta har genererat
skador på drygt 100 fordon per år i Halmstads kommun.

4.4 Trafikolycka
Trafikolyckor är en vanligt förekommande olyckstyp och det inträffar regelbundet olyckor med svåra
personskador och dödsfall inom kommunen. Antalet trafikolyckor har ökat från omkring 125 till närmare
200 per år under den senaste tioårsperioden. Dock har det varit en vikande trend under det senaste året.
Däremot ligger antalet omkomna och skadade på en relativt konstant nivå under perioden. Cirka 2-3
omkomna per år de senaste 10 åren.

Plan Räddningsnämnden

Sida 11 (37)

127

Trafikolycka, personbil
Huvuddelen av olyckorna utgörs av singelolyckor med personbilar inblandade. Närmare 30 % av olyckorna
sker på motorväg E6 genom kommunen. Övriga sker på kommunens riksvägar samt större leder inne i
centrala Halmstad.

Trafikolycka, tunga fordon
Det senaste tio åren har antal olyckor med tunga fordon ökat, från cirka 10 till omkring 20 per år. Ny
hamnförbindelse med omfattande lastbilstransporter har tillsammans med en i övrigt ökande
transportmängd med tunga fordon genom Halmstad kommun medfört fler olyckor med tunga fordon.
Huvuddelen av olyckorna med tunga fordon sker på motorväg E6 genom Halmstad samt riksvägarna och
de större trafiklederna i centrala Halmstad. Olyckor med tunga fordon innebär ofta ökade risker för
personskador, särskilt vid kollision med fotgängare, cyklister eller personbilar. Olyckor med tunga fordon
medför även ökade risker för läckage av bränsle i form av diesel, vilket i sig är tydligt miljöskadligt.
Det sker även transporter av farligt gods med tunga fordon i och genom Halmstad. Av de knappt tio
olyckor som skett med farligt gods inblandat de senaste tio åren, har huvuddelen skett på motorväg E6.
Olyckor med tunga fordon innebär ofta längre tid för bärgningsarbete, vilket ofta innebär längre tid för
köbildning på grund av avstängd väg. Därmed även ökad risk för sekundärolyckor.
Sammantaget bedöms risken för olyckor med tunga fordon inkluderat farligt gods öka i takt med en större
stad, ökat antal transporter och ökad trafikintensitet.

Spårtrafikolycka
Olyckorna är få då relativt få plankorsningar med järnväg finns inom kommunen. Olyckor med spårtrafik i
kombination med påkörd person blir ofta mycket allvarliga och med dödlig utgång. Den enskilt vanligaste
händelsetypen med koppling på spårtrafik är hot om suicid, vilket ofta förekommer där barriärer såsom
järnväg bryts av väg eller bro. En enskild plankorsning svarar för ett relativt stort antal olyckstillfällen, vilket
är korsningen Linnégatan och Västkustbanan i centrala Halmstad.

4.5 Olycka med farliga ämnen
Utsläpp farligt ämne
En olycka med farliga ämnen kan ske i industrin, flygtrafiken, båttrafiken, vägtrafiken eller tågtrafiken.
Primärt fraktas farliga ämnen som gods med fartyg, tåg och lastbil. Med farliga ämnen avses ämnen som är
farliga genom att det kan vara till exempel frätande, brandfarlig eller explosiva. Farliga ämnen består av
kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära, och explosiva sammansättningar av olika ämnen.
Halmstads kommuns geografiska placering innebär exponering för ett stort antal transporter av farlig t gods
på vägar, järnväg och sjötransporter. I kommunen finns anläggningar som bedriver farlig verksamhet och
som använder farliga ämnen. Det går även en stor naturgasledning genom kommunen till vilken även ett
gaslager är kopplad.
Utsläpp av farliga ämnen och olyckor med farligt gods (inkluderat släckvatten efter brand) varierar utifrån
ämnestypen, var det inträffar och väderförhållanden. Konsekvenserna kan vara fara för liv och hälsa,
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egendom. För miljön kan föroreningar orsakas i grundvattentäkter, utslagning av reningsprocesser i
avloppsreningsverk eftersom den biologiska reningen är sårbar och känslig.
Längs kommunens kust fraktas stora mängder gods på fartyg genom Kattegatt till och från oljehamnar i
Östersjön. Även i kommunens hamn förekommer hantering av olika former av farligt gods och
oljetransporter. Denna hantering kan resultera i oljeutsläpp vid antingen kollisioner eller grundstötningar.
Olja läcker då ut för att senare nå land, där oljan utgör en fara för liv och hälsa samt miljön. Oljeutsläpp
medför skador både med kort- och långvarig påverkan på den marina miljön och dess djur- och växtliv.

4.6 Naturolycka
Översvämning
En översvämning kännetecknas av att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag
eller hav. Markområden som normalt inte gränsar till vatten kan drabbas av översvämning på grund av
häftigt regn.
Kommunens vattendrag drabbas regelbundet av höga vattennivåer eller översvämmas på grund av regn och
hårda vindar. Andra typer av översvämningar förekommer sällan.
Den geografiska placeringen av en översvämning påverkar konsekvenserna i stor utsträckning. När
översvämningar sker på ytor med samhällsviktig verksamhet eller ytor med bebyggelse blir konsekvenserna
omfattande. Framkomligheten och driften av den samhällsviktiga verksamheten begränsas eller avbryts

vilket kan påverka människors liv och hälsa. Översvämmade byggnader ger ekonomiska sa mt sanitära
konsekvenser för den enskilde och drabbad verksamhet. Stabiliteten i slänter sjunker i samband med att
vattnet drar sig tillbaka, vilket ökar risken för ras och skred på grund av att erosion kan uppstå. Kvalitén
på dricksvattnet kan försämras i samband med översvämningar. Översvämningar i förorenade områden
resulterar troligtvis i att föroreningen sprids, vilket ger negativa konsekvenser i miljön. Halmstad är
utpekat i översvämningsförordningen som ett område med betydande översvämningsrisk.
Översvämningar bedöms ge omfattande konsekvenser.

Ras eller skred
I Halmstad har en större skredriskkartering genomförts i mitten på 1990. I k ommunen finns det flera
ställen som är känsliga, bland annat områden i Snöstorp, Åled, Getinge, Trönninge och Sennan.

Storm
Halmstads kommuns geografiska läge innebär att västliga och sydvästliga vindar kan förväntas leda till
kraftiga väderrelaterade påfrestningar. Det finns varningsdefinitioner för en storm; gul, orange och röd. Röd
varning förväntas ge störst konsekvenser. En storm kan förutom vind också föra med sig nederbörd i olika
former. Stormar av olika klasser inträffar varje år i kommunen. De senaste åren har stormar av gul och
orange nivå varit mest förkommande. Konsekvenserna av en storm kan variera från lindriga till omfattande.
I kommunens inland och landsorter drabbas den enskilde i större utsträckning än i centralorten.
Framkomligheten kan vara begränsad av nedfallna träd och andra lösa föremål. Kraftigare stormar kan
medföra elavbrott, telekommunikationsavbrott och nedfallna träd som förhindrar framkomligheten. Detta
kan leda till risk för liv/hälsa om till exempel hemsjukvården inte kommer fram. Vägar och järnvägar
påverkas med störningar i transportsektorn som följd.
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Den samhällsviktiga verksamheten som är mest utsatt vid en storm är i det inledande skedet vård och
omsorg. Andra förvaltningar och bolag kan drabbas av hög arbetsbelastning under och efter händelsen.
Svårigheter vid uppröjningsarbetet efter en storm kan göra att det tar tid att reparera skadade elledningar
som försörjer samhällsviktig verksamhet.

Skyfall
Minst 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1 mm nederbörd på en minut karaktäriserar ett skyfall.
Skyfall med nederbörden över 90 mm anses vara extrema. Skyfall inträffar vanligtvis under
sommarperioderna då dessa är varmare. I takt med klimatförändringarna ökar risken för skyfall. De extrema
mängder vatten som skyfall för med sig skapar översvämningar i framför allt bebyggelser med stora
hårdgjorda ytor. Skyfall kan generera höga flöden i kommunens vattendrag, då vattnet söker sig till dessa.
Konsekvenserna av översvämningar och höga flöden är främst påverkan på samhällets funktionalitet och
skador på egendom/miljö.
Skyfall kan göra att stabiliteten i slänter sjunker i samband med att vattnet drar sig tillbaka, vilket ökar risken
för ras och skred på grund av att erosion kan uppstå.
Kvaliteten på dricksvattnet samt avloppsvattenreningen kan försämras i samband med översvämningar
respektive kraftig nederbörd, vilket kan ge störningar i sanitet och hygienförutsättningar. Detta kan orsaka
smittspridning såväl för den enskilde som för den verksamhet som bedriver samhällsviktig verksamhet.

Värmebölja
SMHI definierar värmebölja som en sammanhängande period på minst 5 dygn i sträck då dygnets
maximitemperatur varje dag det är minst 25°C. Den faktiska och upplevda värmen kan göra att det finns en
upplevd värmebölja trots att SMHI:s kriterier inte är uppnådda.
Under de senaste åren har kommunen haft såväl kalla som varma somrar. Det finns en medvetenhet om att
värmeböljor kan komma att inträffa årligen i takt med klimatförändringar.
Värmeböljor får betydande konsekvenser eftersom de påverkar människors liv och hälsa. Vid en värmebölja
kan det bli begränsad dricksvattentillgång eftersom behovet överstiger kapaciteten. Längre perioder av höga
temperaturer kan orsaka olika hälsoproblem, allt från milda besvär till ökad dödlighet.
Andra konsekvenser som kan uppstå vid värmeböljor är:


ökad smittorisk








ökad belastning på teknisk infrastruktur, el, transport, dricksvatten och IT-komponenter
problem med djurhållning
störningar i livsmedelsproduktionen
skogsbränder
ras- och skred
skadad vattentäkt på grund av ökat vattenuttag.

Torka
Torka är en period som orsakas av lägre nederbörd än normalt. Torka kan uppstå vid olika årstider, men
framförallt på sommaren kan torka uppstå vid ovanligt varmt väder och när det inte regnar tillräckligt.
Torka ger ökad risk för:
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•
•
•
•

störningar i livsmedelsproduktionen
erosion och översvämning vid stora mängde nederbörd/skyfall
avrinningen av vattenmängden ter sig annorlunda
skadade eller förstörda vattentäkter

•

bränder, primärt skogsbränder och gräsbränder.

För kommunala verksamheter blir konsekvenserna som störst i vård och omsorgsverksamheterna samt
inom vatten- och avlopp.

4.7

Drunkning

Hur många som förolyckas vid vattenaktivitet varierar från år till år, främst beroende på hur bra
sommarvädret har varit. I Sverige drunknar cirka 100 personer varje år enligt Svenska
livräddningssällskapets statistik för drunkningsolyckor. I Halmstads kommun drunknar i snitt en person per
år. Det är fler män än kvinnor som drunknar och i Halmstad är åldern på de som drunknar lägre än
riksgenomsnittet.
Halmstads kommun har en lång kuststräcka, flera åar och sjöar med närhet till bad, fiske och
vattenaktiviteter. Dessutom finns flera badanläggningar. Simkunnigheten hos nya grupper som flyttar till
staden är inte allmän. Simkunnighet är den kanske viktigaste faktorn för en god vattensäkerhet. En annan
viktig faktor är nykterhet och användande av rätt skyddsutrustning vid vattenaktivitet.
Sandstranden vid Tylösand och Frösakull är bland Sveriges absolut populäraste stränder med uppemot
30 000 badande en solig sommardag. Utöver dessa finns flera andra välbesökta stränder i kommunen. Vid
en del av dem är det tillfälligtvis svåra strömförhållanden i vattnen. Några av stränderna i Halmstad är under
sommarmånaderna bevakade av Livräddarna i Tylösand.

4.8 Pågående dödligt våld (PDV)
Attentat, som ofta benämns pågående dödligt våld i publik miljö (PDV-händelse), är ett begrepp som
rymmer händelser, inklusive terror, där det gemensamma består i att en eller flera gärningspersoner
genomför ett attentat med livsfarligt våld. Vid ett attentat kommer händelsen och situationen sannolikt
vara svår att tolka, eftersom den kraftigt avviker från det normala och vardagliga. En oklar lägesbild och
en upplevd kaotisk situation medför att prioriteringar, snabba beslut och agerande kan bli en utmaning.
Denna typ av händelse är ovanlig men kan leda till en situation med flera dödade och skadade.

4.9 Suicid
Suicid och/eller försök till suicid är ett samhällsproblem som orsakar mycket lidande hos drabbade och
deras anhöriga samt kostar samhället stora resurser. Suicid innebär en avsiktligt självdestruktiv handling
som leder till döden. Det kan liknas vid ett psykologiskt olycksfall, där individen hamnat i en situation
som just då framstår som omöjlig att förändra.
Varje år tar cirka 1 300 personer sitt liv i Sverige och inom region Halland har vi ett snitt på 14,8
fullbordade suicid per 100 000 invånare de senaste fem åren. Då suicid dyker upp inom olika
olyckskategorier är det relativt svårt att på lokal nivå få en helhetsbild. Räddningstjänsten får i sin
statistik enbart den del som räddningstjänsten larmas ut till. Med utgångspunkt från det regionala snittet
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bör Halmstad ha omkring 14,8 fullbordade suicid per år. Det är övervägande män som tar sit t liv. I
kommunen är vissa geografiska platser mer frekvent förekommande vid suicid och suicidförsök.
Vanligt förekommande platser är där barriärer bryts, till exempel där väg korsar järnväg eller där vägbro
går över annan väg eller järnväg.

5. Värdering
Räddningstjänsten bedriver ett löpande arbete med att omhänderta behoven kopplade till
räddningsinsats. Flertalet åtgärder hanteras i linjearbetet och omhändertas inom förvaltningen.
Antalet bränder i bostäder har ökat tydligt de senaste fem åren och Halmstads kommun ligger högre än
snittet i Sverige. Halmstads kommun behöver arbeta förebyggande och systematiskt för att minska den
trenden.
Det finns områden där samverkan sker och behöver utvecklas med andra myndigheter och
organisationer för att förhindra och förebygga suicid och pågående dödligt våld. Pågående dödligt våld
är ovanligt och den faktiska risken bedöms som låg men då konsekvenserna kan bli omfattande är det
viktigt med en bred kunskap inom kommunkoncernen kring hantering.
Antalet trafikolyckor ligger på en fortsatt hög nivå även om det senaste året visat en positiv
nedåtgående trend. Halmstads kommun behöver fortsätta det förebyggande arbetet och utveckla
samverkan med andra aktörer för att minska antalet trafikolyckor inom det geografiska
områdesansvaret.
Halmstad är en kustkommun med såväl lång kuststräcka som sjöar och ett flertal vattendrag. Det
föranleder behov av ett fortsatt systematiskt arbete för att förebygga och minska risken för
drunkningsolyckor.
Kustkommuner är också extra känsliga för klimatförändringar. När samhället utvecklas behöver vi i
planeringen ta hänsyn till risk för översvämning och skyfall för att på så sätt minska risken för olyckor.
På strategisk nivå bedrivs ett omfattande klimatanpassningsarbete där planer med förebyggande insatser
tagits fram.
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6. Ambitioner
De ambitioner kommunen har beslutat om är att:


Upprätthålla ett erforderligt skydd mot olyckor genom att i minst 85 % av olyckstillfällena nå
olycksplatsen inom målsatt responstid.



Stärka ledningskapaciteten genom att anpassa verksamheten till reglering enligt kommande
föreskrift och allmänna råd om ledning av kommun räddningstjänst samt vägledningar från
MSB inom ramen för ELS. 1



Möta kommande samhällsutveckling genom att förbereda och anpassa verksamheten för
framtiden inom ramen för Räddningstjänsten 2050. 2



Minska miljökonsekvenser vid olyckor genom att utveckla miljöhänsyn vid räddningsinsats.



Specifik minska konsekvenserna av oljeutsläpp genom att stärka förmåga för oljeskadeskydd.

7. Räddningstjänst – förmåga och verksamhet
Nedan beskrivs hur kommunens verksamhet för räddningstjänst är ordnad. Beskrivning tar utgångsläge
från fredstida förutsättningar. Verksamheten avses att bedrivas på motsvarande vis under höjd
beredskap med hänsyn tagen till det som beskrivs under 7.5 nedan.

7.1 Övergripande beskrivning
Nedan ges en övergripande beskrivning av kommunens förmåga att genomföra räddningsinsatser. Av
beskrivningen framgår om och hur förmågan varierar inom kommunens geografiska område och över
tid.

Tillgång till egna resurser
Räddningstjänsten skall vara organiserad och bemannad för att kunna utföra skadeavhjälpande åtgärder
där den enskilde saknar eller har otillräcklig förmåga att själv hantera en akut händelse.
Beredskapen skall vara dimensionerad och spridd över ytan för att i 85 % av tillfällena kunna bistå den
drabbade enligt nedan beskrivna operativa förmåga, se sidan 23.
Räddningstjänstens operativa resurser är anpassade för att åstadkomma den förmåga som beskrivs
under 7.2 Beskrivning av olyckstyp nedan. Det innebär en operativ organisation som har en
grundläggande bemanning och placering enligt tabell 1 nedan. Ledningsresurser beskrivs under kapitel
7.3 nedan. Vid särskilda lägen kan beredskapen tillfälligt sänkas. Det kan gälla vid övningar av stor
ELS – Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst. Pågående projekt med målsättning att nå ett enhetligt
ledningssystem som stärker förmågan att genomföra effektiva räddningsinsatser.
2 Räddningstjänsten 2050 – Pågående projekt med syfte att förbereda och anpassa räddningstjänstens verksamhet utifrån
prognoser för år 2050.
1
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betydelse, hastigt uppkomna sjukdomar, då fordon är obrukbara eller vid annan vakans i
beredskapsstyrkan. Med tillfälligt avses, som riktvärde, en tidsperiod upp till två veckor. Detta beslutas
av räddningschefen i varje enskilt fall eller av, en enligt räddningschefens delegationsordning, utsedd
person.
De senaste åren har rekryteringsunderlaget för räddningstjänstpersonal i beredskap ( RIB-personal,
tidigare benämnt deltidsbrandmän) avsevärt försämrats inom vissa områden. Det innebär att det över
tiden kan vara svårt att upprätthålla den avsedda förmågan i respektive insatsområde.
När situation som beskrivs ovan uppstår åligger det räddningschefen att besluta om till fälliga
förändringar i utryckningsorganisationen för att på bästa sätt kunna bistå invånarna i händelse av
hjälpbehov.
Om en sådan förändring kommer att gälla över en längre period skall räddningsnämnden godkänna
åtgärden och berörd allmänhet informeras. Med en längre period avses, som riktvärde, en tidsperiod
längre än två veckor.
Räddningstjänsten har stationer fördelade enligt
kartbild. Placeringen omfattar stationerna:
Station

Heltid

RIB

Halmstad
X
X
Getinge
X
Harplinge
X
Simlångsdalen
X
Oskarström
X
Heltid – Ständigt bemannad station
RIB – Räddningspersonal i beredskap,
bemannar station vid larm
Detaljerad beskrivning över bemanning, anspänningstider samt kompetens och specialresurs
presenteras i tabell 1 nedan.

Plan Räddningsnämnden

Sida 18 (37)

134

Station

Placering

Bemanning
Heltid
RIB

Anspänning
(minuter)

10

Halmstad

1+6

1,5

1
1
1

1,5
1,5*
1,5
9

11

Halmstad

1+4

13

Getinge

1+4

5
(3 för FIP)

14

Harplinge

0+1**

5
(3 för FIP)

15

Simlångsdalen

Dag:
1+0**
Natt:
1+2**

5
(3 för FIP)

16

Oskarström

1+4

5
(3 för FIP)

Kompetens och
specialresurser
Rökdykning
Skärsläckare
Kemdykning
Räddningsdykning
Losstagning
IVPA
Höjdfordon
Vattentransport
Depå
Högkapacitetspump
Skumsläckaggregat
Terräng
Båt
Jordning järnväg
Gasflaskeskytte
Insatsledare
Brandingenjör i beredskap
Inre befäl
Rökdykning
Losstagning
IVPA
Vattentransport
Ytlivräddning
FIP
Rökdykning
Losstagning
IVPA
Ytlivräddning
Högkapacitetspump
FIP med skärsläckare
Släckning**
IVPA**
Ytlivräddning**
FIP med skärsläckare
Släckning**
IVPA**
Ytlivräddning**
Båt**
FIP
Rökdykning
Räddning
Vattenförsörjning
IVPA
Ytlivräddning
Båt
Högkapacitetspump

* Beredskap i hemmet under jourtid. 1,5 minuter för tillgänglighet på sambandsmedel
** Fri inryckning upp till 1+4
Tabell 1. Räddningstjänstens resurser
Plan Räddningsnämnden

Sida 19 (37)

135

Särskilda resurser kan också finnas för kommunens 2:4 anläggningar. Exempel för oljehamnen är:




Förstärkt utrustning för skumsläckning och skumpåföring till cistern samt alkoholresistent
skumvätska.
Vattenledning med pump, som kan leverera brandvatten med minst 20 m3 per minut, för
släckning och kylning vid brand i oljedepån.
Förstärkningsresurser av utrustning för storskalig skumsläckning. Detta skall tillhandahållas av
oljebolagen i oljedepån.

Tillgång till resurser i samverkan med andra kommuner
Utöver kommunens egna resurser skaffar räddningstjänsten resurser efter behov från i första hand
räddningstjänster inom samverkansorganet RäddSam Halland samt räddningstjänster i närområdet.
RäddSam Halland är en samverkan mellan räddningstjänsterna i Laholm, Halmstad, Hylte,
Räddningstjänsten Väst och Båstad utifrån ett gemensamt samverkansavtal. Samverkan inom RäddSam
Halland syftar till att stödja respektive räddningstjänst och skapa mervärde för respektive organisation.
Samverkan skall utgå från ett tydligt behov och skapa möjlighet för räddningstjänsternas utveckling.
Syftet med samverkansorganet är dels att kunna kraftsamla resurser dels att skapa en längre uthållighet
för insatta enheter. Den övergripande ledning som benämns systemledning över resurser inom
RäddSam Halland utövas från HILL (Hallands Integrerade Larm och Ledningscentral). Systemledning
fördelar resurser mellan, och sätter ramar för, insatser.
Följande regionala resurser upprätthålls inom RäddSam Halland.
Resurs

Placering

Kemcontainer
Kemcontainer
Tung räddning
Ledningscontainer
Räddningsdykning

Varberg
Halmstad
Falkenberg
Falkenberg
Halmstad

Förberedelser pågår för att anpassa verksamheten till kommande reglering avseende författning om
lednings av kommunal räddningstjänst samt ELS.

Alarmering av räddningsorganet
Kommunen har alarmeringsavtal med SOS Alarm där SOS Alarm hanterar den obrutna kedjan från
mottagning av larmsamtal via 112 till utlarmning och mottagen kvittens av räddningsresurser.
Räddningstjänstens inre befäl har till uppgift att bistå SOS Alarm i larmbehandlingen. SOS Alarm
svarar för utlarmning via reservlarmväg ifall ordinarie larmväg inte ä r tillgänglig. Överföringen för
reservlarmvägen är oberoende av överföringen för ordinarie larmväg. I de fall avbrott i 112-mottagning
sker, bemannas som regel brandstationerna.
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Brandvattenförsörjning
Kommunen tillhandahåller vatten för effektiv brandsläckning med räddningstjänstens utrustning samt
vatten för sprinkleranläggningar, där förutsättningar finns.
Kommunen ansvarar genom Laholmsbuktens VA för att vatten för brandsläckning finns tillgängligt i
brandpostsystem. Nedan angivna värden för flöden från brandpost är riktvärden då det inte går att
garantera flöde eller tryck vid varje tillfälle i varje enskild brandpost, då det är beroende av den aktuella
försörjningssituationen och eventuella störningar.
I kommunen kan det så kallade alternativsystemet för brandvattenförsörjning tillämpas i områden med
en viss typ av bebyggelse, se tabell över släckvattenbehov enligt VAV P83 mars 2001 nedan.
Alternativsystem innebär att brandpostsystemet kan glesas samtidigt som räddningstjänsten har tillgång
till bemannade tankbilar.
Om inte vatten för brandsläckning kan tillhandahållas via brandpostsystem kan andra lösningar
accepteras. Dessa ska i sådana fall utformas så att inte användandet belastar räddningsstyrkans numerär,
då samtliga i styrkan, särskilt i uppstarten av en insats, måste kunna vara effektiva i aktiv bekämpning av
branden.
Grundnivån för tillgång till vatten utgörs av VAV-publikationerna: VAV P83 Allmänna
vattenledningsnät samt VAV P76 Vatten till brandsläckning. Arbete pågår med att anpassa kommunens
brandvattenförsörjning till publikationen P114 från Svenskt vatten. I det arbetet ingår framtagandet av
en brandvattenplan.
I detta delprogram anges också de avvikelser från VAV som ska gälla i kommunen.
Befintliga områden vilka idag är försedda med brandposter ska bibehålla nuvarande kapacitet alternativt
där så är möjligt gå över till det sk alternativsystemet.
Det finns i Halmstads kommun i huvudsak tre olika modeller för försörjning av vatten för
brandsläckning:
Anordning
Brandposter

LBVA:s ansvar
Brandposter placeras med normalt 150
meters inbördes avstånd

Räddningstjänstens ansvar
Slangutläggning från brandpost till
räddningsenhet vid brandplatsen

Brandposter enligt
alternativsystem

Glest utplacerade (upp till 1 000
meter) brandposter med god kapacitet
(900 l/min)

Vatten genom andra
lösningar specifika för
särskilda byggnader eller
anläggningar

I exploateringsskedet tillsammans med
räddningstjänsten och exploatören ta
fram en ur räddningstjänstens
personalresurssynpunkt acceptabel
lösning till försörjning av vatten för
brandsläckning.

Transport av vatten med hjälp av
räddningstjänstens vattenenheter
(tankbilar) från brandpost till
brandplats.
I exploateringsskedet tillsammans med
LBVA och exploatören ta fram en ur
räddningstjänstens
personalresurssynpunkt acceptabel
lösning till försörjning av vatten för
brandsläckning.

Tabell 2. Tabell över alternativ till försörjning av vatten för brandsläckning.
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Brandposter
För försörjning med vatten för brandsläckning ska det finnas vattenreservoarer samt brandposter
anslutna till allmänna vattenledningsnätet enligt av LBVA upprättad och ajourhållen kartdatabas vilken
ska vara tillgänglig även för räddningstjänsten.
Områden med alternativsystem enligt nedan ska anges på samma sätt.
Tryckstegringspumpar bör vara försedda med reservkraft när de försörjer enskilda tätorter eller stor
mängd abonnenter inom större tätort om tillräcklig reservoarvolym saknas.
Brandposternas antal och placering bestäms efter samråd med räddningstjänsten. Kapaciteten ska så
långt det är möjligt dimensioneras enligt tabell nedan.

Områdestyp Beskrivning
A
A1
A2
B
B1
B2
B3

B4

Släckvatten kapacitet
l/s (l/min)

Alternativsystem
kan tillämpas

Bostadsområden eller andra jämförbara
områden med serviceanläggning
Flerfamiljshus lägre än 4 våningar, villor, radhus 10 (600)
Ja
och kedjehus
Annan bostadsbebyggelse
20 (1 200)
Nej
Industriområden, enstaka industrianläggningar eller andra från brandsynpunkt jämförbara
områden.
Låg brandbelastning *, det vill säga brandsäkra
10 (600)
Nej
byggnader utan upplag av brännbart material.
Normal brandbelastning, det vill säga
20 (1 200)
Nej
brandsäkra byggnader utan större upplag av
brännbart material
Hög brandbelastning såsom snickerifabriker,
40 (2 400)
Nej
brädgårdar och liknande. Kapaciteten kan
tillgodoses genom uttag kan ske från flera
brandposter.
Exceptionell brandbelastning såsom
>40**
Nej
oljehanteringsanläggningar och liknande.
Särskild utredning i
samverkan med
räddningstjänsten

* Med brandbelastning avses mängden brännbart material per ytenhet
Se vidare -Boverkets allmänna råd om brandbelastning 2013:11- BBRBE1 samt Boverkets handbok – Brandbelastning 2008.
** Bestäms i samråd med räddningstjänsten. Från enskild brandpost bör vid system med brandposter 10 l/s kunna tas ut. Avstånd mellan brandposter
enligt tabell ovan bör vara högst 150 meter.

Tabell 3. Tabell över släckvattenbehov enligt VAV P83 mars 2001
Brandposter enligt alternativsystem
Inom Halmstad centralort, Oskarströms och Getinges tätorter kan alternativsystem tillämpas för
bebyggelse enligt klass A1 ovan med ett avstånd av en kilometer till brandpost med kapacitet på 15 l/s
och lägst 2 bars tryck.
Inom övriga tätorter kan alternativsystem inte tillämpas.
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Andra lösningar för tillhandahållande av vatten för brandsläckning
I de fall tillräcklig mängd vatten för brandsläckning inte kan fås med hjälp av brandposter kan andra
lösningar accepteras.
En sådan lösning ska utformas i samråd mellan LBVA, Räddningstjänsten och exploatören.
Vatten i angiven mängd ska kunna levereras utan att personalresurs tas från den initiala räddningsst yrka
som kommer till platsen. Lösningen får inte innebära större arbete än om vatten hade levererats från
brandpostnätet. Lägsta tryck vid leveranspunkt ska vara 2 bar.
Vatten för sprinkleranläggningar
För att möjliggöra ett bra brandskydd i befintliga byggnader samt vid nybyggnation ska kommunen
verka för bra förutsättningar för anslutning av sprinkler till allmänna vattenledningsnätet där det är
förenligt med va-anläggningens huvudsakliga ändamål.
I Halmstads kommun bör nya områden utformas i nära samarbete med Laholmsbuktens VA så att det
blir möjligt att, utan att äventyra vattenkvaliteten, ansluta verksamheter med gruppboende, förskolor
och liknande boendeformer i riskklass LH enligt SBF 120, regler för automatiskt vattensprinklersystem
vilket innebär ett flöde på ca 10 l/s vid 3 bar.
I nya områden för verksamheter där exempelvis skolor kan vara aktuella att bygga bör, på motsvarande
sätt, utan att äventyra vattenkvaliteten, området utformas i nära samarbete med Laholmsbuktens VA
för att ge förutsättningar att ansluta en sprinkler i riskklass OH1 enligt SBF 120, regler för automatiskt
vattensprinklersystem vilket innebär ett flöde på 20 l/s vid 4 bar. Detta förutsätter placering av aktuell
verksamhet inom området i direkt anslutning till större huvudledningar.
I befintliga områden, där förutsättningar enligt ovan är uppfyllda, bör förutsättningarna vidmakthållas.
För att åstadkomma förutsättningar för sprinkleranläggningar i bostäder och verksamheter är det i de
allra flesta fall möjligt att anlägga interna tankar och tryckstegringspumpar som fylls via ordinarie
dricksvattenservis, dock med lägre flöde än ovan angivna riktvärde.
Vid anslutning av sprinkler till allmänna vattenledningsnätet ska ägaren till sprinkleranläggningen vidta
åtgärder för att säkerställa hög säkerhet mot föroreningar. I normalfallet ska servis för dricksvatten och
sprinkleranläggning vara en och samma. Sprinklerinstallationen ska förses med kontrollerbar backventil
för säkerställande av återströmningsskydd (SS-EN 1717), enligt gällande byggregler.

Tid från att larmet inkommer till att första kommunala räddningsresurs
når kommunens samtliga delar
Tid från att larm inkommer till att första kommunala räddningsresurs når en händelse benämns
responstid.
Responstid är tiden från det att larm inkommit till larmcentral till dess att första räddningsenhet är på
plats. Angivna tider är en målsättning för 85 % av de insatser som genomförs inom typinsatsen.
Angiven förmåga avses att kunna påbörjas vid angiven responstid och i förekommande fall
responstiden + angivet antal minuter.
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Responstiden kan tillåtas vara längre under förutsättning att åtgärder vidtagits för en tidig upptäckt av
brand och larm av de boende och eller automatiska släckanordningar installerats.
Parallellt med begreppet responstid förekommer även begreppet insatstid. Skillnaden mellan begreppen
är att insatstid inte inkluderar larmbehandlingstid men att insatstid tar hänsyn till förberedelsetid på
plats, vanligen benämnt angreppstid. Enligt gällande avtal med SOS Alarm är den målsatta
larmbehandlingstiden 2 minuter medan angreppstiden regelmässigt sätts till 1 minut. Insatstiden
redovisas grafiskt i bild 1 nedan.
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Bild 1. Bild över responstid i minuter för att nå kumulativ befolkning vid brand och trafikolycka.
Under år 2020 kunde drygt 85 % av befolkningen nås med en responstid på 12 minuter. Andelen är en
ökning jämfört med hela perioden mellan år 2018-2020 som ger drygt 80 %. Inom 20 minuter nås nära
100 % av befolkningen.
På motsvarande sätt kan responstiden sättas i relation till antal händelser enligt bild 2 nedan.
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Bild 2. Bild över responstid som kumulativ fördelning över antal händelser vid brand och trafikolycka.
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Under år 2020 nåddes 84 % av händelserna med en responstid på 12 minuter eller mindre. Det är en
mindre förbättring jämfört med hela perioden mellan år 2018-2020.

Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsade åtgärder
I nuläget finns ingen planering för att formellt överlåta åt annan att vidta inledande begränsande
åtgärder. En förstudie är genomförd kring förutsättningarna att låta kommunala resurser nås av
räddningstjänstens larm och agera ifall de är först på plats. Förstudien resulterade i förutsättningarna är
begränsade och i nuläget sker ingen fortsatt utveckling i frågan.

Samverkan med andra aktörer
Samverkan inom RäddSam Halland beskrivs under Tillgång till resurser i samverkan med andra
kommuner ovan.
Räddningstjänsten har avtal med Region Halland avseende bland annat IVPA. 3 Vidare finns avtal med
kommunens Hemvårdsförvaltning avseende lyfthjälp. Räddningstjänsten följer även det nationella
avtalet för restvärderäddning.
Upparbetad samverkan med statliga aktörer sker inom ramen för geografiskt områdesansvar. Bland
annat sker samverkan med Länsstyrelsen Hallands län kring kommunens roll inom
kärnenergiberedskapen. På motsvarande vis sker samverkan med Sjöfartsverket och berörda aktörer
avseende flyg- och sjöräddningstjänst samt med Kustbevakningen avseende miljöräddning till sjöss.
Vad gäller de verksamheter i kommunen som klassas som farliga enligt LSO 2. kap 4 § sker löpande
samverkan kring förutsättningar för räddningsinsats. Det finns ett upparbetat samarbete med regionala
resurser från Släckmedelscentralen (SMC) avseende brandsläckning i oljedepån samt
flygplatsräddningstjänsten avseende flyghändelser. Resurser kopplade till farlig verksamhet beskrivs i
Tillgång till egna resurser ovan.

Varning och information till allmänheten
Varning och information till allmänheten i samband med räddningsinsatser ska vid behov tillgodoses
genom räddningsledarens försorg. Vid omedelbart hot mot liv, hälsa, egendom eller miljö sker varning
genom att ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) utfärdas via radio och TV. VMA kan vid behov
även utfärdas via sms. Utfärdade VMA finns tillgängliga via internet och vissa appar. I huvuddelen av
centralorten kan allmänhetens uppmärksamhet även påkallas genom användandet av utomhussignalen
viktigt meddelande via ljudsändare. Utomhussignalen kan utlösas från larmcentralen och HILL i Halmstad.
Räddningstjänsten kan även utfärda myndighetsmeddelande vid varningar som inte akut hotar liv, hälsa,
egendom eller miljö.
Hela Halmstads kommuns kommunikationsavdelning är en tillgänglig resurs vid sådana här tillfällen.
Räddningstjänsten svarar för underhåll av utrustning för utomhussignal inom kommunen.

3

IVPA – I väntan på ambulans.
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7.2 Beskrivning per olyckstyp
Räddningstjänsten beskriver sin operativa förmåga utifrån eftersträvade effekter som nås genom att
kravställande nyckeluppgifter påbörjas inom en uttalad responstid. Beskrivningen finns inom ett antal
typinsatser som indelas efter olyckstyp.
Begreppet responstid beskrivs utförligare under kapitel 7.2 nedan.

Brand i byggnad
Resurser av särskild vikt: Släckenhet, höjdenhet, vattenenhet, ledningsenhet.
I de fall byggnaders byggnadstekniska brandskydd är anpassat för utrymning via räddningstjänstens
stegar visar bild 3 den insatstid som kan påräknas i normalfallet. Förmåga för utrymning upp till 23
meter finns tillgänglig från huvudstationen i Halmstad centralort. Samtliga stationer har förmåga upp till
11 meter.
-10 min
10-15 min
15-20 min

Bild 3. Insatstid med beaktad anspännings- och angreppstid samt körtid utifrån NVDB. 4

4

NVDB – Nationella vägdatabasen, där bland annat hastighetsbegränsningar i vägtrafikmiljön anges.
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Effekt

Nyckeluppgift

Automatiskt brandlarm
Fastställa orsak till larm Hantera automatiskt brandlarm efter
instruktion.
Vid utbruten brand gäller respektive typinsats.
Brand i bostad
Omhänderta skadade
Fördröja skadeutvecklingen
Minimera skadeutfallet Livräddning
Beakta händelsens
Utrymma/inrymma
omfång
Begränsa brand i till startbrandcell
Släcka brand i startbrandcell
Minimera skador på miljön
Akut RVR (restvärdesräddning)
Brand i annat boende
Omhänderta skadade
Fördröja skadeutvecklingen
Minimera skadeutfallet Förstärka effekterna av de brandtekniska
Beakta händelsens
installationerna
omfång
Livräddning
Utrymma/inrymma
Begränsa brand i till startbrandcell
Släcka brand i startbrandcell
Minimera skador på miljön
Akut RVR (restvärdesräddning)
Källarbrand
Omhänderta skadade
Fördröja skadeutvecklingen
Minimera skadeutfallet Förstärka effekterna av ev brandtekniska
Beakta händelsens
installationer
omfång
Livrädda
Akut RVR (restvärdesräddning)
Vindsbrand
Omhänderta skadade
Fördröja skadeutvecklingen
Minimera skadeutfallet Livräddning
Beakta händelsens
Förhindra spridning till underliggande
omfång
utrymmen
Utrymma
Begränsa brand till startbrandcell
Släcka brand i startbrandcell
Minimera skador på miljön
Akut RVR (restvärdesräddning)
Brand i publik lokal
Omhänderta skadade
Fördröja skadeutvecklingen
Minimera skadeutfallet Förstärka effekterna av de brandtekniska
Beakta händelsens
installationerna
omfång
Livräddning
Utrymma/inrymma
Begränsa brand till startbrandcell
Släcka brand i startbrandcell
Plan Räddningsnämnden
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R = 12

R = 12
R+4
R+4
R+4

R = 12
R+4
R+4
R+4

R = 12
R+2
R+4
R = 12
R+4
R+4
R+4

R = 12
R+2
R+4
R+4
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Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång

Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång

Möjliggöra resursen
”Rökdykning” enl.
definition i AFS.

Minimera skador på miljön
Akut RVR (restvärdesräddning)
Brand i industriverksamhet
Förstärka effekterna av de brandtekniska
installationerna
Förhindra spridning utanför, vid ankomst,
berörda brandceller.
Livräddning
Vid utomhusanläggning förhindra spridning till
annat objekt
Släcka brand i startbrandcell
Minimera skador på miljön
Minimera skadekostnaderna
Akut RVR (restvärdesräddning)
Brand i lantbruksbyggnad
Förhindra spridning utanför, vid ankomst,
berörda, brandceller.
Underlätta utrymning av djur.
Förstärka effekterna av de brandtekniska
installationerna
Förhindra spridning till angränsande byggnader
Minimera skador på miljön
Akut RVR (restvärdesräddning)
Rökdykarinsats
En rökdykargrupp 20 min
Två rökdykargrupper under 40 min
En eller två rökdykargrupper kontinuerligt i 3
tim.

R = 12
R+2
R+4
R+4

R = 20
R+2
R+4
R+4

R=20
R + 15
R + 40

Brand utomhus
Resurser av särskild vikt: Släckenhet, vattenenhet, terrängenhet, slangutläggningsenhet, ledningsenhet.
Effekt

Nyckeluppgift

Responstid (R, min)

Brand ute
Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång
Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång

Plan Räddningsnämnden

Livräddning?
Undanröja risk för brandspridning till annat
objekt
Släcka brand i startobjekt
Minimera skador på miljön
Brand ute – terräng
Lokalisera branden, bedöma omfattning
Genomföra direkt släckning på brandområde
som understiger 200 meter i omkrets och då
branden är i anslutning till farbar väg.
Genomföra direkt släckning av mindre bränder
skilt från farbar väg.
Upprätta vattentransport över 1 000 meter
längs farbar väg

R = 15
R+3

R = 25
R+5
R + 30
R + 40
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Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång
Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång

Upprätta vattentransport över 600 meter i
terräng
Säkra brandens utbredning
Upprätta begränsningslinje på 800 meter längs
farbar väg.
Kontinuerligt kunna underhålla
begränsningslinjerna under 24 timmar
Ta emot och leda förstärkning från
tillkommande resurser upp till 10 styrkor
Minimera skador på miljön
Spillbrand 300 m 2
Skydda/rädda liv
Kontrollera brand i vätska med en yta av 300
m2
Släcka brand i vätska med en yta av 300 m2
Minimera skador på miljön
Brand i oljedepå
Släcka mindre uppkommen brand i byggnad
eller tekniska installationer e dyl.
Släcka brand i den största cisternen alternativt i
den största invallningen kring cisterner.
Kyla hotade cisterner till skydd mot antändning.
Förbereda för och ta emot SMC styrkan för en
gemensam släckinsats.
Ta emot och leda tillkommande resurser upp
till 10 styrkor
Minimera skador på miljön

R + 40
R + 60
R + 60

R = 15
R+5
R + 10
R = 12
R + 25
R + 45
R + 90

Trafikolycka
Resurser av särskild vikt: Släck/räddningsenhet, skyddsenhet, ledningsenhet.
Effekt

Förhindra följdolyckor
Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång

Plan Räddningsnämnden

Nyckeluppgift

En eller flera personbilar
Säkra olycksplatsen mot ytterligare skador.
Livsuppehållande åtgärd/första hjälpen mot 1-2
personer
Livsuppehållande åtgärder & första hjälpen till
3-4 personer
Förbereda för losstagning.
Losstagning av flera personer.
Skapa tillgänglighet för att kunna utföra
sjukvård
Samtidig losstagning av person från två olika
fordon
Transport av skadade till farbar väg.
Minimera skador på miljön

Responstid (R, min)

R = 12
R+2
R+4
R+4
R + 10
R + 15
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Förhindra följdolyckor
Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång

Tungt fordon inblandat
Säkra olycksplatsen mot ytterligare skador.
Livsuppehållande åtgärd/första hjälpen mot 1-2
personer
Livsuppehållande åtgärder & första hjälpen till
3-4 personer
Organisera stor skadeplats
Skapa tillgänglighet för att kunna utföra
sjukvård
Losstagning av flera personer.
Samtidig losstagning av två eller flera personer
Ta emot och leda flera tillkomande
resurser/styrkor.
Transport av skadade till farbar väg.
Minimera skador på miljön

R = 12
R+2
R+4
R + 10
R + 10
R + 15
R + 15

Olycka med farliga ämnen
Resurser av särskild vikt: Släckenhet, vattenenhet, ledningsenhet, kemresurs internt och externt.
Effekt

Om möjligt
omhänderta skadade
Begränsa skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång
Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång

Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång
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Nyckeluppgift

Först på plats
Livräddning – med enkel skyddsutrustning
Säkra olycksplats,
Indikering/avspärrning
Begränsa skadans utbredning
Minimera skada på miljön
Initial förmåga
Livräddande insats med begränsat skydd
Verka i skyddsutrustning – stänktät
kemikalieskyddsdräkt
Begränsa skadeutbredningen på olycksplats
genom att med enkla metoder:
Avleda vätskeläckage för att begränsa fritt fall
Täta utsläpp mindre utsläpp
Upptagning av vätska - 50 liter
Minimera skador på miljön
Begränsa gasavgivning från utsläpp på mark
Förstärkt förmåga
Livräddning av fastklämda personer vid
utflödet
Verka i skyddsutrustning – gastät
kemikalieskyddsdräkt med köldskydd
Begränsa skadeutbredningen på olycksplats:
Samla upp 200 liter vätska
Tvätta ner eller styra gasmoln
Begränsa utsläpp av kondenserad gas med
presenning

Responstid (R, min)

R = 15
R+2
R+4
R+4
R+5

R + 10
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Naturolycka
Resurser av särskild vikt: Släckenhet, terrängenhet, ledningsenhet.
Effekt

Minimera skadeutfallet

Nyckeluppgift

Generellt
Leda samhällets samlade insatser för att rädda
liv, begränsa skadekostnader och minimera
skada på miljön.
Skydda/säkra samhällsviktig verksamhet
Minimera skador på miljön

Responstid (R, min)

R = 20
R = 20

Drunkning
Resurser av särskild vikt: Släckenhet, räddningsdykarenhet, ledningsenhet.
Effekt

Omhänderta skadade

Omhänderta skadade

Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet

Nyckeluppgift

Först på plats
Rädda nödställd/a i vatten på ytan
Säkerställa senast kända position på nödställd
som försvunnit under ytan.
Initial förmåga
Rädda nödställd/a i vatten på eller strax under
ytan.
Undsätta person på isflak (kommunalt vatten)
Förstärkt förmåga
Livräddning av 1-2 personer i bil i vatten.

Sökning av nödställd, i enklare utrymmen i
fartyg under vatten, i syfte att rädda liv.
Utföra enklare arbete vattenytan på ett avvägt
djup mellan 0 – 20 m.
Räddning av nödställd under is
Efterforskning efter försvunnen under
vattenytan till dess att hopp om liv inte längre
finns.
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De delar av Nissan
som rinner genom
centralorten och
Halmstads hamn
R = 10.
Övriga vattendrag
inom R = 25
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Pågående dödligt våld
Resurser av särskild vikt: Släckenhet, höjdenhet, ledningsenhet.
Effekt

Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Underlätta för andra
aktörer

Nyckeluppgift

Responstid (R, min)

Generellt
Livräddning och första hjälpen
Varna, utrym, inrym allmänhet i skadeområdet

R = 12

Genomföra brandsläckning, losstagning eller
andra räddningsåtgärder
Bistå andra aktörer med åtgärder

Suicid
Resurser av särskild vikt: Släckenhet, höjdenhet.
Effekt

Omhänderta skadade
Minska mänskligt
lidande

Plan Räddningsnämnden

Nyckeluppgift

Responstid (R, min)

Generellt
Initiera kontakt med drabbad individ
Bistå andra aktörer med åtgärder

R = 12
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7.3 Ledning i räddningstjänsten
Räddningschefskapet upprätthålls av räddningschefen eller ställföreträdande räddningschef. Vid behov
utses tjänsteförrättande räddningschef.
Räddningschefens roll som räddningsledare enligt LSO 3 kap. 16 § är av räddningschefen delegerad till
befäl med sådan utbildning som krävs för behörighet att tjänstgöra som räddningsledare enligt
förordningen om skydd mot olyckor (2003:789) 3 kap 9§.
Räddningschefen ska se till att personalen har erforderlig utbildning och förmåga att lösa tilldelad
uppgift.
Följande ledningsresurser finns tillgängliga:
Funktion

Anspänning (min)

Område

Systemlednings- 1
chef

Bemanning

-

Inre befäl

1

1,5

Brandingenjör i
beredskap

1

Insatsledare
Styrkeledare
Enhetsledare

1
4-6
0-4

1,5 till
sambandsmedel.
Beredskap.
1,5
1,5-9
1,5-5

Tillikauppgift för brandingenjör i beredskap
samt TCB RVäst.
Bistår Inre befäl vid belastat system
Systemleder RäddSam N samt
Räddningstjänsten Båstad.
Insatsstödjer pågående händelser
Ledningsresurs primärt för Halmstad, Hylte,
Laholm och Båstad
Ledningsresurs primärt för Halmstad
Ledningsresurs för egen styrka
Arbetsledande resurs för egen styrka, utan
räddningsledarbehörighet

Tabell 4. Ledningsresurser
Ledning i räddningstjänsten kommer att påverkas av kommande förändringar utifrån projektet
Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) samt reglering av övergripande ledning.

Övergripande ledning
Resurser för övergripande ledning utgörs i första hand av inre befäl och systemledningschef enligt
beskrivning ovan. Den övergripande ledningen är utformad i enlighet med styrdokumentet Operativa
grunder inom RäddSam Halland. Den övergripande ledningen upprätthålls ständigt genom av beskrivna
funktioner bemannas.

7.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser
Organisationen ska kunna genomföra minst två samtidiga bränder i boende alternativt trafikolycka eller
kombination av de båda typolyckorna.
Uppkommer det behov på flera platser samtidigt, har räddningstjänsten begränsad förmåga att lösa
uppgiften. Genom systemledning inom RäddSam Halland optimeras resursutnyttjandet. Detta ökar
förmågan och uthålligheten när systemet blir belastat.
Plan Räddningsnämnden
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I praktiken innebär detta att Halmstad får tillgång till resurser från andra kommuner när det finns
behov men också att Halmstad är beredd att lämna resurser till förmån för annan kommun som är
drabbad. Då systemet är belastat kommer insatstiderna i vissa områden att öka samtidigt som delar av
förmågan kan utebli.
När situation som beskrivs ovan uppstår åligger det räddningschefen, eller en av denne utsedd, att
besluta om tillfälliga förändringar i utryckningsorganisationen för att på bästa sätt kunna bistå invånarna
i händelse av hjälpbehov.

7.5 Räddningstjänst under höjd beredskap
Räddningstjänsten stärker sedan 2018 planering och förmåga att verka under höjd beredskap. Arbetet
sker utifrån direktiv från nationell nivå. Strävan är att nå en förmåga för höjd beredsk ap som även kan
vara tillämpbar i fredstida kriser samt i en övergång till höjd beredskap.

Uppgifter enligt 8 kap. 2 § LSO
I återtagandet av förmåga vid höjd beredskap ingår det att beakta tillkommande uppgifter, där hänsyn
tas till regionala och nationella resurser.

8 Uppföljning, utvärdering och lärande
Utvärderingen av hur vi rör oss mot satta ambitioner görs av räddningsnämndens förvaltning via
uppföljningar av respektive verksamhet. Prioriterade delar kommer att arbetas in i verksamhetsplaner,
förvaltningsplaner eller andra relevanta planer årligen.
En del av verksamhetsuppföljningen som är särskilt utpekad i LSO är olycksundersökningar. Syftet
med kravet är att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen
har genomförts. Resultatet av undersökningarna skall återkopplas till aktörer som berörs av den aktuella
olyckan. Ansvaret för kommunens olycksundersökningar ligger hos räddningstjänsten.
Det övergripande målet för räddningstjänstens arbete med att undersöka hur insatsen genomförts vid
de räddningsinsatser personalen larmats ut till, syftar till att förbättra, effektivisera och öka kvaliteten
vid räddningsinsatser. Detta utförs genom att systematisk följa upp samt att genomföra fördjupade
insatsutvärderingar i de insatsrapporter som skrivs efter genomförda räddningsinsatser.
Inför varje år upprättas en verksamhetsplan. I denna redovisas vilka riktlinjer som gäller för aktuellt år
och vilka teman som i förväg utgör extra intressanta områden att fördjupa arbetet med. Fördjupade
utredningar görs såväl vid insatser som gått ovanligt bra likväl som de som gått mindre bra.
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Händelserapporten
Grunden för olycksundersökning utgörs av de händelserapporter (HRap) som upprättas efter varje
händelse som räddningstjänsten larmas ut till. I de fall händelsen är särskilt stor och omfattande, särskilt
allvarlig eller extra intressant kan utökade undersökningar genomföras. Dels som komplement som
bifogas händelserapporten, tex After Action Review (AAR) eller som särskild olycksutredning tex vid
dödsbrand.
För att uppnå tillräckligt god kvalitet på händelserapporterna fungerar idag tjänstgörande insatsledare
som kvalitetsgranskare av de händelserapporter som upprättas under dennes tjänstgöringspass.
Insatsledare är också den som svarar för att händelserapporten lever upp till LSO 3 kap 10 § i skälig
omfattning.
För att uppnå ovan beskrivna finns styr och stöddokument.





HRap, vilket reglerar vem som skriver och granskar händelserapporter
Riktlinjer för olycksundersökning, i vilken form dokumentation och utredning skall ske (nivå 1 3)
Lathund för platsundersökning, MSB
Vägledning för olycksundersökning, MSB

Lärandeprocessen
Inom ramen för lärandeprocessen genomförs förutom särskilda olycksutredningar även löpande
uppföljning av de händelser vi larmas ut till. Detta genomförs och återkopplas systematiskt och löpande
till egen organisation.




Veckouppföljning av händelserapporter
Månadsuppföljning av statistik
Tertial- årsrapport för lärande och erfarenheter i sin helhet

Inom ramen för lärandeprocessen samverkans löpande med andra viktiga aktörer. Tex polis,
ambulanssjukvård, SOS och kommunkoncernen. Här delges löpande erfarenheter och lärdomar i syfte
att bidra till en mer effektiv operativ verksamhet. Tex genom att flagga ut när riskerna för anlagd brand
ökar, när det är skogsbrandrisk eller när andra aktörer vidtar åtgärder som kan påverka vår operativa
verksamhet. Men även inom samhällsplaneringen tex rörande utryckningsvägar, räddningsvägar och
uppställningsplatser för högfordon.
För att uppnå ett gott lärande utgör insatsledande befäl en viktig roll i vardagslärandet. Dels som
kvalitetsgranskare och olycksundersökare, dels som länk tillbaka till operativa styrkor med de
erfarenheter som noterats inom ramen för lärande av olyckor.
Lärprocessen genomför löpande muntliga återkopplingar till egen organisation. Tex efter särskilda
olycksutredningar, tertial och årsrapporter osv. Detta sker till såväl RIB-personal, heltidspersonal,
befälsgrupper, förvaltningsledning och politiskt förtroendevalda.
Plan Räddningsnämnden
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Bilaga A: Dokumentförteckning
Nedan följer en förteckning över dokument som utgör underliggande dokument till
handlingsprogrammet.
Risk och sårbarhetsanalys för Halmstads kommun 2019
Trafiksäkerhetsplan Åtgärder 2021-2026
Plan för klimatanpassning
Kommunstyrelsens plan för vatten och VA
Omvärldsbevakning och förslag till handlingsplan
fallprevention
Plan för transportsystemet
Regional samverkansplan för pågående dödligt våld i
Halland.
Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025
Räddningschefens delegationsordning
Förordnande av räddningsledare
Samarbetsavtal SOS Alarm och räddningstjänsten
Operativa grunder RäddSam Halland
Ledningssystem Halmstad
Överenskommelse om samverkan i RäddSam-Halland
Lyfthjälpsavtal Hemvårdsförvaltningen
Samverkansavtal IVPA, Region Halland
Avtal restvärderäddning, Försäkringsbranschens
restvärderäddning, Brandskyddsföreningen

Beslutad KF 2019/00183
Beslutad 2021-03-22 Teknik- och
fritidsnämnden
Samrådsversion
Kommunstyrelsen 2021-04-06
Samrådsversion KS 2020-11-03
Hemvårdsförvaltningen 2020
Samrådsversion KS 2020-11-03
Länsstyrelsen Hallands län, 202105-19
Regionstyrelsen
Gällande från 2019-03-10
Gällande från 2021-08-01
RN 2019/00098, 2019-10-04,
2021-03-25
Gällande från 2016-03-10
Gällande från 2016-03-22
RN 2015/0015, 2015-07-16
RN 2021/00025, 2020-11-25
RN 2020/00053, 2020-04-27
RN 2020/00086, 2020-10-20

Bilaga B: Beskrivning av samråd
Räddningstjänsten har ansvarat för att driva arbetet med handlingsprogrammets del för räddningstjänst
samordnat med Kommunledningsförvaltningens arbete med handlingsprogrammets för
olycksförebyggande verksamhet.
Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för den förebyggande delen, Plan för
olycksförebyggande verksamhet.
Räddningsnämnden fastställer handlingsprogram för den operativa delen, Plan för räddningstjänst.
Inför fastställande av handlingsprogrammets båda delar har samverkan och remittering till följande
aktörer skett; Polismyndigheten Region Väst, Försvarsmakten, Trafikverket, Länsstyrelsen Hallands län,
Region Halland, Sjöfartsverket och Kustbevakningen. Räddningstjänsten Väst, Laholms kommun,
Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Ljungby kommun samt Båstads kommun.

Plan Räddningsnämnden
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Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten
Kartbilderna nedan anger med röd streckad linje gräns vid hamnarna i Halmstad, Grötvik och
Skallkroken. Havssidan om gränsen tillhör det område som faller under statens skyldigheter avseende
räddningstjänst. Motsatt sida tillhör hamnområde och faller därmed under kommunens skyldigheter.

Gränsdragningen utgår från ytterkant pirarmar samt inseglingsrännans sträckning på sjökort.

Gränsdragningarna för Grötvik och Skallkroken utgår från ytterkant pirarmar.
Plan Räddningsnämnden
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Ärende LBVAAB 2021/00396
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Kommunstyrelsen i Laholms kommun
Samhällsutvecklings strategigrupp

Fördjupning av översiktsplan för kustområdet - samråd
Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut
Laholmsbuktens VA AB beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag daterat 10 november 2021.
Sammanfattning av ärendet
Den dagvattenhantering som utförts de senaste åren i kustområdena är baserad på principen att
dagvatten från exempelvis gator och grönytor fördröjs före dagvattnet når dagvatten- och
dräneringsledningarna i gatorna.
De senaste utbyggnaderna har visat att Laholms kommun eller LBVA inte har laglig rättighet att
anlägga dagvatten- och dräneringsledningar i allmän platsmark eftersom det är enskilda fastighetsägare
respektive vägföreningar som är huvudman för den allmänna platsmarken.
Detta ger ökat stöd till varför frågan om huvudmannaskap är grundläggande att ta ställning till och
genomföra. Detta för att överhuvudtaget kunna återuppta utbyggnad av dagvattensystem i kustområdet
för att säkerställa önskvärt resultat respektive ekonomiskt hållbara förutsättningar för densamma.
LBVA har även identifierat behov av att avlasta spillvattenledningssystemet i kustområdet. Detta för att
skapa utrymme för tillkommande spillvattenbelastningar som följer av den tillkommande bebyggelsen.
Förberedande arbete har redan skett i samband med tidigare ledningsförnyelse i Birger Pärs väg. Denna
nya huvudledning kommer också skapa förutsättningar för att ansluta förväntad framtida bebyggelse på
sträckan däremellan.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av tjänstepersoner i bolaget.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Fördjupning av översiktsplan för kustområdet omfattas av kuststräckan från norr till söder i
kommunen med orterna Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Området sträcker sig också öster om
E6 och omfattar Skottorp, Mellby Företagspark och norrut mot Åmot.
Kustområdets utvecklings utgår ifrån att inte påverka vattenkvaliteten i Laholmsbukten eller vattendrag.
I kustområdet föreslås några större utbyggnadsområden där man kan hantera dagvattenhantering
samlat. Mindre förtätningar ska inte påverka ytors möjlighet till fördröjning eller skära av vattnets
rinnvägar
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År 2040 ska kustområdet vara tåligt för ett föränderligt klimat med grönytor som kan hantera skyfall
och ett dagvattensystem som bidrar till en bra vattenkvalitet i Laholmsbukten.
Analys och förslag
LBVA ställer sig positiv till den fördjupade översiktsplanen för kustområdet men framför
nödvändigheten av väl övervägda och planerade dagvattenåtgärder, inte bara vid nya
exploateringsområden, utan även vid områden som planeras förtätas.
LBVA har även identifierat behov av att avlasta spillvattenledningssystemet i kustområdet. Detta för att
skapa utrymme för tillkommande spillvattenbelastningar som följer av den tillkommande bebyggelsen.
Denna avlastning planeras ske genom komplettering med en ny huvudledning för spillvatten mellan
norra kustområdet och Ängstorps reningsverk. Förberedande arbete har redan skett i samband med
tidigare ledningsförnyelse i Birger Pärs väg. Denna nya huvudledning kommer också skapa
förutsättningar för att ansluta förväntad framtida bebyggelse på sträckan däremellan.
Under rubrikerna Markanvändning – Grönområden och dagvattenhantering koncentreras
Laholms kommuns ställningstagande samt kommunens reflexioner angående konsekvenser för just
dagvattenhantering enligt nedan:
År 2040 ska kustområdet vara tåligt för ett föränderligt klimat med grönytor som kan hantera skyfall och ett dagvattensystem som bidrar till en bra vattenkvalitet i Laholmsbukten.

Ställningstagande

Dagvattensystemet ska gradvis byggas ut i kustområdet. Det är utbyggt i anslutning till nya utvecklingsprojekt. I södra
Skummeslövsstrand är systemet mer sammanhängande än i övriga delar väster om E6. En bidragande faktor är att
områdena ursprungligen har varit fritidsområde och traditionellt var dagvattensystemen enskilda i kustområden.
I Skottorp finns ett utbyggt och fungerande dagvattensystem.
En utredning för att ta över kustområdets allmänna platsmark, som gator och grönområden, med kommunalt
huvudmannaskap har upprättats. Det finns tre scenarior för hur detta skulle kunna hanteras.


Alternativ 1: Kommunen tar över huvudmannaskapet för allmän plats överallt.



Alternativ 2: Huvudmannaskapet förblir fortsättningsvis enskilt överallt.



Alternativ 3: Kommunen tar successivt över huvudmannaskapet vid strategiskt utvalda områden, exempelvis i
samband med dagvattenutbyggnad. Kommunen säger upp eventuella driftavtal och driftåtaganden med
vägföreningar och vägföreningens styrelse väcks till liv, antingen på fastighetsägarnas initiativ eller genom
förordnande av en syssloman på kommunens initiativ.

Ställningstagande

De grönområden som finns i kustområdet är framförallt viktiga för att hantera skyfall men de är också viktiga för att
kunna fördröja och rena dagvatten tills ett ledningsnät finns utbyggt. Kommunen är inte huvudman för dessa och ett
sammanhållet system kräver ett allmänt huvudmannaskap. Tills dess att ledningssystemet är utbyggt hanteras dagvatten
fortsatt inom befintlig grönstruktur och på tomtmark. Grönområden i kustområdet är värdefulla för att kunna hantera
ett förändrat klimat som skyfall och värmeböljor.
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Laholms kommun behöver upprätta en policy för hantering av kommunalt huvudmannaskap innan den fördjupade
översiktsplanen för kustområdet går ut på granskning.

Konsekvenser





Utan ett utbyggt dagvattensystem finns risk för läckage till havet eller grundvattnet vilket kan försämra
vattenkvaliteten.
Utan ett utbyggt dagvattensystem ligger ett stort ansvar på den enskilde fastighetsägaren.
En utbyggnad av dagvattensystem i kusten innebär stora investeringar.
Området är mer känsligt för ett föränderligt klimat utan en helhetslösning.

Just meningen - Laholms kommun behöver upprätta en policy för hantering av kommunalt huvudmannaskap innan
den fördjupade översiktsplanen för kustområdet går ut på granskning. – anser LBVA är av yttersta vikt för att
komma vidare i dagvattenhanteringen, i synnerhet i kustområdena. Den dagvattenhantering som utförts
de senaste åren i kustområdena är baserad på principen att dagvatten från exempelvis gator och
grönytor fördröjs före dagvattnet når dagvatten- och dräneringsledningarna i gatorna. Att ändra denna
princip är inte genomförbart eftersom höjdförutsättningarna i kustområdet generellt sett inte medger
traditionella dagvattenledningssystem. Dagvattensystem måste utformas som tröga system med lokalt
omhändertagande som medför fördröjning innan avledning till dagvatten- och dräneringsledningar i
mindre dimensioner för att få tillräcklig lutning fram till recipienten som trots allt måste vara
Laholmsbukten i den dimensionerande situationen.
De senaste utbyggnaderna har visat att Laholms kommun eller LBVA inte har laglig rättighet att
anlägga dagvatten- och dräneringsledningar i allmän platsmark eftersom det är enskilda fastighetsägare
respektive vägföreningar som är huvudman för den allmänna platsmarken. Att söka ledningsrätt som
grund för att få anlägga dagvatten- och dräneringsledningar ger inte rätt att bygga om
gatukonstruktionen för att ta hand om dagvatten från gator/allmän platsmark. Därför är det alternativet
inte långsiktigt hållbart som grund för utbyggnad av dagvattensystem eftersom det inte möjliggör att ta
hand om en stor del av det dagvatten som kommer från den allmänna platsmarken som utgör grunden
till behovet av samlad avvattning. Detta ger också ökat stöd till varför frågan om huvudmannaskap är
grundläggande att ta ställning till och genomföra. Detta för att överhuvudtaget kunna återuppta
utbyggnad av dagvattensystem i kustområdet för att säkerställa önskvärt resultat respektive ekonomiskt
hållbara förutsättningar för densamma.
Även då utbyggnad av dagvattensystem och ny huvudledning för spillvatten vid kusten innebär stora
investeringar så anser LBVA att utbyggnaden är nödvändig för fortsatt exploatering. Det nuvarande
rättsläget innebär att kostnaderna måste fördelas mellan fastighetsägarna, LBVA och Laholms
kommun. Då behovet av klimatanpassning hanteras på nationell nivå kan detta komma att påverka de
lagar som Laholms kommun, LBVA samt enskilda fastighetsägare behöver rätta sig efter. Detta kan
öppna för mer kreativa dagvattenlösningar och ansvarsfördelningar med ett helhetsperspektiv i stället
för ett perspektiv uppdelat på olika parter.
Frågan om hur den kvarvarande tomtytan inom planområdet för Hedhusets tidigare reningsverk ska
nyttjas är ännu inte avgjord. Ur LBVAs synvinkel ska ytan återställas så enkelt som möjligt och
säkerställa en god tillgänglighet och ge minimal risk för störning av omgivningen för att inte LBVA ska
påföras ansvar för andra åtgärder än vad som är nödvändiga kostnader för just LBVA.
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Fastigheten samägas till lika delar av Laholms och Båstads kommuner och i det fall kommunerna
bestämmer sig för och får tillåtelse att använda ytan för andra ändamål ska det ske på sådant sätt att
VA-kollektiven i Laholms och Båstads kommuner inte drabbas av andra kostnader än vad som
kommer av den planerade rivningen av kvarvarande anläggningsdelar samt återställning till sand- och
grusytor.
Konsekvenser av förslaget
Förutom de konsekvenser som Laholms kommun har nedtecknat, under föregående stycke, anser
LBVA att utbyggnad av dagvattenhantering i kustområdena är nödvändig för fortsatt exploatering, samt
komplettering av en tillkommande huvudledning för spillvatten.
Ärendets beslutsgång
Beslutet skickas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Yttrande daterat 10 november 2021
Information om beslutet
Laholmsbuktens VA AB

Mattias Leijon, verkställande direktör
Kim Söderberg, avdelningschef
Handläggare, Per-Ola Larsson
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Samrådsyttrande fördjupning av översiktsplan för kustområdet
Den dagvattenhantering som utförts de senaste åren i kustområdena är baserad på principen att
dagvatten från exempelvis gator och grönytor fördröjs före dagvattnet når dagvatten- och
dräneringsledningarna i gatorna.
De senaste utbyggnaderna har visat att Laholms kommun eller LBVA inte har laglig rättighet att
anlägga dagvatten- och dräneringsledningar i allmän platsmark eftersom det är enskilda fastighetsägare
respektive vägföreningar som är huvudman för den allmänna platsmarken.
Detta ger ökat stöd till varför frågan om huvudmannaskap är grundläggande att ta ställning till och
genomföra. Detta för att överhuvudtaget kunna återuppta utbyggnad av dagvattensystem i kustområdet
för att säkerställa önskvärt resultat respektive ekonomiskt hållbara förutsättningar för densamma.
LBVA har även identifierat behov av att avlasta spillvattenledningssystemet i kustområdet. Detta för att
skapa utrymme för tillkommande spillvattenbelastningar som följer av den tillkommande bebyggelsen.
Förberedande arbete har redan skett i samband med tidigare ledningsförnyelse i Birger Pärs väg. Denna
nya huvudledning kommer också skapa förutsättningar för att ansluta förväntad framtida bebyggelse på
sträckan däremellan.

Laholmsbuktens VA AB

Roland Norrman, ordförande

Mattias Leijon, VD
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Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

Katinka Lovén <katinka.loven@laholm.se>
den 13 september 2021 15:24
Kommunstyrelsen; Kultur och utvecklingsnämnden;
Samhällsbyggnadsnämnden; Socialnämnden; Barn och ungdomsnamnden;
Diarium LBVA
Fördjupning av översiktsplan för kustområdet - samråd
FÖP kustområdet Laholms kommun -remissbrev om samråd.pdf

Hej
Översänder fördjupning av översiktsplan för kustområdet i Laholms kommun på samråd. Samråd pågår
tom den 26 november, se bilaga.
Med vänlig hälsning
Katinka Lovén
Översiktsplanearkitekt/landskapsarkitekt LAR/MSA

Laholms kommun, Samhällsutvecklings strategigrupp
Direktnr: 076-516 78 35
E-post: katinka.loven@laholm.se
Besöksadress: Humlegången 6
Postadress: 312 80 Laholm
www.laholm.se
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SAMRÅD – Fördjupning av översiktsplan för kustområdet
Kommunstyrelsen beslutade den 17 augusti 2021 att godkänna fördjupning av översiktsplan för
kustområdet för samråd.
I fördjupning av översiktsplan för kustområdet utreds kustområdets framtid med sikte på 2040.
Kustområdet omfattar inte bara Mellbystrand och Skummeslövsstrand utan även Skottorp,
Mellby Företagspark och norrut mot Åmot. Karta över området finns i handlingen.
Under samrådstiden finns fördjupning av översiktsplan för kustområdet tillgänglig på Laholms
kommuns hemsida: www.laholm.se/fop Handlingen är helt digital. Direktlänk till handlingen:

https://storymaps.arcgis.com/collections/7ca5f74a09054c6cbb1bfe6a69f4aa7f

Samrådstiden är den 14 september 2021 till och med den 26 november 2021.
Den 27 november 2020 har ett avgränsningssamråd hållits avseende miljöbedömning med
Länsstyrelsen. Aspekter där betydande miljöpåverkan inte kan uteslutas finns redovisat i
miljökonsekvensbeskrivningen i den digitala handlingen.
Synpunkter lämnas senast den 26 november 2021 till:
Kommunstyrelsen
”Fördjupning av översiktsplan för kustområdet”
Laholms kommun
312 80 Laholm
kommunstyrelsen@laholm.se
Det kommer ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter under granskningen.
Översiktsplanen är på samråd enligt 3 kap 8-11 §, plan- och bygglagen
(PBL 2010:900). Samråd sker även kring upprättad miljökonsekvensbeskrivning.
Samhällsutveckling
Katinka Lovén
Översiktplanerare

Laholms kommun, Kommunstyrelsen
Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6
Växel: 0430-150 00. www.laholm.se
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Ärende LBVAAB 2021/00384
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen

Samråd för nya avfallsföreskrifter
Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att avge yttrande enligt förslag daterat 2021-10-27.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande avfallsföreskrifter för Halmstads kommun beslutades 2018-12-19 av kommunfullmäktige
(KF §216). Sedan antagandet har det skett förändringar både i miljöbalken och i omvärlden som
medför revideringsbehov av föreskrifterna.
Nya avfallsföreskrifter planeras för beslut i kommunfullmäktige under våren 2022.
Det är av stort värde för LBVAs verksamhet att avfallsföreskrifterna bidrar till en bra avfallshantering
som minimerar utsläpp till avlopp, fulspolning och nedskräpning omkring LBVAs anläggningar.
Ett av förslagen till förändringar i avfallsföreskrifterna är att underlätta för verksamheter att utöka
tömningsintervallet för fettavskiljare. LBVA ser gärna att bolaget i sin roll som företrädare för VAhuvudmannen blir konsulterad innan miljönämnden beslutar om utökat intervall. På detta vis har
LBVA möjlighet att kontrollera i ledningsnätsanläggningen huruvida detta verkar vara lämpligt hos den
aktuella verksamheten.
Ärendets beredning
Handläggare från Laholmsbuktens VA AB har varit delaktiga i framtagandet av samrådsförslaget.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Nuvarande avfallsföreskrifter för Halmstads kommun beslutades 2018-12-19 av kommunfullmäktige
(KF §216). Sedan antagandet har det skett förändringar både i miljöbalken och i omvärlden som
medför revideringsbehov av föreskrifterna.
Den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken (1998:808) och en ny
avfallsförordning (SFS 2020:614) i kraft. Ändringarna handlar bland annat om att definitionen
kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret enligt 15 kap.
20§ revideras.
I januari 2022 får kommunen nytt ansvar för insamling av returpapper när producentansvaret upphör
(förordning 2018:1463 samt 1 kap. 10§ avfallsförordningen.
Sedan 2019 pågår det förvaltningsövergripande projektet ”säker sophämtning” mellan HEM, KLF och
TFF. Genom aktivt arbete har vår kunskap och förståelse ökat och en rekommendation från
branschorganisationen Avfall Sverige är att justera specifika paragrafer.
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Under rådande pandemi har bygg- och miljöförvaltningen uppmärksammat orimliga och oflexibla krav
kring tömning av fettavskiljare, vilket påverkar näringslivet negativt.
Enligt 15 kap. 42§ miljöbalken ska kommunen innan antagande på lämpligt sätt och i skälig omfattning
samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse samt ha en
granskningsutställning under minst fyra veckor. Nya avfallsföreskrifter planeras för beslut i
kommunfullmäktige under våren 2022.
I remissen vill kommunledningsförvaltningen ha synpunkter på förslaget.
1. Vad betyder förslagen i avfallsföreskrifterna för nämndens/styrelsens verksamhetsområde?
2. Vilka synpunkter vill remissinstansen framföra angående innehållet i avfallsföreskrifterna?

Analys och förslag
Vid denna typ av uppdatering av befintliga dokument är jämförelsenyckeln som bifogats remissen
värdefull och underlättar bedömningen av underlaget avsevärt.
1. Vad betyder förslagen i avfallsföreskrifterna för nämndens/styrelsens verksamhetsområde?

Det är av stort värde för LBVAs verksamhet att avfallsföreskrifterna bidrar till en bra avfallshantering
som minimerar utsläpp till avlopp, fulspolning och nedskräpning omkring LBVAs anläggningar.
Angående fettavskiljare är avsaknad av avskiljare vid behov samt bristfällig skötsel av de anläggningar
som finns ett pågående problem som påverkar LBVAs verksamhet negativt då det skapar
förträngningar och slitage på ledningsnätsanläggningen.
2. Vilka synpunkter vill remissinstansen framföra angående innehållet i avfallsföreskrifterna?

Utvecklingen av definitionen i 2 § punkt 5 angående enskilda avloppsanläggningar förtydligar begreppet
väl. ”Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, minireningsverk
och andra motsvarande anläggningar om anläggningen endast används för hushållsspillvatten eller
spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten eller latrin från torrtoaletter
och andra jämförliga lösningar. ”
LBVA ser gärna att bolaget i sin roll som företrädare för VA-huvudmannen blir konsulterad innan
miljönämnden beslutar om utökat intervall för tömning av fettavskiljare. På detta vis har LBVA
möjlighet att kontrollera i ledningsnätsanläggningen huruvida den aktuella verksamheten verkar ha en
väl fungerande fettavskiljning och bedöma om ledningsnätsanläggningen missgynnas av ett utökat
tömningsintervall.

Konsekvenser av förslaget
Förslaget ökar flexibiliteten och förenklar förändringar för verksamheter i Halmstads kommun.
Konsulteras LBVA enligt förslag angående fettavskiljare ökar även LBVAs kunskap om ledningsnätet
och dess anslutningar vilket bidrar till ett förbättrat uppströmsarbete som kan minska riskerna för
störningar i leveransen av hållbara vattentjänster.
2(3)
Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad
035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se

162

Tjänsteskrivelse
Laholmsbuktens VA AB
2021-10-05
LBVAAB 2021/00384

Ärendets beslutsgång
Tjänsteskrivelse, protokollsutdrag och yttrande daterat 2021-10-27 överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Yttrande daterat 2021-10-27
Information om beslutet
Kommunstyrelsen och handläggare på kommunledningsförvaltningen informeras om beslut från
styrelsen för Laholmsbuktens VA AB.
Laholmsbuktens VA AB
Mattias Leijon, verkställande direktör
Handläggare, Emma Johansson, Miljö- o Processingenjör
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Samråd för nya avfallsföreskrifter
Laholmsbuktens VA AB har tagit del av samrådshandlingarna för nya avfallsföreskrifter och har
följande synpunkter.


Vid denna typ av uppdatering av befintliga dokument är jämförelsenyckeln som bifogats
remissen värdefull och underlättar bedömningen av underlaget avsevärt.

1. Vad betyder förslagen i avfallsföreskrifterna för nämndens/styrelsens verksamhetsområde?
 Det är av stort värde för LBVAs verksamhet att avfallsföreskrifterna bidrar till en bra
avfallshantering som minimerar utsläpp till avlopp, fulspolning och nedskräpning omkring
LBVAs anläggningar.



Angående fettavskiljare är avsaknad av avskiljare vid behov samt bristfällig skötsel av de
anläggningar som finns ett pågående problem som påverkar LBVAs verksamhet negativt då det
skapar förträngningar, slitage och stopp på ledningsnätsanläggningen.

2. Vilka synpunkter vill remissinstansen framföra angående innehållet i avfallsföreskrifterna?
 Utvecklingen av definitionen i 2 § punkt 5 angående enskilda avloppsanläggningar förtydligar
begreppet väl. ”Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare,
fosforfällor, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar om anläggningen endast
används för hushållsspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar
hushållsspillvatten eller latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar. ”



LBVA ser gärna att bolaget i sin roll som företrädare för VA-huvudmannen blir konsulterad
innan miljönämnden beslutar om utökat intervall för tömning av fettavskiljare. På detta vis har
LBVA möjlighet att kontrollera i ledningsnätsanläggningen huruvida den aktuella verksamheten
verkar ha en väl fungerande fettavskiljning och bedöma om ledningsnätsanläggningen
missgynnas av ett utökat tömningsintervall.

Laholmsbuktens VA AB
Roland Norrman, ordförande
Mattias Leijon, VD
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

KS § 208

Sammanträdesdatum
2021-08-31

Sida
1(2)

Dnr KS 2021/00231

Beslut om samråd för riktlinjer för avfallshantering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsförslag på riktlinjer för avfallshantering
i Halmstads kommun och skicka dessa på samråd till kommunens berörda nämnder och
bolag samt myndigheter.
Ärendet
Nuvarande avfallsföreskrifter för Halmstads kommun beslutades 2018-12-19 av
kommunfullmäktige (KF §216). Sedan antagandet har det skett förändringar både i
miljöbalken och i omvärlden som medför revideringsbehov av föreskrifterna.
Föreliggande förslag utgör kommunens nya riktlinjer för avfallshantering, i dagligt tal
benämnt avfallsföreskrifterna.
Enligt 9 kap. 8§ avfallsförordningen (2020:614) ska en översyn av renhållningsordningen
(avfallsplan + avfallsföreskrifter) göras minst vart fjärde år och vid behov uppdateras,
men sammantaget bedöms det inte vara rimligt att invänta en större översyn av helheten
sammantaget utan avfallsföreskrifterna behöver uppdateras redan nu. Processen att
uppdatera avfallsplanen är dessutom mer tidskrävande. Mål och åtgärder i avfallsplanen
håller på att ses över i en halvtidsuppföljning. Föreslagna justeringar i
avfallsföreskrifterna bedöms inte påverka innehållet i avfallsplanen.
Enligt 15 kap. 42§ miljöbalken ska kommunen innan antagande på lämpligt sätt och i
skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett
väsentligt intresse samt ställas ut för granskning under minst fyra veckor. Beslutet gäller
samrådsförslag på avfallsföreskrifter för Halmstads kommun. Samrådstiden beräknas
pågå i åtta veckor, fram till och med den 29 oktober 2021. Under början av 2022
kommer granskningsskedet. Beslut om nya avfallsföreskrifter kommer att fattas under
våren 2022.
De justeringar som gjorts i samrådsförslaget till nya avfallsföreskrifter är huvudsakligen
lagstyrda enligt miljöbalken. Portalparagrafen (1 kap. 1§) anger att bestämmelserna i
miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Utifrån detta har det
bedömts att ingen fördjupad hållbarhetsanalys krävs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-08-31

Kommunstyrelsen

Sida
2(2)

Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2021-08-17, KSU § 132
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i samråd med Halmstads
Energi och Miljö AB, bygg- och miljöförvaltningen samt Laholmsbuktens VA AB.
Kommunjurist har konsulterats.
Kommunstyrelsen, 2021-05-12, KS § 138
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2021-05-04, KSU § 91
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsförslag på riktlinjer för avfallshantering
i Halmstads kommun och skicka dessa på samråd till kommunens berörda nämnder och
bolag samt myndigheter.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.
_______
Justeringsdag

2021-09-02

Sekreterare

Susanne Johansson

Ordförande

Jonas Bergman (§§ 190-203, 205-219)

Justerare

Kristina Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

alexandra.sandberg@halmstad.se
den 6 september 2021 13:30
Diarium HEM; diariumhfab@hfab.se; Diarium LBVA
Samråd för nya avfallsföreskrifter - Handlingar för ärende
202100231, KF riklinjer för avfallshantering (avfallsföreskrifter)
Beslut-202100231-KS-§ 208.pdf; jämförelsenyckel nya mallen.pdf;
KF riktlinjer för avfallshantering - samrådsversion.pdf; Svarsbilaga
samrådsremiss.pdf; Remissmissiv.pdf

Hej

Kommunstyrelsen har beslutat att uppdatera sina avfallsföreskrifter. Här kommer
samrådsförslaget på remiss.
Observera att uppdateringen endast gäller avfallsföreskrifterna och inte kommunens avfallsplan.
Önskar ni avfallsplanen vänligen kontakta avsändaren.
Senaste svarsdag 2021-10-29

Med hjärtliga hälsningar

Alexandra Sandberg
Hållbarhetsstrateg med inriktning på cirkulära flöden
0766-95 49 70

Halmstads kommun
Strategi och utredning, kommunledningsförvaltningen

Aktuella handlingar för ärende 202100231, KF riklinjer för avfallshantering (avfallsföreskrifter)
bifogas detta e-postmeddelande
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Jämförelsenyckel
mellan nuvarande avfallsföreskrifter och
samrådsversion för nya föreskrifter

Kommunledningsförvaltningen
168

Genomförda förändringar





















Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts med ”avfall under kommunalt ansvar” i enlighet
med uppdatering som gjordes i miljöbalken under 2020. Följden blir att ändringar har
gjorts på många ställen i avfallsföreskrifterna efter rekommendation från Avfall Sverige.
Begreppet ”renhållaren” har ändrats till HEM (Halmstads Energi och Miljö AB) för att
göra texten mer lättläst och mindre byråkratisk.
Begreppet ”små” avloppsanläggningar har ändrats till ”enskilda” avloppsanläggningar
enligt ny terminologi i miljöbalken.
I 13§ har ett nytt stycke lagts till som anger att HEM tillhandahåller särskild på se för
matavfall, i syfte att tydliggöra att det är just den påsen som ska användas vid
matavfallsinsamling.
Ett stycke i 15§ har tagits bort eftersom fettavskiljare är en typ av behållare och det redan
framgår av paragrafen vad som gäller för behållare.
I 17§ 8 st. har en mening lagts till som möjliggör en mer miljöanpassad slamtömning.
En bisats i 19§ har tagits bort efter rekommendation från Avfall Sverige.
Utökat tömningsintervall för fettavskiljare har lagts till i 32§, vilket medfört viss
omskrivning av paragrafen.
En sammanslagning av 33a§ och 33b§ har gjorts för att förenkla för invånare att ha
gemensamma avfallsbehållare och samtidigt flyttas handläggningen från miljönämnden till
HEM. I praktiken innebär detta att avgiften som miljönämnden tagit ut för handläggning
av ärende till invånare som källsorterar bra och vill dela kärl med en granne försvinner.
En ny paragraf (36§) har lagts till som möjliggör för miljönämnden att medge dispenser
för frågor som inte specificerats i avfallsföreskrifterna.
På några ställen har specifika meningar tagits bort eftersom dessa bedömts vara inaktuella.
Ytterligare tillägg har gjorts på några ställen i avfallsföreskrifterna i syfte att förtydliga
olika aspekter.
Bilaga 1 har justerats i enlighet med rekommendation från Avfall Sverige.
Bilaga 2 har justerats i enlighet med önskemål från HEM.
Bilaga 3 har utgått efter önskemål från HEM och mot bakgrund att det inte är flexibelt i
verksamheten att ha en fastställd lista med vilka avfallsbehållare som ska/får användas när
specifika behov i verkligheten kan se helt annorlunda ut.
Bilaga 4 (ny bilaga 3) har uppdaterats med hänsyn till lärdomar som gjorts i projektet
”säker sophämtning”.

Läsinstruktion för detta dokument
Fetmarkerad text i kolumn ”kommunstyrelsens samrådsversion nya avfallsföreskrifter” är
förslag på tillagd/justerad text. Genomstruken text i samma kolumn är förslag på text som ska
utgå.
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Avfallsföreskrifter
§
1

2

NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER
KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF § 216
Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken
(1998:808) och 74-75 §§ avfallsförordningen
(2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa
föreskrifter för avfallshantering i Halmstads kommun.

SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER
KOMMUNSTYRELSEN
Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken
(1998:808) och 9 kap. 1-2§§ avfallsförordningen
(2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa
föreskrifter för avfallshantering i Halmstads kommun.

Fö ljan d e termer och begrepp används i dessa
föreskrifter med de betydelser som anges här:

Följande termer och begrepp används i dessa
föreskrifter med de betydelser som anges här:

1. Med hushållsavfall avses d etsam m a so m i 15 kap .
3 § m iljö b alken , d et vill säga avfall som kommer
från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet.

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15
kap. 3 § miljöbalken det vill säga avfall som
kommer från hushåll och sådant avfall från andra
källor som till sin art och sammansättning liknar
avfall från hushåll, med undantag för vad som
anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna.

a) Med kärlavfall avses den del av hushållsavfallet
som får läggas i kärl. Med kärlavfall jämställs även
säckavfall, för de hämtställen som har säck istället
för kärl.
b) Med grovavfall avses hushållsavfall som är så
tungt eller skrymmande eller har egenskaper som
gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl.
c) Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall
som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid
bostadshus.

a) Med avfall under kommunalt ansvar avses
kommunalt avfall inklusive avfall under
kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 §
miljöbalken.
b) Med kärlavfall avses den del av avfallet under
kommunalt ansvar som får läggas i kärl. För
avfall som får läggas i kärl se bilaga 1. Med
kärlavfall jämställs även säckavfall, för de
hämtställen som har säck istället för kärl.

d) Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som
är avfall och som är markerat med* i bilaga 4 till
avfallsförordningen eller som omfattas av
föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 §
avfallsförordningen.

c) Med grovavfall avses avfall under kommunalt
ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att
samla in i kärl.

e) Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13
§ förordningen (2014:1075) om producentansvar
för elutrustning.

d) Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt
nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet med
definitionen i 1 kap. 5 § 1 p avfallsförordningen
som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid
bostadshus.

f) Med före detta livsmedel avses butiksavfall av
animaliskt ursprung enligt förordningarna
1069/2009/EG och 142/2011/EU.
g) Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart
avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger,
storkök, butiker och liknande och som skulle
kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel
och som utgör hushållsavfall. I begreppet
matavfall som utgör hushållsavfall ingår också
avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel
såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur
förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten
tank. Förutom detta ingår också skal, ben och
liknande som visserligen inte är mat men ändå
intimt förknippat med mat. Butiksavfall av

e) Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3
avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med
en avfallskod markerad med en asterisk (*).
f) Med konsumentelavfall (även kallat elavfall)
avses detsamma som i 13 § förordningen
(2014:1075) om producentansvar för elutrustning.
g) Med före detta livsmedel avses butiksavfall av
animaliskt ursprung enligt förordningarna
1069/2009/EG och 142/2011/EU.
h) Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart
avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger,
storkök, butiker och liknande och som skulle
kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel
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§

NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER
KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF § 216
animaliskt ursprung utgör dock före detta
livsmedel i enlighet med punkten (f) ovan.
h) Med restavfall avses sorterat brännbart kärlavfall.
Med detta avses det avfall som kvarstår när
matavfall, farligt avfall, förpackningar,
returpapper, el- avfall och annat avfall som
omfattas av producentansvar, har sorterats ut från
hushållets kärlavfall.
2. Definitioner av vissa andra avfallsslag finns i bilaga 1
till dessa föreskrifter.

SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER
KOMMUNSTYRELSEN
och som utgör avfall under kommunalt ansvar.
I begreppet matavfall som utgör avfall under
kommunalt ansvar ingår också avfall som hälls
ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller
livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall
detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta
ingår också skal, ben och liknande som visserligen
inte är mat men ändå intimt förknippat med mat.
Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock
före detta livsmedel i enlighet med punkten (g)
ovan.

3. Med fastighetsinnehavare avses den som är
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som
fastighetsägare.

i) Med restavfall avses sorterat brännbart kärlavfall.
Med detta avses det avfall som kvarstår när
matavfall, farligt avfall, returpapper,
förpackningar, elavfall och annat avfall som
omfattas av producentansvar, har sorterats ut från
hushållets kärlavfall.

4. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att
omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att
bruka eller nyttja fastighet.

j) Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet
med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från byggoch rivningsarbeten.

5. Med behållare avses kärl, container,
bottentömmande behållare, latrinbehållare,
fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av
hushållsavfall.

k) Med bygg- och rivningsavfall som inte
producerats i en yrkesmässig verksamhet
avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten
miljöbalken. Denna punkt gäller från 1 januari

6. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank,
slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra
motsvarande anläggningar som ger upphov till
hushållsavfall.

2. Med fastighetsinnehavare avses den som är
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som
fastighetsägare.

7.Med hämtningsställe avses den plats som enligt dessa
föreskrifter (19 §) avfallsbehållare ska stå på när
avfallet hämtas av renhållaren.

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att
omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att
bruka eller nyttja fastighet. En anordnare av till
exempel en offentlig tillställning eller allmän
sammankomst klassas som en
nytjanderättshavare.

8. Verksamheter
Alla fastigheter där det uppstår hushållsavfall men som
inte räknas som privathushåll. Exempel på
verksamheter är företag, föreningar, restauranger,
affärer, kontor, skolor, vårdinrättningar, o.s.v.
9. Fastighetsgräns
Med fastighetsgräns avses fastighetens gräns närmast
hämtningsfordonets uppställnings-plats. I de fall
fastighetsgräns ej är belägen vid farbar väg (se
föreskrifter om avfalls-hantering för Halmstads
kommun, bilaga 4) räknas fastighetsgräns till närmaste
farbara väg. Vid tvist avgör kommunstyrelsen vad som
är farbar väg.

2023.

4. Med behållare avses kärl, container, markbehållare,
latrinbehållare, fettavskiljare eller annan anordning för
uppsamling av kommunalt avfall under kommunalt
ansvar.
5. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna
tankar, slamavskiljare, fosforfällor, minireningsverk
och andra motsvarande anläggningar om
anläggningen endast används för
hushållsspillvatten eller spillvatten som till sin art
och sammansättning liknar hushållsspillvatten
eller latrin från torrtoaletter och andra jämförliga
lösningar.
6. Med verksamheter avses alla fastigheter där det
uppstår avfall under kommunalt ansvar men som inte
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För definitioner av andra termer och begrepp som
används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap.
miljöbalken och till avfallsförordningen.

SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER
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räknas som privathushåll. Exempel på verksamheter är
företag, föreningar, restauranger, affärer, kontor,
skolor, vårdinrättningar, o.s.v.
7. Med fastighetsgräns avses fastighetens gräns
närmast hämtningsfordonets uppställningsplats vid
närmaste farbara väg. I de fall fastighetsgräns ej är
belägen vid farbar väg (se föreskrifter om avfallshantering för Halmstads kommun, bilaga 4) räknas
fastighetsgräns till närmaste farbara väg. Vid tvist
avgör kommunstyrelsen vad som är farbar väg.
För definitioner av andra termer och begrepp som
används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap.
miljöbalken, avfallsförordningen och bilagorna till
dessa föreskrifter.

3

Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15
kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall
i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall
som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras
till en behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens
ansvar utförs av den av kommunen utsedda
renhållaren, nedan kallad renhållaren.

Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15
kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av avfall under
kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt ansvar
för att avfall under kommunalt ansvar som utgörs
av farligt avfall samlas in och transporteras till en
behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens
ansvar utförs av den av kommunen utsedda
renhållaren Halmstads Energi och Miljö AB, nedan
kallad HEM.

4

Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap.
miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med
stöd av miljöbalken utförs av miljönämnden.

Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap.
miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med
stöd av miljöbalken utförs av m iljönämnden.

5

Renhållaren informerar hushållen om krav och
hantering avseende förpackningar, returpapper och
konsumentelavfall i enlighet med gällande
producentansvar.

HEM informerar hushållen om krav på hantering
avseende förpackningar, konsumentelavfall, däck och
läkemedel i enlighet med gällande producentansvar.

Avgift ska betalas för den insamling, transport,
återvinning och bortskaffande av avfall som utförs
genom kommunens försorg och i enlighet med
föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av
27 kap. 4 § miljöbalken.

Avgift ska betalas för den insamling, transport,
återvinning och bortskaffande hantering av avfall som
utförs genom kommunens försorg och i enlighet med
föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av
27 kap. 4 § miljöbalken.

6

HEM informerar hushåll och verksamheter med
avfall under kommunalt ansvar om
avfallsförebyggande åtgärder och hantering av
kommunalt avfall enligt 15 kap. 45§ miljöbalken.

Vid ägarbyte av fastighet ska den avflyttande
fastighetsinnehavaren anmäla ändringen till HEM
i samband med bytet.
7

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är
skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är
skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller
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dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten
om gällande regler för avfallshantering.

SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER
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dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten
om gällande regler för avfallshantering.

8

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska
sortera ut avfallsslag i en ligh et med bilaga 1 och hålla
det skilt från annat avfall.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska
sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och hålla
det skilt från annat avfall.

9

Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att
sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som
enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren
för borttransport.

Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att
sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som
enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till HEM för
borttransport.

10

Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas
till renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter
eller i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till
HEM om inte annat sägs i dessa föreskrifter. eller i
bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid
överenskommen eller anvisad plats enligt 19 § eller
lämnas enligt vad som framgår av bilaga 1.

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid
överenskommen eller anvisad plats enligt 19 § eller
lämnas enligt vad som framgår av bilaga 1.

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta
att olägenhet för människors hälsa och miljön inte
uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare
ska motsvara behovet av borttransport av
hushållsavfall från fastigheten.

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta
att olägenhet för människors hälsa och miljön inte
uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare
ska motsvara behovet av borttransport av avfall under
kommunalt ansvar från fastigheten.

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska
upplysa renhållaren om ändrade förhållanden av
betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska
upplysa HEM om ändrade förhållanden av betydelse
för avfallshanteringen för fastigheten.

I behållare och utrymme för avfall får endast läggas
sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är
avsedd.

I behållare och utrymme för avfall får endast läggas
sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är
avsedd.

Närmare krav på emballering med mera framgår av
bilaga 1.

Närmare krav på emballering med mera framgår av
bilaga 1.

Glödande avfall får inte lämnas till
kommunensavfallshantering.

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens
avfallshantering.

12

De behållare och annan utrustning som används i
kommunen framgår av bilaga 3.

Information om de behållare och annan utrustning
som används i kommunen finns hos HEM.

13

Kärl, och latrinbehållare ägs av och tillhandahålls av
renhållaren.

Kärl och latrinbehållare ägs av och tillhandahålls av
HEM.

Container ägs av renhållaren.

Container och sopsugsanläggning ägs av HEM.

Bottentömmande behållare, små avloppsanläggningar,
fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas och
installeras av fastighetsinnehavaren.

Bottentömmande behållare, enskilda
avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för
matavfall anskaffas och installeras av
fastighetsinnehavaren eller ägaren till
gemensamhetsanläggningen.

11

För större behållare(djupbehållare, sopsugsanläggning,
m fl.), som betjänar flera hushåll ansvarar ägaren av
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gemensamhetsanläggningen för underhåll och
funktionskontroll. Renhållaren kan efter särskild
överenskommelse i varje enskilt fall påta sig ansvaret
för installation och underhåll av anordningar och
större behållare.
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation
och, vid behov, utbyte av behållare. När renhållaren
ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara
tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från
renhållaren.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar
installation och underhåll av övriga inom fastigheten
förekommande anordningar och utrymmen för
avfallshanteringen.

14

SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER
KOMMUNSTYRELSEN
För större behållare(djupbehållare, sopsugsanläggning,
m fl.), som betjänar flera hushåll ansvarar ägaren av
gemensamhetsanläggningen för underhåll och
funktionskontroll.
HEM kan efter särskild överenskommelse i varje
enskilt fall påta sig ansvaret för installation och
underhåll av anordningar och större behållare.
Särskild påse för matavfall tillhandahålls av HEM.
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation
och vid behov, utbyte av behållare. När HEM ska
utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig.
Märkning ska ske enligt anvisning från HEM.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar
installation och underhåll av övriga inom fastigheten
förekommande anordningar och utrymmen för
avfallshanteringen enligt Arbetsmiljöverkets krav
för att åstadkomma god arbetsmiljö för HEM.

Vid installation och anläggande av små
avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall
eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska
hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid
hämtning av avfall från anläggningen.

Vid installation och anläggande av enskilda
avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall
eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska
hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid
hämtning av avfall från anläggningen eller behållaren.

Vid anläggande av små avloppsanläggningar,
fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte avstånd
mellan uppställningsplats för slambil och
anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter
såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden
mellan fordonets uppställningsplats och botten på
anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om inte
särskilda skäl föreligger.

Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar,
fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte avstånd
mellan uppställningsplats för slambil och
anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter
såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden
mellan fordonets uppställningsplats och botten på
anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om inte
särskilda skäl föreligger.

Vid installation av bottentömmande behållare ska
anläggningen utformas så att den är åtkomlig för
fordon utrustat med kran.

Vid installation av bottentömmande behållare ska
anläggningen utformas så att den är åtkomlig för
fordon utrustat med kran.

Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska
anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon.
Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i
filterkassett eller säck ska anläggas så att hämtning
med fordon utrustat med kran kan utföras.

Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska
anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon.
Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i
filterkassett eller säck ska anläggas så att hämtning
med fordon utrustat med kran kan utföras.

Anläggande ska ske så att avståndet mellan
kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller
säck inte överskrider 10 meter för filterkassett eller
storsäck som väger högst 500 kilogram och 5 meter för
filterkassett eller storsäck som väger högst 1000
kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.

Anläggande ska ske så att avståndet mellan
kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller
säck inte överskrider 10 meter för filterkassett eller
storsäck som väger högst 500 kilogram och 5 meter för
filterkassett eller storsäck som väger högst 1000
kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.
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Utrymme för hämtning med kranbil ska finnas. Den
fria höjden ska vara minst 7 meter över kranfordonet,
och mellan fordonets uppställningsplats och
behållaren/fosforfiltret. Detta om inte särskilda skäl
föreligger.

SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER
KOMMUNSTYRELSEN
Utrymme för hämtning med kranbil ska finnas. Den
fria höjden ska vara minst 7 meter över kranfordonet,
och mellan fordonets uppställningsplats och
behållaren/fosforfiltret. Detta om inte särskilda skäl
föreligger.
I övrigt se anvisningar som redovisas i bilaga 3.

15

Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och
tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och
anläggningar ska ges regelbunden service för att
förebygga störningar i anordningens funktion och
olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande
anläggningar, anordningar och utrymmen för
avfallshantering ska skötas så att kraven på god
arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall
minimeras.
Fettavskiljare ska skötas och underhållas av
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren.

16

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt
anläggning. Behållare och anläggningar ska ges
regelbunden service för att förebygga störningar i
anordningens funktion och olägenhet såsom buller,
lukt och dylikt.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande
anläggningar, anordningar och utrymmen för
avfallshantering ska skötas så att kraven på god
arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall
minimeras.
Fettavskiljare ska skötas och underhållas av
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren.

Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas.
Behållaren får inte vara packad på ett sådant sätt att
tömning eller fortsatt sortering försvåras. Den får inte
heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att
flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.
Behållare bör vara fri från snö och is vid
hämtningstillfället.

Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas
eller enligt anvisning från HEM. Behållaren får inte
vara packad på ett sådant sätt att tömning eller fortsatt
sortering försvåras. Den får inte heller vara så tung att
det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att
arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare bör vara
fri från snö och is vid hämtningstillfället.

Behållare ska vara uppställda så att hantering med den
utrustning som används i kommunens
insamlingssystem kan ske och att hämtning
underlättas. Kärl ska placeras o ch vän d as så att de
kan hämtas med sidlastande bil där sådan används och
baklastande bil där sådan används.

Behållare ska vara uppställda så att hantering med den
utrustning som används i kommunens
insamlingssystem kan ske och att hämtning
underlättas. Kärl ska placeras o ch vän d as så att de
kan hämtas med sidlastande bil där sådan används och
baklastande bil där sådan används. Behållare ska
placeras enligt anvisningar från HEM.

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i
fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder
och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar
ska utan anmaning meddelas renhållaren.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska
försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan
innan hämtning sker.
I övrigt se anvisningar som redovisas i bilaga 4.

HEM ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten
där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt
ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan
anmaning meddelas HEM.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska
försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan
innan hämtning sker.
I övrigt se anvisningar som redovisas i bilaga 1 och
bilaga 3.

17

Det åligger fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren att inför hämtnings-tillfället

Det åligger fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället
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placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar
behållare som ska tömmas med fordon utrustat med
kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 14 §.
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placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar
behållare som ska tömmas med fordon utrustat med
kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 14 §.

Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren förbereda an- läggningen så att
tömning kan ske med det fordon som används.

Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren förbereda an- läggningen så att
tömning kan ske med det fordon som används.

Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för
matavfall ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock
eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara
övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock
eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte
särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken
öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket
väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl
föreligger.

Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och
tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga för
tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt
får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska
ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram,
om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller
tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får
locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl
föreligger.

Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt
och försedd med de säker- hetsanordningar som
behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet
och be- lägenhet.

Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt
och försedd med de säker- hetsanordningar som
behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet
och be- lägenhet.

Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och den
anläggningsdel där tömning ska ske får vid hämtning
inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl
föreligger.

Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och den
anläggningsdel där tömning ska ske får vid hämtning
inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl
föreligger.

Tydliga instruktioner som behövs i samband med
hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren
och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och
ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till
anläggningen. När anläggningen är belägen utanför
fastigheten ska den vara markerad med skylt som
anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.

Tydliga instruktioner och uppmärkning av
hämtplats som behövs i samband med hämtning ska
tillhandahållas av fastighetsinnehavaren och
nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska
finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.
När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska
den vara markerad med skylt som anger till vilken
fastighet anläggningen tillhör.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga
åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid
tömning.
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i
förekommande fall efter vattentillförsel. Efter
hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska
nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom
fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens
försorg.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på
fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder
och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar
ska utan anmaning meddelas renhållaren.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga
åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid
tömning.
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i
förekommande fall efter vattentillförsel. Efter
hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska
nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom
fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens
försorg. HEM har rätt att lämna kvar vattenfasen i
slamavskiljare efter verkställd slamtömning.
HEM ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten
där arbetet ska utföras, se bilaga 3. Ändringar ska
utan anmaning meddelas HEM.
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Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan
godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig
anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske.
Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren.

SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER
KOMMUNSTYRELSEN
Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan
godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig
anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske.
Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren.

19

Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid
fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats eller,
för det fall enighet i frågan om behållarens placering
inte kan nås, vid en av kommunstyrelsen anvisad plats.

Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker
normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen
plats eller, för det fall enighet i frågan om behållarens
placering inte kan nås, vid en av kommunstyrelsen
anvisad plats.

20

Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram
till den uppställningsplats som används vid hämtning,
hålls i farbart skick. Transportvägen ska inför
hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från
snö och hållas halkfri.

Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram
till den uppställningsplats som används vid hämtning
hålls i farbart skick.

18

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av
hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i
sådant skick att den är farbar vid varje
hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som
normalt används i hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
avlämna avfallet på plats som överenskommes med
renhållaren eller anvisas enligt 19 §.
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet
behöver dras av den som utför hämtningen hålls i
sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas.
Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder,
röjas från snö och hållas halkfri.
I övrigt se anvisningar som redovisas i bilaga 4.

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas
fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall
under kommunalt ansvar ska vara så dimensionerad
och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje
hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som
normalt används i hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
avlämna avfallet på plats som överenskommes med
renhållaren eller anvisas enligt 19 §.
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som
behållaren behöver dras av HEM hålls i sådant skick
att behållaren utan svårighet kan förflyttas.
Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder,
röjas från snö och hållas halkfri.
I övrigt se anvisningar som redovisas i bilaga 3.

21

Kommunen utgör ett hämtningsområde.

Kommunen utgör ett hämtningsområde.

22

Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de
intervall som framgår av bilaga 2.

Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt
ansvar sker med de intervall som framgår av bilaga 2.

23

Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning
om föreskrifterna i 8 §, 16 §, 17 § 1-3 st., 6 st. och 8
och 9 st. samt 20 § 1 och 4 st. inte följs.

HEM har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om
föreskrifterna i 8 §, 16 §, 17 § 1-3 st., 6 st. och 8 och 9
st. samt 20 § inte följs.

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från
fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa
ordinarie hämtningstillfälle, om det inte innebär att
olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår,
eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från
fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa
ordinarie hämtningstillfälle, om det inte innebär att
olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår
eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.
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Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från
annat avfall än hus- hållsavfall. För hushållsavfall från
verksamheter gäller 8-23 §§ om ej annat anges i dessa
föreskrifter.

SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER
KOMMUNSTYRELSEN
Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter
ska hållas skilt från annat avfall. För avfall under
kommunalt ansvar från verksamheter gäller 8-23 §§
om ej annat anges i dessa föreskrifter.

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens
insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 1.

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens
insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 1.

Tömning av slam från enskilda tankar och
slamavskiljare sker minst en gång per år och i övrigt
efter behov för att upprätthålla en god funktion i
tanken/avskiljaren.

Hämtningsintervall för kommunalt avfall från
verksamheter finns i bilaga 2.

Fettavskiljare ska tömmas så ofta att de alltid fyller
avsedd funktion, dock minst 4 gånger per år.

Tömning av slam från enskilda tankar och
slamavskiljare sker minst en gång per år och i övrigt
efter behov för att upprätthålla en god funktion i
tanken/avskiljaren.
Fettavskiljare ska tömmas så ofta att de alltid fyller
avsedd funktion, dock minst 4 gånger per år.

25

Den som bedriver en yrkesm ässig verksamhet in o m
ko m m u n en som ger upphov till annat avfall än
hushållsavfall ska på begäran lämna de uppgifter om
arten, sammansättningen, mängden eller h an terin gen
av avfallet som behövs som underlag för
kommunens renhållningsordning.
Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är
innehavare av en hamn lämna uppgift om behovet av
avfallshantering enligt 23 § avfallsförordningen till
kommunen. Uppgifterna ska lämnas till renhållaren.

26

Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom
kommunen som ger upphov till annat avfall än avfall
under kommunalt ansvar ska på begäran från
kommunen lämna de uppgifter om arten,
sammansättningen, mängden eller hanteringen av
avfallet som behövs som underlag för kommunens
renhållningsordning.
Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen ska den som är
innehavare av en hamn lämna uppgift om behovet av
avfallshantering enligt 4 kap. 8 § avfallsförordningen
till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till
miljönämnden.

Anmälan om kompostering eller ansökan om annat
omhändertagande av hushållsavfall på den egna
fastigheten och andra undantag från
avfallsföreskrifterna handläggs av miljönämnden enligt
vad som anges nedan.

Anmälan om kompostering av matavfall eller ansökan
om annat omhändertagande av avfall under
kommunalt ansvar på den egna fastigheten och andra
undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av
miljönämnden enligt vad som anges nedan.

Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och
innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses
omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt
omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan
på miljön och människors hälsa kan bedömas.

Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla
uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas
samt en redogörelse för på vilket sätt
omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan
på miljön och människors hälsa kan bedömas.

Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod
som avses och uppgifter om de beräknade
avfallsmängderna.

Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod
som avses och uppgifter om de beräknade
avfallsmängderna.

Ansökan enligt bestämmelserna i 32, 33 och 34 §§ ska
ske senast en månad före den avsedda
uppehållsperioden.

En komplett ansökan enligt bestämmelserna i 29-32,
33 och 34-36 §§ ska vara miljönämnden tillhanda
senast en månad före den avsedda dispensperioden.
Detsamma gäller för anmälan enligt 33§ till HEM.
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Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för
maximalt tre år per ansöknings- tillfälle.
Abonnemanget öppnas automatiskt efter
uppehållstidens slut.

SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER
KOMMUNSTYRELSEN
Uppehåll i hämtning av avfall under kommunalt
ansvar medges för maximalt tre år per
ansökningstillfälle. Abonnemanget öppnas automatiskt
efter uppehållstidens slut.

Ansökan om undantag avseende bilaga 4 (om
avfallsutrymmen och transportvägar) prövas av
kommunstyrelsen.

Ansökan om undantag avseende bilaga 3 (om
avfallsutrymmen och transportvägar) prövas av
kommunstyrelsen.

27

Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten
enligt vad som anges i 28-30 §§ och under
förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för
människors hälsa och miljön.

Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten
enligt vad som anges i 28-30 §§ och under
förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för
människors hälsa och miljön.

28

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på
fastigheten utan särskild anmälan.

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på
fastigheten utan särskild anmälan.

Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för
kompostering får eldas endast om det kan ske utan att
olägenhet uppstår och inte strider mot andra
fö reskrifter eller beslut.

Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för
kompostering får eldas endast om det kan ske utan att
olägenhet uppstår och inte strider mot andra
fö reskrifter eller beslut.

Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa
och miljön m ed d elad e med stö d av 40 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor eller annan
författning samt brandriskvarning måste beaktas.

Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa
och miljön meddelade med stöd av 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor eller annan författning samt
brandriskvarning måste beaktas. Regler om eldning
av trädgårdsavfall finns i kommunens lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som
själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall
från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till
miljönämnden.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som
själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall
från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till
miljönämnden.

Kompostering av matavfall och liknande avfall på
fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på
sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för
användning av den erhållna kompostjorden.

Kompostering av matavfall och liknande avfall på
fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på
sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för
användning av den erhållna kompostjorden.

Kompostering av latrin på fastigheten får, efter
ansökan till miljönämnden, medges i särskild därför
avsedd anläggning på fastigheten, s.k.
förmultningsanläggning eller liknande an läggn in g fö r
omhändertagande av latrin för användning av
näringsämnen. Ansökan om omhändertagande av
latrin genom egen anläggning ska innehålla en
komplett beskrivning av anläggningen.

Kompostering av latrin på fastigheten får, efter
ansökan till miljönämnden, medges i särskild därför
avsedd anläggning på fastigheten, s.k.
förmultningsanläggning eller liknande an läggn in g fö r
omhändertagande av latrin för användning av
näringsämnen. Ansökan om omhändertagande av
latrin genom egen anläggning ska innehålla en
komplett beskrivning av anläggningen. Fastigheten

29

30
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SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER
KOMMUNSTYRELSEN
ska ge utrymme för användning av den erhållna
kompostjorden.

31

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som
komposterar allt matavfall från hushållsavfallet på den
egna fastigheten, kan efter ansökan till miljönämnden
medges att restavfallet hämtas vid vartannat ordinarie
hämtningstillfälle under förutsättning att olägenheter
för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som
efter godkännande av miljönämnden komposterar
allt matavfall från hushållet på den egna fastigheten,
kan efter ansökan till miljönämnden medges att
restavfallet hämtas vid vartannat ordinarie
hämtningstillfälle under förutsättning att olägenheter
för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Medgivande om u tsträckt hämtningsintervall kan
återkallas om kommunen konstaterar att matavfall,
trots uppgifterna om kompostering, lämnas i kärl för
hämtning eller om kommunen på annat sätt gör
sannolikt eller konstaterar att matavfall från fastigheten
inte omhändertas på det sätt som medgivits eller
uppgivits.

32

För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare
eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen,
efter ansökan till miljönämnden, medges utsträckt
hämtningsintervall för avfall från anläggningen.
Förlängt intervall kan medges under förutsättning att
nämnden utifrån ansökan med uppgifter om
anläggningens belastning och beskaffenhet kan
bedöma att hämtning inte behöver utföras med
ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning
anpassas till anläggningens behov. Medgivande om
utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om
kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant
inte är uppfyllda.

Medgivande om u tsträckt hämtningsintervall kan
återkallas om kommunen konstaterar att matavfall,
trots uppgifterna om kompostering, lämnas i
behållaren för hämtning eller om kommunen på
annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att matavfall
från fastigheten inte omhändertas på det sätt som
medgivits eller uppgivits.
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare
kan efter ansökan till miljönämnden medges
utökat hämtningsintervall av avfall från enskilda
avloppsanläggningar eller fettavskiljare under
förutsättning att det inte ger upphov till olägenhet
för människors hälsa eller miljön.
För enskilda avloppsanläggningar kan utsträckt
hämtningsintervall medges förutsatt att
miljönämnden utifrån ansökan med uppgifter om
anläggningens belastning och beskaffenhet kan
bedöma att hämtning inte behöver utföras med
ordinarie intervall.
För verksamheter med fettavskiljare som har lägre
belastning t.ex. sommarverksamheter eller till
följd av annan förändring, kan miljönämnden
medge utsträckt tömningsintervall, förutsatt att
avskiljaren fyller avsedd funktion med hänsyn till
belastning, volym och typ av avlopp.
Det är fastighetsinnehavarens eller
nyttjanderättshavarens ansvar att hämtning anpassas
efter tömningsbehovet. Medgivande om utsträckt
hämtningsintervall kan antingen tidsbegränsas eller
gälla så länge förhållandena är desamma och kan
återkallas om miljönämnden konstaterar att
förutsättningarna för sådant inte längre är uppfyllda.

33a

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare, i
grupphus-, radhusområden eller vid andra typer av
bebyggelse kan, där renhållaren gör bedömningen att
det är lämpligt, komma överens med denne om

NY 33§
Flera närboende fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättsinnehavare kan, genom
överenskommelse med HEM eller efter anmälan
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anordnande av gemensamma utrymmen och
anordningar för avfallshantering.
Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan
återkallas om kommunen konstaterar att
förutsättningar för medgivandet inte längre är
uppfyllda.

33b

Två-tre närboende fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare kan efter ansökan medges rätt att
använda gemensam avfallsbehållare under
förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter
om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter
för människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av
fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för
uppställningsplats. Ansökan lämnas till miljönämnden
som är beslutande myndighet.

SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER
KOMMUNSTYRELSEN
till HEM, medges rätt att använda gemensam
avfallsbehållare, anordna gemensamma utrymmen
eller anordningar för avfallshantering under
förutsättning att bestämmelserna i dessa
föreskrifter om fyllnadsgrad, vikt och arbetsmiljö
beaktas. HEM bedömer lämplighet och
tidsintervall i varje enskilt fall.
Vid anmälan om gemensam avfallsbehållare ska
en av fastighetsinnehavarna förbinda sig att
ansvara för uppställningsplats. Medgivande om
gemensam avfallshantering kan återkallas om
HEM konstaterar att de ursprungliga
förutsättningarna inte längre är uppfyllda, eller om
någon av de berörda fastighetsinnehavarna begär
det.
Om olägenheter för människors hälsa och miljön
uppstår kan miljönämnden upphäva HEMs
medgivande om gemensam avfallsbehållare.

34a

Uppehåll i hämtning av kärl och latrin vid
permanentbostad kan efter ansökan till miljönämnden
medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare
om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en
sammanhängande tid om minst sex månader.
Uppehåll i hämtning av avfall från fastighetens
avloppsanläggning kan medges om bostaden inte
kommer att användas under en sammanhängande tid
av minst ett år.

Uppehåll i hämtning av kärlavfall och latrin vid
permanentbostad kan efter ansökan till miljönämnden
medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare
om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en
sammanhängande tid om minst sex månader.
Uppehåll i hämtning av avfall från fastighetens
avloppsanläggning kan medges om bostaden inte
kommer att användas under en sammanhängande tid
av minst ett år.

34b

Uppehåll i hämtning av kärl och latrin vid fritidsbostad
kan efter ansökan till m iljö n ämn den medges
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om
fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela
hämtningssäsongen (maj - augusti).

Uppehåll i hämtning av kärlavfall och latrin vid
fritidsbostad kan efter ansökan till miljönämnden
medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare
om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela
hämtningssäsongen (maj-augusti).

34c

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som
inte kommer att nyttja fritidsbostad under hela
hämtningssäsongen (maj – augusti) kan efter ansökan
till miljönämnden medges inställd hämtning av avfall
från fastighetens avloppsanläggning.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som
inte kommer att nyttja fritidsbostad under hela
hämtningssäsongen (maj-augusti) kan efter ansökan till
miljönämnden medges inställd hämtning av avfall från
fastighetens avloppsanläggning. En förutsättning för
sådant uppehåll är att hämtning av avfall från
anläggningen har skett i anslutning till föregående
hämtningssäsong.

35

Kommunen får efter ansökan till miljönämnden, om
det finns särskilda skäl, medge dispens för
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från
förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som
ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra
det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Kommunen får efter ansökan till miljönämnden, om
det finns särskilda skäl, medge dispens för
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från
förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som
ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra
det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
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NY 36§ Miljönämnden har rätt att i övriga frågor
än de som redan är specificerade medge dispens
från bestämmelserna i avfallsföreskrifterna, så
länge som dispensen är i överensstämmelse med
syftet med föreskrifterna.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2019-01-01 då
Avfallsföreskrifter för Halmstads kommun KF 2013 §
59 upphör att gälla. Undantag som kommunen
medgivit med stöd av sistnämnda föreskrifter gäller på
det sätt som framgår av meddelade beslut och tillstånd.
Omprövning av beslut kan komma att ske om
förutsättningarna ändras i lagstiftningen. Sådan
omprövning sker av miljönämnden.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2022-0x-0x då
Avfallsföreskrifter för Halmstads kommun KF 2018 §
216 upphör att gälla. Tidigare meddelade dispenser
och andra beslut meddelade med stöd av de
upphävda föreskrifterna ska anses meddelade
med stöd av motsvarande bestämmelser i denna
föreskrift. Undantag som kommunen medgivit med
stöd av sistnämnda föreskrifter gäller på det sätt som
framgår av meddelade beslut och tillstånd.
Omprövning av beslut kan komma att ske om
förutsättningarna ändras i lagstiftningen. Sådan
omprövning sker av miljönämnden.

36
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Bilaga 1 – Sortering och lämning av avfall
Justeringar som gjorts i tabellen i bilaga 1
Följande justeringar har gjorts i förslag till ny bilaga 1 (denna finns i sin helhet i det nya
föreskriftsdokumentet):


Rubrikerna i tabellen har ändrats för att följa Avfall Sveriges mall och därmed har vissa
befintliga textavsnitt flyttats runt i det nya förslaget.



Ordningen i den första kolumnen ”Avfallstyp” har ändrats och följer numera på ett bättre
sett avfallstrappan i EU:s avfallshierarki



Det nya begreppet bygg- och rivningsavfall har lagts till, samtidigt som avfallskategorierna
fyllnadsmaterial, gips, isolering tas bort och inte längre anges separat.



Latrin samt slam och fosforfiltermaterial har slagits samman till den nya fraktionen
”Avloppsavfall”.



Tydligare information för verksamheter och vad som gäller för deras avfallshantering.

Tabell 1 – nuvarande avfallsföreskrifter (KF§216 2018)
För jämförelse med nya förslaget hänvisas till det nya riktlinjedokumentet.
Typ av avfall som
ska sorteras ut
Brännbart
restavfall

Matavfall

Exempel

Krav på emballering
m.m.

Blöjor, plastleksaker I väl försluten påse
som inte innehåller
med dubbelknut.
batterier, kuvert,
Inget löst avfall får
plåster, tops och
läggas i kärlet.
annat avfall som inte Påsarna i kärlet får
går att materialåter- inte förvaras i en säck
vinna eller behandlas
eftersom detta
biologiskt.
försvårar efterföljande
sortering.
Köttben, kaffesump, Matavfall från hushåll
fruktrester,
ska läggas i grön påse
potatisskal.
som till-handahålls av
renhållaren. Påsen
skall vara väl
försluten med
dubbelknut. Endast
matavfall får läggas i
den gröna påsen.

Instruktion för hämtning/
lämning

Kommentar

Läggs i anvisad
avfallsbehållare.

Restavfall är det brännbara avfall som blir
kvar efter det farliga avfallet och allt som
kan materialåtervinnas har sorterats ut.

Se bilaga 2 för mer
information om
hämtningsintervall.

Matavfall från hushållen läggs
i anvisad avfalls-behållare. Se
bilaga 2 för mer information
om hämtningsintervall.
Matavfall från butiker,
restauranger, gatukök m.fl.
ska hållas åtskilt från annat
avfall. Särskilda behållare för
ändamålet tillhanda-hålles av
renhållaren. Förvaring av
matavfall ska ske i kylt
soprum eller på annat sätt
som miljönämnden godkänt.
Stelnat matfett kan läggas i
den gröna påsen för matavfall.

Gröna påsar får endast användas för
matavfall.

Biologiskt nedbrytbart avfall, dvs den del
av det organiska avfallet som på kort tid
kan brytas ned i biologiska processer.
Fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare vid en och
tvåfamiljsfastigheter kan efter anmälan till
miljönämnden själv kompostera avfallet på
fastigheten. Större mängder kräver
tillstånd.

Matfetter och
Stelnat matfett från
Flytande fett ska
Mindre mängder flytande matfett kan
frityroljor i
stekpanna, och små
läggas i behållare
läggas i sopkärlet om det är väl emballerat
mindre mängder mängder frityrolja vid med tätslutande lock
och kan ske utan att risk för läckage. I
matlagning.
och vara väl
Flytande matfett kan läggas i
första hand lämnas på en
emballerat om det
väl försluten behållare i
återvinningscentral.
läggs i sopkärlet.
Får aldrig spolas ner i avloppet.
sopkärlet.

Kommunledningsförvaltningens jämförelsenyckel avfallsföreskrifterna, 2021-07-02

183

Typ av avfall som
ska sorteras ut

Exempel

Batterier
>3 kg

Alla batterier över 3
kg, exempelvis
bilbatterier. I enlighet
med definitionen av
batteri i
Förordningen om
producent-ansvar för
batterier.
Rent och målat trä,
dvs ej tryckimpregnerat.

Bygg- och
rivnings trä

Däck

Krav på emballering
m.m.

Batterier under 3 kg,
kyl, frys och övriga
vitvaror, glödlampor,
mobiltelefoner,
lågenergi-lampor,
lysrör, alla produkter
som drivs eller är
beroende av sladdar
eller batterier.
Farligt avfall
Färgrester,
sprayburkar
(aerosoler),
lösningsmedel,
spillolja, bensin -och
oljefilter, bilbatterier,
bekämpningsmedel,
syror och baser,
kvicksilvertermometrar, gasol,
propan.
Fyllnads-material Inert material, tex
sten, grus, betong,
porslin, klinkers,
kakel, tegel.

Gips

Gipsplattor

Grovavfall

Möbler, mattor,
madrasser, cyklar,
farligt avfall, sanitetsporslin.

Isolering

Glasfiber-isolering,
mineralull mm.

Kommentar

Lämnas på
återvinningscentralen.

Batterier innehåller skadliga ämnen och
skall tas omhand på ett miljöriktigt sätt.
Skall sorteras och tas omhand i enlighet
med Förordning om producentansvar för
batterier.

Däck med och utan
fälg

Elektriska och
elektroniska
produkter
(konsumentelavfall)

Instruktion för hämtning/
lämning

Mindre mängder rent och
målat trä från reparationer i
hushållet klassas som ett
hushållsavfall och lämnas på
återvinningscentralen.

Bygg-och rivningsträ (inklusive rent och
målat trä) från omfattande reparationer
klassas som ett verksamhetsavfall och tas
emot på återvinningscentralen mot en
avgift.

Lämnas på
återvinningscentralen eller
däckverkstäder.

Max 8 däck får lämnas på återvinningscentralen per besök. Däckverkstäder är
skyldiga att ta emot uttjänta däck även om
nya däck inte köps.

Lämnas på
Ska sorteras och tas omhand i enlighet
återvinningscentralen eller via med Förordning om producentansvar för
butiksinsamling för
elutrustning samt Förordning om
konsumentelavfall. Batterier
producentansvar för batterier.
under 3 kg kan även lämnas i
batteriholkar på
El-kretsen ansvarar för insamling av
återvinningsstationer.
elektriska och elektroniska produkter,
renhållaren tillhandahåller system för
insamling via återvinningscentralerna.
Lämnas helst i sin
Lämnas på
Farligt avfall är direkt skadligt för både
original-förpackning,
återvinningscentralen.
människor, djur och växter varför det är
ska annars vara
extra viktigt att allt farligt avfall tas om
tydligt märkt med
hand på ett hälso- och miljöriktigt sätt.
uppgift om innehåll.
Olika typer av farligt
avfall får inte blandas.

Ska ej emballeras

Mindre mängder
fyllnadsmaterial från
reparationer i hushållet
klassas som ett hushållsavfall
och lämnas på
återvinningscentralen.

Ska ej emballeras

Mindre mängder gips från
Gipsavfall går till återvinning och blir nya
reparationer i hushållet
gipsplattor.
klassas som ett hushållsavfall Gips från omfattande reparationer klassas
och lämnas på
som ett verksamhetsavfall och tas emot på
återvinningscentralen.
återvinningscentralen mot en avgift.

Ska ej emballeras

Fyllnadsmaterial från omfattande
reparationer klassas som ett
verksamhetsavfall och tas emot på
återvinningscentralen mot en avgift.

Lämnas på
återvinningscentralen.
Sorteras enligt
sorteringsanvisningar.

Avfall som är så tungt eller skrymmande
eller har andra egenskaper som gör att det
behöver hanteras separat från restavfallet.

Mindre mängder isolering
från reparationer i hushållet
klassas som ett hushållsavfall
och lämnas på
återvinningscentralen.

Isolering från omfattande reparationer
klassas som verksamhetsavfall och tas
emot på återvinningscentralen mot en
avgift.
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Typ av avfall som
ska sorteras ut

Exempel

Krav på emballering
m.m.

Instruktion för hämtning/
lämning

Matfetter och
frityroljor

Flott från stekpanna,
frityrolja vid
matlagning.

I behållare med
tätslutande lock.

Lämnas på
återvinningscentralen i max
två liters transparenta
behållare.

TryckAltangolv, staket mm
impregnerat trä
från bygg- och
rivningsarbete.
Blomsterlådor,
slipers.
Trädgårdsavfall

Ris, grenar,
häckklipp, löv, gräs
och fallfrukt.

Ska ej emballeras.

Läkemedel

I enlighet med
definitionen av
läkemedel i
förordningen om
producent-ansvar för
läkemedel.

Påse eller behållare
avsedda för
ändamålet

Stickande och
skärande avfall

Kanyler, sprutor,
avbitare

Latrin

Slam och
fosforfiltermaterial

Mindre mängder stelnat matfett kan
läggas i den gröna matavfallspåsen.
Fett från fettavskiljare ska vid hämtning
vara åtkomligt för tömning i den
anläggning där det genereras.
Får aldrig spolas ner i avloppet.
Mindre mängder
Utgör farligt avfall och innehåller skadliga
tryckimpregnerat trä från
ämnen. Skall tas om hand på ett
reparationer i hushållet
miljöriktigt sätt. Tryckimpregnerat trä från
klassas som ett hushållsavfall omfattande reparationer klassas som ett
och lämnas på
verksamhetsavfall och tas emot på
återvinningscentralen.
återvinnings-centralen mot en avgift.
Lämnas på
Lämnas på återvinnings-centralen som ris
återvinningscentralen eller
och grenar respektive kompost. Fallfrukt
hämtas enligt särskilt
tas emot i särskild behållare under
abonnemang.
perioden augusti-november. Kan även
komposteras på egen fastighet.
Lämnas på apoteken i påse
Cytostatika lämnas på
eller behållare som
återvinningscentralen då det ej omfattas av
tillhandahålls av apoteken.
förordningen om producentansvar för
läkemedel.

Behållare avsedda för
Lämnas på apoteken i
ändamålet, hämtas på behållare som tillhandahålls
apoteken.
av apoteken via renhållaren.

Avfall som består av
Ska samlas i
mänsklig avföring latrintunna som är väl
och toalettpapper.
försluten.
Renhållaren
tillhandahåller
behållaren.
Slam och fosforfiltermaterial från små,
enskilda avloppsanläggningar.

Kommentar

Se bilaga 2 för mer
information om
hämtningsintervall.

Ska vara
Ska vara åtkomligt för
förpackat eller
tömning i den anläggning där
tillgängligt på
det genereras.
ett sådant sätt
att hämtning kan
utföras av fordon
utrustat med kran
eller suganordning.
Användbara saker
Leksaker,
Det finns flera organisationer
böcker, möbler
som tar emot saker för
försäljning. Du kan även göra
det själv via olika webbplatser
och Facebookgrupper.
Asbest
Takpannor,
Levereras till
Utgör farligt avfall, Mindre
väggbeklädnad,
mottagaren inplastat
mängder asbest från
fönsterbänkar mm.
och väl förslutet i
reparationer i hushållet
tjock byggplast.
klassas som ett hushållsavfall.
För mer information om var
asbest kan lämnas, hänvisas
till renhållarens hemsida eller
kundtjänst.
Kadaver från
Endast smådjur så
Nedgrävning av döda
döda
som fågel, katt, hund
sällskapsdjur, utom häst, får
sällskapsdjur
m fl.
ske efter anmälan till teknikoch fritidsförvaltningen.

Tömning av slam från slamavskiljare och
andra enskilda avlopps-anläggningar sker
minst en gång per år och i övrigt efter
behov för att upprätthålla en god funktion
i tanken/avskiljaren.

Alla användbara saker som går att använda
igen bör lämnas till insamling för återbruk.

Utgör farligt avfall då det innehåller
skadliga ämnen och ska tas om hand på
ett miljö- och arbetsmiljöriktigt sätt.

Beträffande kommunala
djurbegravningsplatser, kontakta Teknikoch fritidsförvaltningen
(035–137000).
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Typ av avfall som
ska sorteras ut

Exempel

Krav på emballering
m.m.

Förpackningar
Tidningar,
tidningar/
trycksaker, wellpapp
returpapper och samt förpackningar
wellpapp
av papper, plast,
metall och glas.
Returpapper

Textiler

Tidningar och
reklam,
tidningspapper
Begagnade kläder,
lakan, handdukar
mm

Ska lämnas väl
förslutet i påsar.

Andra animaliska
Butiksavfall,
Före detta livsmedel
biprodukter än exempelvis kasserade
från butik ska av
döda
varor, av animaliskt
avfallslämnaren
sällskapsdjur och
ursprung enligt
lämnas skilt från
matavfall.
förordningarna
matförpackningen
1069/2009/EG och
exempelvis
142/2011/EU
glasburkar,
plastförpackningar
mm.
Det lösa, oförpackade
fd livsmedlet läggs i
särskild säck som
tillhanda-hålls av
renhållaren.

Instruktion för hämtning/
lämning

Kommentar

Lämnas i behållare på
återvinnings-stationerna eller
hämtas efter särskild ordning.

Ska sorteras och tas omhand enligt
förordningarna om producentansvar för
förpackningar och returpapper.

Lämnas in till olika
insamlingsföreningar i
insamlingsboxar eller direkt
till butik.

Alla kläder som går att använda igen bör
lämnas till insamling för återbruk.

Blandas före detta livsmedel med annat
avfall utgör den blandade fraktionen före
detta livsmedel och då blir regelverket om
animaliska biprodukter tillämpligt även på
den blandade fraktionen. För att undvika
detta krävs att före detta livsmedel av
animaliskt ursprung från butiker hålls
åtskilt från annat matavfall.
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Bilaga 2 – Hämtningsintervall
NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER
KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF §216

KOMMUNSTYRELSENS SAMRÅDSVERSION
NYA AVFALLSFÖRESKRIFTER

• för villafastigheter/småhus
(permanentboende, färre än tre lägenheter) en
gång varannan vecka.

Hämtning av kommunalt avfall från


bostadsfastigheter
(villafastigheter/småhus och
flerfamiljsfastigheter) sker en gång
varannan vecka.



fritidsbebyggelse sker en gång varannan
vecka under perioden 1 maj till 31
augusti. Till fritidsbebyggelse räknas
också koloniområden och stugbyar,
säsongsöppna fritidsanläggningar,
småbåtshamnar, gästhamnar,
campingplatser m.fl.

• för övriga verksamheter en gång varannan
vecka



verksamheter sker en gång varannan
vecka och för säsongsbundna
verksamheter som inte anses vara
fritidsbebyggelse sker hämtning en
gång varannan vecka under perioden
1 maj till 31 augusti.

• tillfälliga evenemang och liknande efter
överenskommelse med renhållaren



tillfälliga evenemang och liknande sker
efter överenskommelse med HEM

• för flerfamiljsfastigheter (permanentboende,
tre eller flerlägenheter) en gång per vecka eller
en gång varannan vecka om det kan ske utan
olägenhet,
• för flerfamiljsfastigheter belägna i områden
med småhus en gång varannan vecka
• för flerfamiljsfastigheter utrustade med s.k.
djupbehållare en gång varannan vecka
• för fritidsbebyggelse en gång varannan vecka
(hämtning sker fr. o m 1 maj t o m 31
augusti). Till fritidsbebyggelse räknas också
koloniområden och stugbyar
• för fritidsanläggningar(säsongsöppna),
småbåtshamnar, gästhamnar, campingplatser
m.fl. sker hämtning normalt en gång per
vecka under maj t o m augusti.

Extra hämtning kan medges av renhållaren.
Tätare hämtningsintervall kan medges av
renhållaren efter samråd med miljö- och
hälsoskyddsnämnden och med beaktande av
10 § i föreskrifter för avfallshantering i
Halmstads kommun.

Avfallsutrymmen ska anpassas för
hämtning varannan vecka. Tätare
hämtningsintervall kan medges av HEM med
beaktande av 10 § i föreskrifter för
avfallshantering i Halmstads kommun. För
bostadsfastigheter och fritidsbebyggelse
kan extra hämtning beställas från HEM.
För verksamheter finns det möjlighet att
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NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER
KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF §216

KOMMUNSTYRELSENS SAMRÅDSVERSION
NYA AVFALLSFÖRESKRIFTER

efter godkännande från HEM få
säsongsanpassade tömning med tätare
hämtningsintervall under högsäsong.
Hämtning av latrin från permanentbostäder
sker en gång varannan vecka. Hämtning av
latrin från fritidsbostäder sker varannan vecka
och följer hämtningsperioden för
hushållsavfall d.v.s fr.o.m. 1 maj t.o.m. 31
augusti.
Hämtning av slam eller annat som härrör från
enskilda avloppsanläggningar sker minst en
gång per år och i övrigt efter behov för att
upprätthålla en god funktion.

Hämtningsintervall för specifika
avfallsfraktioner som klassas som
kommunalt avfall
 Hämtning av latrin från
permanentbostäder sker en gång
varannan vecka.


Hämtning av latrin från fritidsbostäder
sker varannan vecka och följer
hämtningsperioden för kommunalt
avfall mellan 1 maj till 31 augusti.



Hämtning av slam eller annat som
härrör från enskilda
avloppsanläggningar sker minst en
gång per år och i övrigt efter behov
för att upprätthålla en god funktion.



Tömning av slamavskiljare för bad-,
disk- och tvättvatten sker enligt
miljönämndens beslut eller i annat fall
en gång vart fjärde år.



Fosforfällor och minireningsverk ska
tömmas i enlighet med det tillstånd
som getts av miljönämnden och
leverantörens anvisningar ska följas.



Tömning av andra enskilda
avloppsanläggningar sker minst en
gång per år eller i enlighet med det
tillstånd/beslut som getts av
miljönämnden.



Fettavskiljare ska skötas och
underhållas av fastighetsinnehavaren
eller nyttjanderättsinnehavaren.



Fettavskiljare ska tömmas så ofta att
de alltid fyller avsedd funktion, dock
minst 4 gånger om året. Tillsyn sker i
enlighet med § 4.

Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och
tvättvatten sker enligt miljönämndens beslut
eller i annat fall en gång vart fjärde år.
Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas
i enlighet med det tillstånd som getts av
miljönämnden och leverantörens anvisningar
ska följas.
Tömning av andra små avloppsanläggningar
sker minst en gång per år.
Fettavskiljare ska skötas och underhållas av
fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättsinnehavaren. Fettavskiljare ska
tömmas så ofta att de alltid fyller avsedd
funktion, dock minst 4 gånger om året. Tillsyn
sker i enlighet med § 4.

Hämttider - Tider för hämtning av avfall
under kommunalt ansvar kan variera
mellan klockan 06.00 - 22.00.
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Bilaga 3 – Förteckning över behållare och
annan utrustning som används i Halmstads
kommun
NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER
KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF §216

KOMMUNSTYRELSENS SAMRÅDSVERSION
NYA AVFALLSFÖRESKRIFTER

Standardbehållare/återgångsbehållare

Denna bilaga föreslås utgå i den nya versionen av
avfallsföreskrifterna med motivering att det inte finns
något krav på att denna information ska finnas i
avfallsföreskrifterna. Därtill pågår kontinuerlig
utveckling vilket innebär att framtida val av nya kärl
inte bör begränsas till vad som angivits i vid ett
tidigare skede i avfallsförskrifterna. De
behållarvolymer som används av HEM framgår av
avfallstaxan som ses över årligen.

Kärl med hjul: 190 liter - 370 liter - 660 liter
Latrinbehållare:
engångsbehållare 37 liter (alt 27 liter)
Övriga behållare efter överenskommelse
mellan fastighetsinnehavaren och renhållaren
Container: 3 kbm - 6 kbm - 7,5-8 kbm
Djupbehållare: 3-5 kbm
Säckar (Fasas ut under 2019 och ersätts av
kärl med hjul från och med 1 januari 2020):
160 liter - 240 liter
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Bilaga 4 (Samrådsversion NY Bilaga 3) – Krav
på avfallsutrymmen och transportvägar
NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER
KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF §216

KOMMUNSTYRELSENS SAMRÅDSVERSION
NYA AVFALLSFÖRESKRIFTER

Behållarens placering och gångväg

Behållarens placering och dragväg

Uppställningsplats och utrymmen för
avfallsbehållare ska ha en fri höjd om minst
2,1 meter.

Uppställningsplats och utrymmen för
avfallsbehållare ska ha en fri höjd om minst
2,1 meter.

Transportväg avseende gångtransport ska ha
en bredd på minst 1,2 m. Vid riktningsändring
mer än 30 grader ska bredden vara minst 1,35
m. Måtten gäller även utomhus avseende
hindrande växtlighet.

Dragvägen Transportväg avseende
gångtransport ska ha en bredd på minst 1,2 m.
Vid riktningsändring mer än 30 grader ska
bredden vara minst 1,35 m. Måtten gäller även
utomhus avseende hindrande växtlighet.

Återgångsbehållare får inte vara placerade på
sockel eller upphöjning.

Återgångsbehållare får inte vara placerade på
sockel eller upphöjning.

Fastighetsinnehavare är ansvarig för att
dragväg är lättframkomlig och fri från hinder
som försvårar hämtningen. Manuell hämtning
kräver jämn, hårdgjord dragväg utan trösklar
och trappsteg samt att passager är anpassade
till de behållare som används vid fastigheten.
Dragväg ska hållas snö- och halkfri.

Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att
dragväg är lättframkomlig och fri från hinder
som försvårar hämtningen. ska se till att den
väg som behållaren behöver dras av HEM
hålls i sådant skick att behållaren utan
svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska
inför hämtning hållas fri från hinder, röjas
från snö och hållas halkfri. Manuell
hämtning kräver jämn, hårdgjord dragväg utan
trösklar och trappsteg samt att passager är
anpassade till de behållare som används vid
fastigheten. Dragväg ska hållas snö- och
halkfri.

Om höjdskillnader i transportvägen för
behållare förekommer anordnas ramper med
max lutning 1:7 och max längd 7 m. Före och
efter ramp ska finnas vilplan med dörrfri
längd 1,5 m. Trappor får inte förekomma.

Om höjdskillnader i transportvägen för
behållare dragvägen förekommer anordnas
ramper med max lutning 1:7 och max längd 7
m. Före och efter ramp ska finnas vilplan med
dörrfri längd 1,5 m. Trappor får inte
förekomma.
Dragvägen vid om- och nybyggnation är
maximalt 10 meter och i befintlig
bebyggelse maximalt 30 meter.
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NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER
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Avfallsutrymme

Avfallsutrymme

För att minska risk för brandspridning bör
avfallsbehållare utomhus placeras minst 6 m
från byggnads fasad eller utskjutande tak.

I Avfall Sveriges handbok för
avfallsutrymmen finns rekommendationer
på hur avfallsutrymmen bör utformas.
Handboken kan efter förfrågan erhållas
från HEM.

Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall
transporteras genom utrymmen där personer
vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel
förvaras. De får inte heller placeras så att
illaluktande avfall måste transporteras genom
allmänna utrymmen i direkt anslutning till
bostäder eller arbetslokaler.
Utrymmen och anordningar för
avfallshantering som är gemensamma för
boende ska vara tillgängliga för
rörelsehindrade.
Utrymmen för avfall och utsorterade
förpackningar ska vara tydligt skyltade.
Avfallsutrymme ska vara väl ventilerat.
Transportväg och avfallsutrymme ska ha god
belysning. Avfallsutrymme minst 100 lux.
Strömbrytare placeras ca 1,3 m över golv.
Avfallsutrymme ska ha takhöjd på minst 2,1
m och fri arbetsyta på minst 1,35 m x 1,35 m
framför behållare.
Dörröppning till avfallsutrymme ska ha en fri
höjd på minst 2 m och en bredd på minst 1 m
(dörr till grovavfallsutrymmen med en bredd
på minst 1,2 m). Dörr ska kunna spärras i
uppställt läge och kunna öppnas inifrån utan
nyckel.
Hindrande trösklar får ej förekomma.
Golv i avfallsutrymmen ska vara halkfria.
Angående tillträde till avfallsutrymmen och
anläggningar som tas i bruk efter 2018-12-31
så godtas inte nycklar. Istället ska tag, kod
eller annat av renhållaren godkänt system
användas.

För att minska risk för brandspridning bör
avfallsbehållare utomhus placeras minst 6 m
från byggnads fasad eller utskjutande tak.
Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall
transporteras genom utrymmen där personer
vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel
förvaras. De får inte heller placeras så att
illaluktande avfall måste transporteras genom
allmänna utrymmen i direkt anslutning till
bostäder eller arbetslokaler.
Utrymmen och anordningar för
avfallshantering som är gemensamma för
boende ska vara tillgängliga för
rörelsehindrade.
Utrymmen för avfall och utsorterade
förpackningar ska vara tydligt skyltade.
Avfallsutrymme ska vara väl ventilerat.
Transportväg och avfallsutrymme ska ha god
belysning. Avfallsutrymme minst 100 lux.
Strömbrytare placeras ca 1,3 meter över golv.
Avfallsutrymme ska ha takhöjd på minst 2,1
meter och fri arbetsyta på minst 1,35 meter x
1,35 meter framför behållare.
Dörröppning till avfallsutrymme ska ha en fri
höjd på minst 2 meter och en bredd på minst
1 meter (dörr till grovavfallsutrymmen med
en bredd på minst 1,2 meter). Dörr ska kunna
spärras i uppställt läge och kunna öppnas
inifrån utan nyckel.
Hindrande trösklar får ej förekomma.
Golv i avfallsutrymmen ska vara halkfria.
Tillträde till avfallsutrymmen och
anläggningar som tas i bruk efter 2018-1231 så godtas inte nycklar. Istället ska tag,

Kommunledningsförvaltningens jämförelsenyckel avfallsföreskrifterna, 2021-07-02

191

NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER
KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF §216

KOMMUNSTYRELSENS SAMRÅDSVERSION
NYA AVFALLSFÖRESKRIFTER

kod eller annat av renhållaren godkänt
system användas.
Transportväg för hämtningsfordon

Transportväg för hämtningsfordon

Väg för hämtningsfordon ska vara minst 3,5
m bred och ha en fri höjd på 4,7 m med
avseende på t ex vegetation samt fri bredd
om minst 5,5 m (Figur 1).

Transportvägen ska inför hämtning ha fri
sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö
och hållas halkfri.
Backning med hämtningsfordon ska undvikas.

Backning med hämtningsfordon ska undvikas. Enskild väg som utnyttjas vid hämtning
Vid återvändsgata ska det finnas vändplats för av avfall under kommunalt ansvar ska vara
tung lastbil. T-korsning samt vändplats för
så dimensionerad och hållas i sådant
hämtningsfordon ska vara utformad så att de
skick att den är farbar vid varje
uppfyller de krav på minimimått som framgår hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon
av Figur 2.
som normalt används i
hämtningsområdet.
Väg för hämtningsfordon ska vara minst 3,5
meter bred och ha en fri höjd på 4,7 meter
med avseende på t ex vegetation samt fri
bredd om minst 5,5 meter. För mer
information se figuren till höger.
Vid återvändsgata ska det finnas vändplats för
tung lastbil. T-korsning samt vändplats för
hämtningsfordon ska vara utformad så att de
uppfyller de krav på minimimått som framgår
av figur till höger.
Gränsvärden vid lyft eller drag

Gränsvärden vid lyft eller drag

Gällande arbetsmiljöregler medför
begränsningar beroende på avfallsslag och
vilken behållartyp och storlek som får
användas. Gränsvärdet enligt AFS 2012:2 är
att kraft för igångsättande av behållare är 300
N och för kontinuerlig förflyttning 200 N.

Gällande arbetsmiljöregler medför
begränsningar beroende på avfallsslag och
vilken behållartyp och storlek som får
användas. Gränsvärdet enligt AFS 2012:2 är
att kraft för igångsättande av behållare är 300
N och för kontinuerlig förflyttning 200 N.

Bestämmelser om avfallsutrymmen och
hämtningsvägar finns bland annat i Boverkets
byggregler (BFS 2011:6 och
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS
2012:2 och 2009:2).

Bestämmelser om avfallsutrymmen och
hämtningsvägar finns bland annat i Boverkets
byggregler (BFS 2011:6 och
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS
2012:2 och 2009:2).

Kommunledningsförvaltningens jämförelsenyckel avfallsföreskrifterna, 2021-07-02

192

Riktlinjer för
avfallshantering
- samrådsversion

Kommunfullmäktige

193

Typ av dokument:

Framtagen av:

Giltighet:

☐ Plan

☐ Avdelningen för ekonomi och
styrning

☒ Gäller från och med: 2022-0x-0x

☒ Riktlinje
☐ Rutin
Diarienummer:
KS 2021/00231
Dokumentnamn:
Kommunfullmäktiges riktlinjer för
avfallshantering

☐ Avdelningen för ledningsstöd
☐ HR-avdelningen
☐ Tillväxtavdelningen
☐ Kommunikationsavdelning
☒ Samhällsbyggnadskontoret

☐ Gäller till och med:
☐ Gäller tillsvidare
Gäller nämnder:
☒ Ja
☐ Nej
Gäller bolag:

Beslutad av:

☒ Ja

Kommunfullmäktige

☐ Nej

Inledning
Enligt 15 kap. 41§ miljöbalken (1998:808) ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning
som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska bestå av avfallsplan samt
föreskrifter för avfallshantering. Detta dokument utgör Halmstads kommuns föreskrifter för
avfallshantering, i dagligt tal benämnt avfallsföreskrifterna.
Dessa föreskrifter träder i kraft när Avfallsföreskrifter för Halmstads kommun KF 2018 § 216
samtidigt upphör att gälla. Tidigare meddelade dispenser och andra beslut meddelade med stöd av
de upphävda föreskrifterna ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i dessa
riktlinjer. Omprövning av beslut kan komma att ske om förutsättningarna ändras i lagstiftningen.
Sådan omprövning görs av miljönämnden.

Syfte
Avfallsföreskrifterna syftar till att reglera hanteringen av kommunalt av fall enligt 15 kap. 3 §
miljöbalken. Syftet är att tydliggöra ansvaret för kommun, renhållare, fastighetsinnehavare och
nyttjanderättshavare.

Omfattning och avgränsning
Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1 -2 §§ avfallsförordningen
(2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Halmstads
kommun. Denna punkt motsvarar 1 § avfallsföreskrifterna.
Upplägget i avfallsföreskrifterna följer i huvudsak Avfall Sveriges förslag i rapport 2017:01
reviderad 2021.
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Ansvar
Kommunfullmäktiges riktlinje reglerar områden av större vikt (principiell beskaffenhet) för
kommunen. Kommunfullmäktiges riktlinje har till syfte att kommunen agerar på samma sätt inom
det område riktlinjen omfattar. I 3-5 §§ under styrande principer beskrivs ansvarsfördelningen
inom kommunen.

Definitioner
I 2 § avfallsföreskrifterna används termer och begrepp med de betydelser som anges här:
1.

Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken det vill säga avfall som
kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning
liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1 -6 punkterna.
a.

Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive avfall under
kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.

b.

Med kärlavfall avses den del av avfallet under kommunalt ansvar som får läggas i kärl. För
avfall som får läggas i kärl se bilaga 1.

c.

Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande
eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl.

d.

Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet med
definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen som uppstår vid normalt nyttjande
av trädgård vid bostadshus.

e.

Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med
en avfallskod markerad med en asterisk (*).

f.

Med konsumentelavfall (även kallat elavfall) avses detsamma som i 13 § förordningen
(2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

g.

Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna
1069/2009/EG och 142/2011/EU.

h.

Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedels-hanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under
kommunalt ansvar. I begreppet matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar ingår
också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som
sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också
skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat.
Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med
punkten (g) ovan.

i.

Med restavfall avses sorterat brännbart kärlavfall. Med detta avses det avfall som kvarstår
när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, elavfall och annat avfall som
omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärlavfall.
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j.

Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från
bygg- och rivningsarbeten.

k.

Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet avses
detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken. Denna punkt gäller från 1 januari 2023.

2.

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

3.

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare,
har rätt att bruka eller nyttja fastighet. En anordnare av till exempel en offentlig tillställning
eller allmän sammankomst klassas som en nyttjanderättshavare.

4.

Med behållare avses kärl, container, markbehållare, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan
anordning för uppsamling av kommunalt avfall under kommunalt ansvar.

5.

Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar om anläggningen endast används för
hushållsspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar
hushållsspillvatten eller latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar.

6.

Med verksamheter avses alla fastigheter där det uppstår avfall under kommunalt ansvar men
som inte räknas som privathushåll. Exempel på verksamheter är företag, föreningar,
restauranger, affärer, kontor, skolor, vårdinrättningar, o.s.v.

7.

Med fastighetsgräns avses fastighetens gräns närmast hämtningsfordonets uppställningsplats
vid närmaste farbara väg.

För definitioner av andra termer och begrepp som används i avfallsföreskrifterna hänvisas till 15 kap.
miljöbalken, avfallsförordningen och bilagorna till avfallsföreskrifterna.
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Styrande principer
Kommunens ansvar
3§

Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen
av avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt ansvar för att avfall under
kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en
behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den av kommunen
utsedda renhållaren Halmstads Energi och Miljö AB, nedan kallad HEM.

4§

Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljönämnden.

5§

HEM informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar, elavfall, däck
och läkemedel i enlighet med gällande producentansvar.
HEM informerar hushåll och verksamheter med avfall under kommunalt ansvar om
avfallsförebyggande åtgärder och hantering av kommunalt avfall enligt 15 kap. 45§
miljöbalken.

Betalning och information
6§

Avgift ska betalas för den hantering av avfall som utförs genom kommunens försorg och i
enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.
Vid ägarbyte av fastighet ska den avflyttande fastighetsinnehavaren anmäla ändringen till
HEM i samband med bytet.

7§

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande
regler för avfallshantering.

Sortering och överlämning av avfall under kommunalt
ansvar
Sortering av avfall
8§

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med
bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall.

9§

Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till HEM för borttransport.
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Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar
10 §

Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till HEM om inte annat sägs i dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt
19 § eller lämnas enligt vad som framgår av bilaga 1.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa
och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet
av borttransport av avfall under kommunalt ansvar från fastigheten.
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa HEM om ändrade förhållanden
av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

Emballering och placering av behållare
11 §

I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och
utrymmet är avsedd.
Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1.
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och
annan utrustning
Anskaffande och ägande
12 §

Information om de behållare och annan utrustning som används i kommunen finns hos
HEM.

13 §

Kärl och latrinbehållare ägs av och tillhandahålls av HEM.
Container och sopsugsanläggning ägs av HEM.
Bottentömmande behållare, enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för
matavfall anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren eller ägaren till
gemensamhetsanläggningen.
HEM kan efter särskild överenskommelse i varje enskilt fall påta sig ansvaret för
installation och underhåll av anordningar och större behållare.
Särskild påse för matavfall tillhandahålls av HEM.
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och vid behov, utbyte av behållare.
När HEM ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske
enligt anvisning från HEM.

Kommunfullmäktiges riktlinjer för avfallshantering

Sida 6 (22)

198

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen enligt
Arbetsmiljöverkets krav för att åstadkomma god arbetsmiljö för HEM.

Anläggande
14 §

Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för
matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör
en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen eller behållaren.
Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska
inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning
överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om inte
särskilda skäl föreligger.
Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är
åtkomlig för fordon utrustat med kran.
Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för
hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller
säck ska anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras.
Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och
filterkassett eller säck inte överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger
högst 500 kilogram och 5 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 1000
kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.
Utrymme för hämtning med kranbil ska finnas. Den fria höjden ska vara minst 7 meter
över kranfordonet, och mellan fordonets uppställningsplats och behållaren/fosforfiltret.
Detta om inte särskilda skäl föreligger.
I övrigt se anvisningar som redovisas i bilaga 3.

Rengöring och tillsyn
15 §

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av
behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att
förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och
risken för olycksfall minimeras.
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Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i behållare
16 §

Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas eller enligt anvisning av HEM.
Behållaren får inte vara packad på ett sådant sätt att tömning eller fortsatt sortering
försvåras. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den
eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare bör vara fri från snö och is vid
hämtningstillfället.
Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i
kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Behållare ska placeras
enligt anvisning från HEM.
HEM ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Ändringar ska
utan anmaning meddelas HEM.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra
den på utsidan innan hämtning sker.
I övrigt se anvisningar som redovisas i bilaga 1 och bilaga 3.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar
17 §

Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället
placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon
utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 14 §.
Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.
Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara l ätt
tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt
eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om
inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt
sidan får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och
belägenhet.
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och den anläggningsdel där tömning ska ske
får vid hämtning inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl föreligger.
Tydliga instruktioner och uppmärkning av hämtplats som behövs i samband med hämtning
ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan
tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen
är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken
fastighet anläggningen tillhör.
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Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning
från skador vid tömning.
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel . Efter
hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras
anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg. HEM har
rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd slamtömning.
HEM ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras, se bilaga 3.
Ändringar ska utan anmaning meddelas HEM.
18 §

Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som
innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas
av fastighetsinnehavaren.

Hämtnings- och transportvägar
19 §

Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en
överenskommen plats eller vid en av kommunstyrelsen anvisad plats.

20 §

Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som
används vid hämtning hålls i farbart skick.
I övrigt se anvisningar som redovisas i bilaga 3.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
21 §

Kommunen utgör ett hämtningsområde.

22 §

Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall som framgår
av bilaga 2.

Åtgärder om föreskrift inte följs
23 §

HEM har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 8 §, 16 §, 17 § 1-3 st., 6
st. och 8 och 9 st. samt 20 § inte följs.
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa
ordinarie hämtningstillfälle, om det inte innebär att olägenhet för människors hälsa eller
miljön uppstår eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.

Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från
verksamheter
24 §

Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall. För
avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 8-23 §§ om ej annat anges i dessa
föreskrifter.
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Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i
bilaga 1.
Hämtningsintervall för kommunalt avfall från verksamheter finns i bilaga 2.

Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från
verksamheter
Uppgiftsskyldighet
25 §

Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat
avfall än avfall under kommunalt ansvar ska på begäran från kommunen lämna de
uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs
som underlag för kommunens renhållningsordning.
Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift
om behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 8 § avfallsförordningen till kommunen.
Uppgifterna ska lämnas till miljönämnden.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
26 §

Anmälan om kompostering av matavfall eller ansökan om annat omhändertagande av avfall
under kommunalt ansvar på den egna fastigheten och andra undantag från
avfallsföreskrifterna handläggs av miljönämnden enligt vad som anges nedan. Anmälan om
gemensam avfallsbehållare hanteras av HEM.
Anmälan och ansökan ska vara skriftlig. Uppgifter om vilka avfallsslag som avses
omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att
eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas ska ingå.
Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de
beräknade avfallsmängderna.
En komplett anmälan eller ansökan enligt bestämmelserna i 29-32 och 34-36 §§ ska vara
miljönämnden tillhanda senast en månad före den avsedda dispensperioden. Detsamma
gäller för anmälan enligt 33§ till HEM.
Uppehåll i hämtning av avfall under kommunalt ansvar medges för maximalt tre år per
ansökningstillfälle. Abonnemanget öppnas automatiskt efter uppehållstidens slut.
Ansökan om undantag avseende bilaga 3 (om avfallsutrymmen och transportvägar) prövas
av kommunstyrelsen.
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Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall
under kommunalt ansvar
27 §

Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 28-30 §§ och
under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och
miljön.

28 §

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan
ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.
Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av 40
§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd
av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt
brandriskvarning måste beaktas. Regler om eldning av trädgårdsavfall finns i kommunens
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

29 §

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall
och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till miljönämnden.
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.

30 §

Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan till miljönämnden, medges i
särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande
anläggning för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Ansökan om
omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning
av anläggningen. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna
kompostjorden.

Utsträckt hämtningsintervall
31 §

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som efter godkännande av miljönämnden
komposterar allt matavfall från hushållet på den egna fastigheten, kan efter ansökan till
miljönämnden medges att restavfallet hämtas vid vartannat ordinarie hämtningstillfälle
under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att
matavfall, trots uppgifterna om godkänd kompostering, lämnas i behållaren för hämtning
eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att matavfall från
fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits eller uppgivits.
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32 §

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan till miljönämnden medges
utökat hämtningsintervall av avfall från enskilda avloppsanläggningar eller fettavskiljare
under förutsättning att det inte ger upphov till olägenhet för människors hälsa eller miljön.
För enskilda avloppsanläggningar kan utsträckt hämtningsintervall medges förutsatt att
miljönämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och
beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall.
För verksamheter med fettavskiljare som har lägre belastning t.ex. sommarverksamheter
eller till följd av annan förändring, kan miljönämnden medge utsträckt tömningsintervall,
förutsatt att avskiljaren fyller avsedd funktion med hänsyn till belastning, volym och typ av
avlopp.
Det är fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens ansvar att hämtning anpassas
efter tömningsbehovet. Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan antingen
tidsbegränsas eller gälla så länge förhållandena är desamma och kan återkallas om
miljönämnden konstaterar att förutsättningarna för utsträckt hämtningsintervall inte längre
är uppfyllda.

Gemensamma avfallsbehållare
33 §

Flera närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare kan, genom
överenskommelse med HEM eller efter anmälan till HEM, medges rätt att använda
gemensam avfallsbehållare, anordna gemensamma utrymmen eller anordningar för
avfallshantering under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om
fyllnadsgrad, vikt och arbetsmiljö beaktas och att olägenheter för människors hälsa och
miljön inte uppstår. HEM bedömer lämplighet och tidsintervall i varje enskilt fall.
Vid anmälan om gemensam avfallsbehållare ska en av fastighetsinnehavarna förbinda sig att
ansvara för uppställningsplats. Medgivande om gemensam avfallshantering kan återkallas
om HEM konstaterar att de ursprungliga förutsättningarna inte längre är uppfyllda, eller
om någon av de berörda fastighetsinnehavarna begär det.
Om olägenheter för människors hälsa och miljön uppstår kan miljönämnden upphäva
HEMs medgivande om gemensam avfallsbehållare.

Uppehåll i hämtning
34 a § Uppehåll i hämtning av kärlavfall och latrin vid permanentbostad kan efter ansökan till
miljönämnden medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte
kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. Uppehåll i
hämtning av avfall från fastighetens avloppsanläggning kan medges om bostaden inte
kommer att användas under en sammanhängande tid av minst ett år.
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34 b § Uppehåll i hämtning av kärlavfall och latrin vid fritidsbostad kan efter ansökan till
miljönämnden medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte
kommer att utnyttjas alls under hämtningssäsongen (maj-augusti).
34 c § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte alls kommer att nyttja fritidsbostad
under hämtningssäsongen (maj-augusti) kan efter ansökan till miljönämnden medges
inställd hämtning av avfall från fastighetens avloppsanläggning. En förutsättning för sådant
uppehåll är att hämtning av avfall från anläggningen har skett i anslutning till föregående
hämtningssäsong.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att
överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen
35 §

Kommunen får efter ansökan till miljönämnden, om det finns särskilda skäl, medge dispens
för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st.
miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Övriga undantag
36 §

Miljönämnden har rätt att i övriga frågor än de som redan är specificerade medge dispens
från bestämmelserna i avfallsföreskrifterna, så länge som dispensen är i överensstämmelse
med syftet med föreskrifterna.

Kommunfullmäktiges riktlinjer för avfallshantering

Sida 13 (22)

205

Bilaga 1 – Sortering och lämning av avfall
Avfallshanteringen utgör en viktig del av samhällets tekniska infrastruktur. Avfallshanteringen är också
en miljö- och klimatfråga där avfallet betraktas både som en resurs och som ett problem. Avfall från
både hushåll och verksamheter ska hanteras med EU:s avfallshierarki (den så kallade avfallstrappan)
som ledstjärna. Avfall ska sorteras, hållas åtskilda från varandra, vid behov emballeras och lämnas eller
hämtas enligt nedan så att det inte sprids i naturen, skadar djur eller människor samt förhindra att
arbetsmiljöproblem eller andra olägenheter för människors hälsa och miljön uppstår.
Lämning av avfall på återvinningscentral begränsas till en mängd per tillfälle som motsvarar
fordonskombination upp till 3,5 ton.
Mer information om sortering av avfall finns på Halmstads Energi och Miljö ABs hemsida.
Tabell 1. Sorteringsguide för olika typer av avfall som uppstår i hushåll och i verksamheter
Avfallstyp

Krav på utsortering

ÅTERBRUK AV
ANVÄNDBARA SAKER

Alla användbara saker som går att
använda igen bör lämnas till
insamling för återbruk.

Exempelvis leksaker, böcker,
inredning, möbler,
byggnadsmaterial, verktyg,
köksutrustning m.m.

FARLIGT AVFALL
Exempelvis rester av olja eller färg,
sprayburkar (aerosoler)
lösningsmedel, bensin- och
oljefilter, bekämpningsmedel, syror
och baser, kvicksilverprodukter,
gasol, propan etc.

Krav på emballering

Instruktion för hämtning
alternativt lämning
Det finns flera organisationer som
tar emot saker för försäljning.
På återvinningscentralerna
Flygstaden och Villmanstrand
finns särskild plats för återbruk.
Du kan även göra det själv via
olika webbplatser, grupper i sociala
medier och loppisar.

Farligt avfall är direkt skadligt för
både människor, djur och växter
varför det är extra viktigt att allt
farligt avfall tas om hand på ett
hälso- och miljöriktigt sätt.

Behållare ska vara tydligt märkt
med uppgift om innehåll, helst i
originalförpackning.

I enlighet med förordningen
(2014:1075) om producentansvar
för elutrustning samt förordningen
(2008:834) om producentansvar
för batterier.

Inget emballage.

Olika typer av farligt avfall får inte
blandas eller spädas ut med andra
slag av farligt avfall, annat avfall
eller andra ämnen eller material.

Hushållens farliga avfall lämnas på
avsedd plats på återvinningscentral.
Större mängder och
verksamhetsavfall lämnas till
godkänd mottagare mot kostnad.

Gäller inte för elavfall, batterier,
spillolja, däck asbest och
tryckimpregnerat trä som har egna
avfallsfraktioner.
ELAVFALL
Exempelvis batterier <3kg, kyl,
frys och övriga vitvaror,
glödlampor, mobiltelefoner,
lågenergilampor, lysrör, produkter
med batteri eller sladd

Skrymmande elavfall ska sorteras
ut och hållas skilt från annat
grovavfall.
Smått elavfall ska sorteras ut och
hållas skilt från restavfall.

Lämnas i avsedd behållare på
återvinningscentral eller via
butiksinsamling för elavfall.
Batterier under 3 kg kan även
lämnas i batteriholk på
återvinningsstation.
Större mängder och
verksamhetsavfall lämnas till
godkänd mottagare mot kostnad.

Litiumbatterier ska sorteras
separat.

Kommunfullmäktiges riktlinjer för avfallshantering

Sida 14 (22)

206

Avfallstyp

Krav på utsortering

Krav på emballering

BATTERIER > 3 kg

I enlighet med definitionen av
batteri i förordningen (2008:834)
om producentansvar för batterier.

Inget emballage.

Exempelvis bilbatterier

Batterier innehåller skadliga ämnen
och ska tas omhand på ett
miljöriktigt sätt.

SPILLOLJA

Utgör farligt avfall och ska sorteras
ut och hanteras separat från annat
farligt avfall.

Ställs upp på ett sätt som
förhindrar av batterisyra/innehåll
rinner ut.

Behållare ska vara tydligt märkt
med uppgift om innehåll.

Spillolja som är isolerolja ska hållas
åtskild från andra isoleroljor och
spilloljor till dess att halten av
PCB-produkter i isoleroljan har
fastställts.

Instruktion för hämtning
alternativt lämning
Lämnas i avsedd behållare på
återvinningscentral enligt
anvisningar från HEM.
Större mängder och
verksamhetsavfall lämnas mot
kostnad till godkänd mottagare
som har tillstånd från
Länsstyrelsen.
Hushållens spillolja lämnas på
avsedd plats på återvinningscentral
enligt anvisningar från HEM.
Mängd spillolja per tillfälle
begränsat till 10 liter.
Större mängder och
verksamhetsavfall lämnas till
godkänd mottagare mot kostnad.

Den som hanterar spillolja ska se
till att den inte blandas med
spilloljor med andra egenskaper
eller med andra ämnen på ett sätt
som hindrar regenerering av
spilloljan eller annan
materialåtervinning som ger
likvärdiga eller bättre miljöeffekter
än regenerering.
AVFALL FRÅN
OLJEAVSKILJARE

Sorteras ut och hålls skilt från
annat avfall enligt 4 kap. 10§
avfallsförordningen (2020:614).
Besiktning av oljeavskiljarens
funktion ska göras vart femte år av
oberoende kontrollant som
genomgått utbildning
(femårsbesiktning).

DÄCK med och utan fälj

I enlighet med förordningen
(1994:1236) om producentansvar
för däck.

Kontroll av oljeavskiljaren ska
göras minst en gång i halvåret,
varav en gång per år av oberoende
kontrollant som genomgått
utbildning (ettårskontroll).

Hämtning utförs av en godkänd
avfallsmottagare som har tillstånd
från Länsstyrelsen.

Tömning ska göras vid behov.
Tumregeln är att toppsugning görs
när oljeskiktet är 5 cm och
slamsugning när slamskiktet är
15 cm.
Inget emballage

Hushållens däck lämnas på
återvinningscentral eller på
däckverkstäder.
På återvinningscentral får max 8
däck lämnas per tillfälle.
Däckverkstäder är skyldiga att ta
emot uttjänta däck även om nya
däck inte köps.
Större mängder och
verksamhetsdäck lämnas mot
kostnad till godkänd
avfallsmottagare som har tillstånd
från Länsstyrelsen.
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Avfallstyp

Krav på utsortering

Krav på emballering

BYGG- OCH
RIVNINGSAVFALL

Avfallet ska sorteras i enlighet med
anvisningar på återvinningscentral.

Fraktionerna ska förvaras och
transporteras skilt från varandra
och annat avfall.

Avfall som uppstår vid renovering,
rivning och byggnation t.ex.
rent/målat trä, gipsplattor, betong,
klinkers, kakel, tegel samt isolering.

Ska emballeras efter mottagarens
villkor.

Gäller inte asbest eller
tryckimpregnerat trä.
ASBEST
Exempelvis takpannor,
väggbeklädnad, fönsterbänkar
m.m.

Utgör farligt avfall då det
innehåller skadliga ämnen och ska
tas om hand på ett miljö- och
arbetsmiljöriktigt sätt.

Inplastat och väl förslutet i tjock
byggplast innan leverans.

Exempelvis altangolv, staket m.m.
från bygg- och rivningsarbeten
samt blomsterlådor och slipers

TRÄDGÅRDSAVFALL
Avser växtavfall som uppkommer
vid normal skötsel av tomter hos
små- och fritidsbostadshus.

Bygg- och rivningsavfall som inte
produceras i en yrkesmässig
verksamhet i hushållen lämnas på
återvinningscentral.
Större mängder från omfattande
renovering och verksamhetsavfall
lämnas mot kostnad till godkänd
avfallsmottagare som har tillstånd
från Länsstyrelsen.
Hushållens asbestlämning sker
enligt anvisningar från HEM.
Större mängder och
verksamhetsavfall lämnas mot
kostnad till godkänd
avfallsmottagare som har tillstånd
från Länsstyrelsen.

Asbest från reparationer i hushållet
klassas som ett kommunalt avfall.
TRYCKIMPREGNERAT TRÄ

Instruktion för hämtning
alternativt lämning

Utgör farligt avfall och innehåller
skadliga ämnen och ska tas om
hand på ett miljöriktigt sätt.

Lämnas sorterat på
återvinningscentral enligt
anvisningar från HEM.
Större mängder och
verksamhetsavfall lämnas mot
kostnad till godkänd
avfallsmottagare som har tillstånd
från Länsstyrelsen.

Fallfrukt tas emot i särskilda
behållare under peridoen augusti
till november på
återvinningscentral.

Inget emballage.

Invasiva växter hotar biologisk
mångfald och har kommit till
Sverige med hjälp av människan.

Välförpackat i tillslutna
plastpåsar/plastsäckar.

Ska kastas löst i avsedd behållare.

Lämnas på återvinningscentral
enligt anvisningar eller hämtas
enligt särskilt abonnemang.
Trädgårdsavfall kan även
komposteras på egen fastighet.

Exempelvis ris, grenar, häckklipp,
löv, gräs, snittblommor och
fallfrukt från hushåll.
Ej växtdelar från invasiva växter.
INVASIVA VÄXTDELAR
Exempelvis växtdelar av invasiva
arter såsom parkslide, jätteloka, gul
skunkkalla, vresros, blomsterlupin
och jättebalsamin

Separat hantering krävs för att
minska spridningen.

Hushåll lämnar det som restavfall
hemma eller i brännbart avfall på
återvinningscentral.
Verksamheter lämnar i behållare
för brännbart avfall.

Måste sorteras ut och hållas skilt
från övrigt trädgårdsavfall.
Växtdelar från invasiva arter får
aldrig läggas i komposten utan ska
förbrännas.
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Avfallstyp

Krav på utsortering

Krav på emballering

MATAVFALL

I enlighet med 3 kap. 1§
avfallsförordningen (2020:614) ska
kommunen tillhandahålla ett
system för insamling av matavfall
från hushåll.

Läggs i särskild matavfallspåse som
tillhandhålls av HEM.

Exempelvis matrester, kaffesump,
fruktrester, rotfruktskal, köttben
m.m.
Mindre mängder fallfrukt får även
lämnas i matavfallet.

MATFETTER OCH
FRITYROLJOR
Exempel stelnat matfett från
stekpanna och frityrolja från
matlagning.

FETT FRÅN
FETTAVSKILJARE

FÖRPACKNINGAR
Exempelvis förpackningar av
papper, glas, metall och plast.

Utsortering sker i enlighet med
kommunens avfallsplan.

Får inte spolas ner i avloppet, i
enlighet med Allmänna
bestämmelser för Vatten och
Avlopp (ABVA).

Påsen ska vara väl försluten.
Endast matavfall får läggas i
matavfallspåsen.
Matavfall från verksamheter
(butiker, restauranger, storkök,
gatukök m.fl.) ska hållas skilt från
annat avfall.
Stelnat fett ska läggas
matavfallspåsen.
Flytande fett ska läggas i behållare
med tätslutande lock.

Exempelvis tidningar, reklam,
tidnings- och kontorspapper.

Lämnas i avsedd behållare som
tillhandahålls av HEM.
Tömning/hämtning utförs av
HEM enligt intervall i bilaga 2.
Småhusfastigheter har en
gemensam behållare för mat- och
restavfall.
Flerfamiljsfastigheter och
verksamheter har separat
matavfallsbehållare.
Lämnas antingen i matavfallspåsen
(se vidare matavfall) eller på
återvinningscentral i transparent
behållare med maxvolym 2 liter.

Stelnat fett utgör matavfall.

Större mängder och
verksamhetsavfall lämnas mot
kostnad till godkänd
avfallsmottagare.

Får inte spolas ner i avloppet, i
enlighet med Allmänna
bestämmelser för Vatten och
Avlopp (ABVA).

Anordningen ska vara åtkomlig för
tömning.

I enlighet med definitionen av
förpackning i förordningen om
producentansvar för förpackningar

Hämtning utförs av HEM.
Lämnas löst i avsedd behållare.
Plastförpackningar kan lämnas i en
plastpåse.
Pappersförpackningar kan lämnas i
en papperspåse.

RETURPAPPER

Instruktion för hämtning
alternativt lämning

I enlighet med definitionen av
returpapper i avfallsförordningen

Lämnas löst i avsedd behållare.

Lämnas i avsedd behållare på
återvinningsstation eller hämtas
efter särskild ordning.
Större mängder och
verksamhetsavfall lämnas mot
kostnad till godkänd
avfallsmottagare.
Lämnas i avsedd behållare på
återvinningsstation eller hämtas
enligt särskild ordning.
Större mängder och
verksamhetsavfall lämnas mot
kostnad till godkänd
avfallsmottagare.

WELLPAPP

Lämnas löst i avsedd behållare.

Lämnas i avsedd behållare på
återvinningscentral.
Större mängder och
verksamhetsavfall lämnas mot
kostnad till godkänd
avfallsmottagare.

TEXTILIER
Exempelvis begagnade kläder,
lakan, handdukar, gardiner m.m.

Alla textilier som går att använda
igen bör lämnas till insamling för
återbruk.
Textilier som är kasserad bör
lämnas för att öka
materialåtervinningen.

Kommunfullmäktiges riktlinjer för avfallshantering

Ska lämnas väl förslutet i påsar.

Lämnas till olika
insamlingsföreningar i
insamlingsboxar eller direkt till
butik.

Sida 17 (22)

209

Avfallstyp

Krav på utsortering

Krav på emballering

LÄKEMEDEL

I enlighet med definitionen av
läkemedel i förordningen
(2009:1031) om producentansvar
för läkemedel

I särskild påse eller behållare
avsedd för ändamålet som
tillhandahålls av apoteken.

Instruktion för hämtning
alternativt lämning
Privatperson: Lämnas på apotek
som HEM har avtal med.
Cytostatika lämnas på
återvinningscentral då det inte
omfattas av förordningen.
Verksamheter: Lämnas till en
godkänd avfallsmottagare som har
tillstånd från Länsstyrelsen.

STICKANDE, SKÄRANDE
OCH SMITTFÖRANDE
RISKAVFALL
Exempelvis kanyler, sprutor,
avbitare m.m.

AVLOPPSAVFALL
Avfall som består av mänsklig
avföring och toalettpapper,
exempelvis latrin, slam och
fosforfiltermaterial från enskilda
avloppsanläggningar.

Enligt Socialstyrelsen (SOSFS
2005:26) författningssamling för
smittförande/skärande/stickande
avfall.

Ska förpackas i skyddande hölje,
exempelvis särskild behållare
avsedd för ändamålet som
tillhandahålls av apoteken.

Privatperson: Lämnas på apotek
som HEM har avtal med.

Latrin ska samlas i tunna som
tillhandahålls av HEM, eller
omhändertas på annat godkänt
sätt. Tunnan ska vara väl försluten
så att avfallet inte kan
spridas/läcka ut.

Latrin hämtas av HEM enligt
intervall som framgår av bilaga 2.

Ska sorteras ut och hållas skilt från
annat avfall så att inte skärskador
eller annan olägenhet uppstår.
Enligt 9 kap. 7§ miljöbalken
(1998:808). Ska avskiljas och hållas
skilt från annat avfall.

Filtermaterial från fosforfällor och
andra jämförbara filter ska vara
förpackade.

KADAVER FRÅN DÖDA
DJUR
Exempel på smådjur är fågel, katt,
hund, marsvin, kanin, småvilt m.fl.
Exempel på större djur är hästar,
får, grisar m.fl. samt avfall från
husbehovsjakt.

Vid behov ska veterinär kontaktas.
Gällande förskrifter från
Jordbruksverket ska beaktas.
Kadaver från större sällskapsdjur
och hästdjur får endast grävas ner
efter anmälan till miljönämnden.

Förpackas väl i plastpåse innan det
lämnas i behållare för restavfall.
Smådjur får grävas ner på den egna
fastigheten, förutsatt att graven är
så djup och djur hindras från att
gräva upp kroppen, att ingen
misstanke om smitta föreligger
samt att det kan ske utan risk för
olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Vid nedgrävning får
djuret inte vara förpackat i
plastpåse/säck.

Verksamheter: Lämnas mot
kostnad till en godkänd
avfallsmottagare som har tillstånd
från Länsstyrelsen.

Filtermaterialet ska vara åtkomligt
för HEM vid tömning. Tömning
sker minst en gång per år och i
övrigt efter behov för att
upprätthålla god
anläggningsfunktion.
Mobil toalett töms genom
slamsugning.
Avlidet smådjur under 1 kg kan
lämnas i behållare för restavfall om
det inte finns någon misstanke om
smitta.
Beträffande kommunala
begravningsplatser för husdjur,
kontakta Halmstad direkt på 03513 70 00.
För hantering av döda djur i
lantbruksverksamhet hänvisas till
Svensk lantbrukstjänst.

Större hundar bör kremeras,
kontakta veterinär.
ANDRA ANIMALISKA
BIPRODUKTER ÄN DÖDA
SÄLLSKAPSDJUR OCH
MATAVFALL
Exempelvis butiksavfall såsom
kasserade varor av animaliskt
ursprung.

Enligt krav i ABP-förordningarna
1069/2009/EG och
142/2011/EU.
Blandas före detta livsmedel med
annat avfall utgörs den blandade
fraktionen av före detta livsmedel
och är ABP enligt definitionen.

Före detta livsmedel från butik ska
av avfallslämnaren hållas skilt från
matförpackningen t.ex. glasburkar,
plastförpackningar m.m.
Det lösa oförpackade före detta
livsmedel läggs i särskild påse/säck
som tillhandahålls av HEM.

För att undvika detta krävs att före
detta livsmedel av animaliskt
ursprung från butiker hålls åtskilt
från annat matavfall.

Kommunfullmäktiges riktlinjer för avfallshantering
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Avfallstyp

Krav på utsortering

GROVAVFALL

Hanteras separat från annat avfall
under kommunalt ansvar.

Exempelvis trasiga möbler, mattor,
madrasser, cyklar, barnvagnar,
julgranar, stora leksaker m.m. som
är skrymmande, tungt eller har
andra egenskaper som gör att det
behöver hanteras separerat från
restavfall.

Krav på emballering

Instruktion för hämtning
alternativt lämning
Enskilda hushåll kan lämna
grovavfall i avsedd behållare på
återvinningscentral eller beställa
separat hämtning från HEM mot
kostnad enligt gällande avfallstaxa.
Boende i flerbostadshus kan i vissa
fall lämna grovavfall i utrymmen
eller behållare som
fastighetsinnehavaren
tillhandahåller. Hämtning utförs av
HEM.
Verksamheter: Lämnas mot
kostnad till en godkänd
avfallsmottagare som har tillstånd
från Länsstyrelsen.

RESTAVFALL (privatpersoner)
Sådant avfall som blir kvar efter
sortering av ovan angivna
avfallsfraktioner. Exempelvis
blöjor, bindor, kuvert, plåster, tops
och annat avfall som inte går att
materialåtervinna eller behandla
biologiskt.

Restavfallet är det kommunala
brännbara avfallet som blir kvar
efter att övriga avfallsfraktioner
enligt ovan har sorterats ut.

Behållarens storlek ställer specifika
krav på emballering. Emballering
sker enligt anvisningar från HEM.
Vid mindre behållare t.ex. kärl: I
väl försluten plastpåse med
dubbelknut. Påsarna får inte
förvaras i en säck eftersom detta
försvårar tömningen. Inget löst
avfall får läggas i behållaren.
Vid större behållare tex. container:
Större säckar och löst avfall kan
läggas i behållaren.

BRÄNNBART (verksamheter)
Sådant avfall som blir kvar efter
sortering av ovan angivna
avfallsfraktioner. Exempelvis
trasiga möbler, kasserade böcker
med hårda pärmar m.m.

Brännbart avfall som uppstår i
verksamhet och inte kan likställas
med hushållsliknande avfall.
Sorteras ut och hålls skilt från
annat avfall.

Kommunfullmäktiges riktlinjer för avfallshantering

Emballeras och sorteras enligt
avtal med godkänd entreprenör.
Förvaras torrt och under tak,
eftersom det ger bättre
förbränning.

Lämnas i avsedd behållare som
tillhandahålls av HEM. Tömning
av behållare utförs av HEM enligt
intervall i bilaga 2.
Småhusfastigheter har en
gemensam behållare för mat- och
restavfall.
Flerfamiljsfastigheter och
verksamheter har separat
matavfallsbehållare.

Hanteras enligt avtal med godkänd
entreprenör för transport och
behandling som har tillstånd från
Länsstyrelsen.
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Bilaga 2 – Ordinarie hämtningsintervall
Hämtning av avfall under kommunalt ansvar från


bostadsfastigheter (villafastigheter/småhus och flerfamiljsfastigheter) sker en gång
varannan vecka.



fritidsbebyggelse sker en gång varannan vecka under perioden 1 maj till 31 augusti.
Till fritidsbebyggelse räknas också koloniområden och stugbyar, säsongsöppna
fritidsanläggningar, småbåtshamnar, gästhamnar, campingplatser m.fl.



verksamheter sker en gång varannan vecka och för säsongsbundna verksamheter
som inte anses vara fritidsbebyggelse sker hämtning en gång varannan vecka under
perioden 1 maj till 31 augusti.



tillfälliga evenemang och liknande sker efter överenskommelse med HEM.

Avfallsutrymmen ska anpassas för hämtning varannan vecka. Tätare hämtningsintervall kan
medges av HEM med beaktande av 10 § i dessa föreskrifter. För bostadsfastigheter och
fritidsbebyggelse kan extra hämtning beställas från HEM. För verksamheter finns det
möjlighet att efter godkännande från HEM få säsongsanpassade tömning med tätare
hämtningsintervall under högsäsong.

Hämtning av specifika avfallsfraktioner under kommunalt avfall


Hämtning av latrin från permanentbostäder sker en gång varannan vecka.



Hämtning av latrin från fritidsbostäder sker varannan vecka och följer
hämtningsperioden för kommunalt avfall mellan 1 maj till 31 augusti.



Hämtning av slam eller annat som härrör från enskilda avloppsanläggningar sker
minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion.



Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt miljönämndens
beslut eller i annat fall en gång vart fjärde år.



Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts
av miljönämnden och leverantörens anvisningar ska följas.



Tömning av andra enskilda avloppsanläggningar sker minst en gång per år eller i
enlighet med det tillstånd/beslut som getts av miljönämnden.



Fettavskiljare ska tömmas så ofta att de alltid fyller avsedd funktion, dock minst 4
gånger om året.

Hämttider
Tider för hämtning av avfall under kommunalt ansvar kan variera mellan klockan 06.00 - 22.00.

Kommunfullmäktiges riktlinjer för avfallshantering
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Bilaga 3 – Krav på avfallsutrymmen och
transportvägar
Behållarens placering och dragväg


Uppställningsplats och utrymmen för avfallsbehållare ska ha fri höjd om minst 2,1 meter.



Dragvägen ska ha en bredd på minst 1,2 m. Vid riktningsändring mer än 30 grader ska
bredden vara minst 1,35 m. Måtten gäller även utomhus avseende hindrande växtlighet.



Återgångsbehållare får inte vara placerade på sockel eller upphöjning.



Fastighetsinnehavare ska se till at den väg som behållaren behöver dras av HEM hålls i
sådant skick att behållaren utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning
hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. är ansvarig för att dragväg är
lättframkomlig och fri från hinder som försvårar hämtningen. Manuell hämtning kräver
jämn, hårdgjord dragväg utan trösklar och trappsteg samt att passager är anpassade till
de behållare som används vid fastigheten.



Om höjdskillnader i dragvägen förekommer anordnas ramper med max lutning 1:7 och
max längd 7 m. Före och efter ramp ska finnas vilplan med dörrfri längd 1,5 m. Trappor
får inte förekomma.



Dragvägen vid om- och nybyggnation är maximalt 10 meter och i befintlig bebyggelse
maximalt 30 meter.

Avfallsutrymme
 I Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen finns rekommendationer på hur
avfallsutrymmen bör utformas. Handboken kan efter förfrågan erhållas från HEM.
 För att minska risk för brandspridning bör avfallsbehållare utomhus placeras minst 6 m
från byggnads fasad eller utskjutande tak.
 Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall transporteras genom utrymmen där
personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras. De får inte heller placeras så
att illaluktande avfall måste transporteras genom allmänna utrymmen i direkt anslutning
till bostäder eller arbetslokaler.
 Utrymmen och anordningar för avfallshantering som är gemensamma för boende ska
vara tillgängliga för rörelsehindrade.
 Utrymmen för avfall och utsorterade förpackningar ska vara tydligt skyltade.
Avfallsutrymme ska vara väl ventilerat.
 Transportväg och avfallsutrymme ska ha god belysning. Avfallsutrymme minst 100 lux.
Strömbrytare placeras cirka 1,3 meter över golv.
 Avfallsutrymme ska ha takhöjd på minst 2,1 meter och fri arbetsyta på minst 1,35 meter
x 1,35 meter framför behållare.
Kommunfullmäktiges riktlinjer för avfallshantering
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 Dörröppning till avfallsutrymme ska ha en fri höjd på minst 2 meter och en bredd på
minst 1 meter (dörr till grovavfallsutrymmen med en bredd på minst 1,2 meter). Dörr
ska kunna spärras i uppställt läge och kunna öppnas inifrån utan nyckel.
 Hindrande trösklar får inte förekomma.
 Golv i avfallsutrymmen ska vara halkfria.
 Tillträde till avfallsutrymmen och anläggningar som tas i bruk efter 2018 -12-31 så godtas
inte nycklar. Istället ska tagg, kod eller annat av renhållaren godkänt system användas.

Transportväg för hämtningsfordon
 Transportväg ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas
halkfri.
 Backning med hämtningsfordon ska undvikas.
 Enskild väg som utnyttjas vid hämtning a avfall under kommunalt avfall ska vara så
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de
hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.
 Väg för hämtningsfordon ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri
höjd på 4,7 meter med avseende på till exempel vegetation samt fri
bredd om minst 5,5 meter. För mer information se figuren till höger.

 Vid återvändsgata ska det finnas vändplats för tung lastbil. T-korsning
samt vändplats för hämtningsfordon ska vara utformad så att de
uppfyller de krav på minimimått som framgår av figur till höger.

Gränsvärden vid lyft eller drag
 Gällande arbetsmiljöregler medför begränsningar beroende på avfallsslag och vilken
behållartyp och storlek som får användas. Gränsvärdet enligt AFS 2012:2 är att kraft för
igångsättande av behållare är 300 N och för kontinuerlig förflyttning 200 N.

Övrigt


Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns bland annat i Boverkets
byggregler (BFS 2011:6 och Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2012:2 och
2009:2).

Kommunfullmäktiges riktlinjer för avfallshantering
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Remissmissiv
Kommunledningsförvaltningen
2021-04-30
KS 2021/00231

Ärende KS2021/00231
Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Samrådsförslag på riktlinjer för avfallshantering (avfallsföreskrifter)
Remissinstanser
Kommunstyrelsen önskar att nedan remissinstanser inkommer med yttrande:













Byggnadsnämnden
Fastighetsnämnden
Halmstads Energi och Miljö AB styrelse
Halmstads Fastighets AB styrelse
Hemvårdsnämnden
Laholmsbuktens VA AB styrelse
Länsstyrelsen i Hallands län
Miljönämnden
Region Halland
Räddningsnämnden
Servicenämnden
Teknik- och fritidsnämnden

Avfallsföreskrifterna kommer även att skickas på internt samråd till kommunledningsförvaltningen
samt publiceras på Halmstads kommuns hemsida.
Frivilliga remissinstanser
För andra mottagare av detta missiv innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Sammanfattning av remissärendet
Nuvarande avfallsföreskrifter för Halmstads kommun beslutades 2018-12-19 av kommunfullmäktige
(KF §216). Sedan antagandet har det skett förändringar både i miljöbalken och i omvärlden som
medför revideringsbehov av föreskrifterna.
Den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken (1998:808) och en ny
avfallsförordning (SFS 2020:614) i kraft. Ändringarna handlar bland annat om att definitionen
kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvare t enligt 15 kap.
20§ revideras.
I januari 2022 får kommunen nytt ansvar för insamling av returpapper när producentansvaret upphör
(förordning 2018:1463 samt 1 kap. 10§ avfallsförordningen.

Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se
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Remissmissiv
Kommunledningsförvaltningen
2021-04-30
KS 2021/00231

Sedan 2019 pågår det förvaltningsövergripande projektet ”säker sophämtning” mellan HEM, KLF och
TFF. Genom aktivt arbete har vår kunskap och förståelse ökat och en rekommendation från
branschorganisationen Avfall Sverige är att justera specifika paragrafer.
Under rådande pandemi har bygg- och miljöförvaltningen uppmärksammat orimliga och oflexibla krav
kring tömning av fettavskiljare, vilket påverkar näringslivet negativt.
Enligt 15 kap. 42§ miljöbalken ska kommunen innan antagande på lämpligt sätt och i skälig omfattning
samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse samt ha en
granskningsutställning under minst fyra veckor. Nya avfallsföreskrifter planeras för beslut i
kommunfullmäktige under våren 2022.
Kommunstyrelsen önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från remitterade
instanser senast 2021-10-29. Svaren skickas via e-post till ks.diarium@halmstad.se Ange
ärendets diarienummer 2021/00231 och remissinstansens namn i ämnesraden. Svar kan också
skickas till Halmstads kommun, kommunstyrelsen, Box 153, 301 05 Halmstad.
Tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen och HEM finns tillgängliga för information och
föredragningar på möten om så efterfrågas. Ett digitalt samråd planeras att hållas under samrådstiden.
Frågeställningar
I remissen vill kommunledningsförvaltningen ha synpunkter på förslaget.
1. Vad betyder förslagen i avfallsföreskrifterna för nämndens/styrelsens verksamhetsområde?
2. Vilka synpunkter vill remissinstansen framföra angående innehållet i avfallsföreskrifterna? Vänligen
använd bifogad svarsbilaga för att kommentera på specifika paragrafer eller bilagor.
Att svara på remiss
Remissinstansens yttrande får gärna vara kort och med instansens ställningstaganden tydligt markerade i
punktform. Om remissinstansen inte har några synpunkter, ser vi gärna att svaret ger besked om detta.
Utredningens förslag ska inte återges i yttrandet, men om nämnden ändå vill referera till något som
sagts i yttrandet är det viktigt att särskilja vad som sagts i yttrandet och vad som är nämndens eget
ställningstagande. Detta kan göras till exempel genom underrubriker eller kursivering av text. För vidare
instruktioner finns texten Svara på remiss – hur och varför att hämta på regeringens webbplats (se under
informationsunderlag).
Informationsunderlag
1.
2.
3.
4.

Riktlinjer för avfallshantering (avfallsföreskrifterna), Halmstads kommun – samrådsförslag
Jämförelsenyckel mellan nuvarande avfallsföreskrifter och samrådsversion för nya riktlinjer
Svarsbilaga – stöd för yttrande över förslag på riktlinjer för avfallshantering
Instruktion om att svara på remiss:
http://www.regeringen.se/49b6b4/contentassets/b682c0e61b4c40c9ab88d227707c47b5/svara-paremiss---hur-och-varfor-pm-200302

Kommunledningsförvaltningen
Alexandra Sandberg, Handläggare, Hållbarhetsstrateg
Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se
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Kontakt för frågor
Alexandra Sandberg, hållbarhetsstrateg
E-post: alexandra.sandberg@halmstad.se
Tele: 035-13 70 00

STÖD FÖR YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL
AVFALLSFÖRESKRIFTER
Vänligen använd denna struktur för yttrande på specifika paragrafer eller bilagor. Det gör att
eventuella synpunkter behandlas under rätt paragraf i avfallsföreskrifterna och underlättar det
fortsatta arbetet inför granskningsskedet.
Alla kommentarer sammanställs i en samrådshandling och ligger till grund för redigering av detta
samrådsunderlag. Det bearbetade förslaget kommer att ställas ut i ett granskningsskede och
synpunkter därifrån kommer att bearbetas innan det slutligen går till kommunfullmäktige för politiskt
beslut om antagande under våren 2022.

Yttrande skickas till ks.diarium@halmstad.se eller Halmstads kommun, Kommunstyrelsen,
box 153, 301 05 Halmstad senast den 29 oktober 2021. Ange diarium 2021/00231.

Skapad av: Alexandra Sandberg 2021-04-30
Uppdaterad av: Alexandra Sandberg 2021-08-09
E:\Ciceron\Server\Store\Preview \911782\Svarsbilaga samrådsremiss.docx
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Tjänsteskrivelse
Laholmsbuktens VA AB
2021-11-01
LBVAAB 2021/00448

Ärende LBVAAB 2021/00448
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

KF
LBVA

Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten för Marbäck
område
Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Halmstads kommun att
utöka verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten för fastigheterna:

Sammanfattning av ärendet
I enighet med planering anläggs kommunalt dricks- och spillvatten för område
kommunens verksamhetsområde för dricks- och spillvatten.

i Marbäck och tas in i

Ärendets beredning
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Efter anläggning av överföringsledningar mellan Simlångsdalen och Skedala kan Halmstads kommun
erbjuda anslutning till dricks- och spillvatten till fastigheter belägna längs denna sträcka.
I enighet med planering anläggs kommunalt dricks- och spillvatten för område
kommunens verksamhetsområde för dricks- och spillvatten.

i Marbäck och tas in i

Analys och förslag
1(2)
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Konsekvenser av förslaget
Om verksamhetsområden beslutas och fastställs enligt förslag kommer fastigheterna att få betala
anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa och få de skyldigheter och förmåner som det innebär att vara
del i verksamhetsområde för vattentjänsterna.
Ärendets beslutsgång
Beslut som gäller omfattning av verksamhetsområde för någon eller flera av vattentjänsterna ska
fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun
Beslutsunderlag
1. Utökning av VO, Marbäck
2. Översikt Marbäck
Information om beslutet
Styrelsens beslut överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Laholmsbuktens VA AB

Mattias Leijon, verkställande direktör
Kim Söderberg, avdelningschef
Handläggare, Per-Ola Larsson
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Tjänsteskrivelse
Laholmsbuktens VA AB
2021-09-22
LBVAAB 2021/00391

Ärende LBVAAB 2021/00391
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

KF
LBVA

Utökning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i östra
Slättåkra
Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Halmstads kommun att

Sammanfattning av ärendet
i Slättåkra har fått sina enskilda avloppsanläggningar utdömda och behöver ingå i det
kommunala verksamhetsområdet för spillvatten. En av fastigheterna, som är ansluten till dricksvatten
via avtal, kommer även ingå i verksamhetsområde för dricksvatten.
Ärendets beredning
Ärendet faller inte inom ramen för MBL
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Fastigheterna Slättåkra
fått sin enskilda avloppsanläggning
utdömd av bygg- och miljöförvaltningen i Halmstads kommun. Fastigheterna angränsar till kommunalt
verksamhetsområde för spillvatten.
Fastigheten Slättåkra
ansluten till dricksvatten via avtal. Då kommunala spillvattenledningar dras
fram till fastigheten kommer även kommunala dricksvattenledningar dras fram till fastigheten. Detta
medför att fastigheten skall ingå i verksamhetsområde för dricksvatten.
LBVA anlägger huvudledningar samt serviser under hösten 2021 till ovanstående fastigheter
Analys och förslag
Det är logiskt att utöka verksamhetsområdena istället för att låta fastigheterna anslutas som
avtalskunder, detta med hänsyn tagen till de utdömda enskilda avloppsanläggningarna samt
fastigheternas placering direkt i anslutning till befintliga verksamhetsområden.
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Konsekvenser av förslaget
Om verksamhetsområden beslutas och fastställs enligt förslag kommer fastigheterna att få betala
anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa och få de skyldigheter och förmåner som det innebär att vara
del i verksamhetsområde för vattentjänsterna.
Ärendets beslutsgång
Beslut som gäller omfattning av verksamhetsområde för någon eller flera av vattentjänsterna ska
fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun
Beslutsunderlag
1. Karta utökning av verksamhetsområde för spillvatten
2. Karta utökning av verksamhetsområde för dricksvatten
3. Befintliga verksamhetsområden i Slättåkra
4. Översikt
Information om beslutet
Styrelsens beslut överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Laholmsbuktens VA AB

Mattias Leijon, verkställande direktör
Kim Söderberg, avdelningschef
Handläggare, Per-Ola Larsson, Va-ingenjör
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Instruktion för verkställande direktör (VD)
i Laholmsbuktens VA AB
Beslutad av styrelsen 2020-12-14
Enligt 8 kap 29 § i aktiebolagslagen (ABL) ska VD sköta den löpande förvaltningen av
bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.
§ 1 Beslutanderätt
Styrelsen beslutar i följande frågor.
1.1 Fastställande av årsbokslut och årsredovisning.
1.2 Fastställande av affärsplan med budget.
1.3 Beslut om ändring i rätten att teckna bolagets firma samt fullmakter för att förfoga över
bank- och plusgiromedel.
1.4 Övriga frågor av stor betydelse för bolaget vilket bl.a. omfattar
- Upptagande eller nedläggning av verksamhetsgren
- Långsiktiga mål och planer
- Avtal av stor betydelse med extern part
- Väsentliga riktlinjer och anvisningar
VD ska handha den löpande förvaltningen i bolaget, vilken bl.a. omfattar att
-

-

Leda och organisera bolagets verksamhet
Verkställa styrelsens beslut
Handhava och besluta kring alla typer av personalärenden
Fullgöra förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL,
Inom ramen för den löpande verksamheten ingå avtal där bolagets åtaganden inte
överstiger 100 basbelopp eller annars är av principiell betydelse eller av större vikt
Ingå avtal och fullfölja beslut, inom ramen för av styrelsen beslutade investeringar
Företräda bolaget i alla mål och ärenden som faller inom dess ansvarsområde i
rättsprocesser inkl. överklaga myndighetsbeslut
Tillämpa va-taxor, besluta om anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde,
avtala angående anslutning till allmän va-anläggning för en fastighet utanför
verksamhetsområde, föreslå att kommunerna upprättar ledningsrätt, servitut eller
annan säkerhet för allmänna ledningar och vägar för bolagets verksamhet
Besluta om åtgärder vid särskilda omständigheter i dricksvattenförsörjningen
I övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den löpande
förvaltningen av bolaget.

§ 2 Brådskande ärenden
VD ska fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen att besluta om i de
fall styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet.
Samråd ska ske med ordföranden eller vid dennes förfall i tur och ordning 1:e vice ordförande
eller 2:e vice ordförande. Styrelsen ska i dessa fall så snart som möjligt underrättas om
åtgärden.
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§ 3 Bokföring och medelsförvaltning
VD ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
§ 4 Offentlighetsprincipen
VD ska på bolagets vägnar fatta beslut enligt 6 kap offentlighets- och sekretesslagen med
hänvisningar. Vid VD:s frånvaro fullgörs denna skyldighet av styrelsens ordförande.
§ 5 Underrättelse till styrelsens ordförande
VD ska omedelbart underrätta styrelsens ordförande om anledning förekommer att styrelsen
tar ställning till viss fråga.
VD ska utan dröjsmål underrätta styrelsen om behov av väsentlig förändring i bolagets
organisation.
§ 6 Ekonomisk rapportering
Det åligger VD att vid varje styrelsesammanträde tillhandahålla en muntlig information i
frågor som är av vikt för att kunna bedöma bolagets ekonomiska situation samt att följa av
styrelsen beslutad instruktion för ekonomisk rapportering.
§ 7 Beredning av ärenden
VD ska i samråd med styrelsens ordförande, 1:e vice ordföranden, 2:e vice ordföranden
bereda styrelsens ärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden
§ 8 Affärsplan
VD ska tillsända styrelsen förslag till affärsplan med budget för det kommande
räkenskapsåret i så god tid att styrelsen kan fatta beslut om affärsplan med budget enligt
tidsplaner fastställda av ägarna.
§ 9 Kontroll och tillsyn
VD ska i erforderlig omfattning utöva kontroll och tillsyn över bolagets personal.
§ 10 Delegation
VD har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan
befattningshavare inom bolaget. VD ansvarar för beslut fattade med stöd av delegation.
Delegation ska vara skriftlig och beslut enligt delegation ska vara spårbara. VD får även inom
ramen för sin behörighet utfärda fullmakt. Det åvilar VD att kontrollera hur överförda
befogenheter utnyttjas.

2(2)
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Arbetsordning för styrelsen i Laholmsbuktens VA AB
Beslutad av styrelsen 2020-12-14
§ 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.
Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett
betryggande sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.
Styrelsen ska meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för
styrelsens bedömning ska samlas in och rapporteras till styrelsen.
Styrelsen utövar erforderlig kontroll över hur den verkställande direktören handhar den
löpande förvaltningen. Styrelsen ska årligen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen
mellan styrelse och VD.
Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.
§ 2 Verkställande direktörens uppgifter
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer
och anvisningar. Den verkställande direktören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen
ska skötas på ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören får alltid företräda bolaget och teckna dess firma beträffande
uppgifter som berör den löpande förvaltningen.
Styrelsen har utfärdat särskild instruktion om ansvar och befogenheter för verkställande
direktören i bolaget (VD-instruktion)
§ 3 Ordförandens uppgifter
Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter som
ankommer på den. Ordföranden ska se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och
rationellt sätt.
Ordföranden ska se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser
och i övrigt när så behövs. Ordföranden ska kalla till sammanträde om styrelseledamot eller
VD begär det.
Ordföranden ska se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen.
Ordföranden ska se till att ärenden är beredda på ett tillfredställande vis.
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Ordföranden ska se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling
och att samtliga ledamöter erhåller tillfredställande beslutsunderlag.
Ordföranden ska bevaka att styrelsens beslut verkställs.
Ordföranden ska i samråd med VD se till att nya styrelseledamöter introduceras i bolagets
verksamhet och styrelsens arbete. Ordföranden ska också i samråd med VD se till att nya
styrelseledamöterna får adekvat utbildning om så behövs.
Ordförande kan fatta beslut i brådskande ärenden som annars ankommer på styrelsen att
besluta om i de fall styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets
verksamhet. I sådant fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. Samråd
ska ske med VD.
§ 4 Tid för styrelsesammanträden
Styrelsen ska sammanträda minst 7 gånger per år vilka schemaläggs senast den 31 december
varje kalenderår.
§ 5 Kallelse till sammanträde
Kallelse sker genom ordförandens försorg. VD svarar för att kallelse utskickas till ledamöter
senast en vecka före sammanträdet. Till kallelsen ska fogas dagordning och beslutsunderlag.
Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet ska snarast anmäla detta till ordföranden
eller till VD.
§ 6 Dagordning
Dagordning som ska bifogas kallelsen enligt § 5, ska innehålla följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mötets öppnande
Val av justerare
Fastställande av dagordning
Protokoll från föregående möte
Information från VD
Ekonomisk rapport
Aktuella ärenden
Övriga frågor
Nästa sammanträde

§ 7 Beredning av ärenden
Ärenden bereds av ordföranden, 1:e vice ordföranden, 2:e vice ordföranden och VD i samråd
eller av den eller de dessa bestämmer. Beredning ska genomföras på ett sådant sätt att
beslutsunderlaget hinner färdigställas inom den tid som anges i § 5.
I beslutsunderlaget som ledamöterna tillsänds enligt § 5 ska ärendet redovisas. Det ska framgå
vilka problem och risker som kan finnas, vilket handlingsalternativ som står till buds och
konsekvenserna av dessa samt ett förslag till beslut.
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§ 8 Protokoll
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. I protokollet ska de beslut som styrelsen har
fattat antecknas. Dessutom ska särskilt antecknas om ledamot erhållit uppdrag att vidta viss
åtgärd.
Protokoll ska föras genom VD:s försorg och justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av
styrelsen. Protokoll ska tillsändas ordföranden och justerare senast två veckor efter
sammanträdet. Protokollet ska skickas till styrelsens ledamöter, bolagets ägare och revisorer
efter justering.
§ 9 Ekonomisk rapportering
Styrelsen ska inför varje möte erhålla ekonomisk information innefattande intäkter, kostnader
och resultat t o m senaste månadsskiftet. Utöver detta ska VD eller den VD utser redovisa
tertial- och årsbokslut. VD undertecknar delårsrapport sedan den godkänts i styrelsen.
§ 10 Ärenden på styrelsemöten
Följande ärenden ska – om omständigheterna inte föranleder annat - behandlas vid nedan
angivna sammanträden.
Februarisammanträde:
Beslut om årsredovisning. Information från revisorerna om resultatet av deras granskning.
Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD.
Vårsammanträde:
Beslut om delårsrapport per 30 april.
Höstsammanträde:
Beslut om delårsrapport per 31 augusti. Information om försäkringsfrågor samt uppföljning
och genomgång av bolagets viktigare avtal.
Novembersammanträde:
Beslut om affärsplan och internkontrollplan för nästkommande år. Uppföljning av årets
internkontrollplan.
Avslutande sammanträde för året:
Beslut om arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, instruktion för ekonomisk rapportering
och attest- och utanordning samt fastställelse av sammanträdesdagar för det kommande året.
§ 11 Offentlighet och sekretess
Bolaget omfattas av bestämmelser i 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär
att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordning om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget
samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av offentlighets- och
sekretesslagen.
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Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos
bolaget. Härutöver erinras styrelsens ledamöter om sin tystnads- och lojalitetsplikt som följer
av aktiebolagslagen.
VD uppdras att på bolagets vägnar fatta beslut enligt 6 kap offentlighets- och sekretesslagen
med hänvisningar. Vid VD:s frånvaro fullgörs denna skyldighet av styrelsens ordförande.
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Styrelseutvärdering 2021

BETYG:
5 = JA, ABSOLUT
4 = JA, I STORT
3 = NEUTRAL
2 = INTE RIKTIGT
1 = ABSOLUT INTE

Varje styrelse ska årligen göra en egen utvärdering av hur styrelsearbetet fungerar.
Som underlag till styrelsens diskussion förväntas du som ledamot svara på nedan
frågeställningar. Sammanställning görs på styrelsenivå, dvs inte på individnivå.
1. Har styrelsen tillsammans tillräcklig kompetens, kunskap och erfarenhet i
bolagets frågor?
2. Behövs ytterligare kompetens tillföras i styrelsen genom expert och/eller
adjungerad?
3. Behövs ytterligare kompetens tillföras i styrelsen genom utbildningsinsatser
(förutom den styrelseutbildning som samordnas av HRAB)?
4. Fungerar samarbetet mellan styrelsen och VD på ett konstruktivt och
förtroendefullt sätt?
5. Behöver styrelsen mer information, från VD och/eller andra nyckelpersoner i
bolaget, än den som erhålls enligt nuvarande rutin inkl. handlingar i anslutning
till mötena?
6. Har styrelsen utvärderat VDs insatser?
7. Finns det ett bra arbetsklimat i styrelsen, dvs som präglas av förtroende och
respekt samt att alla ledamöter får komma till tals?
8. Känner styrelseledamöterna varandra tillräckligt väl?
9. Arbetar styrelsen tillräckligt med bolagets verksamhetsidé, vision, värderingar
och mål?
10.Tar sig styrelsen tillräcklig tid för att diskutera strategier och framtidsfrågor?
11.Är styrelsens fokus på bolagets ekonomi samt interna kontroll tillräcklig?
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12.Är styrelsen lyhörd för ägarens mål med verksamheten – lever bolaget upp till
det kommunala ändamålet?
13.Uppfattas relationen mellan styrelsen och ägaren som bra?
14.Har styrelsen en tillfredsställande dialog med ägaren?
15.Har styrelsen en tillfredsställande dialog med dotter- och/eller intressebolag (i
det fall att bolaget har sådana)?
16.Finns ett väl fungerande samarbete med revisorerna?
17.Är styrelsemötena väl förberedda och får styrelsen relevanta underlag inför
mötet?
18.Är avvägningen mellan besluts-, informations- och andra ärenden väl
fungerande?
19.Agerar ordföranden skickligt som mötesledare?
20.Är sammanträdena lagom långa?
21.Är sammansättningen av styrelseledamöter optimal för uppdraget?
Utveckla gärna dina svar på ovan frågor. Om du har svarat med betyg 1-2, förklara
gärna mer detaljerat.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Plats för övriga kommentarer, frågor, idéer och förslag.
____________________________________________________________________
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Ärende LBVAAB 2021/00413
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB
Laholmsbuktens VA

Beslut om personuppgiftssamordnare för Laholmsbuktens VA AB
Laholmsbuktens VAs förslag till beslut
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att utse Carina Malmgren som personuppgiftssamordnare (PUS) för Laholmsbuktens VA AB.
Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagstiftningen/The General Data Protection Regulation
(GDPR) i kraft i Sverige. Styrelse har nu en roll som personuppgiftsansvariga (PUA). Den
personuppgiftsansvarige ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med GDPR.
Åtgärder ska även ses över och uppdateras vid behov.
Styrelsen utser en personuppgiftssamordnare som ska ha en övervakande roll och följa upp att
regelverket följs av organisationen. Personuppgiftssamordnaren återrapporterar till styrelsen.
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB utser Carina Malmgren till personuppgiftssamordnare (PUS) för
Laholmsbuktens VA AB.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av Laholmsbuktens VA.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagstiftningen i kraft i Sverige. I grunden är det en EUförordning som på engelska heter "The General Data Protection Regulation" (GDPR). Denna
förordning måste Sverige, liksom alla övriga EU-länder, anpassa sig till. EU-förordningen påverkar
även den svenska lagstiftningen, som nu därför har gjorts om. Personuppgifter är all slags information
som kan knytas till en fysisk person. En del av personuppgifterna kan dessutom vara extra känsliga.
Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda människors grundläggande rättigheter och
friheter. Särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Det handlar helt enkelt om att stärka allas rätt
till ett privatliv och ett familjeliv. GDPR syftar också till att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för
skyddet av personuppgifter inom EU. Den syftar också till en anpassning till det nya moderna digitala
samhället. Den nya dataskyddsförordningen vilar på grundprinciper som handlar om att öka skyddet
och säkerheten kring allas personuppgifter.
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Styrelse är personuppgiftsansvariga (PUA), ett uppdrag som regleras i artikel 24 i GDPR. Den
personuppgiftsansvarige ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med GDPR. Åtgärder ska även ses över
och uppdateras vid behov.
Dataskyddsombud för Laholmsbuktens VA AB är Frida Blanck (under hennes föräldraledighet
vikarierar Camilla Åkerström som dataskyddsombud).
Analys och förslag
Personuppgiftssamordnare är ett helt nytt uppdrag som tillkommer med anledning av att
dataskyddslagen/GDPR trätt ikraft.
Personuppgiftssamordnare ska bland annat:
Vara den centrala funktionen för Laholmsbuktens VAs arbete för behandling av personuppgifter.
Hjälpa till med upprättande av registerförteckningar.
Stödja medarbetare som behöver hjälp med hantering av personuppgifter.
Vara kontaktperson mot dataskyddsombudet.
Samordna begäran om registerutdrag.
Samordna arbete med handläggning av personuppgiftsincidenter.
Konsekvenser av förslaget
I bolaget hanteras människors personuppgifter i omfattande volym och på olika sätt.
Därför kommer den nya lagstiftningen också att påverka majoriteten av alla medarbetare inom
bolaget. Medarbetarnas dagliga arbete med personuppgifter påverkar kommuninvånarnas förtroende
för bolaget. Om bolagets medarbetare inte kan hantera andra människors personuppgifter enligt den
nya lagregleringen på korrekt sätt, riskerar tilliten till bolagets verksamhet att påverkas.
Personuppgiftssamordnaren ska ha en övervakande roll och följa upp att regelverket följs av
organisationen.
Ärendets beslutsgång
Beslut av styrelsen för Laholmsbuktens VA AB.
Beslutsunderlag
1. Laholmsbuktens VA
Mattias Leijon, verkställande direktör
Carl Lundin, avdelningschef verksamhetsstöd
Handläggare, Carina Malmgren, Administratör
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Ärende LBVAAB 2021/00406
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB
Kommunledningsförvaltningen

Svar på begäran om underlag för dataskyddsombudets granskning av
personuppgiftsincidenter
Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att lämna svar på dataskyddsombudets granskning av
personuppgiftsincidenter enligt bilagor 1 till 3.
Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsombudet genomför en granskning över den personuppgiftsansvariges förmåga att hantera
uppkomna personuppgiftsincidenter (PUI), samt dess arbete med ständiga förbättringar för att förebygga
potentiella personuppgiftsincidenter.
Varje personuppgiftsansvarig har krav på sig att:
visa på hur man arbetar med sin personuppgiftsincidentrapportering. Den
personuppgiftsansvarige ska därför dokumentera alla personuppgiftsincidenter, inbegripet
omständigheterna kring personuppgiftsincidenten, dess effekter och de åtgärder som vidtagits.
anmäla allvarliga personuppgiftsincidenter (inom 72 timmar) till tillsynsmyndigheten och
informera de personer som drabbats.
För att kunna uppfylla dessa krav har Laholmsbuktens VA upprättat en rutin för hantering av
personuppgiftsincidenter.
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB lämnar svar på granskningen i enlighet med bilagor 1-3.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av personuppgiftssamordnaren i samråd med säkerhetsansvarig, avdelningschef för
verksamhetsstöd och VD.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Dataskyddsombudet ska övervaka efterlevnaden av förordningen, av andra av unionens eller
medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser samt de strategier som personuppgiftsansvarige utarbetar
för skydd av personuppgifter.
Granskningsplanen för perioden 2020-2021, riktar fokus mot den personuppgiftsansvariges förmåga att
hantera uppkomna personuppgiftsincidenter (PUI), samt dess arbete med ständiga förbättringar för att
förebygga potentiella personuppgiftsincidenter. En central utgångspunkt för valet av granskningsområde är att strategier kring hantering av personuppgiftsincidenter är central för att undanröja risker i
1(3)
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verksamhetens hantering av personuppgifter. Dels genom att skyndsamt omhänderta brister i enskilda
situationer, dels genom att arbeta förebyggande på ett bredare plan.
Analys och förslag
Den personuppgiftsansvarige är skyldig att uppfylla de krav kring personuppgiftsincidenter som anges i
art. 33–34. Kraven betyder bland annat att varje personuppgiftsansvarig:
 Ska visa på hur man arbetar med sin personuppgiftsincidentrapportering. Den
personuppgiftsansvarige ska därför dokumentera alla personuppgiftsincidenter, inbegripet
omständigheterna kring personuppgiftsincidenten, dess effekter och de åtgärder som vidtagits.
 Är skyldig att skyndsamt (inom 72 timmar) anmäla allvarliga personuppgiftsincidenter till
tillsynsmyndigheten och informera de personer som drabbats.
En personuppgiftsincident har inträffat exempelvis om en jobbdator eller jobbtelefon med
personuppgifter blir stulen eller mail med personuppgifter skickas till fel person. Det kan också handla
om dataintrång eller förlust av åtkomsten till personuppgifter.
Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter.
För att kunna uppfylla dessa krav har Laholmsbuktens VA upprättat en rutin för hantering av
personuppgiftsincidenter.
Personuppgiftssamordnaren är den som samordnar hantering och utredning av personuppgiftsincidenter.
Konsekvenser av förslaget
Om personuppgifter röjs för enskilda personer kan dessa leda till att denne:
 förlorar kontrollen över sina uppgifter,
 får sina rättigheter inskränkta,
 utsätts för diskriminering,
 utsätts för identitetsstöld,
 utsätts för bedrägeri eller finansiell förlust,
 utsätts för skadlig ryktesspridning,
 samt brott mot sekretess eller tystnadsplikt.
Laholmsbuktens VA AB måste se till att minimera riskerna för att personuppgiftsincidenter ska kunna
inträffa.
Ärendets beslutsgång
Beslutet skickas till dataskyddsombudet, KS Diarium.
Beslutsunderlag
1. Svar på frågeformulär från dataskyddsombudet.
2. Rutin för hantering av personuppgiftsincidenter
3. Bilaga utredningsmall.
2(3)
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4.

Sammanställning över personuppgiftsincidenter 2020 – september 2021 inklusive bilagor.

Information om beslutet
Laholmsbuktens VA AB
Mattias Leijon, verkställande direktör
Carl Lundin, avdelningschef verksamhetsstöd
Handläggare, Carina Malmgren, Administratör
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Datum
2021-09-22
Diarienummer
KS 2021/00414
Begäran och underlag

Granskning gällande hantering av
personuppgiftsincidenter 2020-2021
Frågeunderlag och informationsinhämtning
Personuppgiftsansvarig: Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB
Värdering gjord av: Carina Malmgren, PuS
Datum: 30 september 2021

Självvärdering
Nedan följer ett antal påståenden som jag önskar att ni gör en värdering på om det
stämmer överens med hur det är i er verksamhet. Kommentera även kort vad ni
grundar bedömningen på. (PUI = personuppgiftsincidenter)
a) Vi har skriftliga rutiner som innebär att PUI kan upptäckas och rapporteras.
☒ Ja
☐ Nej
☐ Delvis
Kommentar: Mattias Leijon, VD och Carl Lundin, avdelningschef
verksamhetsstöd är informerad om rutinen.
b) Vi har skriftliga instruktioner som innebär att PUI utreds och bedöms utifrån de
krav som ställs.
☒ Ja
☐ Nej
☐ Delvis
Kommentar: I rutinen framgår vilka bedömningar som ska göras.
c) Vi anmäler anmälningspliktiga PUI till tillsynsmyndigheten,
(Integritetsskyddsmyndigheten) inom 72 timmar.
☒ Ja
☐ Nej
☐ Delvis
Kommentar: Under 2021 har vi haft 2 incident, varav 1 är anmäld till
tillsynsmyndigheten.
d) Vi åtgärdar konstaterade brister och risker vid PUI skyndsamt.

Skapad av: Camilla Åkerström 2021-09-28
Bilaga 1 Svar på frågeformulär från dataskyddsombudet, hösten 2021

Sida 1 (3)

243

☒ Ja
☐ Nej
☐ Delvis
Kommentar: Se utredningar för inträffade PuI.
e) Vi ger information till den/de registrerade som drabbats vid PUI – om det inte är
uppenbart att så inte krävs, eller anses vara oproportionerligt.
☒ Ja
☐ Nej
☐ Delvis
Kommentar: Se utredningar för inträffade PuI.
f) Vi sammanställer och analyserar alla PUI i vår verksamhet för att sprida kunskap
och förebygga risker.
☐ Ja
☐ Nej
Kommentar:

☐ Delvis

g) Det finns en allmän kännedom i hela verksamheten om vad en personuppgiftsincident är och att den ska dokumenteras (och eventuellt anmälas till
tillsynsmyndighet).
☐ Ja
☐ Nej
☒ Delvis
Kommentar (Om ja, beskriv hur informationen till medarbetare har getts):
Alla medarbetare har i september 2021 fått epost om att göra e-elarningen från
2018. Detta för att nya medarbetare inte fått information om GDPR och att alla
medarbetare nu får en påminnelse om vad GDPR innebär.
Dokumentation
Bifoga eller länka till era skriftliga rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter.
Bifoga eller länka till utredningsstöd eller liknande instruktioner.
Bifoga eller länka till den information ni ger till medarbetarna om vad personuppgiftsincidenter kan vara och hur en sådan ska hanteras i er verksamhet. (om annan
än dokumentationen ovan).
Bifoga en sammanställning av samtliga personuppgiftsincidenter som skett i er
verksamhet från januari 2020 till och med september 2021. Sammanställningen kan se ut
enligt följande (datum för händelse, kort om händelsen, samt vilken/vilka åtgärder som
verksamheten har vidtagit mm). Om personuppgiftsincident har anmälts på grund av
krav enligt säkerhetsskyddslag (2018:585) eller NIS-reglering, bifogas endast en mycket
summarisk information (datum för händelse, mycket kort information om händelsen,
samt referensnummer eller liknande enligt anmälan till tillsynsmyndighet).
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Bifoga utförlig dokumentation över era två senast hanterade incidenter (om ni har
haft incidenter i er verksamhet, annars skriver ni att inga incidenter har skett
under tiden från januari 2020 till september 2021). I första hand efterfrågas
dokumentation på incidenter som ni anmält till Integritetsskyddsmyndigheten IMY.
Svar önskas senast den 3 december 2021 till camilla.akerstrom@halmstad.se eller
genom annat säkert distributionssätt (t.ex. ”säkra meddelande”, rekommenderad post
eller via bud).
Camilla Åkerström
Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Skapad av: Camilla Åkerström 2021-09-28
Dataskyddsombudets granskning, hösten 2021
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Rutin för handläggning av
personuppgiftsincidenter
29 september 2021

Skapad av: Carina Malmgren 2021-09-08
Uppdaterad av: Carina Malmgren 2021-11-05
Rutin för handläggning av personuppgiftsincidenter ver 0,9
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1. Inledning
Alla medarbetare har ansvar för att rapportera risk för, misstanke om eller inträffade
personuppgiftsincidenter.
Vad är en personuppgiftsincident?
Med personuppgift avses i GDPR varje upplysning som avser en identifierad (direkt eller
indirekt) eller identifierbar fysisk person. Till exempel namn, personnummer,
registreringsnummer på en bil, ett foto, uppgifter om någons hälsa, uppgifter om någons
politiska åsikt med mera.
Insamling av personuppgifter ska vara begränsad till ändamålet och uppgifterna får inte
senare användas till något annat än ändamålet. Insamlingen ska vara uppgiftsminimerad och
uppgifterna ska vara lämpliga och relevanta. Personuppgifter bör endast behandlas om syftet
med behandlingen inte kan uppnås på annat sätt. Uppgifterna ska om nödvändigt hållas
korrekta och uppdaterade och, om de är inexakta eller felaktiga, rättas eller raderas utan
dröjsmål. Uppgifter ska inte förvaras längre än nödvändigt utan gallras så fort de inte behövs
längre.
Uppgifterna ska skyddas mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring
eller skada genom olyckshändelse. Detta är viktigt för all sorts personuppgifter men extra
angeläget när det gäller särskilda kategorier av uppgifter.
För att klara kravet på anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar, samt
kravet att i vissa fall informera de registrerade, är det avgörande att rapporteringen sker
omgående efter att en incident (misstänkt eller konstaterad) har upptäckts.
Detta gäller även incidenter som inträffat hos våra personuppgiftsbiträden, det vill säga någon
av våra leverantörer som enligt avtal hanterar våra personuppgifter.
En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera personer
har:
 blivit förstörda, t ex vid en brand
 gått förlorade på annat sätt
 kommit i orätta händer.
Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det
personuppgiftsincidenter.
En personuppgiftsincident har inträffat exempelvis om din jobbdator eller jobbtelefon med
personuppgifter blir stulen eller mail med personuppgifter skickas till fel person. Det kan
också handla om dataintrång eller förlust av åtkomsten till personuppgifter.
Mer information om personuppgiftsincidenter finns på Integritetsskyddsmyndighetens
webbplats .
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2. Analysprocess för personuppgiftsincident
Incident
upptäcks

Incidenten rapporteras
via e-tjänst på intranätet,
via e-post eller muntligt

PuS får meddelande om incidenten
som registreras i Ciceron

Mindre incident

Direkta/akuta åtgärder vidtas

Arbetsgrupp/en
person utreder

Anmäla till IMY
inom 72 h

Allvarlig incident

”Stab” sätts
samman

Åtgärdslista och
rapport tas fram
och distribueras
till berörda

Åtgärdslista och
rapport tas fram
och distribueras
till berörda

Åtgärder vidtas –
behövs beslut?

Åtgärder vidtas
– behövs beslut?

Incidenter sammanställs och presenteras för
ledning och politik årligen. Allvarliga
incidenter informeras snarast till ledningen och
styrelsen-

Ärendet följs upp
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3. Rapportering av personuppgiftsincident
Rapportering av risk för, misstanke om eller inträffade personuppgiftsincidenter görs via vår
interna e-tjänst på intranätet, Personuppgifter - behandling - Halmstads kommuns intranät ,
via e-post till lbva@lbva.se eller muntligt till närmaste chef som informerar PuS.
Rapporterad personuppgiftsincident hamnar i en funktionsbrevlåda (lbva@lbva.se ) där den
tas om hand av registratorn som skapar ett ärende som läggs på personuppgiftssamordnare.

4. Utredning av personuppgiftsincident
Först görs en bedömning av risken för att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller
att rättigheterna inskränks. Personuppgiftsincidenten ska anmälas till tillsynsmyndigheten
inom 72 timmar från det att incidenten upptäcktes. Anmälan behöver dock inte göras om
det är osannolikt att incidenten medför en risk för de registrerades rättigheter och friheter. Om
bedömningen är att incidenten sannolikt medför en hög risk för de registrerade som omfattas
av incidenten ska de berörda registrerade informeras om vad som har skett. Detta ska ske
snarast.
Om rapporten till Integritetsskyddsmyndigheten inte sker inom 72 timmar ska
Laholmsbuktens VA motivera förseningen. Rapporten syftar till att göra det möjligt för
Dataskyddsmyndigheten att se och bevaka vilka åtgärder som vidtas för att motverka negativa
effekter av det inträffade.
Risker för de registrerade kan exempelvis vara att denne:








förlorar kontrollen över sina uppgifter,
får sina rättigheter inskränkta,
utsätts för diskriminering,
utsätts för identitetsstöld,
utsätts för bedrägeri eller finansiell förlust,
utsätts för skadlig ryktesspridning,
samt brott mot sekretess eller tystnadsplikt.
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Grön – ringa/osannolik risk, verksamheten åläggs att se över sina rutiner, verksamheten
(eller PuS) utreder och dokumenterar incidenten och avrapporterar till PuS.
Gul – trolig risk, personuppgiftssamordnare (PuS) genomför en utredning, avgör om den
berörde skall informeras, incidenten dokumenteras av PuS, rapporten görs av PuS till
Integritetsskyddsmyndigheten.
Röd – hög risk, PuS genomför en utredning, informerar den berörde, incidenten
dokumenteras av PuS, rapporten görs av PuS till Integritetsskyddsmyndigheten.
Personuppgiftssamordnaren ska samordna utredningen om personuppgiftsincidenten. I
utredningen kan t ex säkerhetsansvarig, IT-ansvarig, avdelningschef (för den avdelning där
incidenten har skett) ingå. I andra fall är utredningen inte så omfattande och kan istället göras
av PuS. Det är alltså utvalda personer eller grupper som genomför utredningen.
En anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten kan göras i omgångar, om inte all nödvändig
information om incidenten har säkerställts inom 72 timmar. I sådant fall ska det anges i den
första anmälan att denna kommer att kompletteras samt varför inte all information kan lämnas
direkt. Komplettering kan ske i faser så länge detta sker utan otillbörlig försening, dock
senast inom två veckor efter anmälan. PuS anmäler till Integritetsskyddsmyndigheten.

Skapad av: Carina Malmgren 2021-09-08
Uppdaterad av: Carina Malmgren 2021-11-05
Rutin för handläggning av personuppgiftsincidenter

Sida 5 (8)

251

Mer information om kraven på anmälan och information till registrerade finns på
Integritetsskyddsmyndigheten webbplats . Här finns även länk till anmälan till
Integritetsskyddsmyndigheten.
Resultatet av utredningen kan, förutom anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten och
information till berörda registrerade, komma att utmynna i en åtgärdsplan och rapportering till
styrelsen.
Integritetsskyddsmyndigheten anmälningsformulär kan användas till hjälp vid utredningen
(oavsett om anmälan ska ske eller ej).
Utredningen skall innehålla en beskrivning av incidenten, vilken omfattning incidenten haft
och ett förslag på åtgärd för att undvika liknande incidenter i framtiden.

Dokumentation
Alla personuppgiftsincidenter ska dokumenteras, inbegripet omständigheterna kring
personuppgiftsincidenten, dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits.
Dokumentationen ska göra det möjligt för tillsynsmyndigheten att kontrollera efterlevnaden
av LBVA:s anmälningsskyldighet samt ytterligare skyldigheter som följer av att rapportera en
personuppgiftsincident. Dokumentationen registreras i Ciceron DoÄ. En mall för utredning
finns.

5. Information till de registrerade
Enligt dataförordningens artikel 34 (information till den registrerade om en
personuppgiftsincident) ska de registrerade direkt och utan onödigt dröjsmål informeras om
en personuppgiftsincident sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och
friheter. Bedömningen ska göras utifrån både allvarligheten av den potentiella eller faktiska
påverkan på personer som ett resultat av en personuppgiftsincident kan ha och utifrån
sannolikheten för att detta inträffar. Information till de registrerade i anledning av en
personuppgiftsincident behöver inte alltid lämnas. Den bedömningen sker från fall till fall.
Följande frågeställningar är en utgångspunkt för bedömningen



Hur allvarliga kan konsekvenserna bli?
Hur sannolikt är det att enskilda personer drabbas?

Om personuppgiftsincidenten är allvarlig är risken högre. Om sannolikheten för konsekvenser
är stor är risken också högre. När risken är hög måste de personer som har drabbats
informeras, särskilt om det finns ett behov av att mildra en omedelbar risk för skador. En av
huvudorsakerna är att du ska kunna hjälpa dem att vidta åtgärder för att skydda sig mot
effekterna av en personuppgiftsincident.
När ska de registrerade informeras?
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På Integritetsskyddsmyndigheten hemsida, När ska vi informera de registrerade? Finns
exempel på olika fall av personuppgiftsincidenter. Exempelsamlingen kommer att uppdateras
löpande.
Om skyldighet föreligger att informerad den drabbade görs detta av
personuppgiftssamordnare.
Informationen till de registrerade ska uppfylla förordning artikel 34:s, minimikrav:






Tydlig och klar beskrivning av orsaken till personuppgiftsincidenten.
Namn och kontaktuppgifter till LBVA:s kontaktperson i ärendet eller till en annan
kontakt som är insatt i frågan och kan svara på frågor.
Beskrivning av de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten.
Beskrivning av vad LBVA har gjort, eller tänker göra, för att hantera
personuppgiftsincidenten.
I förkommande fall: Beskriv vad LBVA har gjort för att mildra eventuella negativa
effekter.

6. Checklista – Frågor att ställa sig när en incident
inträffar
Här följer ett antal frågor som är relevanta att ställa sig inom organisationen i samband med
att en personuppgiftsincident inträffar. Många av dessa frågor aktualiseras direkt när ni ska
göra en anmälan/rapport till tillsynsmyndigheten, se till exempel Integritetsskyddsmyndighetens anmälningsblanketter. Men oavsett om en formell anmälan krävs eller inte i det
enskilda fallet, så är det viktigt att ha en process för incidenthantering och alltid utvärdera och
dokumentera sådana händelser. Då kan dessa frågor vara ett stöd.
Exempel på frågor att ställa sig när en personuppgiftsincident inträffar:













Vad är det som har inträffat?
När inträffade incidenten?
När upptäckte ni att incidenten inträffat?
Hur upptäckte ni att incidenten inträffat?
Varför inträffade incidenten? Finns det någon förklaring?
Var i organisationen inträffade incidenten?
Gäller incidenten en personuppgiftsbehandling som hanteras av något
personuppgiftsbiträde?
Var geografiskt inträffade incidenten?
Påverkas registrerade i flera länder eller enbart i Sverige av incidenten?
Hur många registrerade personer har påverkats?
Vilken typ av registrerade (kategorier) har påverkats?
Hur stor mängd personuppgifter har påverkats?

Skapad av: Carina Malmgren 2021-09-08
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Vilka typer av personuppgifter har påverkats? Innefattas några känsliga eller på annat
sätt integritetskänsliga uppgifter?
Vilken säkerhet fanns för uppgifterna? Var de krypterade?
Hur allvarlig bedömer vi att incidenten är? Vilka konsekvenser kan den få?
Bedömer ni att personuppgiftsincidenten har medfört en risk för de registrerades
rättigheter?
Har ni rapporterat incidenten till tillsynsmyndigheten? Varför/Varför inte?
Rapporterade vi inom 72 timmar från det att vi upptäckte/fick kännedom om
incidenten? Är det aktuellt att komplettera med mer information i efterhand?
Vad kan vi göra för att minimera riskerna som incidenten medför? Hur agerar vi i
samband med incidenten? Dokumentera!
Har de registrerade personerna som berörs fått information om det som inträffat? Hur,
var, när? Har vi planerat att informera? Om inte, varför då?
Hur ska incidenten dokumenteras internt?
Hur ska incidenten följas upp?
Vad kan vi göra för att minimera riskerna för att liknande incidenter inträffar igen i
framtiden?

För att dokumentera utredningen används utredningsmall för incidenter, se bilaga 1.

7. Bakgrund
Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016) trädde i kraft den 25 maj
2018 i Sverige och ersatte samtidigt Personuppgiftslag (1998:204). Dataskyddsförordningen
kallas även GDPR, General Data Protection Regulation).
GDPR reglerar hur personuppgiftsincidenter ska hanteras vilket beskrivs i GDPR Avsnitt 2 –
Säkerhet för personuppgifter (Artikel 33 Anmälan av en personuppgiftsincident till
tillsynsmyndigheten och Artikel 34 Information till den registrerade om en
personuppgiftsincident).
Laholmsbuktens VA AB och bolaget har en skyldighet att hantera personuppgiftsincidenter
och under vissa förutsättningar anmäla dessa till tillsynsmyndigheten samt informera berörda
registrerade personer.
Ansvar/Omfattning




Chefer inom Laholmsbuktens VA ansvarar för att rutinen är känd i den egna
verksamheten/enheten/avdelningen och att den efterlevs.
Medarbetare på Laholmsbuktens VA är skyldiga att följa regelverket.
Personuppgiftsamordnaren ansvarar för att:
rapportering av incidenter tas emot, utreds och anmäls till
Integritetskyddsmyndigheten (om den ska det).

Skapad av: Carina Malmgren 2021-09-08
Uppdaterad av: Carina Malmgren 2021-11-05
Rutin för handläggning av personuppgiftsincidenter

Sida 8 (8)

254

Utredning av personuppgiftsincident
Dnr LBVAAB xxxx/xxxxxx

Incidenten inträffade

Datum och klockslag

Incidenten upptäcktes

Datum och klockslag

Rapport inkom till PuS eller utredare

Datum och klockslag

Ev. Anmälan till tillsynsmyndighet

Datum och klockslag

Ev. information till drabbade

Datum och hur informationen skett

Definition personuppgiftsincident:
En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring
eller till
obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifterna.
Om det inte kan bedömas att det är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för
fysiska personers rättigheter och friheter ska incidenten anmälas till tillsynsmyndigheten.
Integritetsskyddsmyndighetens information om när en anmälan bör ske.

Incidentutredare:

Namn

Underlag för utredningen:

Utgörs av den interna incidentrapporten.

Berörd verksamhet som
incidenten gäller:

Namn på enhet

Informationsbehov:

Ange funktioner tex. verksamhetschef

Funktioner som varit
involverade i utredningen
utöver incidentutredaren:

Ange funktioner tex. enhetschef, HR, ekonomi, ITservice, leverantör, jurist m. fl.

Skapad av: Carina Malmgren 2021-09-23
Uppdaterad av: Carina Malmgren 2021-11-05
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Incidentens omfattning:

Använd beskrivningen från incidentrapporten, be om
komplettering från anmälaren vid behov

Incidentens art
Kategorier av registrerade som
berörs:

Ange typ av kategori, tex: kund enligt
socialtjänstlagen, anställd etc.

Antal registrerade som berörs:

Ange antal personer

Kategorier av
personuppgiftsposter:

Ange typ av personuppgifter, tex, namn,
personnummer, adress m.m.

Antalet personuppgiftsposter
som berörs:

Ange antal

Gäller incidenten en
personuppgiftsbehandling som
hanteras av något
personuppgiftsbiträde?

Incidentens effekter, risker och åtgärder
Beskriv möjliga
effekter och risker

Beskriv
möjliga
konsekvenser
av riskerna

Beskriv
Samlad
Åtgärder
sannolikheten riskbedömning
för att
konsekvensen
inträffar

Vad har hänt?

Se riskmatris
på sista sidan

Se riskmatris
på sista sidan

Vad kan hända?


Oavsiktlig
förstöring av
personuppgifter?

Skapad av: Carina Malmgren 2021-09-23
Uppdaterad av: Carina Malmgren 2021-11-05
Bilaga 3 Utredningsmall för incidenten
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Beskriv möjliga
effekter och risker











Beskriv
möjliga
konsekvenser
av riskerna

Beskriv
Samlad
Åtgärder
sannolikheten riskbedömning
för att
konsekvensen
inträffar

Olaglig förstöring
av
personuppgifter?
Förlust av
personuppgifter?
Ändring av
personuppgifter?
Obehörigt röjande
av
personuppgifter?
Obehörig åtkomst
till
personuppgifter?
Säkerhetsklassade
information?

riskerna i
fortsättningen

Bedömning och sammanfattning
Sammanfattning
Sammanfattning över risker, effekter, sannolikhet, konsekvens, samlad riskbedömning och
åtgärder.
Bedömning om det finns risk för fysiska personers rättigheter och friheter (välj gul eller
blå formulering)
Det bedöms som osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för berörda
registrerade personers rättigheter och friheter. Ingen anmälan till tillsynsmyndigheten bör ske.
Det bedöms inte som osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för berörda
registrerade personers rättigheter och friheter. Anmälan till tillsynsmyndigheten kommer att
ske.
Skapad av: Carina Malmgren 2021-09-23
Uppdaterad av: Carina Malmgren 2021-11-05
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Beslut
(välj gul eller blå formulering)
Det bedöms som osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för berörda
registrerade personers rättigheter och friheter. Ingen anmälan till tillsynsmyndigheten kommer
att ske.
Det bedöms inte som osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för berörda
registrerade personers rättigheter och friheter. Anmälan till tillsynsmyndigheten kommer att
ske.

DATUM
Beslutas av

NAMN,
AVDELNING

Skapad av: Carina Malmgren 2021-09-23
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Sammanställning över inträffade
personuppgiftsincidenter från 2020 – september 2021
2021-02-22 Personuppgiftsincident
Kommunens leverantör av vår webbplattform SiteVision har upptäckt en bugg i funktionen
"Anonymisera IP" i Google Analytics-implementationen. Buggen innebär att även om vi har
kryssat i ”Anonymisering av IP” så aktiveras inte anonymiseringsfunktionen.
Se bilaga 1 SiteVision 210222 för anmälan och utredning.
2021-03-02 Inbrott Syskonhamnsgatan
Hurts uppbruten på administratörens rum och där ersättningsblanketter för förtroendevalda
låg. På blanketterna kan man läsa 10-siffrigt personnummer och namn.
Se bilaga 2 Inbrott Syskonhamnsgatan 210302 för anmälan och utredning.

Skapad av: Carina Malmgren 2021-09-30
Uppdaterad av: Carina Malmgren 2021-10-05
Sammanställning över personuppgiftsincidenter 2020-september 2021.docx
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Laholmsbuktens VA AB
Carina Malmgren
Box 149
30104 Halmstad
Er ref: LBVA 2021/00153

Diarienummer:
PUI-2021-1018

Beslut

Datum:
2021-05-06

Ni har skickat en anmälan som kom in till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 202103-03.
IMY beslutar att avsluta ärendet som rör anmälan.
Notera att IMY oberoende av detta kan komma att inleda tillsyn. Mer information om
IMY:s tillsyn finns på www.imy.se.
Malin Blixt

Postadress:
Box 8114
104 20 Stockholm
Webbplats:
www.imy.se
E-post:
imy@imy.se
Telefon:
08-657 61 00

Page 1 of 1
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Camilla Åkerström <camilla.akerstrom@halmstad.se>
den 23 september 2021 10:43
Diarium LBVA
Begäran om underlag för dataskyddsombudets granskning av
personuppgiftsincidenter
Information och underlag dataskyddsombudets granskning av PUI.docx

Dataskyddsombudets plan för granskning har nu kommit till årets allmänna granskning. Denna
granskning går ut till samtliga av kommunens personuppgiftsansvariga (PUA).
Granskningen går ut på att ni ska svara på hur era verksamheter hanterar personuppgiftsincidenter.
Medföljande dokument ska besvaras och bilagor enligt begäran ska biläggas era svar.
Svar önskas senast den 3 december 2021 via mejl till mig, om inte det fungerar för er p.g.a.
säkerhetsaspekter, så kan ni använda annan säker meddelandetjänst t.ex. tjänst för ”säkra meddelande”,
rekommenderad post eller via bud. I mycket speciella fall kan ni boka platsbesök med mig för
genomgång av era dokument – men detta gäller bara de verksamheter som är anmälda som
samhällsviktig verksamhet.
Med vänlig hälsning
Camilla Åkerström
Dataskyddsombud
Halmstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
Box 153
301 05 Halmstad
035-13 76 37
www.halmstad.se
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Datum
2021-09-22
Diarienummer
KS 2021/00414
Begäran och underlag

Granskning gällande hantering av
personuppgiftsincidenter 2020-2021
1. Bakgrund till granskningen
Av art. 39 i dataskyddsförordningen framgår att dataskyddsombudet ska övervaka
efterlevnaden av förordningen, av andra av unionens eller medlemsstaternas
dataskyddsbestämmelser samt de strategier som personuppgiftsansvarige utarbetar för
skydd av personuppgifter. En del av detta arbete innebär att granska verksamheten i
syfte att kontrollera att den efterlever förordningen.
Dataskyddsombudets granskningsplan för perioden 2020-2021, riktar i denna
granskning, fokus mot den personuppgiftsansvariges förmåga att hantera uppkomna
personuppgiftsincidenter (PUI), samt dess arbete med ständiga förbättringar för att
förebygga potentiella personuppgiftsincidenter. En central utgångspunkt för valet av
granskningsområde är att strategier kring hantering av personuppgiftsincidenter är
central för att undanröja risker i verksamhetens hantering av personuppgifter. Dels
genom att skyndsamt omhänderta brister i enskilda situationer, dels genom att arbeta
förebyggande på ett bredare plan.
En personuppgiftsincident kan få allvarliga konsekvenser för registrerade personer i
form av till exempel ekonomisk skada eller kränkning av deras friheter och rättigheter.
En personuppgiftsincident som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan påverka tilltron till
organisationen. Den kan också leda till sanktionsavgifter.

2. Den personuppgiftsansvariges skyldighet
Den personuppgiftsansvarige är skyldig att uppfylla de krav kring personuppgiftsincidenter som anges i art. 33–34. Kraven betyder bland annat att varje personuppgiftsansvarig:
 Ska visa på hur man arbetar med sin personuppgiftsincidentrapportering. Den
personuppgiftsansvarige ska därför dokumentera alla personuppgiftsincidenter,
inbegripet omständigheterna kring personuppgiftsincidenten, dess effekter och de
åtgärder som vidtagits.
 Är skyldig att skyndsamt (inom 72 timmar) anmäla allvarliga
personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten och informera de personer som
drabbats.

Skapad av: Camilla Åkerström 2021-09-20
Information och underlag dataskyddsombudet, hösten 2021
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3. Syfte och mål för granskningen
Det övergripande målet för granskningen, både i dess inriktning och genomförande, är
att stimulera till reflektion och lärande för att bli än tryggare i incidenthanteringen och
därigenom bibehålla eller uppnå högre kapacitet i organisationen att förekomma
situationer som kan leda till allvarliga incidenter.

4. Så går granskningen till – underlag och
genomförande
Granskningen bygger dels på en genomgång av dokumentationen av era rutiner och
instruktioner gällande incidenthantering, och dokumentation av ett urval incidenter som ni hanterat.
Även en sammanställning av samtliga incidenter från 2020 fram till september 2021
ingår som ett underlag (efterfrågad information ska lämnas med, i sammanställt format,
exempelvis Excel eller tabell i Word). Informationsinhämtning sker även genom en
skriftlig självutvärdering följt av en återkoppling från dataskyddsombudet vilket sker genom
en skriftlig sammanställning/rapport. Om behov uppstår/krävs kan även en muntlig
avstämning ske vid inbokat möte i tiden kring den ingivna dokumentationen.
Jag ber er svara skriftligen på de frågor som följer i underlaget, per e-post till
camilla.akerstrom@halmstad.se, (eller genom säker distribution), senast den 3
december. Tillsammans med dessa svar ber jag er även bilägga den efterfrågade
dokumentationen. Inlämnade eller länkade bilagor diarieförs inte i KS diarium, med
hänsyn till eventuell säkerhetskänslig information. Endast notering att bilagor
inkommit/finns samt metadata görs i granskningsärendet. Diarienumret är för att ni ska
kunna referera till granskningen i ert diarium.
Om ni anser att ni önskar en muntlig avstämning väljer ni själva vilka som ska delta.
Inbjudan till avstämningen går i första hand till er personuppgiftssamordnare. I vissa fall
kanske ni anser att det räcker med personuppgiftssamordnaren och i andra fall kanske
samtliga inblandade i de aktuella exemplen av incidenter, chef eller annan central
funktion, hos er bör vara med i diskussionen.
Återkoppling och feedback ges i form av en skriftlig rapport till den personuppgiftsansvarige för respektive verksamhet.

Vid frågor om granskningen, kontakta dataskyddsombudet.
Camilla Åkerström
camilla.akerstrom@halmstad.se
035-13 76 37

Skapad av: Camilla Åkerström 2021-09-20
Dataskyddsombudets granskning, hösten 2021
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Frågeunderlag och informationsinhämtning
Personuppgiftsansvarig:
Värdering gjord av:
Datum:

Självvärdering
Nedan följer ett antal påståenden som jag önskar att ni gör en värdering på om det
stämmer överens med hur det är i er verksamhet. Kommentera även kort vad ni
grundar bedömningen på. (PUI = personuppgiftsincidenter)
a) Vi har skriftliga rutiner som innebär att PUI kan upptäckas och rapporteras.
☐ Ja
☐ Nej
Kommentar:

☐ Delvis

b) Vi har skriftliga instruktioner som innebär att PUI utreds och bedöms utifrån de
krav som ställs.
☐ Ja
☐ Nej
Kommentar:

☐ Delvis

c) Vi anmäler anmälningspliktiga PUI till tillsynsmyndigheten,
(Integritetsskyddsmyndigheten) inom 72 timmar.
☐ Ja
☐ Nej
Kommentar:

☐ Delvis

d) Vi åtgärdar konstaterade brister och risker vid PUI skyndsamt.
☐ Ja
☐ Nej
Kommentar:

☐ Delvis

e) Vi ger information till den/de registrerade som drabbats vid PUI – om det inte är
uppenbart att så inte krävs, eller anses vara oproportionerligt.
☐ Ja
☐ Nej
Kommentar:

Skapad av: Camilla Åkerström 2021-09-20
Dataskyddsombudets granskning, hösten 2021
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f) Vi sammanställer och analyserar alla PUI i vår verksamhet för att sprida kunskap
och förebygga risker.
☐ Ja
☐ Nej
Kommentar:

☐ Delvis

g) Det finns en allmän kännedom i hela verksamheten om vad en personuppgiftsincident är och att den ska dokumenteras (och eventuellt anmälas till
tillsynsmyndighet).
☐ Ja
☐ Nej
☐ Delvis
Kommentar (Om ja, beskriv hur informationen till medarbetare har getts):
Dokumentation
Bifoga eller länka till era skriftliga rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter.
Bifoga eller länka till utredningsstöd eller liknande instruktioner.
Bifoga eller länka till den information ni ger till medarbetarna om vad personuppgiftsincidenter kan vara och hur en sådan ska hanteras i er verksamhet. (om annan
än dokumentationen ovan).
Bifoga en sammanställning av samtliga personuppgiftsincidenter som skett i er
verksamhet från januari 2020 till och med september 2021. Sammanställningen kan se ut
enligt följande (datum för händelse, kort om händelsen, samt vilken/vilka åtgärder som
verksamheten har vidtagit mm). Om personuppgiftsincident har anmälts på grund av
krav enligt säkerhetsskyddslag (2018:585) eller NIS-reglering, bifogas endast en mycket
summarisk information (datum för händelse, mycket kort information om händelsen,
samt referensnummer eller liknande enligt anmälan till tillsynsmyndighet).
Bifoga utförlig dokumentation över era två senast hanterade incidenter (om ni har
haft incidenter i er verksamhet, annars skriver ni att inga incidenter har skett
under tiden från januari 2020 till september 2021). I första hand efterfrågas
dokumentation på incidenter som ni anmält till Integritetsskyddsmyndigheten IMY.
Svar önskas senast den 3 december 2021 till camilla.akerstrom@halmstad.se eller
genom annat säkert distributionssätt (t.ex. ”säkra meddelande”, rekommenderad post
eller via bud).
Camilla Åkerström
Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Skapad av: Camilla Åkerström 2021-09-20
Dataskyddsombudets granskning, hösten 2021
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Tjänsteskrivelse
Laholmsbuktens VA AB
2021-11-02
LBVAAB 2021/00016

Ärende LBVAAB 2021/00016
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB
Laholmsbuktens VA AB

Laholmsbuktens VA ABs styrelsemöte 2022
Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut
1.
Styrelsen för Laholmsbuktens VA beslutar att fastställa följande styrelsemöten för 2022:
20 januari, 14 februari, 21 mars, 16 maj, 20 juni, 19 september (heldag), 21 november, 19
december. Styrelsemötena börjar klockan 13:30.
2.
Styrelsen för Laholmsbuktens VA beslutar att fastställa följande planeringsdagar för 2022:
20 januari, 25 april, 15-16 juni, 29-30 september och 6-7 oktober.
3.
Styrelsen för Laholmsbuktens VA beslutar att fastställa årsstämma till 11 april 2022.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Laholmsbuktens VA ska inför varje verksamhetsår besluta om dag och tid för sina
styrelsemöten.
På uppdrag av ordföranden har VD och sekreterare tagit fram förslag till styrelsemöten för
Laholmsbuktens VA AB för år 2022.
Styrelsemötens börjar kl 13:30 och planeras vara på Västra strandens reningsverk i Halmstad.
Åtta styrelsemöten är inplanerade. Det är även inplanerat planeringsdagar för styrelsen. Vid behov kan
styrelsemöten hållas vid dessa tillfällen.
Styrelsen ska även bestämma datum för när bolagsstämman ska hållas. I Aktiebolagslagen står det
under kap 7, 10 § att ordinarie bolagsstämman ska hållas inom sex månader från utgången av varje
räkenskapsår. Styrelsen föreslås besluta att årsstämman hålls den 11 april per capsulam.
Ärendets beredning
Sekreteraren har i dialog med presidiet och verkställande direktör tagit fram förslag till styrelsemöten
för 2022.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Enligt Arbetsordningen för styrelsen i Laholmsbuktens VA AB § 4 avgör styrelsen när och hur ofta den
ska sammanträda. Inför varje verksamhetsår ska styrelsen besluta om minst sju styrelsemöten per år.
Under 2022 föreslås att styrelsen sammanträder åtta gånger med början kl 13:30. Styrelsemötena
föreslås hållas på Västra strandens reningsverk i Halmstad.
Det är även inplanerat planeringsdagar under våren och hösten. Vid behov kan styrelsemöten hållas vid
dessa tillfällen.
1(2)
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Styrelsen ska även bestämma datum för när bolagsstämman ska hållas. I Aktiebolagslagen står det
under kap 7, 10 § att ordinarie bolagsstämman ska hållas inom sex månader från utgången av varje
räkenskapsår. Styrelsen föreslås besluta att årsstämman hålls den 11 april per capsulam.
Analys och förslag
Åtta styrelsemöten är inplanerade.
Ambitionen är ett effektivt ärendeflöde från beredning till beslut i sista instans.

Konsekvenser av förslaget
Ärendets beslutsgång
Ärendet beslutas av styrelsen för Laholmsbuktens VA AB.
Beslutsunderlag
1. Årsplan för styrelsen för Laholmsbuktens VA AB 2022 daterad 29 oktober 2021.
Information om beslutet
Kommunstyrelsen i Halmstads och Laholms kommuner samt handläggare på Laholmsbuktens VA AB.
Laholmsbuktens VA AB
Mattias Leijon, verkställande direktör
Carl Lundin, avdelningschef
Handläggare, Carina Malmgren, administratör
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Laholmsbuktens VA ABs årsplan 2022

Jan

Feb

Bilaga 1
Daterad 29 oktober 2021

Mars

April

Maj

Jun

Jul

Aug Sep

Okt

Nov

Dec

Ärendeinlämning till
sekreterare

07-jan

25-jan

01-mar

26-apr

31-maj

30-aug

01-nov

29-nov

Förmöte

10-jan

31-jan

07-mar

02-maj

07-jun

05-sep

07-nov

05-dec

Utskick av styrelsemöteshandlingar

12-jan

04-feb

11-mar

06-maj

10-jun

09-sep

09-dec

Styrelsemöte

20-jan

14-feb

21-mar

16-maj

20-jun

19-sep

11-nov
Heldag
21-nov

15-jun till
16-jun

29-sep till
30-sep

Per
capsulam
11-apr

Årsstämma
Planeringsdagar

19-dec

20-jan

25-apr

6-okt till
7-okt

Förmötena är på måndagar, mellan kl 13:00-15:00
Styrelsemötena är på Västra strandens avloppsreningsverk och börjar kl 13:30
Vid behov kan det hållas styrelsemöte på en planeringsdag

Dokument:
Bilaga 1 Årsplan 2022

20 januari är det både arbetsmöte och styrelsemöte mellan kl 13:30 - 16:00

Upprättat:
2020-10-26

274

1 (1)

Anmälningsärende
Laholmsbuktens VA AB
2021-11-04
LBVAAB 2021/00008

Ärende LBVAAB 2021/00008
Beslutsinstans:
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB

Anmälningsärende 22 november 2021
Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB har tagit emot anmälningsärendena.
Sammanfattning av ärendet
Följande anmäls till styrelsemötet 22 november 2021:
Laholms kommun
1. Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2022.
Beslut i KF § 73 daterat 31 augusti 2021.
2. Kommunstyrelsens sammanträdesplan 2022.
Beslut i KS § 189 daterat 14 september 2021.

Halmstads kommun
3. Beslut om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2022.
Beslut i KS § 212 daterat 31 augusti 2021.
4. Godkännande av strukturplan Stationsstaden.
Beslut i KS § 218 daterat 31 augusti 2021.
5. Antagande av plan för transportsystemet del 1: transportstrategi mot 2050.
Beslut i KF § 218 daterat 10 oktober 2021.
Verkställande direktör
6. Verkställande direktören om tilldelningsbeslut konsulttjänst tillståndsansökan Brunskog daterat
25 oktober 2021.
7. Verkställande direktören om brev ang PFAS-förorenat lakvatten daterat 1 november 2021.

1(1)
Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad
035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

LAHOLMS KOMMUN
Kommunfullmäktige

2021-08-31

Dnr 2021-000244

§ 73

Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesplan för år
2022:
Sammanträdesdag
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Augusti
September
Oktober
Oktober
November
December

25
22
29
26
24
21
30
27
18
25
22
20

Tid
18.30

"
"
"
"
"

"
"

"
"
16.00
18.30

Ärendebeskrivning
Enligt 5 § i kommunfullmäktiges arbetsordning håller fullmäktige
ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
Valår sammanträder det nyvalda fullmäktige i oktober för att välja
ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige samt valberedning.
Enligt 8 §sammanträder fullmäktige i Laholms Teater.
Beslutsunderlag
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2021.
Beslutsgång
Ordföranden lägger fram kanslienhetens förslag till beslut och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till fullmäktige
om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika villkor och
finner att så skett.

Ordförandes signatur:

-----lfJ\:1--,
'---'--_,,__

Justerandes signatur:

_ff'_:_,_,__(/&-"'-~--;ll'<''l--:7'-----,
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Sid
19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LAHOLMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sid
28

2021-09-14

§ 189

Dnr 2021-000244

Kommunstyrelsens sammanträdesplan 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar sammanträdesplan för kommunstyrelsen
och dess ledningsutskott för år 2022.
Ärendebeskrivning
Enligt 23 § i kommunstyrelsens reglemente sammanträder kommunstyrelsen på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer.
Följande sammanträdesdagar och tider föreslås för år 2022:
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Augusti
September
Oktober
November
December
Sammanträdestid
Sammanträdesrum

KSLU
Tisdagar
4
1
8
5
3
31/5
9
6
4
1
29/11

KSPU
Tisdagar

29/11

KS
Tisdagar
11
8
15
12
10
7
16
13
11
8
6

08.30

13.00

08.30

Duvan

Duvan

Svanen

1
5
3
31/5
6
4

KS – Kommunstyrelsen
KSLU – Kommunstyrelsens ledningsutskott
KSPU – Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott
Förslag till beslut på sammanträdet
Bertil Johansson (LP): Bifall till ledningsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
forts

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ____________________________
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LAHOLMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

forts
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så
skett.

Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut den 7 september 2021 § 171
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2021.
__
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Kultur- och utvecklingsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ____________________________
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Sid
29

Laholms kommun

Kommunstyrelsens med utskott, sammanträdesplan 2022
Ärendeinlämning till
nämndkansliet (onsdag)

Personal- och
organisationsutskott

Ärendegenomgång med
ordföranden
Kallelse senast tillgänglig för
ledamöterna (torsdag)
Sammanträde
(Duvan, tisdag 13.00)

Ledningsutskott

Ärendegenomgång med
ordföranden (måndag kl.11.00)
Kallelsen senast tillgänglig för
ledamöterna (torsdag)
Sammanträde
(Duvan, tisdag 08.30)

Kommunstyrelsen

Kallelsen senast tillgänglig för
ledamöterna (torsdag)
Sammanträde
(Svanen, tisdag)

Kommunfullmäktige

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

20/12

19/1

23/2

23/3

20/4

18/5

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

24/1

28/3

25/4

27/1

31/3

1

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

27/7

24/8

21/9

19/10

16/11

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

23/5

29/8

26/9

21/11

28/4

25/5

1

29/9

24/11

5

3

31/5

6

4

29/11

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Juli

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

27/12

24/1

28/2

28/3

25/4

23/5

1

29/8

26/9

24/10

21/11

30/12

27/1

3

31/3

28/4

25/5

4

1

29/9

27/10

24/11

4

1

8

5

3

31/5

9

6

4

1

29/11

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

5

3

10

7

5

3

11

8

6

3

1

11

8

15

12

10

7

16

13

11

8

6

25

22

29

26

24

21

30

27

18, 25

22

20

Juli
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

KS § 212

Sammanträdesdatum
2021-08-31

Sida
1(2)

Dnr KS 2021/00028

Beslut om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
dess utskott 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till sammanträdesdagar enligt
sammanställningen i Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2022.
Ärendet
Enligt Nämndernas arbetsformer ska kommunstyrelsen inför varje nytt verksamhetsår
besluta om dag och tid för sammanträden för sig, sina utskott, verksamhetsberedningen
och Halmstads Rådhus AB.
Likt innevarande år utgår förslaget för 2022 på en treveckorscykel, med tre veckor
mellan sammanträdena för såväl kommunstyrelsen som utskotten. Treveckorscykeln
infördes i och med mandatperioden 2018-2022 och bedömningen är att flödet av
ärenden till utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fungerat bra.
Några avvikelser föreslås från treveckorscykeln för att kunna ta hänsyn till
kommunfullmäktiges sammanträde, lovveckor och bra sammanträdesflöden. Detta får
till följd att kommunstyrelsen får ett mindre sammanträde under våren jämfört med
2021 vilket föreslås kompenseras med förlängda sammanträden under våren. Under
hösten sker de allmänna valen vilket innebär att kommunstyrelsen sammanträder en
extra gång för att bland annat utse ledamöter i kommunstyrelsens utskott och
verksamhetsberedning.
Sammanträden för verksamhetsberedning föreslås ske både under våren och hösten då
förslaget utgår från att planeringsdirekt med budget antas både i juni och i december.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2021-08-17, KPLU § 90
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd samt avdelningen för
ekonomi och upphandling
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till sammanträdesdagar enligt
sammanställningen i Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-08-31

Kommunstyrelsen

Sida
2(2)

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag.
_______
Justeringsdag

2021-09-02

Sekreterare

Susanne Johansson

Ordförande

Jonas Bergman (§§ 190-203, 205-219)

Justerare

Kristina Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

KF § 73

Sammanträdesdatum
2021-09-23

Sida
1(2)

Dnr KS 2021/00032

Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2022
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för 2022:
17/2, 30/3, 28/4, 25/5, 16/6, 29/9, 17/10, 25/10, 24/11 samt 13/12 (heldag).
2. Kommunfullmäktige beslutar att ordinarie sammanträden börjar klockan 14.00 medan
heldagssammanträden börjar klockan 08.30.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutar inför varje nytt verksamhetsår om dag och tid för sina
sammanträden. Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i januari,
juli och augusti. Eftersom 2022 är valår är ett extra sammanträde inplanerat i oktober.
Förslaget innebär att kommunfullmäktige sammanträder på dagtid klockan 14.00 med
undantag från heldagssammanträden som börjar klockan 08.30. Sammanträdena har i
möjligaste mån förlagts till torsdagar, med undantag för sammanträdena i mars, maj, juni
(budget), oktober och december för att inte sammanfalla med helgdag eller SKR:s
beredningar. Hänsyn har även tagits till regionfullmäktiges sammanträden.
Kommunfullmäktige har nu att fastställa datum och tid för sina sammanträden.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsen, 2021-08-31, KS § 213
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2021-08-17, KPLU § 91
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd samt avdelningen för
ekonomi och upphandling
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för 2022:
17/2, 30/3, 28/4, 25/5, 15/6 (heldag), 16/6, 29/9, 17/10, 25/10, 24/11 samt 13/12
(heldag).
2. Kommunfullmäktige beslutar att ordinarie sammanträden börjar klockan 14.00 medan
heldagssammanträden börjar klockan 08.30.
Yrkanden
Kristina Johansson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande
sammanträdesdagar för 2022: 17/2, 30/3, 28/4, 25/5, 16/6, 29/9, 17/10, 25/10,
24/11 samt 13/12 (heldag).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-23

Kommunfullmäktige

Sida
2(2)

Ella Kardemark (KD), Lovisa Aldrin (L), Yngve Kihlberg (C) och Christofer
Lundholm (M) yrkar avslag på Kristina Johanssons (S) ändringsyrkande.
Ola Nilsson (MP), Mariann Norell (V) och Tony Stané (S) yrkar bifall till Kristina
Johanssons (S) ändringsyrkande.
Sammanträdet ajourneras klockan 15:25.
Sammanträdet återupptas klockan 15:35.
Beslutsgång
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag till beslut 1 mot Kristina
Johansson (S) med fleras ändringsyrkande och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Kristina Johansson (S) med fleras ändringsyrkande.
Vid omröstningen avges 32 ja-röster, 38 nej-röster och 1 frånvarande allt enligt
omröstningslista § 73.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kristina Johansson (S) med fleras ändringsyrkande.
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag till beslut 2 och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med Kristina Johanssons
(S) ändringsyrkande.
_______
Justeringsdag

2021-09-24

Sekreterare

Eda Kalatch

Ordförande

Andreas Bergman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-23

Kommunfullmäktige

Justerare

Justerandes signatur

Ella Kardemark

Sida
3(2)

Mariann Norell

Utdragsbestyrkande

284

Kommunledningsförvaltningen
2021-07-30
KS 2021/00028

Ärende KS 2021/00028

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2022
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott, verksamhetsberedningen samt Halmstads
Rådhus AB.
Kommunstyrelsen
2022-01-25 (14.00 – 17.00)
2022-02-22 (09.00 – 16.30)
2022-03-15 (09.00 – 16.30) Preliminärt bokslut och resultatbalansering
2022-04-05 (09.00 – 16.30) Årsredovisning och verksamhetsberättelser
2022-05-03 (09.00 – 16.30)
2022-05-12 – 2022-05-13

Studieresa

2022-05-31 (09.00 – 16.30) Planeringsdirektiv med budget, delårsrapport
2022-08-30 (08.30 – 16.30)
2022-09-12 – 2022-09-13

Planeringsdagar

2022-09-20 (08.30 – 16.30)
2022-10-11 (08.30 – 16.30) Delårsrapport
2022-10-24 (14.00 – 17.00) Första sammanträdet efter valet (obs! en måndag)
2022-11-01 (09.00 – 17.00)
2022-11-22 (09.00 – 17.00)
2022-12-06 (14.00 – 17.00)
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, samhällsbyggnadsutskott samt
utskott för tillväxt och hållbar utveckling
Kommunstyrelsens utskott sammanträder tisdagar kl 08.30-16.30
2022-01-11
2022-02-08
2022-03-01
2022-03-22
2022-04-19
2022-05-17
2022-06-07
Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen , Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se

Sida 1(2)
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Kommunledningsförvaltningen
2021-07-30
KS 2021/00028

2022-08-16
2022-09-06
2022-09-27
2022-10-12 (obs! en onsdag)
2022-11-08
2022-11-29
Kommunstyrelsens verksamhetsberedning
Verksamhetsberedningen sammanträder fredagar kl 8.30-12.00
2022-02-11
2022-03-11
2022-03-25
2022-04-08
2022-04-29
2022-05-16 (obs! 09.00-10.00)
2022-10-07
2022-10-21
2022-11-07 (obs! 09.00-10.00)
Halmstads Rådhus AB
HRAB sammanträder torsdagar kl 8.30-12.00
2022-02-10
2022-03-10 (obs! 13.00-16.30)
2022-05-19
2022-06-09
2022-09-15
2022-10-06 (obs! 13.00-16.30)
2022-12-08

Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen , Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se

Sida 2(2)
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

KS § 218

Sammanträdesdatum
2021-08-31

Sida
1(2)

Dnr KS 2020/00278

Godkännande av strukturplan Stationsstaden
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Strukturplan för Stationsstaden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att vid framtagande av planer och arbete tillsammans med
Trafikverket samt efterföljande detaljplanearbete ska passager över och under järnvägen
utformas och planeras i enlighet med innehållet i strukturplanen.
Ärendet
En strukturplan för Halmstads stationsområde har tagits fram, inom projektområdet
med namn ”Stationsstaden”. Intentionen är att utveckla stationsområdet i samband med
att Halmstad personbangård utvecklas och byggs ut för ökad kapacitet och
trafiksäkerhet.
Stationsstadenområdet är ett stort område och en sammanhållen helhetsvision för
områdets framtida utveckling har behövts för att kunna påbörja detaljplanering och
fortsätta utvecklingen av området. Strukturplanen ger förslag på Stationsstadens
markanvändning, placering av passager och plattformsförbindelse, hur området ska
anpassas efter staden och stadens planerade framtida utveckling samt övergripande
utreder områdets förutsättningar för utveckling med hänsyn till buller, dagvatten och
riskhantering.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2021-08-17, KSU § 129
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i samråd med flera
förvaltningar och bolag, framförallt teknik- och fastighetsförvaltningen och
Laholmsbuktens VA AB
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2020-06-09, KSU § 116
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Strukturplan för Stationsstaden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att vid framtagande av planer och arbete tillsammans med
Trafikverket samt efterföljande detaljplanearbete ska passager över och under järnvägen
utformas och planeras i enlighet med innehållet i strukturplanen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-08-31

Kommunstyrelsen

Sida
2(2)

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.
_______
Justeringsdag

2021-09-02

Sekreterare

Susanne Johansson

Ordförande

Jonas Bergman (§§ 190-203, 205-219)

Justerare

Kristina Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Fokusområden
^

Strukturplaneområdet har delats upp i fem
fokusområden. Förslaget presenteras genom
dessa områden:

^

^

^

1. Resecentrum
Broförbindelse med perronganslutning integrerat
med en resecentrumfunktion i öst och om möjligt
en landmärkesbyggnad i väst. Stationsgatans
utformning i relation till dess funktion och
bebyggelse.

5
^

Område Norr
1

2. Järnvägsparken(/Stationsparken?)
Tunnelförbindelse med cykelkoppling och
perronganslutning. Utveckling av stationstorget
samt ny exploatering i parken och i anslutning
till befintligt stationshus. Stationsgatans
utformning i relation till dess funktion och
bebyggelse.

Område Mitt
2

3. Bolmensgatan
Matargata till resecentrum med central
tunnelförbindelse med cykelkoppling mot
Stationsparken. Ny exploatering och utveckling
av befintlig park och dagvattenhantering. Ny
tunnelförbindelse i södra delen.

3

4. Uppställningsbangården
Möjlig ny exploatering efter att spåret tas
bort. Ny tunnelförbindelse i södra delen.
Stationsgatans utformning i relation till dess
funktion och bebyggelse.

Område Syd
4

5. Fredsgatan
Vägen stängs av och ersätts med ny gång och
cykeltunnel. Utformning av tunneln och eventuell
kompletterande exploatering. Fysisk koppling
från stationsområdet (via stationsgatan och
resecentrum) till stadskärnan styrks.

^
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OMRÅDENANALYS - POTENTIAL
^
^

Gröna området (0-60 meter)
1. Förhindra att vätska rinner in på
området:
^

Markanvändning

^

Kvalitéer

^

Detta kan göras med hjälp av något av
nedanstående:
• Vall
• Plank som är tätt i nedkanten
• Dike
Alternativt kan funktionen vara uppfylld
genom naturliga höjdskillnader.
^

^

^

^

^

^

^

- Strategisk plats för ett resecentrum i norr, här
möts flera infrastrukturer.
- Potential för funktionsblandning.
- Tullkammarkajen ger möjlighet att koppla
samman olika delar av området
- Fredsgatan karkatäriseras av liv och rörelse
med excisterande service
- Barriärer motverkar integration

^

2. Minska risk för punktering av tank:
Vid all byggnation inom 60 meter från led
ska sidoområdet längs med leden utformas
på ett sätt som begränsar konsekvensen av
ett avåkande fordon (sidoområdet fritt från
oeftergivliga och spetsiga föremål).

Brister
-

Tydliga barriärer
Svårt att orientera sig- avsaknad av
målpunkter
Lite aktivitet kvällstid, service och lokaler i
markplan saknas.
Odefinierade gaturrum

-

Röda området (0-150 meter)
1. Reducera konsekvenser vid utsläpp av
gas:

Potential
-

Oexploaterad mark - densifiera
Skapa ett landmärke
Länka samman infrastrukturer
Kan bli en fortsättning av centrum
Nya bostäder & lokaler aktiverar området
kvällstid skapar trygghet.
- Exploatering kan förtydliga rörelsemönster
- Funktionsblandning
- Stärka korsningar

Vid all byggnation inom
riskutredningsavståndet (150 meter) ska
möjligheten att reducera konsekvenser av
ett gasutsläpp genom att luftintag placeras
högt och på motsatt sida av leden beaktas.
Mer specifika krav
återfinns i tabell A.4-7 vid byggnation inom
reducerat avstånd.

Risker
- Trafikens hastighet längs Laholmsvägen
- Trafik och rörelse på Laholmsvägen begränsar
tillgänglighet till entréer
- Buller
- Risk i relation til järnvägen
^

^

^

RESECENTRUM

HOTELL

LOKAL

BOSTAD

KULTUR

SKOLA

KONTOR

PARKING

^
^
^

11
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Kontor
- (20-25 meter)
- Cirka 5 Våningar
- Tabell A.3 och A.5 gäller
Säkerhetshöjande åtgärder:
•Motverka spridning av vätska in mot
området.
•Sidoområdet längs med leden ska utformas
på ett sätt som begränsar konsekvensen av
ett avåkande fordon.
•Luftintag placeras högt och på motsatt sida
av leden beaktas.
•Fasad, inklusive dörrar och fönster, ska
motsvara lägst brandteknisk klass EI 30.
•Hänsyn tas till dimensionerande
explosionslast. Detta krav gäller större
byggnader (>4 våningar).
•Luftintag placeras högt och på motsatt sida
av leden.
•Minst en utrymningsväg finnas som inte
vetter mot leden.
•Placering av entréer bör ligga så långt ifrån
leden som möjligt, gärna på motsatt sida.
•Utforma området nära leden på ett sätt som
inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse.

5.43

5.65
4.86
5.23

5.24

5.31

4.81
5.3

4.66

4.67

5.24

4.33

5.06

4.06

Lokal (Tätort)
- (20 meter)
- 6 Våningar
Inom bebyggelsefritt område
Åtgärder beslutas
genom riskanalys
5.35
5.2

4.72
4.88
17 p-platser
15 p-platser

4.57

4.87

Lokal (Tätort)
- (20 meter)
- 5 Våningar
Inom bebyggelsefritt område
Åtgärder beslutas genom riskanalys

5.13

4.35
3.64

4.81

Brandkonsultbyrån rekommenderar: Dike
under förutsättning att naturligt
avåkningsskydd finns.

4.84

3.67

Brandkonsultbyrån rekommenderar:
Mur/Vall som även dimensioneras för
avåkning.

4.72
2.52

4.98
1.91

4.75
1.21

2.84

5.05
4.59
4.92
9
3.99

1:1000
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Lokal (tätort)
- (20 meter)
- 4-12 Våningar
Inom bebyggelsefritt område
Åtgärder beslutas genom riskanalys

Brandkonsultbyrån rekommenderar:
Plank och avåkningsskydd.

4.34

Resecentrum
Tätort)
- (20-25 meter)
- 4-5 Våningar
Inom
0.81
bebyggelsefritt
område
1.39
Åtgärder beslutas
genom riskanalys

4.16

4.06
4.16

+4,5
4.18

Kontor
- (45 meter)
- 5 Våningar
- Tabell A.3 och A.5 gäller
Säkerhetshöjande åtgärder:
•Motverka spridning av vätska in mot
området.
•Sidoområdet längs med leden ska
utformas på ett sätt som begränsar
konsekvensen av ett avåkande
fordon.
•Luftintag placeras högt och på
motsatt sida av leden beaktas.
•Fasad ska vara i obrännbart material
och fönster (i normal
omfattning)/ingående komponenter
ska vara motsvarande klass E 30.
•Minst en utrymningsväg finnas som
inte vetter mot leden. Placering av
entréer bör ligga så långt ifrån leden
som möjligt, gärna på motsatt sida.
•Utforma området nära leden på ett
sätt som inte uppmuntrar till
stadigvarande vistelse.

3.86

Resecentrum (Tätort)
- (4 meter)
- 2 Våningar
Inom bebyggelsefritt område
Kräver särskild riskanalys
Byggnad kan behöva omdisponeras,
så att räddningstjänst får möjlighet till
insats mellan byggnad och
spårområde.

2.1

4.04
4.33
2.67

Resecentrum
- (5 meter)
för bussar
- Tak 3.79
Inga säkerhetshöjande åtgärder krävs

4.16

3.32

21000

+8.9

+11.3

+4.3

4.3
4.44

Brandkonsultbyrån
rekommenderar:
Avåkningsskydd i form av
naturlig
5
höjdskillnad/perrong.
4.58

+11,3

4.13

4.27

4.16

3.9

4.13
4.15

35 p-platser

4.04

4.04
5.55

Cykelparkering
- (20 meter)
- 1 Våning
Inga säkerhetshöjande åtgärder krävs

4.59

4.39
4.27
4.48
4.23

5.6

4.0

4.14

4.24

4.33

Brandkonsultbyrån rekommenderar:
Mur/Vall som klarar avåkning.

4.44

3.78

1:1000

5.6

09
4.09
4.0
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Halmstad C och Pressbyrån
(Tätort)
- (6 meter)
- 2 Våningar
Inom bebyggelsefritt område
Åtgärder beslutas genom riskanalys

Brandkonsultbyrån rekommenderar: Mur/Vall
som även dimensioneras för avåkning.

Brandkonsultbyrån rekommenderar: Dike eller
naturlig formation som förhindrar spridning av
9
4.59
vätska
in mot området.
4.39
27
4.27
4

4.48
4.23
3.87

Lokal (Tätort)
- (61 meter)
- 1-5 Våningar
- Tabell A.3 och A.7 gäller
Säkerhetshöjande åtgärder:
•Luftintag ska placeras högt och på
motsatt sida av leden.
•För hotell/konferens och andra
användningsområden där det är
möjligt att underhålla/upprätthålla
ett system gäller därutöver att:
gasdetektor kopplad till automatiskt
nedstängningssystem/varseblivnin
gssystem och utrymningsplan ska
finnas.
•Placering av entréer bör ligga så
långt ifrån leden som möjligt, gärna
på motsatt sida.
•Utforma området nära leden på ett
sätt som inte uppmuntrar till
stadigvarande vistelse.

4.0

4.14

4.24

3.87
4.33
4.44

3.78

4.09
3.75
4.33

4.33

3.98
+3,78
+3,91

+3,89
+4,20

+3,78

+4,20

+0,91

+0,91

3.7

Cykelparkering
- (15 meter)
- 2 Våningar
Inga säkerhetshöjande åtgärder krävs

3.7
4.01

3.74

3450
0

3.93

3.65

4.54
50 p/plan
3.73

1:12
3.68
3.93
5.16

Bilparkering (Industri)
- (6 meter)
- 4 våningar
Inom bebyggelsefritt område
Åtgärder beslutas genom riskanalys
Avstånd till kontaktledningar måste beaktas.

1:1000

6
4.86
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51
5
4.5
4.51

Bostäder (Tätort) samt
lokal (Tätort)
- (40-49 meter)
- 3-6 Våningar
- Tabell A.3 och A.7 gäller
Säkerhetshöjande
åtgärder:
•Motverka spridning av
vätska in mot området.
•Sidoområdet längs med
leden ska utformas på ett
sätt som begränsar
konsekvensen av ett
avåkande fordon.
•Luftintag placeras högt
och på motsatt sida av
leden beaktas.
•Fasad ska vara i
obrännbart material och
fönster (i normal
omfattning) /ingående
komponenter ska vara
motsvarande klass E 30.
•Hänsyn tas till
dimensionerande
explosionslast.
•För hotell/konferens och
andra
+4,91
användningsområden där
det är möjligt att
underhålla/upprätthålla ett
system gäller därutöver
att: gasdetektor kopplad till
automatiskt
nedstängningssystem/vars
eblivningssystem och
utrymningsplan ska finnas.
•Minst en utrymningsväg
finnas som inte vetter mot
leden.
•Balkonger, uteplatser,
lekplatser, etc. ska inte
finnas intill leden.
•Placering av entréer bör
ligga så långt ifrån leden
som möjligt, gärna på
motsatt sida.
•Utforma området nära
leden på ett sätt som inte
uppmuntrar till
stadigvarande vistelse.
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Lokaler och Bostad (Tätort)
- (35-45 meter)
- 5-8 Våningar
- Tabell A.3 och A.7 gäller
Säkerhetshöjande åtgärder:
•Motverka spridning av vätska in mot området.
•Sidoområdet längs med leden ska utformas på ett
sätt som begränsar konsekvensen av ett avåkande
fordon.
•Luftintag placeras högt och på motsatt sida av
leden beaktas.
•Fasad ska vara i obrännbart material och fönster (i
normal omfattning) /ingående komponenter ska
vara motsvarande klass E 30.
•Hänsyn tas till dimensionerande explosionslast.
•För hotell/konferens och andra
användningsområden där det är möjligt att
underhålla/upprätthålla ett system gäller därutöver
att: gasdetektor kopplad till automatiskt
nedstängningssystem/varseblivningssystem och
utrymningsplan ska finnas.
•Minst en utrymningsväg finnas som inte vetter mot
leden.
•Balkonger, uteplatser, lekplatser, etc. ska inte
finnas intill leden.
•Placering av entréer bör ligga så långt ifrån leden
som möjligt, gärna på motsatt sida.
•Utforma området nära leden på ett sätt som inte
uppmuntrar till stadigvarande vistelse.
Kontor
- (31 meter)
- 2-12 Våningar
- Tabell A.3 och A.5 gäller
Säkerhetshöjande åtgärder:
•Motverka spridning av vätska in mot området.
•Sidoområdet längs med leden ska utformas på ett
sätt som begränsar konsekvensen av ett avåkande
fordon.
•Luftintag placeras högt och på motsatt sida av
leden beaktas.
•Fasad ska vara i obrännbart material och fönster
(i normal omfattning)/ingående komponenter ska
vara motsvarande klass E 30.
•Minst en utrymningsväg finnas som inte vetter mot
leden. Placering av entréer bör ligga så långt ifrån
leden som möjligt, gärna på motsatt sida.
•Utforma området nära leden på ett sätt som inte
uppmuntrar till stadigvarande vistelse.

Brandkonsultbyrån rekommenderar:
Dike eller naturlig formation som
förhindrar spridning av vätska in
mot området.

4.26
4.75

3.29
75p/plan

4.5
3.17

3.99
3.85

3.42

2.93
3.85

2.79

4.27

4.04

1:1000
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Utanför utredningsområdet

4.72

Bostad (Tätort)
- (61-80 meter)
- 3-6 Våningar
- Tabell A.3 och A.7 gäller
Säkerhetshöjande åtgärder:
•Luftintag ska placeras högt
och på motsatt sida av leden.
•För hotell/konferens och
andra användningsområden
där det är möjligt att5.08
underhålla/upprätthålla ett
system gäller därutöver att:
gasdetektor kopplad till
automatiskt
nedstängningssystem/varsebl
5.12
ivningssystem och
utrymningsplan
ska finnas.
4.79
•Placering av entréer bör
ligga så långt ifrån leden som
möjligt, gärna på motsatt
sida.
•Utforma området nära leden
på ett sätt som inte
uppmuntrar till stadigvarande
vistelse.
Lagerbyggnad och
bilparkering (Industri)
- (20-25 meter)
- 1-4 Våningar
- Tabell A.3 och A.4 gäller
Säkerhetshöjande åtgärder:
•Motverka spridning av vätska
in mot området.
•Sidoområdet längs med leden
ska utformas på ett sätt som
begränsar konsekvensen av
ett avåkande fordon.
•Luftintag placeras högt och på
motsatt sida av leden beaktas.
•Fasad, inklusive dörrar och
fönster, ska motsvara lägst
brandteknisk klass EI 30.
•Placera entréer/lastintag etc.
på lämpligt sätt så att de inte
vetter mot riskkällan.
•Minst en utrymningsväg finnas
som inte vetter mot leden.
•Utforma området nära leden
på ett sätt som inte uppmuntrar
till stadigvarande vistelse.
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INLEDNING
Tågstationen är en viktig plats i staden, då den attraherar nya etableringar och medverkar till att forma stadens struktur. I modern planering och
stadsutveckling ingår att ta tillvara stationens fulla potential som målpunkt, en destination i sig, och inte bara för resan. Stationen har blivit
en plats som allt tydligare lever i symbios med annat än trafikfunktionerna och därmed en allt viktigare del i ett urbant sammanhang. Mycket
av planeringen i nya stationer handlar om att ordna ett sömlöst resande
mellan trafikslagen samtidigt som stationen ska vara integrerad i staden.
Stationen har också en viktig roll som stadens skyltfönster.

Resecentrum är ett viktigt projekt som bidrar till den regionala och nationella tillgängligheten. Detta dokument fokuserar dock i första hand
på områdets fysiska struktur och hur en utveckling av stationsområdet
och alla de investeringar som behövs, på bästa sätt kan bidra till stadens
utveckling på en lokal nivån.

Halmstad är en kommun som växer, med inriktningen att år 2050 ha
kapacitet för 150 000 invånare. Järnvägen, som historiskt sett varit en
motor i stadstillväxten, fortsätter att vara det och får nu ökad betydelse
i och med den moderna sammankopplade kollektivtrafiken. Ett nytt resecentrum som i huvudsak innebär en samlad punkt för stadens tåg- och
busstrafik är en del i utvecklingen av det framtida Halmstad och de förutsättningar som detta ger i form av ökade transportmöjligheter.
Resecentrums viktigaste uppgift är att skapa ett nav för det regionala
och lokala resandet med kollektivtrafik. Resecentrum är i första hand
till för de resande. Det är därför viktigt att planering en av Halmstads
resecentrum genomsyras av ett resenärsperspektiv och att trygghets- och
tillgänglighetsaspekter får hög prioritet.
Planeringen av nytt resecentrum i Halmstad bygger på tanken att stationsområdet ska utvecklas till att bli en naturlig del av stadskärnan med
möjlighet för nya etableringar, mötesplatser och stadsliv. På detta sätt
skapas nya potentialer för staden och stadskärnan samtidigt som stationsområdet stärks som målpunkt och attraktivitet för hållbart resande
ökar.
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PLANHANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
Denna planbeskrivning med bilagor
Bilaga 1: Situationsplan 1: 2500
Bilaga 2: Sammanfattning översiktlig föreslagen
		

dagvattenhantering

Bilaga 3: Sammanfattning riskanalys med förslag på åtgärder
Bilaga 4: Lågpunktsanalys och skyfallkartering med översiktligt 		
förslag på åtgärder
Övriga handlingar/utredningar:
• Rapport Halmstad strukturplan, Kanozi Arkitekter. (2021-05-07)
• PM inledande riskhänsyn med bilagor,
Brandkonsultbyrån. (2021-04-30)
• Trafikbullerutredning med bilagor,
Brekke & strand akustik AB. (2021-05-20)
• Översiktlig dagvattenutredning med bilagor,
Sweco (2021-04-22)

Illustrationer, bilder och kartor

UPPDRAG OCH BAKGRUND
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade den 9 juni
2020 §116 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta
fram en strukturplan för resecentrum och stationsområdet i Halmstad.
Uppdraget är en del av utvecklingsarbetet för Halmstad resecentrum
vars primära syfte är att skapa en samlad plats för det lokala, regionala
och nationella kollektiva resandet i kommunen. Projektet har pågått under flera år i tät dialog med både Trafikverket och Region Halland.
Förutsättningar och behoven som sätter ramarna för projektet har på senare år har förändrats, bland annat har ett behov vad det gäller kapa- citet och tekniska krav på spåranläggningen ökat. Detta har medfört att
utformning av spåren och innehållet, jämfört med ursprungsplaneringen från 2012, har omarbetats. Detta påverkar inte tidsplanen för ombyggnaden men har skapat utrymme för kommunen att se över områdets
planering. Ambitionen är att utveckla området runt stationen, för att ytterligare stärka den gemensamma planeringen av ett nytt och modernt
resecentrum i Halmstad. Samtidigt bidrar det till att Halmstad stärks som
målpunkt och ger ett ökat resenärsunderlag för den kollektivtrafik som
erbjuds till och från platsen.
I och med omtaget där bland annat nya passager över och under järnvägen planeras ges nya möjligheter att binda samman staden och utveckla
stationsområdet till en plats som möter upp och annonserar staden bättre
än vad det gör idag. En ny utvecklingsplan ska arbetas fram med ett större stadsbyggnadsfokus och samordnad med kommunens övriga projekt,
utvecklingsplaner och mål.

Kartunderlag, illustrationer och renderingar i strukturplanen är framtagna
tillsammans med Kanozi arkitekter, Stockholm.
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STRUKTURPLANENS SYFTE OCH MÅL
Strukturplanens syfte är att ta fram en målbild för området i form av ett
samordnat utvecklingsförslag som all vidare planering i projektet kan
förhålla sig till.
Strukturplanen ska ge förslag på markanvändning samt områdets strukturella sammanhang av gator, parkering, stråk, grönska, stadsrum och
bebyggelse samt koppling till övriga delar av staden och kommande
utvecklingsområde.
Strukturplanen ska även föreslå hur nya passager och plattformsförbindelserna kan placeras och utformas tillsammans ny stadsbebyggelse och
ny resecentrumbyggnad.

Övergripande målsättningar
•

Skapa ett nytt resecentrum med ökad resekapacitet

•

Stärka stationsområdet som målpunkt och öka attraktiviten för
hållbart resande genom smidiga övergångar mellan trafikslagen
och en tydlig stadsmiljö med god orientering och hög trygghetsfaktor.

•

Överbrygga järnvägen som barriär genom sammanlänkning och
smidiga passager förbi järnvägen

•

Integrera stationsområdet i staden och utveckla marken runt omkring med nya arbetsplatser, service, bostäder och mötesplatser

•

Annonsera centrum och skapa en entré till staden genom en
intressant stadsmiljö och spännande arkitektur.

•

Skapa förutsättningar för en god hållbar stadsutveckling och
klimatanpassning genom bland annat implementering av blågröngråa system.
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Sociala aspekter som utgångspunkt och ledord i arbetet
Områdets förutsättningar för en god social stadsmiljö tas till vara
och nya strukturer skapas som stärker upplevelsen, delaktigheten och
användningen av miljöerna. Sociala hållbarhetsfrågor ska genomsyra
arbetet och hela tiden vägas in i planeringen och utformningen av den
fysiska miljön.
Tillgänglighet
Begreppet är brett och övergripande kan det handla om att lokalisera
funktioner rätt, trafikera effektivt och på detaljnivå kan det handla om
hur stationsmiljön utformas så att alla kan ta sig fram. Tillgänglighet
för personer med funktionsvariation behöver särskilt beaktas och
hur stationsområdet som helhet möter och kopplar till omgivande

Visionsbild för centrum från "Framtidsbild 2030" (ÖP 2030), Sweco
architects.

miljö samt målpunkter är även viktiga för att inkludera och motverka
segregation. Barriärer i form av fysiska hinder, avbrott i stadens
struktur och otrygga platser är något som minskar tillgängligheten till
områdets och stadens målpunkter.
Orientering
Stationslägen utgör ofta en viktig nod och orienteringspunkt i staden.
För resenären är rörelsemönstret viktigt och för att dessa ska bli så effektiva som möjligt behövs överblickbarhet, framkomlighet och enkelhet. Fokus ligger på stationsområdet, men även förståelsen för hur man
tar sig vidare till olika målpunkter så som centrum är viktiga. Tydlig
riktning, men även utformning och gestaltning av miljön ger indikation
om ”vilket håll” man ska gå.

Funktionsblandning
Funktionsblandning, som oftast innebär en blandning av bostäder,
arbetsplatser, handel och service, är en kvalitet som bör eftersträvas
då det hjälper till att skapa en intressantare stadsmiljö och aktivare
stadsliv. Ett område med funktionsblandad bebyggelse ger trygghet, då
gatorna har folkliv en större del av dygnets timmar.
I ett stationsnära område bidrar en funktionsblandning till en effektivare användning av transportnoden samtidigt som kommersiell verksamhet får bättre förutsättningar i dess närhet (Planindikatorer för effektiv
markanvändning i stationsnära områden, Schylberg 2008, s.60). Detta
bekräftar Bertolini & Spit (1998, refererad i Schylberg 2008) genom att
betona att en hög grad av integration av olika typer av platser och funktioner är en framgångsfaktor vid planering av stationsnära områden.

Mötesplatser
Stadens allmänna ytor/rum är viktiga element i staden då de ger möjlighet till möten och samtal. Rummens utformning styr vilken väg vi
väljer att ta och var vi vistas. Upplevelsen av staden som tex. vacker/
trevlig eller ful/tråkig påverkas i allra högsta grad av det offentliga
rummet. Möten och kontakter (även de som inte är så nära) är viktiga
för människors hälsa och känsla av delaktighet.
Trygghet
Främsta orsak till otryggheten är dålig överblickbarhet och att det saknas andra människor som rör sig i området.
Ju mer naturlig övervakning i form av människor runt omkring, överblickbarhet och upplevelse av att själv bli sedd ökar upplevelsen av
trygghet och minskar risk för brott. För att motverka otrygghet är det
viktigt att det finns alternativa vägar med god överblickbarhet och
belysning.

Visionsbild för centrum från "Framtidsbild 2030" (ÖP 2030), Sweco
architects.
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STATUS OCH TIDSPLAN
Strukturplanen är tänkt att utgöra ett underlag för framtida detaljplanläggning och investeringar i området. Strukturplanen fungerar som ett kommunalt styrdokument där planen ska tydliggöra
kommunens mål och intentioner för området och underlätta dialogen och samordningen inom projektet.
Strukturplanen har remitterats internt inom projektets arbetsgrupp
och referensgruppen som innehåller representanter från berörda avdelningar och förvaltningar inom kommunen. Berörda nämnder och
utskott så som teknik- och fritids-, byggnads- och fastighetsnämnden har informerats om utvecklingsförslaget.
Myndigheter och aktörer så som Trafikverket, Region Halland, Hallandstrafiken och Länsstyrelsen kommer informeras och vid behov
ges möjlighet att yttra sig. Strukturplanen kommer slutligen godkännas av kommunstyrelsen.
I och med ett godkännande av strukturplanen upphör tidigare planprogram från 2012 att gälla.

Bolmensgatan och i väst av Stationsgatan där även delar av Järnvägsparken ingår i planområdet. Planområdet korsas i norra delen
av Laholmsvägen som i nuläget är den centrala huvudleden genom
staden i öst-västlig riktning. Avgränsningen är gjord utifrån det område som påverkas av Trafikverkets spårombyggnad. Spårombyggnaden kommer prövas i Trafikverkets järnvägsplan. Exakt hur avgränsningen för Trafikverkets järnvägsplan kommer se ut och vilka
delar den kommer att omfatta är inte fastställt i dagsläget.

Markägoförhållanden

Större delen av marken inom strukturplanens område ägs av
kommunen. Övriga fastighetsägare är Trafikverket, Jernhusen
fastigheter AB och Klövern (. Kommunen äger fastigheterna Jäntan
1,Halmstad 6:31, 6:1, 2:19, 2:16. Fastigheter som ägs av Trafikverket
är Halmstad 2:1 och 2:2. Jernhusen äger fastigheterna Halmstad 2:29
och 2:34. Fastigheten Halmstad 2:28 ägs av Klövern. Inom Halmstad
2:16 ligger en gemensamhetsanläggning för parkering, GA:18.

Strukturplanen beräknas kunna godkännas under hösten 2021. Ny planläggning för området kan därefter påbörjas och samplaneras med Trafikverkets järnvägsplan som är planerad att påbörjas under våren 2022.

PLANDATA
Läge och avgränsning
Området är beläget vid Halmstads central, 1 kilometer sydväst om
Stora torg. Norra delen av området gränsar till det som idag anses vara stadskärnan. Planområdet omfattar cirka 15 hektar mark
och sträcker sig geografiskt från Fredsgatan i norr till de gamla
lokstallarna och Knäredsgatan i söder. Området avgränsas i öst av
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Bild 1: Karta över områdets markägoförhållanden. Halmstad kommun
(lila). Övriga fastighetsägare är Trafikverket (blå), Jernhusens fastigheter
AB (gul) och Klövern (grön).

Bild 2: Planområde.
1.Järnvägsparken, 2. Studentparken, 3. Befintlig station, 4. Regionbussterminal, 5. Central hållplats för stadsbuss, 6. Uppställningsbangård, 7. Lindallé,
8. Österskans
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ARBETSPROCESS		

Kommunens arbete med att ta fram denna strukturplan är ett av flera delprojekt och ett inledande moment i stadsbyggnadsprojektet
”Stationsstaden” som omfattar utvecklingen av resecentrum och
stationsområdet i Halmstad. Ett projekt som kommer att sträcka sig
över många år. Ett av syftena med strukturplanen är att i projektets
inledning konkretisera en övergripande idé och vision som projektets
framtida arbete kan förhålla sig till och utveckla. Efter färdigställandet
av strukturplanen kommer detaljplanering att inledas etappvis i projektområdet och så småningom övergå i ett etappvis genomförande.
Arbetet med att ta fram strukturplanen har bedrivits av en förvaltningsöverskridande projektgrupp. Under arbetets gång har en workshop och
en slutavstämning gjorts tillsammans med projektets arbetsgrupp och
referensgrupp. Vid workshopen deltog även Kanozis arkitektkontor.
Utveckling av stationsområdet kräver samplanering med Trafikverket.
För att säkerställa detta har en projektgrupp på tjänstepersonsnivå bildats med representanter från kommunen, Trafikverket, västkusttrafiken
och Region Halland.

Europan 2019
För att hämta in inspiration och nya idéer till utvecklingen av stationsområdet deltog kommunen under 2019/2020 i en internationell arkitekttävling, Europan. Tävlingen resulterade i flera olika förslag och där
ett av förslagen, framtagandet av Kanozi i Stockholm, utnämndes till
vinnare av Europantävlingens jury.
Efter tävlingen inledde Samhällsbyggnadskontoret samarbete med det
vinnande arkitektlaget, Kanozi, vars uppdrag under hösten 2020 och
våren 2021 varit att tillsammans med kommunen ta fram underlag till
strukturplanen samt fördjupade studier av vissa funktioner och fokusområden.
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Bild 3:Avstämningsmöte 1 och
workshop, 2020-10-07 med
kommunens projektarbetsgrupp,
referensgrupp och arkitekter från
Kanozi.

ÖVERGRIPANDE DOKUMENT
OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN 2030
Gällande översiktsplan Öp 2030, antogs av kommunfullmäktige den 17
juni 2014.
Ett tydligt utstakat mål i översiktsplanen är att Halmstad fram till år
2030 ska fortsätta utvecklas som ett regionalt centrum. Utvecklingen av
resecentrum är ett led i detta och de förbättringar på sikt som detta ger i
form av ökade transportmöjligheter med tåg och buss.
Potentialen i Halmstads resecentrum ska tas till vara. Utveckling av
resecentrum är ett av kommunens viktigaste stadsbyggnadsprojekt och
behöver kompletteras med nya gång- och cykelvägar, exploatering och
utveckling av närområdet.

Översiktsplan 2050
En revidering av gällande översiktsplan pågår, ÖP 2050. Enligt samrådsversionen, godkänd av kommunstyrelsen den 13 oktober 2020,
utgår planeringen ifrån att Halmstads kommun ska ha beredskap för att
år 2050 ha kapacitet för 150 000 invånare. I förslaget till ny översiktsplan
föreslås att Halmstads resecentrum fortsättningsvis ska utvecklas för att
vara en viktig nod för kollektivtrafiken med regionbuss, stadsbuss och
tåg. Det attraktiva stationsnära läget tas tillvara för näringslivet varför
kontor och service ska prioriteras.

Centrumutvecklingsplanen
Parallellt med översiktsplanens revidering och framtagandet av strukturplanen pågår ett arbete med en ny fördjupad översiktsplan för centrum.
Centrumutvecklingsplanen bygger vidare på översiktplanen intentioner

genom att fastlå planeringsinriktningar och förslag för centrums fysiska
utveckling mot år 2050.
Samråd av centrumutvecklingsplanen är planerad till hösten 2021.

PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET
Gällande handlingsprogram antaget 2012, sträcker sig till år 2030 och
målbilden för Halmstads transportsystem är ett förtydligande av kommunens vision, värdegrund och de av kommunens övergripande mål
som berör transportsystemet. Visionen utgår också ifrån kommunens
ekohandlingsprogram och de nationella och regionala målen för miljö,
folkhälsa och transporter. Kännetecknet för Halmstads kommun ska år
2030 vara ett transportsystem där rätt transportslag används till rätt resa.
Revidering av handlingsprogrammet pågår och enligt samrådsversionen,
2020-11-03, ska planeringen utgå ifrån att år 2050 ha kapacitet för 150
000 invånare vilket påverkar transportsystemet i hög grad. Ett förbättrat
resecentrum, med ökad kapacitet och där stationsområdet stärks som
målpunkt, är en viktig del i utvecklingen av Halmstads transportsystem.
Plan för transportsystemet fastställer även att trafikslagen gång, cykel,
kollektivtrafik och bil ska prioriteras i nämnd ordning

KLIMATANPASSNINGSPLANEN
Kommunen arbetar i nuläget med att ta fram en Klimatanpassningsplan
(beslut uppdrag: KS 2019-04-02). Arbetet med Klimatanpassningsplanen
uppskattas vara färdigt senast våren 2022.
Klimatanpassning innebär att anpassa samhället och förbereda den
befintliga och planerade bebyggelsen till nuvarande och framtida klimat.
I samrådsversionen, godkänd av kommunstyrelsen den 6 april 2021,
förordas åtgärder som gynnar miljömässig och ekologisk hållbarhet.
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Det kan innebära att man ska använda naturen för klimatanpassning
och stärka ekosystemtjänster som dämpar klimatförändringarna. Där det
är möjligt väljs blå-gröna (i detta dokument benämnt BGG blågröngrå
system) lösningar som ger mervärden för biologisk mångfald, rekreation
och upplevelsevärden.
Klimatanpassningsåtgärder ska få ta plats i samhället och integreras
i parker och allmänna platser genom långsiktig planering i nya
och befintliga områden. Andra exempel på åtgärder som förordas i
Klimatanpassningsplanen är att utveckla naturinslag i staden och grönska
längs vägarna för att användas som värmedämpare vid värmeböljor.

järnvägsändamål.
Den senaste framtagna detaljplanen i planområdet är detaljplan för del
av Halmstad 2:16 m.fl. Resecentrum, laga kraft under 2014. I denna
ingår nuvarande gångbro över spåren samt gång- och cykelbro över
Laholmsvägen. Utöver dessa möjliggjorde man även uppförande av en
mindre resecentrum-byggnad i tre våningar i anslutning till perrongerna.
Vid Fredsgatan (kv. Jäntan), väster om järnvägen är marken planlagd
för bensinstationsändamål. Östra sidan (kv. Krabban) är planlagd för
handel- och bostadsändamål. Ytan mellan Bolmensgatan och järnvägen
samt järnvägsparken är planlagda som park.

PLANPROGRAM RESECENTRUM

Inför omvandlingen av resecentrum togs ett planprogram fram under 2012
som redovisar utgångspunkter och mål för området. Målet är att få till ett
resecentrum i Halmstad som utgör en effektiv bytespunkt för allt resande
med tåg-, buss-, gång-, cykel- och biltrafik. Det är viktigt att planeringen
av Halmstads resecentrum genomsyras av ett resenärsperspektiv och att
trygghets- och tillgänglighetsaspekter får hög prioritet. Resecentrum
ska också bidra till att öka attraktionskraften för Halmstad, såväl stad
som kommun. Målet är också att möjliggöra en etappvis utbyggnad av
hela Halmstads resecentrum, med broar, bangårdsombyggnad, eventuell
tunnel, parkeringshus, busshållplatser och resecentrumbyggnad.

GÄLLANDE DETALJPLANER
Inom området gäller flera detaljplaner, ingen av dem har någon
genomförandetid kvar. För stora delar av området gäller planer som
är mer än 40 år gamla. Stor del av området är planlagt för trafik- och

12 (66)

S T R U K T U R P L A N F Ö R S TAT I O N S S TA D E N 2 0 2 1 0 7 0 9

Bild 4:Illustrationskarta för detaljplan för del av Halmstad 2:16 m.fl.
Resecentrum, laga kraft under 2014

PLANER OCH PÅGÅENDE PLANERING
(se bild 5 och 6 på sida 14)

1. Södra infarten
För att avlasta de centrala delarna av staden från genomfartstrafik, och
särskilt tung trafik, byggs en ny infart till Halmstad. Den så kallade
Södra infarten kommer att utgöra en viktig koppling till resecentrum söderifrån, för biltrafik. Projektet Södra infarten har delats in i två etapper.
Etapp 1 sträcker sig från Villmanstrand och E6 fram till Vilhelmsfält.
Etapp 1 har genomförts och stod klar våren 2021. Etapp 2 innefattar bro
över järnvägen och koppling till Larsfrid och hamnområdet. I skrivande
stund pågår planläggning av etapp 2.

2. Förbindelser över Nissan
Det finns ambitioner om att bygga nya förbindelser över Nissan, söder
om Slottsbron. Dessa studeras inom ramen för fördjupad översiktsplan
centrum. Tre broar föreslås. Den längst i söder ska vara en bilväg och
koppla mot Stålverksgatan i öst och en ny gata på Söder i väst. Denna
bro är viktig för att avlasta Slottsbron och för att möjliggöra utveckling
av Tullkammarkajen. Den binder ihop stadens huvudvägnät på ett sätt
som möjliggör omfördelning och omvandling i andra delar av vägnätet.
De två broar som föreslås norr om denna, en i höjd med Jungmansgatan och en i höjd med Bredgatan, ska vara till för gång- och cykeltrafik.
Dessa är viktiga för att bygga ut gång- och cykelvägnätet i takt med att
stadens södra delar omvandlas. Dessa broar samplaneras med passager
förbi järnvägen, för att skapa sammanhängande stråk.

3. Brostråket och Österskans
Brostråket är ett äldre stråk som i kommande centrumutvecklingsplan

får ett nytt läge längs Fredsgatan och blir det viktigaste stråket för att
koppla stadskärnan mot det nya resecentrum och den framväxande
stationsstaden. Fredsgatan kantas av butiker vilket gör den till en aktiv
stadsgata samtidigt som den är en viktig port in till stadskärnan österifrån med ett ganska högt flöde av fotgängare och cykeltrafik. Efter den
korsar Stationsgatan fortsätter den vidare ner mot Nissan där teatern,
Picassoparken och Österskans ligger, som tidigare var den centrala
bytespunkten för stadsbusstrafiken. Här planeras nu för en stadsomvandling med nya publika ytor, stråk och byggnader i form av ett större
hotell med bland annat saluhall och restaurang i hotellets bottenvåningen. Intentionen är att skapa en tydligare port in till staden och en
samlad mötesplats med kulturen i fokus.

4. Tullkammarkajen och kulturstråket vid Nissan
Kulturstråket vid Nissan är ett grönt stråk längs Nissans östra strandkant med särkild fokus på rekreativa och kulturella upplevelser. Kulturstråket framförallt de södra delarna hänger starkt ihop med utvecklingen av Tullkammarkajen och de gång- och cykelförbindelser som
planeras över Nissan. Omvandlingsområdet för Tullkammarkajen
ligger i anslutning till strukturplanens område i sydväst. Här planeras
en blandad bebyggelse, främst bostäder. De två gång- och cykelbroar
ska ansluta till stråk igenom Tullkammarkajen och till Stationsstadens
framtida kopplingar över/under järnvägen. För att skapa bra stråk är
det viktigt att dessa projekt samordnas. Placering av mötesplatser bör
även ses som en helhet som kopplar till stråken. Områdena bör med
fördel arbeta för att sammnyttja olika funktioner så som parkering för
att utnyttja marken på ett så effektivt sätt som möjligt. Placering av
bebygggelse och bullerdämpande åtgärder kan inverka på Tullkammarkajens utveckling och Stationsstaden bör sträva efter att bidra till
sänkta bullernivåer i Tullkammarkajen.
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5. Östra Halmstad (Högskolan, Lars Frid och Villhelmsfält )
Det pågår två större projekt i de östra delarna av Halmstad. Detaljplan
för utökning av högskoleområdet samt studentbostäder pågår. För de
befintliga verksamhetsområdena Larsfrid och Villhelmsfält tar kommunen just nu fram en fördjupad översiktsplan. Visionen är att på sikt
omvandla området från verksamheter till blandad bebyggelse med
bostäder, verksamheter, service, offentliga miljöer mer mera.
Området vid Högskolan är idag en viktig målpunkt i östra delarna av
staden, vilken kommer stärkas ytterligare när ytterligare studentbostäder kommer tillåtas. På sikt kommer kopplingarna till och genom
Stationsstaden stärkas ytterligare då verksamhetsområdena Larsfrid
och Villhelmsfält planeras omvandlas från verksamheter till blandad
bebyggelse med bostäder, verksamheter, service, offentliga miljöer mer
mera.

Bild 5: Vägreservat (lila markering) för ny gata på söder, bilbro över
Nissan med anslutning till södra infarten. Området för stationstaden
markerad i rött.
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Bild 6: Planerade och föreslagna utvecklingsområden (gul markering)
i anslutning till stationstaden (röd markering) tillsammans med
möjliga områden (rosa markering) för nya förbindelser över Nissan.
Planområde för centrumutvecklingsplan (svart streckad linje)

HALMSTAD RESECENTRUM OCH OMBYGGNADEN AV HALMSTADS PERSONBANGÅRD
Halmstads resecentrum byggs ut i etapper varav de två första etapperna
redan är utbyggda.
Etapp 1 färdigställdes 2012 och omfattar regionbussterminalen samt en
gångbro över järnvägen.
Etapp 2 av resecentrum stod klar 2017 och innebar att nya sta- tionsnära
hållplatser för stadsbuss utmed Laholmsvägen byggdes med tillhörande
gång- och cykelbro över Laholmsvägen.
I nationell infrastrukturplan 2018 – 2029 fanns åtgärden Halmstad Resecentrum etapp 3, benämnt som personbangården i Halmstad, med som ett
namngivet objekt. Dessa åtgärder samfinansieras av Trafikverket, Region
Halland och kommunen men Trafikverket ansvarar för planering och genomförande.
Syftet med objektet är att ge personbangården ökad kapacitet men också
att bidra till ökad trafiksäkerhet i och förbi Halmstad.
Objektet som återfinns i nationell plan innebär att plattformarna ska breddas, det ska byggas en passage under spåren med perronganslutningar,
som ersättning till befintlig passage i plan. Detta för att skapa säkrare
gångvägar till plattformarna. Dessutom har kommunen, enligt avsiktsförklaring från 2017, åtagit sig att bygga en ny resecentrumbyggnad i norra
änden av stationen. Planeringen som detta objekt i Nationell infrastrukturplan bygger på är spårskisser framtagna år 2012.
Förutsättningar och behoven som sätter ramarna för projektet har på senare år förändrats, då utvecklingen gått snabbare än vad som förutspåddes
2012. Bland annat finns en önskan från Region Halland om att köra tätare
turer på Öresundstågen och att införa ytterligare ett tågsystem på Markrydsbanan.

Kapacitet och tekniska krav på spåranläggningen har ökat vilket medfört
att utformning av spåren och innehållet i etapp 3 haft behov att omarbetas.
I maj 2018 startades en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) med syftet att skapa en
framtidssäkrad järnvägsanläggning till/från och förbi Halmstad. Inom ramen för denna ÅVS genomförde Trafikverket ett omfattande arbete med
att ta fram nya spårskisser för Halmstad central.
Ombyggnaden av spåren och förutsättningarna för det utreds och kommer
att fastställs i en järnvägsplan som Trafikverket tar fram. Arbetet med att
ta fram järnvägsplan kommer att löpa parallellt med kommunens arbete
med att ta fram detaljplan.

RIKSINTRESSE
Befintliga stationsbyggnaden samt ytan framför och parken ingår i riksintresse för kulturmiljövård, objekt Halmstad nr.35. Objektet berör
till stor del stadens ursprungliga stadskärna, men sträcker sig även in i
strukturplanens område. Intresset pekar ut Östra Förstaden med rutnätsplan från 1884, storstadsmässig stenhusbebyggelse, järnvägsstation och
framförliggande park. I dess närhet är residensstadens karaktärsbyggnader samt kajer och hamnanläggningar i stadens centrala parti viktiga.
Området ligger inom påverkansområde civil flygplats och väderradar.
Byggnader eller anläggningar högre än 45m ska särskilt remitteras till
Försvarsmakten.
Järnvägen är av riksintresse. Västkustbanan är av internationell betydelse och banan ingår även i det strategiska godsnätet för sträckan Furet-Halmstad (Markarydsbanan).

S T R U K T U R P L A N F Ö R S TAT I O N S S TA D E N

20210709

15(66)

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTVECKLINGSBEHOV
BEBYGGELSE OCH MARKANVÄNDNING
Stationsområdet är idag starkt präglad av järnvägen och av omgivande
gator och vägar. Området har låg exploatering där en stor del av området består av körytor, parkeringsplatser, cykelparkeringar och oetablerad mark kopplad järnvägen.
De byggnader som ligger inom planområdet har alla nån form av
järnvägsanknytning. Väster om spåren i höjd med Bredgatan ligger det
befintliga stationshuset med tillhörande annexbyggnader. Stationen
innehåller idag biljettfunktion, restaurang, pressbyrå och på ovanvåningen kontor. Mellan stationen och annexet nås perrongerna via en
bomstyrd gångpassage. Ytan framför den befintliga stationshuset fungerar idag som entréplats, parkering och avsläppningszon för taxibilar
och resenärer. Här finns även en gångbro försedd med hiss som förbinder befintlig station med regionbussterminalen på andra sidan spåret.

Bild 7: Befintlig station vid Stationsgatan.

I östra delen av området längs med Bolmensgatan finns två verksamhetsbyggnader varpå den ena längst i söder är ett gammalt lokstall som
idag används för verksamheter.
Inom området finns en hel del gröna inslag såsom delar av Järnvägsparken, Studentparken vid Bolmensgatan samt gamla lindallén längs
med Stationsgatan.

Omgivning
Väster om planområdet ligger Östra förstaden, resten av Järnvägsparken och Tullkammarkajen, ett utpekat utvecklingsområde som idag
består utglesade hamn- och verksamhetsbyggnader. Söder om planområdet ligger SJ gamla lokstallar som numera är omvandlade till
kontor och verksamheter. Mot Laholmsvägen i norr ligger kvarteret
Kilot som består av ett nyligen uppfört hotell i 15 våningar samt ett
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Bild 8: Järnvägskorsningen vid Fredsgatan

bostadshuskvarter med byggnader i mellan 5 och 7 våningar. Mellan
hotellet ligger Anna Lindhs plats som är en nyanlagd torgyta bestående
av gångfartsgata och en publik plats intill hotellet. Ännu längre österut
ligger Sturegymnasiet och Engelbrektsplan som är en relativt nybyggd
aktivitetspark.
Bebyggelsen runt Fredsgatan består av blandad stadsbebyggelse där
strukturen på den västra sidan har en tydlig rutnätsstruktur och den
östra sidan en mer uppbruten varierad bebyggelsestruktur. Här finns lamellhusområde, punkthus uppblandat med äldre industribyggnader och
hyreshus från tidigt 1900-tal och framåt. I anslutning till gatan i norr
ligger före detta Filadelfiakyrkan med sitt välvda tak samt ett gammalt
lågt bostadshus i tegel. Fredsgatan är en viktig port in till stadskärnan
österifrån med ett ganska högt flöde av fotgängare och cykeltrafik.

KULTURMILJÖ
I kulturmiljöprogrammet för Halmstad stad räknas planområdet in i
de sydöstra delarna av stadsdelområdet för Östra förstaden – Gamletull. Enligt kulturmiljöprogrammet växte detta området fram under
1800-talets andra hälft med stark prägel av järnvägens tillkomst och
hamnverksamheten kring Tullkammarkajen. Järnvägens tillkomst och
framfarten av industrialismen kring denna period la också grunden för
utvecklingen av östra förstaden som är ett starkt kulturhistoriskt uttryck från denna tid med tidstypisk rutnätsplan från 1880-talet i botten.
Stationshuset är B-klassad och av symboliskt värde för Halmstads
historia, både samhällsmässigt och arkitektoniskt.
Utmed Stationsgatan och Fredsgatan finns flera B- och C-klassade
byggnader. Utmed Bolmensgatan är stationsbyggnaden för Bolmensbanan B-klassad och verkstadsbyggnaden med bevarat lokstall i områdets
sydöstra del är även den B-klassad.

Bild 9: B och C-klassade byggnader inom stadsdelsområdet för Östra
förstaden-Gamle tull. Illustration: Kanozi arkitekter
Sammanfattning av beaktningsvärda kulturvärden inom stadsdelområdet för Östra förstaden – Gamletull, enligt Halmstads kulturmijöprogram:
•

Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsens individuella
karaktär, volym, detaljer och material.

•

Den lummiga järnvägsparken med gångar och karaktärsträd.

•

Allé längs Bredgatan med siktlinje mellan stationen och Nissan.

•

Allén längs Stationsgatan.

•

Kajskjulet och portalkranen intill Tullkammarkajen.

• Äldre bebyggelse och miljöer på innergårdarna.
•

Stadsplanens rutnätsmönster.

•

Trädkantade gator.
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MÖTESPLATSER OCH DET OFFENTLIGA RUMMET
Förutom området runt den befintliga stationen är mötesplatser i området få och osammanhängande. Även om området omges av stadsbebyggelse saknas en tydlig stadskänsla i området vilket gör orienteringen och framförallt vägen till stadskärnan svår att utläsa.
Det finns även brister i områdets trygghet. Studentparken, Järnvägsparken, regionbussterminalen, området kring stationsbyggnaden, inne
i stationsbyggnaden och viadukten vid Laholmsvägen är områden som
pekats ut som otrygga i tidigare arbete.
Saker som bidrar till otrygghet i det offentliga rummet kan vara att det
är svårt att överblicka området och att det är för lite folk i rörelse; för
få ögon på platsen. Detta gäller framförallt kvällstid, vilket sannolikt
hänger ihop med de stora trafikytorna och outvecklad mark i området. Få målpunkter i området ger heller ingen anledning att röra sig
och vistas i området om man inte är på resande fot. Få passager förbi
järnvägen skapar inget naturligt flöde av människor i område vilket
är grundläggande för att det offentliga rummet ska aktiveras och att
möten mellan människor ska uppstå.
Oetablerade markytor längs med spåren skapar utvecklingsmöjligheter
och goda förutsättningar att komplettera och bygga vidare på den omgivande kvartersstrukturen och stärka det offentliga rummet.

GRÖNSTRUKTUR
Järnvägsparken är en central park belägen mellan Strandgatan och Stationsgatan. Parken anlades redan under 1800-talet och har ett utpekat
kulturhistoriskt värde. Den del av parken som ingår i planområdet för
struktur plan består idag av cykelparkering med omgivande gräsytor och
trädplantering. Marken är idag planlagd som park men har tidigare varit
bebyggd. Av äldre kartbilder att döma revs byggnaden under slutet av
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Bild 10: Scematisk bild över den befintliga grönstrukturen. Illustration:
Kanozi arkitekter
1960 talet eller början av 1970-talet. Platsen är utpekad i styrdokumentet
för Tullkammarkajen som lämplig att bebygga.
Studentparken är en bortglömd grönyta inklämd mellan Bolmensgatan
och järnvägsspåren. Parken är bullerutsatt och har idag få rekreativa och
sociala värden. Parken innehåller även ytor för dagvatten. Då det finns
brist på större sammanhängande grönytor i de östra delarna av Halmstad
är parken viktig. Parken har ett högt värde som länk mellan olika gröna
stråk och grönytor i staden.
I ”Grönplan för park och grönområden” (framtagen 2016) har grönytornas

rekreationsvärde klassats i en skala mellan A till C, där klass A innebär
högsta värde. Klassificeringen används för att beskriva parkens sociala
värden. Järnvägsparken har klassning B och Studentparken klassning C.
Den dubbelsidiga allén längs Stationsgatan sträcker sig från
järnvägsstationen ner till Sibiriegatan i hamnområdet. Lindallén är
biotopskyddad och har även ett utpekat kulturhistoriskt värde. Inom
resecentrums redan byggda delar finns även planteringsytor längs
Laholmsvägen och i anslutning till regionbussterminalen samt
trädplantering längs Bolmensgatan.
Enligt kommunens grönplan från 2016 ska krav ställas på
kompensationsåtgärder vid genomförandet, om tillkommande
bebyggelse eller utveckling av infrastrukturen kan medföra ingrepp på
grönstrukturen som innebär stor påverkan eller påtaglig skada.

GATOR OCH TRAFIK
Gång
Platsens centrala läge nära stadskärnan och många målpunkter skapar
goda förutsättningar för att ta sig till och från området till fots. Området är väl försörjt med gångbanor och alla gator i området är försedda
med trottoarer. Inom och förbi området är det dock svårare att förflytta sig, med både järnvägen och Laholmsvägen som de två starkaste
barriärerna i området. Orienterbarheten är också bristfällig, både för
gångresor mellan resecentrum och stadskärnan samt för byten mellan
trafikslag, inom resecentrum.

Cykeltrafik

påverkan på området som i princip förhindrar några längre tvärgående
kopplingar genom området.
Vid resecentrum sammanstrålar flera av stadens supercykelstråk. Här
passerar också två turistcykelleder. Kattegattleden som är nationell
turistcykelled och Laxaleden som är en lokal turistcykelled. I området
planeras det också för den så kallade Hylteleden som är en regional
turistcykelled. Via Stationsgatan söderut nås även färjeläget i hamnen,
där det är möjligt att ta färjan till cykeldestinationen Grenå, Danmark.

Busstrafik
Vid Laholmsvägen ligger det centrala hållplatsläget för stadsbussarna i
Halmstad med hållplatser på vardera sida om vägen som binds samman av en gång- och cykelbro. Gångbron är utrustad med hiss och är
en viktig länk till regionbussterminalen från norr över Laholmsvägen.
Regionbussarna kör in och ut mot Laholmsvägen via Bolmensgatan
med infart i norr och utfart söderut i höjd med Sturegatan. Körytorna i regionbussterminalen används också av tågens ersättningsbussar
som har hållplatsläge strax efter terminalen. Terminalen förbinds med
befintlig stationsbyggnad via en hissförsedd gångbro över spåret.
Öster om regionbussterminalen finns yta för allmän parkering samt
yta avsatt som framtida avlämningszon och taxizon. För att förhindra
spring mellan ytorna och dämpa buller från bussterminalen finns en
glasförsedd skärm uppförd längs med terminalens norra och östra sida.
Regionen har flaggat för att kapaciteten i regionbussterminalen kan
behöva utökas. Något direkt ytbehov har inte tydliggjorts men kapacitetsbehovet handlar i första hand om uppställningsplatser för kortare
stopp. Enligt Hallandstrafiken bör det även finnas utrymme för privata
intressenter inriktade på nationell och interregional busstrafik.

Även för cyklister är järnvägen och Nissan starka barriärer med stor
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Biltrafik
Det vägnät som finns inom området idag domineras starkt av Laholmsvägen som är den centrala huvudleden genom Halmstad, med
överlägset störst trafikmängd. Även Gamletullsgatan-Stationsgatan
och Enslövsvägen är länkar av stor betydelse för vägnätet, med relativt höga trafikmängder. Laholmsvägen och Stationsgatan är primära
utryckningsvägar för räddningstjänsten. Detta behöver beaktas vid
områdets planering fram tills dess att södra infarten är på plats som ger
andra möjligheter.
Enligt planen för transportsystemet är vägnätet kring Stationsstaden
tänkt att förändras och vissa gaturum ändra karaktär. Planen är att
biltrafiken ska dämpas, både i mängd och hastighet för att skapa strörre
utrymme för mer yteffektiva transportmedel så som gång, cykel och
buss. Detta gäller bland annat Laholmsvägen som är det centrala huvudstråket för busstrafik i Halmstad.
Laholmsvägen
Laholmsvägen utgör idag en barriär med ett högt trafikflöde och komplex trafiksituation med både stadsbussar som stannar och regionbussar som ska in och ut till regionbussterminalen vid Bolmensgatan.
Stationsgatan
Stationsgatan är en bred gata som bör göras mer stadsmässig. Möjligheterna för gående och cyklister att korsa gatan behöver säkerställas,
samtidigt som räddningstjänsten även i fortsättningen måste kunna ta
sig fram. I Stationsgatans norra ände, där den passerar över Laholmsvägen, behöver det göras enklare och trevligare för gående att ta sig
mot stadskärnan. Österskans via Österbro, är en naturlig entré till
stadskärnan och ett attraktivt gångstråk bör skapas mellan resecentrum
och Fredsgatan, vidare mot Österskans
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Bild 11: Nuvarande linjenät för stadsbussarna i Halmstad. Dagens
linjenät kan förändras över tid, men troligen kommer det till stora delar
att kvarstå.
Bild 12:
Trafikmätningar
genomförda i
anslutning till
området. Värdena
avser antal fordon
per vardagsdygn
och är uppmätta
2018, om inget
annat anges.

Fredsgatan
Fredsgatan korsar järnvägen i planområdets norra del. Plankorsningen
styrs med bommar vilket inte är optimalt trafiksäkerhetsmässigt och
påverkar även gatans framkomlighet. Korsningspunkten planeras därför stängas av för biltrafik och ersättas med en gång och cykelpassage i
form av en tunnel.

Bolmensgatan
Bolmensgatan är idag en återvändsgata som ansluter till Laholmsvägen
i korsningen Laholmsvägen/Enslövsvägen. Korsningen är en viktig
punkt för busstrafiken samtidigt som det är korsning med hög belastning.

Parkering

Det finns två stycken cykelparkeringar på vardera sida om järnvägen i
anslutning till stationsområdet (drygt 1000st). Få av cykelparkeringarna
har tak och enligt teknik- och fastighetsförvaltningen, kommer fler
cykelparkeringsplatser behövas för att täcka framtida behov i området.
I och med genomförandet av etapp 1 och 2 av resecentrum har det
tillkommit två stycken cykelparkeringar öster om järnvägen, men
behovet av fler cykelparkeringar kvarstår.
Inom området finns 5 allmänna parkeringsplatser och 1 privat parkering.
I norr på vardera sidan av spårområdet finns 2 stycken grusparkeringar
(155st). Strax väster längs med järnvägen i höjd med regionbussterminalen
ligger en parkeringsplats (200st) som har en mindre elbil- och elcykelpool.
Norr och söder om Studentparken ligger 2 parkeringsplatser (150st).
Dessa parkeringar är också de minst belagda parkeringsplatserna inom
planområdet. I anslutning till regionbussterminalen finns även en
parkeringsyta som enligt tidigare planering av resecentrum är avsedd
som parkering, taxi- och avlämningszon till resecentrum.

Bild 13: Målbilden för vägnätet i centrala Halmstad enligt plan för

transportsystemet. Ju rödare färg, desto större fokus på biltrafikens
framkomlighet. Vägar som är gula eller gröna lämnar mer utrymme för
andra trafikslag. En mörkgrön länk är endast avsedd för gående och
cyklister.
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styrd perronganslutning ska ersättas med två nya planskilda passager
till perrongerna. En bro i anslutning till stadsbusstrafiken för effektiva
byten mellan tåg och buss samt en tunnelförbindelse mer i mitten av
perrongerna.
Söder om befintlig station ligger ett större område för uppställningsspår. Uppställningsspåren planeras att flyttas då kapaciteten på sikt
inte kommer att vara tillräcklig för täcka upp framtida behov. Förslag
på ny lokalisering är bangården i sydöst, cirka 500 meter från planområdet.
Förutsättningarna för hur området kan utvecklas styrs starkt av bullerpåverkan och riskbilden från järnvägen där bland annat transporter
med farligt gods förekommer frekvent.

Bild 14: Nuvarande parkeringssituation inom området. Allmän bilparkering
(blått), privat bilparkering (grönt) samt cykelparkering (orange).

SPÅRTRAFIK
Halmstad C utgör en viktig knutpunkt för järnvägstrafiken längs med
västkustbanan med godstransporter, persontågstrafik samt en stor andel
ankommande och vändande tåg både från Göteborg och Öresundsregionen.
En ombyggnad av spåren är planerad sedan länge för att öka kapaciteten och tillgängligheten till perrongerna. Perrongerna ska förlängas
och breddas och vid det östra ytterspåret kompletteras med ytterligare
en perrong i direkt anslutning till regionbussterminalen. Befintlig bom-
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För att ta höjd för eventuella störningar i området har en övergripande
risk samt bulleranalys gjorts för att kunna belysa vilka risker/störningar som kan innebära inskränkningar i ny markanvändning samt vilka
åtgärder som är möjliga att vidta för att möjliggöra en utveckling av
området. Resultatet redovisas under rubriken hälsa och säkerhet på
sidan 57.

UTVECKLINGSFÖRSLAG
ÖVERGRIPANDE STRUKTUR, BEBYGGELSE OCH MARKANVÄNDNING
Utvecklingsförslaget innebär en förtätning av områdets kvartersstruktur
med ny stadsbebyggelse och nya gång- och cykelförbindelser i området
över och under järnvägen.
Nya förbindelser möjliggör, genom länkar till befintliga stråk och planerade förbindelser över Nissan, nya rörelseflöden genom området som
skapar en sammanlänkning mellan Halmstads befintliga stadsdelar och
planerade utvecklingsområden. Studentparken blir en viktig del i det
grönstråk som skapas och som förbinder området öster om järnvägen
med Järnvägsparken och framtida Tullkammarkajen och vidare mot
centrum.
Genom en förlängning av Bolmensgatan ner till Knäredsgatan länkas
resecentrums östra sida samman med södra infarten. Med ett sammanlänkat gatunät och nya förbindelser och perronganslutningar ökar
kapaciteten och tillgängligheten till resecentrum där perrongerna kan
nås från flera olika håll i staden.
Oetablerad mark längs med spåren används för att skapa nya stadsrum
som bygger vidare på den befintliga kvartersstrukturen med sammanhängande gator, stråk, nya mötesplatser och där det är möjligt, ny
bebyggelse i form av kontor, service och bostäder.
Markanvändning, omfattning och höjder på bebyggelsen styrs bland
annat av buller och riskbild från järnvägen.
I norra delarna av området där det också är svårare att hålla avstånd
från järnvägen prioriteras kontor och service. I södra delarna föreslås

24 (66)

S T R U K T U R P L A N F Ö R S TAT I O N S S TA D E N 2 0 2 1 0 7 0 9

Bild 15: Situationsplan. För skalenlig situationplan se bilaga 1:
Situationsplan stationsstaden.

Övergripande markanvändning

Kontor och service (blå)
Trafikändamål "resecentrum" (orange)
Bostäder (grön)
Parkering (parkeringshus) (grå)

Höjdskala

4-8 våningar samt 2 st landmärkesbyggnader
i norr och söder vid Stationsgatan

Bild 16: Volymstudie med övergripande markanvändning med hänsyn till riskbild och buller från järnvägen. En varierad bebyggelse med blandade användningar
eftersträvas. Byggnader för kontor och bostäder kompletteras i utvalda lägen med verksamheter och service i bottenvåningarna. Omfattningen av kontor kan
utökas beroende på framtida behov och efterfrågan.
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i huvudsak bostäder. En viktig förutsättning för att bebyggelse inom
stationsområdet ska vara möjligt är att risk- och bullerreducerande
åtgärder kan anordnas längs med spåren.
Totalt sett möjliggör utvecklingsförslaget en bruttoarea på 65 000 kvm
ytor (BTA, bruttoarea) för ny stadsbebyggelse i form av kontor, service, bostäder och en ny resecentrumbyggnad. 35 till 55 % av denna ytan
planeras att användas för kontor beroende på hur efterfrågan kommer
att se ut. Beräknat antal bostäder i området är mellan 250 och 450 bo-

städer beroende på hur området bebyggs och hur lägenhetsfördelningarna kommer att se ut i området.
Den nya bebyggelse ska bidra till ett mer definierat och aktivt område
och tillsammans med planerade passager och det offentliga rummet
stärka kopplingar och överbrygga järnvägen som barriär.
Den plats där Halmstads framtida resecentrumbyggnad planeras har ett
strategiskt läge i staden. Här korsar järnvägen Laholmsvägen som också är det centrala kollektivtrafikstråket genom staden. Platsen är synlig

Bild 17: Visionbild och illutsration av en möjlig utformning av en ny resecentrumbyggnad sedd från korsningen Laholmsvägen/Enslövsvägen
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från många håll med flera korsande vägar och stråk vilket ger platsen
goda förutsättningar både som både resenod/bytespunkt och som mötesplats. Se sida 40 för delområde 2, resecentrum norra.
Den nya resecentrumbyggnaden ska ge platsen en identitet och genom
en välgjord och spännande arkitektur forma ett nytt landmärke i staden.
Byggnaden blir en entré till staden från öst via Laholmsvägen och
Enslövsvägen och för de resande som ankommer med tåg eller buss,
byggnaden kommer att vara det första de resande möts av när de stiger av
bussen eller tåget. Service, såväl kommersiell som offentlig, lokaliseras
i och i direkt anslutning till resecentrum vilket stärker byggnadens
betydelse som målpunkt och mötesplats.

KULTURMILJÖ

Befintliga kulturhistoriska byggnader och miljöer lyfts fram och vävs
samman med det nya och bildar tillsammans ett karaktärsfullt stadsrum.
I bild 18 nedan syns schematiskt hur kulturvärdena i området tas tillvara
och lyfts fram i utvecklingsförslaget.

I området föreslås två högre landmärkesbyggnader, båda placerade
längs med Stationsgatan. Den första placeras i anslutning till
resecentrumbyggnaden i norr. Byggnaden samspelar med hotellet i
kvarteret kilot på andra sidan spåret och markera läget för resecentrum
på håll. Byggnaden ger samtidigt en tydlig riktning mot stadskärnan.
Den andra högre byggnaden placeras strategiskt i södra delen av
området precis norr om de gamla lokstallarna. Byggnaden hamnar
precis i fonden av järnvägskurvan vilket gör den väl synlig från
perrongerna vid resecentrum, från södra infarten i sydöst och eventuell
gång- och cykelbroförbindelse över Nissan. Se sida 53 för delområde
5, uppställningsbangården. Byggnadsskalan i övrigt håller sig mellan
4-8 våningar i syfte att skapa variation och harmonisera med omgivande
kvarter och byggnader.
Strategiskt placerade på vardera sida om spåret i områdets södra delar
föreslås två nya parkeringshus som i första hand ska fylla allmänna
parkeringsbehovet för pendlare.

Bild 18: Schematisk bild för hur kulturvärdena i området kan tas tillvara och
lyftas fram i området.
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MÖTESPLATSER OCH DET OFFENTLIGA RUMMET
Det offentliga rummet formas, definieras och integreras med infrastruktur. Planerade mötesplatser och publika platser på vardera sidan om
spåret framförallt den nya resecentrumbyggnaden i öst vid Laholmsvägen och gamla stationen i väst, tillsammans med mindre platserna utgör
målpunkter och noder i den nya strukturen.
Mötesplatser och aktivitetsytor placeras framförallt i anslutning till
passagerna som går över och under järnvägen för att skapa trygga miljöer med liv och rörelse. Lokaler, service och kommersiell verksamhet
placeras i bottenvåningarna i första hand i anslutning till de publika

platserna i området. Lokaler i bottenvåningarna och bostäder i området
aktiverar det offentliga rummet större delar av dygnet och skapar ett
mer levande stadsrum.
Den befintliga stationen på västra sidan blir med en ny användning, del
av ett nytt stadsrum där ytan framför tillsammans med omkringliggande
byggnader, Stationsgatan och järnvägsparken formar en ny publik plats/
torg. Platsen har ett högt kulturhistoriskt värde och kan utvecklas till en
fin representativ mötesplats med koppling och siktlinjer mot centrum,
Nissan och Tullkammarkajen. Platsen blir en viktig mötesplats, centralt
belägen mellan Stationsstaden och Tullkammarkajen.

Bild 19: Visionbild och illustration av en möjlig utformning av ny stadsbebyggelse, Stationsgatan och platsen framför den befintliga stationen sett från söder.
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GRÖNSTRUKTUR
Grönytor och vegetation i staden är viktigt för människors välmående.
Det skapar möjlighet för rekreation och mjukar upp upplevelsen av
stadens annars hårda miljö och struktur. Även små grönytor har en
betydelse, både ur socialt och ekologiskt perspektiv. Växter och träd i
stadsmiljön ger bättre luftkvalitet, skugga, ljuddämpning och möjlighet
till naturupplevelser.
Då det är stor brist på grönytor i denna del av staden är det viktigt att
bibehålla och utveckla den grönstruktur som finns idag. Inom Stationsstaden finns Studentparken som behöver utvecklas till en attraktiv grön
park med rekreativa aktiviteter som tillsammans med nya gröna fickor
kan ingå i ett större sammanhängande grönstråk genom denna del av
staden. Grönstråket vid passagen Bredgatan blir extra viktigt och prioriteras, då det knyter ihop Studentparken, Järnvägsparken och i framtiden vidare över Nissan mot Slottsparken.
De gröna värdena måste därför få utrymme i utformningen av speciellt
tunneln vid Bredgatan.
Utformning av grönstrukturen i området hänger starkt ihop med föreslagen dagvattenfördröjning. Inom området föreslås att sk blågröngråa
(BBG) lösningar tillämpas som kan utformas på olika sätt t ex med
olika biofiltersystem, regnbäddar, svackdike beroende på syfte och förutsättningar på platsen. Dagvattenhantering kan medföra nya rumsliga
kvaliteter och här ges möjlighet att nyttja befintliga och nya tillkommande grönytor för dagvattenfördröjning.
Lindallén längs Stationsgatan utgör en stark grön karaktär i området
och gynnas för sin framtida överlevnad av åtgärder med blågröngråa
system.

Bild 20: Schematisk bild över grönstrukturen och hur grönytor i och omkringområdet
föreslås länkas samman i utvecklingsförslaget.
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Utvecklingsförslaget innebär att delar av Studentparken och en mindre
del av Järnvägsparken tas i anspråk för ny stadsbebyggelse, se delområde 3 på sida 44 respektive delområde 4 på sida 49. Utvecklingsförslaget
innebär även att ny grönyta tillskapas på västra sidan i höjd med Stuvaregatan, se delområde 5 på sida 53.
Kompensationsåtgärder för ianspråktagen grönyta föreslås i form högre
standard och utvecklad användning av grönytor samt ökad kvalité i den
offentliga miljön med nya stråk, aktivitet- och mötesplatser. Klimatanpassningsåtgärder och ekosystemtjänster arbetas in som en naturlig del
av grönstrukturen och befintliga grönytor länkas samman genom nya
kopplingar förbi järnvägen. Genom att länka samman stadens grönytor
i stråk förbättras tillgängligheten till stadens gröna ytor och kvalitén i
det offentliga rummet ökar.

TRAFIK OCH GATUSTRUKTUR
Gång och cykeltrafik.
Grundläggande för hållbart resande är att det ska vara enkelt för
människor att välja hållbara färdsätt, och att kombinera dessa för smidigast möjliga resa. Övergången mellan olika trafikslag måste fungera
och det måste kännas tryggt och säkert som oskyddad trafikant att röra
sig mellan olika målpunkter.
Som cyklist ska du kunna nå resecentrum från flera olika håll och det
ska vara enkelt och säkert att ta sig hela vägen fram. Samtliga anslutningsvägar till resecentrum bör mynna ut i en trygg och säker cykelparkering.
Stationsstaden blir också en pusselbit i det övergripande cykelvägnätet,
och den cykeltrafik som ska ta sig förbi området är lika viktig att ta
hänsyn till. För genomfartstrafiken, är det passagerna förbi järnvägen
och anslutningarna till dessa som är viktigast, samt att framkomligheten på superstråk längs Laholmsvägen och längs Stationsgatan bibehålls.
Se bild 21, som på ett övergripande sätt beskriver hur Stationsstaden
kopplas upp mot befintligt och framtida cykelvägnät.
I förlängningen av Bredgatan planeras det för en ny gång- och cykelbro
över Nissan, som kommer bli en av de viktigaste tvärgående cykelkopplingarna till området.

Passager förbi järnvägen

Bild 21: Exempel på biofilter system och regnbäddar integrerade i
gaturummet.
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Inom området för Stationsstaden föreslås två nya gång och cykeltunnlar samt två plattformsanslutning varav den i norr föreslås göras i form
av en bro och den i söder göras form av en tunnel. Två plattformsanslutningar är en grundläggande förutsättning utifrån ett tillgänglig-

hetsperspektiv med avseende på perrongernas längd. Dessa ska klara
av ett stort flöde av resande, samtidigt som de ska vara tillgänglig och
trafiksäkra. Två anslutningar behövs för att undvika spårspring samt för
att perrongerna ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar och särskilda behov. Två anslutningar ger dessutom resenären
möjlighet att på ett smidigt sätt ta sig till tågen från olika platser i staden
och med olika färdsätt.
Valet mellan bro eller tunnel styrs av dess funktion, läge och vilket trafikslag som prioriteras, se tabell 1. För att passagerna ska ge som mest
nytta är dessa strategiskt placerade och utformade så att dess mynningarna ska landa i rätt riktning och läge i förhållande till stadens huvudstråk.
Avstånden mellan den södra, mellersta och den befintliga cykelpassagen
vid Laholmsvägen är cirka 300 meter. Båda passagerna kopplade till
resecentrum har särskilda krav vad det gäller tillgänglighet och kommer
därför vara utrustas med hiss och eventuellt rulltrappor ner och/eller
upp till plattformarna. Passagerna och hur de förhåller sig till stadsrum-

Bild 22: Övergripande cykelvägnät med supercykelstråk (orange)och

huvudstråk (grön), stadsstråken; Brostråket och Nissanstråket (lila)
samt planerade gång- och cykelbroar över Nissan. Exakt läge för
södra gångbron över Nissan är inte fastställt i nuläget.

Tabell 1: Föreslagna passagers funktion och prioriterat trafikslag.
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met beskrivs närmare i respektive delområde.
Befintlig bro i mitten av spårområdet kommer i och med den nya bron
och tunneln, inte att behövas. Men, så länge den inte utgör ett hinder
för områdets övriga struktur och utveckling föreslås denna ligga kvar
som komplement och tills vidare fungera som en direktlänk mellan
Stationsgatan och regionbussterminalen.

Biltrafik
Det som planeras inom Stationsstaden ska stödja kommunens långsiktiga planer för vägnätet. Det innebär att Södra infarten och den planerade
broförbindelsen över Nissan ska räknas in som några av de viktigaste
tillfarterna för biltrafik till området, och att Laholmsvägen så långt det
är möjligt fredas för mer yteffektiva färdsätt, det vill säga gång, cykel
och kollektivtrafik. En del av detta, är att öppna upp Bolmensgatan söderifrån. Detta ger en gen koppling mellan Södra infarten och Stationsstaden, och gör resecentrum mer tillgängligt från de sydöstra delarna av
kommunen utan att belasta Laholmsvägen.
Bolmensgatan ska utformas på ett sådant sätt att framkomligheten för
busstrafiken inte påverkas i korsningen Laholmsvägen-Bolmensgatan-Enslövsvägen.
I strukturplanen har två förslag på Bolmensgatans sträckning studerats.
En rak sträckning och en belägen längre västerut mot spåret, se delområde 4 Bolmensgatan på sida 51.
Förslag på bredd och innehåll av gaturummen ges inom respektive delområde. För både Stationsgatan och Bolmensgatan är minsta godtagbara bredd på körbanan 6,5 m, önskvärt är 7 m körbana. För båda dessa
gator gäller att utrymme måste säkras för goda gångkopplingar på båda
sidor, en god cykelkoppling på ena sidan och trädplantering/växtbäddar
med goda förutsättningar.
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Materialval och detaljutformning ska göras med omsorg, för att skapa
en stadsmässig miljö. I det fortsatta arbetet måste räddningstjänstens
tillgänglighet till fastigheterna studeras närmre, samt eventuella behov
av uppställningsplats för stegbil.

Parkering
Parkering för både bil och cykel är en viktig funktion för att övergången
mellan olika trafikslag ska fungera smidigt. Detta är viktigt för
arbetspendlingen och för att uppmuntra till hållbart resande. Bil- och
cykelparkeringar integreras och placeras strategiskt i området så att de
blir lättillgängliga, trygga och att de bidrar till att göra kollektivtrafiken
mer attraktiv.
På bild 24 syns schematiskt hur bil och cykelparkering föreslås hanteras
i utvecklingsförslaget.
Cykelparkering
Antalet cykelparkeringar kommer att utökas. Principen är att
cykelparkeringar ska placeras nära perrongerna och på båda sidor
om järnvägen. Cykelparkeringar kan anordnas både i garage och som
markparkeringar. Cykelparkeringar kan även med fördel integreras
i byggnader eller placeras vid passagerna gärna i anslutning eller i
kombination med andra publika funktion så som butiker, caféer och
cykelverkstad för att ökar tryggheten och säkerheten kring platsen.
Resecentrumbyggnaden är till exempel en funktion som bör innehålla
en hög andel cykelparkeringar antingen i byggnaden eller i anslutning
till den.
Bilparkering
Vad gäller bilparkering, är utgångspunkten att det antal allmänna

bilparkeringsplatser som finns i området ska bibehållas.
Bilparkeringarna är främst till för dem som har relativt lång väg till
resecentrum, då gång, cykel eller buss inte är ett tillräckligt attraktivt
alternativ. Bild 23 nedan visar de större vägar som leder in mot
resecentrum, som behöver fångas upp i planeringen av bilparkeringar.
Två parkeringshus, ett på vardera sida av järnvägen, föreslås.
Byggnadernas läge och placering är bärande för optimalt nyttjande och är
främst inriktade mot pendlare men ska även husera de parkeringsplatser
som byggs bort i och med områdets utveckling.

Bild 23: Större infartsvägar, befintliga och planerade, till området

som behöver fångas upp i planeringen av bilparkering i området.

Bild 24: Schematisk bild över hur bil- och cykelparkering föreslås att
hanteras i området.
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Parkeringshusen placeras i södra delarna av området för att samordnas
med planerad exploatering vid bland annat Tullkammarkajen och
samtidigt fånga upp trafik söderifrån, via Södra infarten och nya
förbindelsen tvärs Nissan vilket också minskar belastningen på
Laholmsvägen.
Ur stadsbyggnadssynpunkt är det viktigt att försöka reducera parkeringshusens inverkan på stadsrummet. Det kan uppnås genom att
bygga flexibla lösningar som kan kombineras med till exempel kommersiella verksamheter i bottenvåningar, Enkla lösningar som variation i fasad eller gröna väggar skulle till exempel kunna vara tillägg
som reducerar byggnadens skala.
I fortsatt arbete bör olika typer av mobilitetstjänster i attraktiva lägen
inom området studeras, som exempelvis bilpool, lånecykelsystem,
elsparkcyklar, m.fl. Möjligheter att ladda elbilar samt elcyklar bör ses
som självklarhet i området. Privat parkering hanteras inom enskild
fastigheten genom i första hand underjordiska garage.

KOLLEKTIVTRAFIK
Utvecklingsförslaget tillsammans med planerade passager och stråk
innebär en ökad tillgänglighet till samtlig tåg och busstrafik i området.
Ett aktivt område med fler målpunkter i området ökar tryggheten och
bidrar till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv som färdmedel.
Den förändring som föreslås i kollektivtrafiken berör regionbussterminalens ytor där utfartsslingan från terminalen kortas ner. Detta
påverkar inte regionbussterminalens logistik men skapar möjlighet att
använda marken mer effektivt och komplettera platsen med ny bebyggelse.
Det som påverkas är hållplatsläget för tågens ersättningsbussar som
måste flyttas ut på Bolmensgatan där bussarna och kan köra vidare
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Bild 25: Lokaliseringen av tåg, regionbuss och stadsbuss med

perronganslutningar inom resecentrum.

söderut mot E6 an via Bolmensgatan och södra infarten.
Exakt placeringen ska studeras närmare och påverkas bland annat av vilken sträckning Bolmensgatan slutligen får.
Det viktigaste för hållplatserna är att dom blir synliga, säkra och lättillgängliga så att det blir smidigt och enkelt att sig dit från perrongerna.

Bild 26: Schematisk skiss för hur tåget, region och

stadsbussarna möts kring resecentrum.
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DELOMRÅDE 1-5

BEBYGGELSE
MED
FÖRESLAGNA
FÖRBINDELSER OCH DESS FUNKTION

PASSAGER/

För att närmare beskriva området, passagernas funktion och
resecentrums relation med omgivande bebyggelse och stadsrum
har planområdet delats in i 5 olika delområden.

1. FREDSGATAN
- Gång-och cykeltunnel
2. RESECENTRUM NORRA
- Gångbro med perrong anslutning
3. RESECENTRUM SÖDRA
-Kombinerad gång- och cykeltunnel med
perronganslutning
4-5. BOLMENSGATAN OCH
UPPSTÄLLNINGSBANGÅRDEN
- Gång- och cykelpassage
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DELOMRÅDE 1 - FREDSGATAN

Målsättning
Stärk stadsrummet genom omvandling av yta till plats. Tunnelns
utbredning, tillgänglighet och rumsliga kvalitéer är viktiga och kommer
i första hand.

Bild 27: Illustrations- och markanvändningskarta för delområde 1

Fredsgatan

Innehåll:

Gång och cykeltunnel, kompletterande ny bebyggelse samt publik
plats i änden av Fredsgatan.

Markanvändning och möjlig BTA
Kontor och Service

Höjdskala

4-6 våningar

Bild 28: Sektion från söder
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Beskrivning

Den norra passagen vid Fredsgatan föreslås utgöras av en tunnel som
ersättning till nuvarande plankorsning. Tunneln kommer utgöra en
viktig länk in till stadskärnan för gående och cyklister som kommer
österifrån från tex Vallås och Snöstorp. Området kompletteras med ny
stadsbebyggelse på vardera sida om spåren som ger riktning, styrker
platsen och gaturummet.
Tunnelns mynning på vardera sida av järnvägen kopplas samman med en
trappa som leder fotgängare upp på en publik plats som tidigare varit en
del av gatan. På västra sidan om järnvägen karaktäriseras platsen av den
gamla Filadelfia kyrkan och en ny byggnad vars bottenvåning öppnar
upp sig mot torget. Torget vars rumslighet skapas av omkringliggande
byggnader blir en viktig plats som ger Fredsgatan ett behövligt avslut
och tydlig koppling till östra sidan om järnvägen.
I områdets södra delar på vardera sida om järnvägen föreslås
markparkering, med plats för cirka 35 parkeringsplatser.

Bild 29: Illustration- och volymstudie av en möjlig tunnelutformning. Vy

från väst.

Cyklister leds ner längs tågspåren och vidare in i tunneln från
Stationsgatan på västsidan respektive Snöstorpsvägen på östsidan. Flera
varianter har studerats men idén att förlägga det tillgängliga cykelstråkets
lutning längs järnvägen har visat sig vara det mest yteffektiva och
tydliga sättet att planera platsen på. För att få till en trygg och attraktiv
miljö behöver tunneln göras bred och rymlig med tillräcklig plats för
tunnelns ramper. Det är också viktigt att tunnelns mynningar synliggörs
och att rampernas väggar trappas ner med gröna inslag längs vägen.
Tunnelns radier i svängarna behöver studeras närmare så att god sikt i
mötet mellan trafikanterna erhålls.
Tunnelns läge och rampernas utbredning är anpassade utifrån befintliga

Bild 30: Illustration- och volymstudie av en möjlig tunnelutformning.. Vy

från nordöst.
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ledningsstråk, norr och söder om tunneln.

Gatusektion, Stationsgatan:

Totalt cirka 17 m. 2 m gång bana,– körbana 7 m – parkering växelvis med
trädplantering 4 m – gång- och cykelbana 4 m. Exakt hur cykelvägen
ska dras och hur gång- och cykeltrafik ska korsa Stationsgatan på ett
trafiksäkert sätt behöver studeras vidare.

Dagvatten
Dagvatten avvattnas, avleds och fördröjs i svackdiken innan avledning
till befintligt ledningsnät.

Bild 32: Byggnadsdiagram med huvudsaklig gång-och cykelrörelser (grön)

samt bilrörelser (svart)

Bild 31: Illustration- och volymstudie av en möjlig tunnelutformning.. Vy

från öst.
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DELOMRÅDE 2- RESECENTRUM NORRA

Målsättning
Skapa en urban nod och ett landmärke där infrastruktur, orientering och
områdets identitet styrks.

Innehåll

Bro med perronganslutning, nytt kvarter på västra sidan om
spåret, ny utformning av Stationsgatan, resecentrumsbyggnad och
regionbussterminal.

Markanvändning och möjlig BTA

Kontor, Service och trafikändamål ("resecentrum")

Höjdskala

4-6 våningar samt en landmärkesbyggnad
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Bild 33: Illustrations- och markanvändningskarta för delområde 2

resecentrum norra

Beskrivning

Resecentrums norra perronganslutning föreslås utgöras av en bro. Bron
placeras i anslutning till resecentrumbyggnaden och är i första hand till
för de gående som ska upp och ner till perrongerna. Det är här det flesta
bytena mellan tåg och buss kommer att ske vilket innebär extra krav på
kapacitet, tillgänglighet och trygghet för de gående.
En fördel med bro, jämfört med tunnel, är att det är enklare att skapa
en miljö som är trygg dygnet runt. En bro ger också möjligheten att
visuell skapa ett färgstarkt landmärke, binda samman byggnaderna kring
resecentrum och även låta själva funktionerna i resecentrumbygganden
spilla över på västra sidan för att möta upp resenärer även härifrån. En
bro är också ett robust alternativ till en tunnel i detta läge då en bro
inte påverkas av eventuella översvämningar som kan uppstå vid kraftiga
skyfall. Nackdelen med en bro jämfört med tunnel är dock risken för
suicid och något längre avstånd till perrongerna jämfört med en tunnel.
Bron kan med nuvarande utvecklingsförslag nås med cykel men har inte
något primär syfte som cykelpassage förbi järnvägen. Den möjligheten
finns redan i tunneln vid Laholmsvägen precis norr om bron.
Bron och resecentrumbyggnaden är tänkt att samverka som en gemensam infrastruktur och plats.

Byggnaden hamnar i fonden av Enslövsvägen och bildar en port in till
staden från öst via Laholmsvägen. För de resande som ankommer med
tåg eller buss, blir byggnaden det första de möts av när de stiger av
bussen eller tåget.
Rummen i resecentret ska vara inbjudande för människor att sitta ner
och ta sig tid, men de är även till för dem som är på språng. Brukarna
varierar från invånare till turister, från resande som byter färdmedel till
pendlare som stannar eller reser från Halmstad över dagen. Förutom
vänthall, toaletter och andra resefunktioner ska det även finnas lokaler
för service och personalutrymmen för dem som arbetar med resande.
Passagen genom byggnaden leder rörelser in i byggnaden från Laholmsvägen. Detta är en viktig avvägning för verksamheterna inne i
byggnaden och för att ge underlag för service och uppmuntra vistelse i
byggnaden.
Gångstråk, hissar och trappor leder upp på byggnadens landskapligt
utformade tak och vidare upp på bron över järnvägen. Bron nås även
inifrån byggnaden och via den befintliga gång- och cykelbron över
Laholmsvägen, Laholmsvägen och regionbussterminalen söder om
byggnaden.

Hela strukturen är ett upphöjt offentligt rum i byggd form med publik
funktion. Byggnaden med inarbetade gröna element hjälper till att
mjuka upp den annars hårda trafikmiljön omkring Laholmsvägen.
Genom en tydlig och transparent byggnad med verksamheter, publika
funktioner och synliga aktiviteter blir byggnaden också som ett trygghetsskapande element.
Byggnaden med fasaden mot Laholmsvägen ger riktning och stöd till
gaturummet och bidrar till en stadsmässig kontinuitet.

Bild 34: Sektion från söder
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Flödet genom byggnaden och över bron ska vara tryggt och säkert med
fysiska och visuella kopplingar till järnvägsperrongerna och båda sidor
av järnvägen.
På spårets västra sida integreras bron med byggnader i ett nytt kvarter
längs med Stationsgatan. Resecentrumbyggnadens funktion och program är tänkt att spilla över på dessa byggnader med publika ytor och
funktioner i anslutning byggnaderna vid brons nedfart. Brons nedfart
riktas mot norr för att styra gångtrafik och cyklister mot stadskärnan.
Samspelet mellan resecenrumbyggnaden och de nya byggnaderna vid
Stationsgatan ska också synas i arkitekturen där gestaltningen av byggnaderna antyder en samhörighet i form och material.

Tillsammans med östra förstadens byggnader bildar det nya kvarteret
ett nytt och tydligare definierat stadsrum. Här föreslås även en högre
landmärkesbyggnad som möter upp hotellets volym på andra sidan
järnvägen. Byggnaden kommer också synas väl från området kring
Fredsgatan och ge riktning mot resecentrum från norr. Byggnadens
höjd bedöms kunna vara mellan 9-12 våningar.
Östra förstaden anlades under tidigt 1900-tal och karakteriseras av
femvåningshus i tegel och puts med fasader som ägnats stor omsorg.
De nya byggnadernas arkitektur ska spegla de befintliga husen i dess
volymhantering och det gamla möta det nya i harmoni.
Den här delen av Stationsgatan blir en målpunkt när de nya byggnadernas bottenvåningar riktar sig mot gatan och bildar ett kommersiellt
stråk. I norr avslutas stråket med en publik plats som ska tydliggöra
Stationsgatans riktning och fortsättning norrut. Platsen öppnar upp i en
konform och rörelsen leds vidare mot Fredsgatan. Från torget kan cyklister och fotgängare ta sig upp på den nya bron över järnvägen, för att
på ett enkelt sätt ta sig ned till perrongerna och till resecentrumets olika
funktioner. Bron nås även via hiss och trappor i mellanrum mellan de
nya byggnadsvolymerna längs Stationsgatan.
På ytan mellan byggnad och spår föreslås yta för allmän parkering.
För att parkeringen ska användas och upplevas trygg är det viktigt med
visuell kontakt finns genom rymliga och naturligt placerade passager
mellan husen i markplan till Stationsgatan.
Inom regionbussterminalen föreslås inga större förändringar i nuläget.
Angöringszon, taxizon och allmän parkering till resecentrum anordnas
vid Bolmensgatan öster om regionbussterminalen vilket är i enlighet
med tidigare planering för resecentrum.

Bild 35: Byggnadsdiagram med huvudsakliga gång-och cykelrörelser (grön)

samt bil- och bussrörelser (svart)
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I utvecklingsförslaget föreslås en effektivisering av ytan söder om regionbussterminalen genom att utfarten som idag ligger i höjd med Stu-

regatan flyttas norrut närmare själva uppställningsplatsen. Det skapar
utrymme och mer yta för mynningen till den södra perronganslutningen som då också kan kompletteras med ny bebyggelse som stärker upp
stadsrummet.
En förkortning av utfarten innebär att en ny plats för ersättningsbussarna måste skapas. Detta föreslås utföras längs med Bolmensgatan
i södergående riktning vilket möjliggörs genom att Bolmensgatan
länkas samman med Knäredsgatan. Via Knäredsgatan kan bussarna
köra via södra infarten ut mot E6. Detta gäller också turistbussar och
långvägsbussar, som kan dela utrymme med ersättningsbussar eller
med regionbussarna. Ett sådant utrymme måste ha plats för ett stort
antal väntande resenärer, och vara en trygg plats som är lätt att hitta.
Svängradier och sikt måste studeras mer noggrant i nästa skede, och
utgångspunkt ska vara att bästa möjliga förutsättningar för busstrafik
ska skapas kring regionbussterminalen.

Gatusektion
Stationsgatan
Totalt cirka 21,5 m. Gångbana 3 m – kantstensparkering 2,5 m – körbana 7 m – trädplantering 5 m – gång- och cykelbana 4 m.

platserna blir trygga och lättillgängliga. I detta arbete behöver torgplatsen vid hotellet beaktas så denna plats också får en tydlig koppling till
resecentrum.

Dagvatten
Östra sidan
Dagvatten från parkeringsytor och terminalområde avvattnas lokalt till
biofilter, makadamdike eller svackdike (BGG) beroende på platsspecifika förutsättningar. Identifierat behov av att avsätta yta för hantering
av dagvatten från bussterminalens ytor som avvattnas norrut. Vägdagvatten avvattnas till biofilter eller makadamdiken i flexzon utmed
Bolmensgatan. Alternativt till skelettjordar vid plantering av nya träd.
Västra sidan
Vägdagvatten avvattnas enligt BBG, blågröngrå system, till biofilter
eller makadamdike i flexzon utmed Stationsgatan.

Vid bron över Laholmsvägen bör gång- och cykelvägen gå längs
med gatans östra sida för att tydligare leda gång- och cykeltrafik mot
Fredsgatan till stadskärnan.
Bolmensgatan
Gatan kan kompletteras med ett nytt hållplatsläge på västra sidan om
vägen för tågens ersättningsbussar. Detta behöver studeras närmare
tillsammans med omkringliggande ytor och resefunktioner så att håll-
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DELOMRÅDE 3- RESECENTRUM SÖDRA

Målsättning
Skapa en trygg passage och ett tydligt och attraktivt stadsrum med en
ny mötesplats där platsens kulturella värden lyfts fram.

Innehåll

Tunnel med perronganslutning och gång- och cykelväg, ny bebyggelse
samt platsbildning med cykelparkering och grönt i anslutning till
tunnelmynningarna, befintlig stationsbyggnad och publik plats framför.

Markanvändning och möjlig BTA
Bostäder, kontor och service

Höjd skala (ny bebyggelse)
8-4 våningar
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Bild 36: Illustrations- och markanvändningskarta för delområde 3

resecentrum södra.

Beskrivning
Den tunnel som föreslås strax söder om befintlig station, mellan Bredgatan och Sturegatan, föreslås ha två huvudsakliga funktioner. Dels som
en perronganslutning och dels som en gång- och cykeltunnel.
Tunneln blir en viktig tvärgående koppling i staden både för gång- och
cykel men även för grönstrukturen. För att tunneln ska användas och
ses som en attraktiv cykelväg behöver den vara gen och tillåta relativt

snabb cykeltrafik. Samtidigt behöver passagen utformas trygg, säker
och tillgänglig för tågresenärer.
Tunneln kopplas samman med det befintliga cykelstråket på
Sturegatan på östra sidan om järnvägen vidare under spåren och upp
på Stationsgatan på västra sidan.
Tunneln ansluter till tågstationen och perrongerna via trappor och
hissar. Där tunneln möter Stationsgatan föreslås terrasseringar och en
mindre byggnad för parkering av cyklar inomhus. Här möts tunnelns
mynning av en bred trappa som leder rakt upp på torget framför den
gamla stationen. Denna riktning är viktig för att styra rörelserna rätt
till befintligt stråk vid Bredgatan och aktivera platsen framför den
befintliga stationsbyggnaden. Byggnaden där pressbyrån idag finns
föreslås tas bort för att skapa en tydligare koppling mellan tunneln och
platsen framför den befintliga stationsbyggnaden som tillsammans
med Stationsgatan föreslås utformas som en gemensam torgyta och
mötesplats.
Ny markbeläggning tillsammans med omgivande bebyggelse
definierar torgytan och skapar en ”paus” i gaturummet där gående
och cyklister får högre prioritet än biltrafiken. Torgytan växer ut mot
Järnvägsparken och parkeringsytan söder om Grand hotell föreslås
ingå i torget. Platsen har ett fördelaktigt söderläge och kan omvandlas
till nån form av vistelseyta tex en uteservering.
Allén längs med Bredgatan bevaras. På ytan i Järnvägsparken som
idag huvudsakligen används som bil- och cykelparkering föreslås ett
nytt kvarter med öppen bottenvåning mot tunneln och torget.
Stationshuset och annexet omprogrammeras till att bli en del av det
nya publika rummet, med nya verksamheter och funktioner som

Bild 37: Byggnadsdiagram med huvudsaklig gång-och cykelrörelser (grön)

samt bilrörelser (svart)

stöder detta tex caféer, restaurang och/eller konstgalleri.
Det nya torget tillsammans med Stationsgatans nya hierarki medför att
de kvalitéer som redan finns i området: stationshuset, Järnvägsparken,
Grand hotell och lindallén strax söder om Halmstad central knyts ihop
till en enhet.
Stationsgatan och torgets rumslighet styrks av byggnader i två nya byggnadskvarter, ett i norr ( se delområde 2) och ett i väst i höjd med den
nya gång och cykeltunneln. Kvarteret i väst är sedan tidigare utpekat i
styrdokumentet för Tullkammarkajen som möjlig exploaterbar yta.
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Bild 37: Illustration över möjlig utformning av rampen ner mot den kombinerade gång- och cykeltunneln och perronganslutningen i söder. Vy från

sydöst
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En exploatering inom denna ytan innebär att befintlig bil- (privat på
kommunal mark) och cykelparkering och en mindre andel grönyta tas
i anspråk vilket behöver kompenseras för. Kvarterets omfattning och
utformning behöver studeras närmare i relation till framförallt parken.

Gaturum
Gaturummet framför den befintliga stationsbyggnaden utformas som
en torgliknande plats. Stor vikt ska läggas vid säkerhet för gående
och cyklister i öst-västlig riktning. Även om det ska fungera som ett
gemensamt trafikrum bör trafikrörelser tydliggöras och vid behov
styras upp.

Dagvatten
Se delområde 2 och 5.
Bild 39: Sektion från söder genom Bredgatan

Bild 38: Sektion från söder
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DELOMRÅDE 4 OCH 5PASSAGE MELLAN BOLMENSGATAN OCH STATIONSGATAN

cyklister. Det är funktionen att snabbt och enkelt kunna ta sig mellan
olika stadsdelar som är det viktiga, och att en högkvalitativ cykelväg
skapas.
Passagen behöver studeras närmare tillsammans med utvecklingen
av Tullkammarkajen och planerade gång- och cykelförbindelse över
Nissan där brons läge i skrivande stund, ännu inte fastställts. Passagen
i utvecklingsförslaget är placerad i höjd med Båtmansgatan vilket ger
ett avstånd på cirka 300 meter till södra perronganslutningen som också
kommer fungera som cykelpassage. Avståndet till närmast passagen
i söder, som är plankorsningen vid Margaretagatan, är 900 meter på
västra sidan respektive 300 meter på områdets östra sida. Om passagen
utformas som en tunnel enligt utvecklingsförslaget måste denna finnas
med från början och förberedas för i samband med spårens ombyggnad.

Målsättning

Snabb och enkelt cykellänk mellan stadsdelar. Tunnelns tillgänglighet
och rumsliga kvalitéer är viktiga för trygghetens skull och kommer i
första hand.

Beskrivning

Den sydligaste passagen vid Båtmansgatan, är passage mellan
Stationsgatan och Bolmensgatan som kommer att behövas för att
koppla samman framtida utvecklingsområde. Efterhand som Halmstad
växer söderut och förtätas med nya bostadsområden på Söder,
Tullkammarkajen, Larsfrid och Vilhelmsfält behöver också gång- och
cykelvägnätet utvecklas. En passage kan utformas både som en bro
eller tunnel. I strukturplanen prövas förutsättningarna för en tunnel då
detta är ett yteffektivare alternativ och erbjuder en snabbare länk för
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Bild 40: Illustration- och volymstudie av en möjlig tunnelutformning

och bebyggelse runt om kring. I mitten syns landmärkesbyggnaden i 16
våningar på uppställningsbangården. Vy från nordöst.

BOLMENSGATAN (DELOMRÅDE 4)
Målsättning
Skapa en aktiv stadsgata och omprogrammera Studentparken till en
attraktiv park inom stationsområdet

Innehåll

Nytt kontor och bostadskvarter samt parkeringshus i söder.
Studentparken och dagvattenhantering omdisponeras och ges ny
utformning. Sammanlänkning av Bolmensgatan och Knäredsgatan
med två studerade gatusträckningar samt nedfart till södra gång- och
cykeltunnel.

Markanvändning och möjlig BTA
Bostäder, kontor och service

Höjdskala

4-6 våningar

Bild 41: Sektion från söder

Bild 42: Illustrations- och markanvändningskarta för delområde 4

Bolmengatan.
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Beskrivning

Framtida exploatering av detta område är starkt förknippat med riskbild
och bullerpåverkan från järnvägen. I arbetet med detta delområde har
två olika förslag arbetats fram för att studera förutsättningarna för
bostäderna ur bullersynpunkt. I förslagen testas olika sträckningar på
Bolmensgatan. Diskussioner och överväganden kring utformningen är
baserade på tillhandahållna risk- och bullerutredningar och på tankar
kring kvalitativa och trygga boendemiljöer, tillgängliga grönstråk och
trafikflödet genom området.
Båda alternativen tar hänsyn till samma placering och läge av föreslagna
passager.

Alternativ 1a- Rak sträckning av Bolmensgatan
I det första alternativet transformeras Bolmensgatan, från dagens
lågt exploaterade återvändsgata till en urban och levande bostadsgata
med öppna bottenvåningar där service och diverse verksamheter kan
etableras.
Gatans sträckning fortsätter i detta förslag söderut, väster om det gamla lokstallet och kopplas samman med Knäredsgatan vars sträckning
fortsätter vidare öster ut längs järnvägen.
Bolmensgatans nya skepnad skapar trygghet i stadsrummet genom att
den aktiveras både dag- och kvällstid. Gaturummet stärks genom liv
och rörelse och de byggnader som placeras längs gatan har två viktiga
kvalitéer: gemensamma gårdar mot gatan med parken och det gröna
på andra sidan mellan de nya byggnader och järnvägen.
Detta alternativ möjliggör att bevara stora delar av Studentparken som
en förpark till stationen och grön lunga inom stationsområdet.
Det som talar emot detta alternativ är att det har svårare att möta de
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krav som ställs för bostäder, då de utsätts för buller både från järnvägen
och från Bolmensgatans nya funktion som matargata. Bullersituationen
behöver studeras mer i detalj men att anordna bostäder i detta alternativ bedöms som möjligt. För att uppnå gällande riktvärden på 60 dbA
ekvivalent nivå krävs bullerreducerande åtgärder i form av en vall eller
plank på minst 3,2 meter längs med hela spåret.
Alternativ 1b-sammanlänkning med Hemlfeldtsgatan
Bolmensgatan kan också kopplas samman med Hemfeldtsgatan som är
en anslutande gata till Knäredsgatan. Detta är en förenklad variant som
innebär mindre gata att bygga samtidigt som det skulle ge mer plats för
tunnelns mynning och parken. Gatan skulle också få en naturlig krökning vilket är bra för att dämpa trafiken. En nackdel är att Hemfeltdsgatan idag fungerar som en bostadsgata och är i nuläget inte anpassad
för större trafikmängder. Det är också osäkert hur framkomligheten för
eventuella ersättningsbussar blir.
Alternativ 2 - ny sträckning längs med järnvägen.
Det andra alternativet som studerats undersöker om en ny matargata
längs Järnvägen kan medföra bullernivåer som tillåter nya bostäder
med en ”tyst sida” längs Bolmensgatan.
Bolmensgatan får i detta förslag en ny funktion som gångfartsgata alternativt cykelgata där fotgängare och cyklister har företräde och bilisterna tvingas hålla nere hastigheten. Gatan är endast till för trafik som rör
sig inom och till och från området, inte rakt igenom. Därmed kommer
det största trafikflödet ske på den nya gatan längs med järnvägen. På
detta sätt kan en tyst sida skapas och förutsättningar för bostäder ur
bullersynpunkt optimeras.
Detta förslag medför att större delen av Studentparken byggs bort och

Föredraget alternativ
I strukturplanen föredras alternativ 1 före alternativ 2 då detta alternativ
innebär mer grönyta och mindre ny infrastruktur. Detta är under förutsättning att bullersituationen för bostäderna kan hanteras på ett bra sätt
och att områdets lägenhetssammansättning inte blir för homogen vilket
det finns en risk för om det bara små lägenheter som kan byggas. Här
blir bulleråtgärder i form av grön vall och plank längs järnvägen viktiga
för att kunna möjliggöra för större lägenheter i alla fall i de nedre våningsplanen. Bullerskydd längs med järnvägen förbättrar också områdets
utemiljö. Enligt genomförd bullerutredning, se buller sida 58 krävs en
höjd på minst 3,2 meter för att skydda hela fasaden. Förutsättningarna
för anordnade av bullerskyddsskärmar bedöms i nuläget som goda men
måste studeras närmare i den fortsatta planeringen dels ur ett tekniskt
perspektiv i relation till spåren och dels utifrån andra aspekter så som
insyn, trygghet, estetik m.m. Även räddningstjänstens tillgänglighet till
spårområdet måste beaktas så att åtgärder längs med spåren inte försvårar
eventuella räddningsinsatser i framtiden.

Gatusektion, Bolmensgatan
Bild 43: Flödeskarta för gatualternativ 1 och 2. Gång-och cykelrörelser

(rött), gångrörelser (gul) samt bilrörelser (svart)

ersätts av den nya gatan, byggnadsvolymer och förgårdsmark kopplad
till bostäderna. En urbanare miljö skapas vilket i sig inte är negativt
men med mindre parkyta försvåras också hanteringen av dagvattnet.
Det är också ett dyrare alternativ då mer ny gata behövs. En placering
längs med spåren gör också att tunnlarna blir längre.
Positivt med förslaget är den lugnare och tystare miljö bakom byggnaderna som skapas. Att gatan hamnar närmare järnvägen innebär
även en ökad tillgänglighet till perrongerna.

Bolmensgatan
Totalt cirka 16,5 meter. 2 m gång bana,– körbana 6,5 m – parkering växelvis med trädplantering 4 m – gång- och cykelbana 4 m.
Trädplanteringen och parkering kan med fördel växla sida, men stor hänsyn måste tas till cykelbanans kvalitet. Kantstensparkering bör inte läggas hela sträckan, men det är viktigt att körbanans bredd inte överstiger
7 m då det inbjuder till höga hastigheter och kan ge sämre boendemiljö.
Sektionen kan minskas, om man använder trädplantering och kantstensparkering växelvis.
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Dagvatten
Avledning av dagvatten från vägar och parkering till dammar inom
allmän plats. Vägdagvatten avvattnas till biofilter eller makadamdiken
i flexzon utmed Bolmensgatan.
Dagvattenhanteringen inom Studentparken och längs Bolmensgatan
ska om möjligt synliggöras genom en stadsmässigt och estetiskt tilltalande utformning.

Bild 45: Byggnadsdiagram med huvudsaklig gång-och

cykelrörelser (grön) samt bilrörelser (svart)

Bild 44: Sektion från söder
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UPPSTÄLLNINGSBANGÅRDEN (DELOMRÅDE 5)
Målsättning
Förlänga Stationsgatans aktiva del från norr till söder och rama in
gatan tillsammans med Tullkammarkajen.

Innehåll

I söder nytt kontor- och bostadskvarter med service i bottenvåningen
samt parkeringshus i norr. Mindre grönyta i mitten av området med
visuell koppling till kranen i Tullkammarkajen. I förslaget föreslås
även en avsmalning av Stationsgatan.

Markanvändning och möjlig BTA
Bostäder, kontor och service

Höjdskala

4-6 våningar samt landmärkesbyggnad i mellan 12-16 våningar

Beskrivning
De bärande principerna för detta området är att lindallén längs
Stationsgatan bevaras. Gaturummet ska aktiveras och definieras och
fungera som en länk mellan Östra förstaden i norr till kontorsområdet mittemot framtida Tullkammarkajen. Med hjälp av ny bebyggelse i gatans förlängning skapas en stadsmässig kontinuitet.
På platsen föreslås ett nytt kvarter som förhåller sig till utvecklingen
av Tullkammarkajen. Bebyggelsen styrker stadsrummet och ramar
in Stationsgatan. Volymerna föreslås ha blandade program och funktioner med både bostäder, kontor och service i bottenvåningarna.
I kvarteret föreslås en landmärkesbyggnad som placeras strategiskt i

Bild 46: Illustrations- och markanvändningskarta för delområde 5

uppställningsbangården.
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området precis norr om de gamla lokstallarna. Byggnaden blir en tydlig
orienteringspunkt då den hamnar i fonden av järnvägskurvan vilket
gör den väl synlig från perrongerna, från södra infarten i sydöst och i
fonden av ett eventuellt gång- cykelstråk med förbindelse över Nissan.
Höjden på byggnaden behöver studeras närmare men bedöms i nuläget
kunna vara mellan 12-16 våningar och byggas både som kontor och
bostäder.
Norr om kvarteret föreslås en publik plats och grönyta där det finns
möjlighet att bevara delar av tågspåren som en definierande och identitetsskapande del av platsen, med en visuell länk till Tullkammarkajens
karaktäristiska röda kran.
Söder om byggnaderna mellan de nya och de befintliga volymerna

kopplas platsen samman med delområde 4 via den föreslagna gångoch cykeltunneln.
Ett nytt parkeringshus föreslås i norr i anslutning till närliggande passage under järnvägen. Läget är optimalt ur pendlarsynpunkt med tanke
närheten till perrongerna.
Ytan är emellertid begränsad med närhet till både spår och kontaktledningar. Förslaget förutsätter därför en placering så nära lindallén vid
Stationsgatan som möjligt. En trädinventering behöver göras för se
över trädens status och möjliga avstånd.
Placeringen förutsätter att spårskissen som presenteras i utvecklingsförslaget blir gällande och att den så kallade Skånebanan tas bort. Placeringen måste även bedömas utifrån ett riskperspektiv. Visar det sig att

Bild 47: Illustration- och volymstudie. Vy från norr från en av perrongerna. I bakgrunden syns landmärkesbyggnaden i 16 våningar vid

uppställningsbangården.
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placeringen inte är lämplig är en alternativ lokalisering längre söderut
inom det byggnadskvarteret som föreslås där.
En grön vall längs spåren agerar som bullerskydd och avgränsning mot
järnvägen.

Dagvatten
Vägdagvatten avleds till biofilter (BGG) i flexzon utmed Stationsgatan.
Befintlig trädallé ska bevaras. Dagvatten från parkeringsytor avvattnas
lokalt till biofilter, makadamdike eller svackdike beroende på platsspecifika förutsättningar.

Gatusektion:
Befintlig allé vid Stationsgatan bevaras, liksom den gång- och cykelbana som går inom allén. Körbanan bör minskas till 7 m, antingen med en
förskjutning av den västra gatukanten eller anläggande av blågrågröna
lösningar för omhändertagande av dagvatten. Detta görs med fördel på
ett sådant sätt att den raka väglinjen bryts.

Bild 48: Sektion från söder
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TEKNISK INFRASTRUKTUR
AVFALLSHANTERING
Bebyggelsen ska anpassas utifrån de krav som ställs i kommunens avfallsföreskrifter. Där nämns bland annat grundkrav för avfallsutrymmen
och transportvägar. Uppdatering av avfallsföreskrifterna pågår.
EL-, FJÄRRVÄRME- OCH VA LEDNINGAR
Området ligger centralt i staden där teknisk försörjning redan finns
utbyggt. I områdets norra del i Fredsgatan, finns större ledningar för el,
fjärrvärme och VA. Söder om dessa, innan Laholmsvägen, finns ytterligare VA-ledningar och högspänningsledningar som korsar området,
både i riktning öst/väst och nord/syd. Läget för dessa behöver studeras
närmare för att avgöra hur framtida gång- och cykeltunnel med fördel
ska utformas. I områdets södra del finns en fjärrvärmeledning som
korsar spårområdet.
Dricks- och spillvattenförsörjning till planområdet sker idag från befintligt ledningsnät i korsningen Laholmsvägen-Bolmensgatan. Befintliga ledningar finns till största del belägna i angränsande gator.
I vidare arbete ska kapacitet och möjlig flytt/utbyggnad av ledningsnätet studeras för att på bästa sätt nyttja och modernisera systemen för att
möjliggöra en positiv utveckling av staden.
Ställverket för järnvägsväxlarna kommer i samband med spårombyggnad tas bort och ersättas med ett nytt växelsystem. Platsen för nuvarande ställverk kommer kunna få en ny användning.
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DAGVATTEN
Planområdet utgör verksamhetsområde för dagvatten och är idag väl
utbyggt med ledningar. Avvattning av dagvatten sker delvis i separerat
dagvattenledningsnät, delvis med kombinerat ledningsnät.
Det finns idag två befintliga dagvattendammar i Studentparken på
östra sidan om området som tillsammans tar upp en yta på 2400 kvm.
Den första, mindre norra dammen utgör ett försedimenteringssteg. Från
denna avleds dagvatten vidare i ett öppet dike till den södra andra
dammen. Dammarna är utformade med permanent vattenspegel och
bidrar till fördröjning och rening av dagvatten från resecentrum innan
det avleds i ledning söderut.
Dagvatten från området kring Fredsgatan avleds med självfall och
dagvatten från Laholmsvägen pumpas till en underjordisk kammare där
rening sker genom sedimentation och en filteranordning.

BGG-system
För att möta komplexiteten i dagens och framtidens stadsmiljöer
behövs smart infrastruktur, med ytor som kan tillgodose flera syften
samtidigt. Blågröngrå system (BGG) är ett begrepp som syftar på
mångfunktionella system inom dagvattenhantering. Med detta system
kan dagvattenfördröjning i redan byggda miljöer ske på ett smart sätt
och kan tillgodose flera syften samtidigt. Det handlar om att integrera
blå (vatten), gröna (vegetation) och grå (hårdgjorda ytor) till ett mångfunktionellt system. Att anlägga separata lösningar för varje funktion
blir alltför kostsamt och utrymmeskrävande. Istället måste dagvattenhantering och växtbäddar samsas med hårdgjorda ytor och de krav på

bärighet och trygg miljö som dessa för med sig. På så sätt skapas en
grönare och mer attraktiv stadsmiljö med lägre risk för översvämning
och minskade konsekvenser vid torka. Några av fördelarna med blågröngrå system är att vattenkvalitén förbättras genom filtrering genom
vegetationsyta, minskad belastning på ledningssystemet, ett sätt att
uppgradera dagvattensystem utan att gräva upp staden och man skapar
estetiska förbättringar av gatubilden. Man tar ett steg mot en mer hållbar stad som är bättre rustad för framtidens utmaningar.

Förslag på dagvattenhantering
En översiktlig dagvatten- och skyfallsutredning har genomförts.
(Sweco, 2021-04-22). Utredningen syftar till att beskriva förutsättningarna för dagvatten och skyfall för att utgöra ett underlag i fortsatt planarbete. Den planerade exploateringen av området innebär att omläggning av delar av dagvattenledningsnätet kommer att vara nödvändigt.
Utredning av ny ledningsdragning är av behov i ett senare skede.

anläggningar. En grov första uppskattning på area för dagvattenanläggningar inom respektive delområde ges i tabell 2. Områdesindelning och
övergripande dagvatten hantering redovisas i bilaga 2.
I kommande detaljplanskeden bör val av anläggningstyp och mer detaljerade beräkningar av ytbehov genomföras utifrån fastställd markanvändning, höjdsättning samt fördröjnings- och reningsbehov.
Den totala hårdgjorda ytan inom Stationsstaden kommer inte öka. Men
nya beräkningskrav såsom 20-årsregn och klimatanpassning på 1,3 blir
de nya fördröjningsvolymerna förhållandevis små. Med klimatanpassningen blir de nya fördröjningsvolymerna hanterbara i befintlig miljö
om man jobbar med nya tekniker såsom BGG-system.Som en del av ett
hållbarhetstänk kan vattensmarta tjänster användas inom Stationsstaden. Dagvatten från tak som är mindre förorenat samlas upp i underjordiska tankar för att nyttjas till bevattning samt spolning av vägytor och
toaletter.

Anläggningar för fördröjning och rening föreslås utgöra öppna anläggningar, för att ligga i linje med Halmstads vision för framtida dagvattenhantering i staden. Generellt föreslås anläggningarna biofilter,
makadamdike eller svackdike för rening av dagvatten från trafikerade
ytor. Anläggningarna kan även utformas för fördröjning. Val av anläggning beror på platsspecifika förutsättningar inom aktuellt område,
så som lutning, tillgängligt utrymme och önskad gestaltning. Ytbehov
för dagvattenhantering beror på aktuell anläggningstyp och om anläggningen är utformad för fördröjning eller rening av dagvatten.
Det går inte att beräkna ytbehov för dagvattenanläggningar i detta
tidiga skede, då det är oklart vilka ytor som kommer avledas till vilka

Tabell 2: Ungefärlig yta för dagvatten. Se bilaga 2 för områdesindelning.
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Takytor som inte avleds till tankar kan utgöra gröna tak för att minska
avrinningen på årlig basis och bidra till flera ekosystemtjänster.
Yta som avrinner till tunnlar ska begränsas i största möjliga mån
genom höjdsättning av delområdena. Ytvattenränna anläggs korsande
vägar som leder till tunnlar för att fånga upp dagvatten. Pumpar installeras i tunnlar för att tömma vid vattensamling.

HÄLSA OCH SÄKERHET
RISK
Förutsättningarna för hur området kan utvecklas styrs bland annat av
riskbilden från järnvägen transporter med farligt gods förekommer.
För att ta höjd för eventuella risker i området har en övergripande
riskanalys gjorts. Utredning är framtagen under våren 2021 av BKB
brandkonsultsbyrån

Förutsättningar
Området föreslås bebyggas med kontor, service och bostäder. Minsta
avstånd från närmsta spårräls är 20 meter för kontor och service. För
bostäderna är minsta avståndet 35 meter. Inom området föreslås även två
parkeringshus varav det närmsta hamnar mellan cirka 6-10 meter ifrån
närmsta spårräls. Avstånd mellan resecentrumbyggnaden och närmsta
spårräls är 5 meter.
Resultat
Sammanfattande visar utredningen på att riskreducerande åtgärder krävs
och omfattningen beror på avstånd mellan riskkälla och bebyggelse
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samt typen av bebyggelse. För vissa sträckor räcker det med åtgärder i
bebyggelsen i form av särskild utformning av ventilation, utrymningsvägar
och fasad, för andra krävs vallar eller murar i kombination med åtgärder
i byggnaderna för att en acceptabel risknivå ska upprätthållas.
Grundläggande för riskvärderingen har Länsstyrelsen Hallands riktlinjer
gällande analys av farligt gods varit. Tidigare utförda analyser har dock
visat att riktlinjerna kan frångås för viss typ av bebyggelse vilket medför
att bebyggelse under rätt förutsättningar kan förläggas närmre riskkällan
än vad riktlinjerna anger, utan att risknivån blir oacceptabel. Resultatet
av utredningen presenteras samlat i bilaga 3.
Inför vidare analyser är utredningens rekommendation att en ny kartering
av farligt gods på Västkustbanan genomförs för att uppdatera kunskapen
och se om det har skett några förändringar.

BULLER
Området påverkas av buller från närliggande järnväg och gator vilket
framförallt påverkar förutsättningarna för förslagna bostäder i utvecklingsförslaget.
En bullerberäkning har därför genomförts där även bullerdämpande
åtgärder i form av vall eller plan mellan 2-3 meter längst med spåret
har prövats. Bullerberäkningarna täcker upp hela planområdet och
är genomförda utifrån två scenario. Ett där Bolmensgatan har en rak
sträckning och placeras öster om de bostäderna som föreslås i anslutning samt ett scenario där Bolmensgatan dras väster om bostäderna i
syfte att ge bästa förutsättningarna för en så kallad tyst sida.

ställer stort krav på byggnadens utformning samt att riskfrågan med
hänsyn till avstånd kan hanteras på ett tillfredsställande sätt.
Delområde 3
Kvarter vid järnvägsparken
För den västra byggnaden finns goda förutsättningar för bostäder. En
gemensam uteplats kan anordnas på innergården.

Tabell 3: Bullerförorning 2015:216 t.o.m. SFS 2017:359

Slutsats/resultat
Bullerberäkningarna tyder på bättre förutsättningar för bostadsändamål
i områdets södra delar (söder om regionbussterminalen och befintlig
station) i enlighet med utvecklingsförslaget.
Delområde 1
I områdets norra del uppfylls förvisso riktvärdet på 65 dbA ekvivalent
nivå men en uteplats enligt gällande riktvärden är svårt att uppnå.
Delområde 2
I västra skeppet kan det dock vara möjligt med visst inslag av både
mindre och större bostäder i de övre våningarna. Men, detta måste studeras mer i detalj då bostäder i detta läge för att förebygga olägenheter,

Delområde 4
Bolmensgatan, rak sträckning (se bild 43 på sida 51)
Om Bolmensgatan har kvar sin befintliga dragning öster om byggnaderna ligger fasadnivåerna på 60 – 62 dBA ekvivalent ljudnivå.
Skärmar på minst 2 meter vid spåret ger en bättre ljudmiljö på området
bakom skärmarna och ökar antalet våningar där ekvivalent ljudnivå
inte överstiger 60 dBA. Med en skärm på minst 3,2 meter uppfylls
gällande riktvärden på samtliga våningar på alla byggnader. Maximala
ljudnivåer på fasader som vetter mot innergården beror på vägtrafiken
när Bolmensgatan dras till väster om byggnaderna.
Förutsättningarna för anordnade av bullerskyddsskärmar bedöms i nuläget som goda men måste studeras närmare i den fortsatta planeringen
där hänsyn även behöver tas till insyn, trygghet, estetik m.m. Viktigt
är också att bullerskyddsskärmar utförs med ljuddämpade material
på "bullersidan" så att reflektioner inte ökar ljudnivån motsatt sida av
spåret.
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Bild 49: Bullerberäkning med rak sträckning av Bolmengatan
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Bolmensgatan, västlig dragning
Om Bolmensgatan dras till väster om byggnaderna så ger det större
möjligheter för bostäder utan omfattade åtgärder vid spåren, om dessa är
genomgående eller maximalt 35 m2. Detta på grund av att det möjliggör
bullerskyddad sida på östra sidan för samtliga potentiella lägenheter
samt lägre nivåer vid eventuell uteplats på innergårdarna.

är bullerutsatt från flera håll vilket gör det svårt att anlägga en bullerskyddad uteplats. Bullerskyddade uteplatser behövs studeras vidare i ett
senare skede om sådana ska anläggas.
För de två södra byggnaderna finns det goda förutsättningar för bostäder. Lägenheterna som vetter mot spåret måste vara genomgående eller
maximalt 35 m2 stora.

Maximala ljudnivåer på byggnadernas baksida beror på spårtrafiken när
Bolmensgatan dras till väster om byggnaderna.

En gemensam uteplats kan anordnas på innergården.

Ett fåtal våningar som vetter mot innergården överskrider enligt beräkningarna riktvärdet Lmax för tyst sida (≤ 70 dBA) med 1 dBA. Mot
bakgrund av att 1 dBA knappt är hörbar samt att ett litet överskridande
bör ligga inom ramen för begreppet riktvärde bör överskridandet vara
acceptabelt.

Befintliga bostäder vid Bolmensgatan

På innergårdarna går det att anordna en bullerskyddad uteplats med
hjälp av skärmar oavsett vilken sida Bolmensgatan är på.
Byggnad vid Hemfeldtsgatan
För den sydöstra byggnaden vid Hemfeldtsgatan finns goda förutsättningar för bostäder. En gemensam uteplats på innergården skulle behöva
kompletteras med en bullerskyddande skärm.
Delområde 5
För den nordligaste byggnaden i delområde 5 finns det förutsättningar
för bostäder som är upp till 35 m2 stora, alternativt större lägenheter om
dessa endast har fasad mot norra, västra och södra sidan. Byggnaden

Bolmensgatan har i dagsläget ingen genomfartstrafik. Om genomfart
möjliggörs orsakar det mer buller till de befintliga bostäderna i närområdet. Jämförs beräkningarna i bilaga A med bilaga B beräknas ljudnivåerna vid de befintliga bostäderna längs Bolmensgatan att öka med ca 2
dBA ekvivalent ljudnivå. Den maximala ljudnivån beräknas bli oförändrad.
Om Bolmensgatan istället dras om till västligt läge enligt bilaga C sjunker både ekvivalent och maximal ljudnivå vid de befintliga bostäderna.

ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL
Dagvattensystem är inte utformade för att omhänderta de flöden och
mängder vatten som uppstår vid ett kraftigt regn, ett så kallat skyfall.
När ett skyfall inträffar går dagvattensystemen fulla och vatten tvingas
avledas över mark utmed de lågstråk som höjdsättningen skapar. Höga
flöden som uppstår i större avrinningsområden och lågpunkter där vat-

S T R U K T U R P L A N F Ö R S TAT I O N S S TA D E N

20210709

61(66)

ten riskerar att bli stående kan utgöra en risk för skada på bebyggelse,
och i värsta fall risk för människors hälsa.
Lågpunktskarteringen i bilaga 2 illustrerar ytliga avrinningsvägar och
lågpunkter där vatten riskerar att bli stående i händelse av kraftig nederbörd. Karteringen baseras på befintliga höjder inom utredningsområdet enligt Lantmäteriets höjdmodell, RH 2000.
Områdets översvämningsrisk till följd av skyfall är studerad i den översiktliga dagvattenutredningen.
En sammanfattning av föreslagna åtgärder redovisas i bilaga 5.

finns delar som inte uppfyller Naturvårdsverkets riksvärde för känslig
markanvändning. Inom området har bland annat bensinstationer, åkeri,
tankningsstation för järnväg, mattvätt, upplags- och magasinsområden.
I områdets direkta närhet (kv Kilot) har kemtvätt, gummiverkstad och
skrothandel funnits. Det finns risk för att påträffa cisterner och ytliga
oljeföroreningar i flera delar av området som skulle kunna påverka
grundvattnet om de påträffas.
Eftersom området tidigare innehållit verksamheter som kan ge upphov
till markföroreningar och dessutom till stora delar täcks av fyllnadsmassor kommer sannolikt en sanering av marken inom området att
krävas.

GEOTEKNIK OCH FÖRORENAD MARK
Enligt jordartskarteringen från Sveriges geologiska undersökning,
SGU, utgörs området av svallsediment av mellansand till grovsand.
I de geotekniska undersökningar som har gjorts runt området har det
även framkommit att det på västra sidan finns sättningsbenägen silt,
eller siltig lera.
Här finns en geologisk gräns mot Nissan med postglaciala gyttjor, silt
och lera. En geoteknisk utredning för området kring den befintliga
gångbron mellan befintlig station och regionbussterminalen finns framtagen. Utredning kring de geotekniska förhållandena behöver göras i
detaljplaneskedet.
Hela planområdet är lågriskområde för markradon.
En översiktig miljöundersökning genomfördes 2010, området söder om
Studentparken samt området i norr ingick inte.
Inom delar av området där tidigare verksamheter funnits (arkivstudie)
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Bild 50: Kartläggning av tidigare verksamheter som kan gett upphov till markföroreningar
i området

GENOMFÖRANDE OCH VIDARE ARBETE
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE
Området som skall byggas ut ligger centralt och är omgivet av befintlig
bebyggelse och järnvägen går rakt igenom området. Att genomföra ett
statsbyggnadsprojekt i befintlig stadsmiljö med hänsyn till närboende,
verksamheter, trafikflöden och viktiga ledningsstråk kommer att vara
utmanande och kräva mycket av projektet i form av samordning och
planering. I området finns också den befintliga järnvägsstationen samt
regionbussterminalen vars funktioner behöver säkerställas och fortgå
under hela projektet. Det kommer att krävas utbyggnation av området
sker i etapper och arbetet kommer behöva pågå under en längre tid.

TIDPLAN
Efter att strukturplanen har tagits fram och visionen för området har
formulerats kan detaljplaneläggningen av stationsområdet påbörjas.
Det är troligt att detaljplaneläggningen av området som omfattas av
strukturplanen kommer behöva delas upp i flera detaljplaner. Planläggningen bedöms kunna påbörjas under hösten 2021.
Tidplanen för planläggning och framförallt genomförande är i mycket beroende av Trafikverkets processer. Framtagandet av detaljplaner
behöver samordnas med Trafikverkets framtagande av järnvägsplan
och genomförandet av allmän plats och kvartersmark behöver synkas
med Trafikverkets arbeten i järnvägsanläggningen. Framförallt behöver
logistik, etableringsytor och transporter till stationsområdet samordnas
för att ett genomförande av projektet ska bli så smidigt och effektivt
som möjligt.
En tidplan för genomförandet måste bli väldigt grov i detta tidiga skede.
Till stor del beror detta på att mycket av genomförandet är beroende

av Trafikverkets utbyggnationsplaner. I dagsläget är det inte klart hur
Trafikverkets tidplan för deras arbeten ser ut.

UTBYGGNAD
Utbyggnaden av Stationsstaden måste ske etappvis. Detta gör att
utbyggnationen kommer att ske under en relativt lång tid. De olika
arbetena måste samordnas med Trafikverkets arbeten. Då Trafikverket
ej tillåter att någon annan bygger i anslutning till deras spår kommer
troligtvis byggandet de passager som behövs över och under järnvägen
ske i Trafikverkets regi. Trafikverket skall även bygga om bangården,
perronger, ställverk och signalsystem i anslutning till resecentrum.
Dessa arbeten påverkar också utbyggnaden av de kommunala anläggningarna. Kommunens utbyggnation är därför beroende av hur Trafikverket planerar sin byggnation.
Utbyggnationen behöver även samordnas med Trafikverkets framtida
planerade spårarbeten utanför stationsområdet. Kan vissa delar byggas
samtidigt som planerade avstängningar genomförs innebär det troligen stora vinster både tidsmässigt och ekonomiskt. Trafikverket har i
framtiden planerade spårarbeten i samband med arbetena vid tunneln
i Varberg. Under de arbetena kommer det inte att vara någon tågtrafik
norr om stationen i Halmstad. Det är därför till exempel lämpligt att
då genomföra arbetena med den planerade gc-tunneln vid Fredsgatan.
Under byggnationerna är det av största vikt att hänsyn tas till den infrastruktur som finns på platsen. Regionbussterminalen, stationen och de
resefunktioner som finns i området måste fungera under hela byggnationen.
Före och under byggnationen är det mycket viktigt att information
gällande vad som skall göras går ut till de kringboende, kollektivtrafik,
verksamheter som finns i området. Görs detta på ett bra sätt kommer
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byggnationen att kunna genomföras med så lite störningar som möjligt.
När utbyggnationen planeras är det viktigt att tänka på hur logistiken
för detta skall hanteras. I området kommer det att var begränsat med utrymme och det är få vägar in och ut i området för byggtrafiken. Denna
utmaning blir ännu större om utbyggnation av allmänplats sker samtidigt som exploatörerna bygger på sina fastigheter. Därför kommer en
viktig aspekt i genomförandet handla om samplanering inom Stationsstadenprojektet men även med andra stadsbyggnadsprojekt i staden om
ytor för etablering, materialupplag och transportvägar.
När utbyggnationen planeras är det viktigt att tänka på hur logistiken
för detta skall hanteras. I området kommer det att var begränsat med utrymme och det är få vägar in och ut i området för byggtrafiken. Denna
utmaning blir ännu större om utbyggnation av allmänplats sker samtidigt som exploatörerna bygger på sina fastigheter.

MARKANVISNING
Strukturplanen föreslår ny exploatering i Stationsområdet i form av
bostäder, kontor och centrumverksamhet. Dessa ligger i huvudsak på
av kommunen ägd mark. De byggrätter som föreslås ska markanvisas
för att sedan genomföras och byggas ut av privata byggaktörer. Förhållandena i Stationsstaden med buller- och riskhänsyn samt vikten
och komplexiteten i hur byggnaderna förhåller sig till det angränsande
stadsrummet gör att det troligtvis kommer vara en stor fördel att kunna
markanvisa innan laga kraftvunnen detaljplan. Projektet behöver få in
byggaktörerna under planskedet för att kunna anpassa detaljplanens
byggrätter och komma fram till lösningar som fungerar för området
och projektet. Troligtvis bör en markanvisning kunna påbörjas efter att
samråd genomförts.
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Det nya resecentrumet som planeras i navet mellan stadsbuss, regionbuss och järnvägen föreslås genomföras som en markanvisning till en
privat aktör. Denna markanvisning bör inledas i ett tidigt skede av projektet för att säkerställa funktionen av ett modernt resecentrum samtidigt som byggnadens placering vid och kopplade funktion till perronganslutningen i norr behöver studeras i samarbete med Trafikverket
och markanvisad privat aktör.

KVALITETS OCH HÅLLBARHETSPROGRAM
För att nå upp till projektets mål vad gäller hållbarhet och gestaltning
och skapande av en stadsdel som annonserar staden bör dessa ambitioner konkretiseras. Detta görs lämpligt genom framtagande av kvalitetsoch hållbarhetsprogram i samband med framtagandet av detaljplaner.
Sådana program eller projektstrategiska dokument skapar en röd tråd
genom projektet från detaljplan till markanvisning och utbyggnad av
allmän plats och underlättar vidmakthållandet av de ambitioner som
beskrivs i strukturplanen och projektets inledande skede.

EKONOMI
Stationsstadenprojektet kommer att kräva stora investeringar i infrastruktur kopplat till ombyggnaden och utvecklingen av stationen och
järnvägsanläggningen med perronganslutningar. Omvandlingen och
utvecklingen av allmän plats sker i befintlig stadsstruktur. Stora kostnaderna kommer i allmän plats till torg och andra öppna miljöer. Strukturplanen föreslår många byggrätter på kommunal mark vilket kommer kunna generera en intäkt till projektet. Intäkternas storlek beror på
marknadsläge, användning och tekniska förutsättningar och är svåra att
bedöma i dagsläget. En ekonomisk ambition för projektet bör vara att

täcka projektets kostnader i utbyggnad av allmän plats med intäkterna
från markanvisningar, dock ej planerade perronganslutningar och investeringar i statlig infrastruktur.
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Sammanfattning
Halmstads kommun växer, och det går fort. I april 2018 blev kommunen
100 000 invånare och trafikplaneringen ska nu sikta mot att år 2050 ha
beredskap för en växande befolkning med 23 000 nya bostäder. Detta
påverkar transportsystemet i hög grad. I Plan för transportsystemet, del 1:
Transportstrategi mot 2050 ses transportsystemet som ett medel för utveckling och ett av verktygen i strävan mot visionen samt en viktig pusselbit
för att uppnå de kvalitéer som beskrivs i den strategiska planen.

För transportsystemet i Halmstads kommun har sex
utmaningar identifierats:
• Att planera långsiktigt i en värld i förändring
• En växande kommun där fler ska använda samma system
• Transportsystemet kan bromsa utbyggnadstakten
• Stärk tillgängligheten för näringslivet
• Halmstad – en del i tillväxtregionen Halland
• Minska trafikens negativa konsekvenser på miljö och människors hälsa

De identifierade utmaningarna följs upp med resonemang kring hur
Halmstads kommun ska tackla de utmaningar kommunen står inför.
Resonemangen är knutna till problematiken kring befolkningstillväxten
och hur detta påverkar transportsystemet. Transportsystemet tar plats, och
mest plats tar bilen. Teknikutveckling, digitalisering och automatisering
kommer att påverka transportsystemet. Exakt hur och i vilken
utsträckning som tekniken kan implementeras är osäkert. De
hållbara färdsätten, gång, cykel och kollektivtrafik, ska fortsatt
prioriteras, inte minst på grund av att de är hållbara, men också
på grund av att de är yteffektiva. Konkurrensen om ytan blir
allt större i den växande staden Halmstad.
Ambitionen att gå från en stor småstad till en liten storstad påverkar
hur resbehov och tillgänglighet ska tillgodoses. Det kommer att
innebära utmaningar, men det skapar också möjligheter och ger
tillfälle att skapa en sammanhållen hållbar kommun.
Plan för transportsystemet är en av pusselbitarna mot ett Halmstad år
2050 med 23 000 tillkommande bostäder. Plan för Transportsystemet består av två delar där del 1, Transportstrategi mot 2050, på ett
övergripande sätt svarar på vad som behöver göras för att framtidssäkra transportsystemet i Halmstad. I del 2, Transportplan mot
2050, bryts utmaningarna ned ytterligare och blir än mer detaljerade och geografiska genom planeringsinriktningar.
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ME
VÄLKOM N TILL

Mål och målbilder
I detta kapitel redovisas de mål som Transportstrategin bygger på och även den målbild som
ska gälla för utveckling av transportsystemet i
Halmstad.

Transportsystemet – ett medel för
samhällsutveckling
Halmstads kommun har de senaste åren haft
en kraftig befolkningsökning och de senaste
åren har befolkningsökningen vuxit från ca 700
invånare per år till 1 200–1 500 invånare per år.
I april 2018 blev kommunen 100 000 invånare
och utgångspunkten är att kommunen år 2050
ska ha beredskap för en växande befolkning
med tillkommande arbetsplatser och 23 000
bostäder, vilket kommer att påverka transportsystemet i hög utsträckning. Halmstad ska gå
från en stor småstad till en liten storstad, och
detta påverkar hur resbehov och tillgänglighet
ska tillgodoses. Det kommer att innebära många
stora utmaningar, men det skapar också möjligheter och ger tillfälle att skapa en sammanhållen
hållbar kommun. För att på ett hållbart sätt
kunna välkomna fler invånare, besökare och
verksamheter i kommunen behöver trafiksystemet fungera. Plan för transportsystemet pekar ut
en riktning för hur arbetet med transporter ska
ske i kommunen och hur de ökade resbehoven
ska tillgodoses.
05
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Vision och strategisk plan
Ambitionerna för transportsystemet i Halmstad bygger på kommunens vision och den
strategiska planen. När vi beskriver framtidens
Halmstad är det berättelsen om en kommun där
människor möts, växer och utvecklas. Många
år från nu ska vårt arbete för en atmosfär som
ger livslust, möjlighet till livslångt lärande,
innovation, kreativitet och trygghet ha lett oss
till vår vision om att vara Hemstaden, Kunskaps
staden och Upplevelsestaden. Transportsystemet
är viktigt ur alla tre perspektiven, inte minst
då det kan bidra till tillgänglighet, närhet och
möten. Transportsystemet ska ses som ett medel
att förverkliga det som beskrivs i den strategiska
planen och bidra till att vi i framtiden når vår
vision om staden med tre hjärtan:
HEMSTADEN
KUNSKAPSSTADEN
UPPLEVELSESTADEN

Som en länk mellan framtidens vision och
dagens bild av Halmstad finns löftet ”få ut mer
av livet” som kommunen ger omvärlden. De
som bor och verkar i Halmstad och de som
besöker staden ska få ut mer av livet. För att
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leda kommunen in i framtiden antogs under
2019 en strategisk plan. Här pekar kommunen
ut utvecklingsområden som är viktiga i arbetet
med att uppnå visionen och löftet att få ut mer
av livet. De utpekade utvecklingsområdena i
den strategiska planen är: Den inkluderande
kommunen, Miljömässig och ekologisk hållbarhet,
Attraktivitet och hållvar tillväxt samt Framtidens
välfärd.
Transportsystemet är ett av verktygen att arbeta
med inom de strategiska utvecklingsområdena
för att uppnå inriktningarna och de kvalitéer
som beskrivs i den strategiska planen. Även
Framtidsbild 2050, program till kommunom
fattade översiktsplan (beslutad i KF 2019-10-31)
utgör utgånspunkt.

Målbild för transportsystemet i
Halmstad
År 2050 är det en självklarhet att resa hållbart
i Halmstad. Framtidens transportsystem
kännetecknas av flexibilitet. Med vilket färdsätt
resorna sker varierar. Tjänster har utvecklats och
det är lätt att växla mellan olika trafikslag i ett
sammanhängande system. För individen är det
lätt att göra rätt och de hållbara valen är också
de enklaste valen.
Att ha tillgång till bil behöver inte innebära att

äga en egen bil. Genom att gynna de hållbara
färdsätten, gång, cykel och kollektivtrafik, har
plats för människan skapats och de offentliga
rummen bjuder in till liv och rörelse. Samhällsplaneringen bygger på principer om ett
transportsnålt samhälle där daglig service finns i
närområdet och avstånden är korta. Med hjälp
av digital teknik underlättas vardagen. I barn
och ungas närmiljö är det tryggt och trafiksäkert
att förflytta sig till fots och med cykel. Resvanor
grundläggs i tidig ålder och för unga år 2050 är
det självklart att resorna sker på ett hållbart sätt.
Miljömedvetenheten är stor.
Trafiksystemet i Halmstad kännetecknas av en
balans mellan trafikslagen och gaturummet
utnyttjas effektivt. Trygghet och tillgänglighet
är utgångspunkter för den levande platsen
Halmstad och så även för transportsystemet.
Transportsystemet är tillgängligt för alla oavsett
funktionsvariation. Miljöpåverkan från transportsystemet har minskat trots att rörligheten
har ökat och att det är fler som rör sig till, från
och i kommunen. De som bor och verkar i samt
besöker kommunen ska ha tillgång till attraktiva, trygga, robusta, kapacitetsstarka och hållbara
resalternativ som är anpassade till en växande
stad. Enkelheten i transportsystemet år 2050
bidrar till att uppfylla löftet om att få ut mer av
livet i Halmstad.
Halmstad har Sveriges bästa företagsklimat
2050 och det gynnsamma geografiska läget är

De fyra områdena i den strategiska planen

DEN
INKLUDERANDE
KOMMUNEN
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MILJÖMÄSSIG
OCH EKOLOGISK
HÅLLBARHET

ATTRAKTIVITET
OCH HÅLLBAR
TILLVÄXT

FRAMTIDENS
VÄLFÄRD
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en viktig faktor till att företag väljer att etablera
sig här. Tillgängligheten till övriga Sverige,
Danmark, Norge och övriga Europa bidrar till
det fördelaktiga företagsklimatet. Det är enkelt
att pendla till andra kommuner för att arbeta.
Snabbheten och flexibiliteten i resorna har inneburit att arbetsmarknaden är vidgad. För företag
i Halmstad är det lätt att hitta rätt kompetens.
Att rätt typ av företag är placerat på rätt plats
skapar goda förutsättningar för företagare att
bedriva verksamhet. Störningen från verksamheters transporter har minskat genom en effektiv
samhällsplanering där verksamheter med stora
godsvolymer fraktar stora delar av sitt gods via
järnväg och sjöfart. Systemet är sammanbundet
och effektivt, och de intermodala godsflödena
sker med enkelhet.
Ett växande Halmstad
Genom denna transportstrategi tas ett omtag i
planeringen av kommunens transportsystem.
Handlingsprogram för hållbara transporter 2030,
som antogs av kommunfullmäktige 2012, har
bidragit till utvecklingen av kommunen och
gett tydliga planeringsinriktningar för de olika
trafikslagen. I och med denna uppdatering
av programmet tas ett omtag mot ett hållbart
Halmstad år 2050. Långsiktighet och kontinuitet är ledord när det kommer till planering
av infrastruktur vilket innebär att mycket av
innehållet som återfinns i handlingsprogrammet
för hållbara transporter från 2012 också finns
med här. Dock i en omarbetad och uppdaterad
version så att kommunen ska stå bättre rustad
att möta framtiden.
Samhällsutveckling består av flera delar och
transportstrategin är en viktig bit i det pussel
som nu läggs för att forma det framtida Halmstad. Parallellt med att uppdatera kommunens
handlingsprogram för hållbara transporter pågår
även uppdatering av den kommunomfattande
översiktsplanen. Andra dokument som också
har bäring på den fysiska planeringen är
handlingsprogram för klimatanpassning, VAplan, energi- och klimatplan och fördjupade
översiktsplaner av vissa geografiska delar av
kommunen. Dessa tillsammans utgör grund för
kommunens strategiska
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och långsiktiga planering.
Att utveckla transportsystemet kommer inte gå
av sig självt. Det kommer att krävas mod och
nytänkande då transporterna står inför stora
förändringar som är tydligt kopplade till teknikutvecklingen, klimatfrågan och att Halmstadsborna blir fler.

Andra mål, planer och
program
Regional nivå
Region Halland har stort inflytande på Halmstads kommuns möjlighet att utveckla kollek
tivtrafik och infrastruktur. Region Halland
är länsplaneupprättare och sedan 2012 också
regional kollektivtrafikmyndighet. Att Region
Halland är kollektivtrafikmyndighet innebär att
regionen har utvecklingsansvar och budgetansvar för kollektivtrafiken i länet. Den regionala
infrastrukturplanen, den regionala cykelplanen
samt det regionala trafikförsörjningsprogrammet
ligger inom Region Hallands ansvarsområde
att ta fram. Alla tre dokument följer en tydlig
struktur. Investeringar i infrastruktur och
kollektivtrafik ska bidra till att uppfylla målen
i den regionala utvecklingsstrategin och i den
regionala tillväxtstrategin.
Nationell nivå
På nationell nivå finns de transportpolitiska målen med det övergripande målet att säkerställa
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet. Detta är sedan
nedbrutet i Funktionsmål om tillgänglighet och
Hänsynsmål utifrån säkerhet, miljö och hälsa.
Såväl funktionsmålet som hänsynsmålet preciseras och dessa ska finnas med i planeringen av
transportsystemet på lokal nivå.
Utsläppsminskning från transportsektorn
spelar en avgörande roll för att nå de klimatpolitiska målen för att begränsa den globala
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medeltemperaturökningen. Riksdagens etappmål för inrikes transporter (utom inrikes luftfart
som ingår i EU ETS) är att senast 2030 minska
utsläppen med minst 70 procent jämfört med
år 2010.
På nationell nivå finns även miljömålen som
kommuner på lokal nivå bidrar till att uppfylla.
Hur vi prioriterar och utformar vårt transportsystem får genomslag på hur stor måluppfyllnad
Halmstad bidrar med.
Barnrättslagen trädde i kraft i januari 2020.
Lagen innebär att barn och ungas rättigheter stärks. Barnperspektivet ska därmed vara
utgångspunkt för hur kommunen utformar de
offentliga miljöerna samt transportsystemet.
Global nivå
Agenda 2030 och de globala målen syftar till att
skapa en hållbar utveckling. En hållbar utveckling innebär att dagens behov ska tillgodoses
utan att äventyra kommande generationers möjlighet att få sina behov tillgodosedda. Agendan
är global och detta innebär att den gäller för alla
människor och länder. Det är ett gemensamt
åtagande och det krävs ett gemensamt arbete för
att nå målen.
Halmstads kommun använder sig av ett verktyg
för att metodiskt analysera hur kommunen
genom framtagna styrdokumenten bidrar
till måluppfyllnad av Agenda 2030. Metoden
genomförs i tre steg: 1) Identifiering av delmål,
2) Konsekvensanalys för uppfyllnad samt
3) Utvärdering och uppföljning.
För Plan för transportsystemet har en konsekvensanalys genomförts. Analysen visar vilka delmål
i Agenda 2030 som berörs av Plan för transport
systemet och till vilken grad planen kan bedömas
vara till hjälp för måluppfyllnaden. I princip alla
mål berörs i någon uträckning men de mål som
planen tydligast bidrar till måluppfyllnad är:
•
•
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•

Mål 11: Hållbara städer

Plan för transportsystemets arbetsgrupp har
identifierat att planen har möjlighet att påverka
41 av de existerande 169 delmålen. Utav de 41
identifierade målen kommer åtgärderna i denna
plan påverka 24 av dem i rätt riktning, se figur 1
nedan. Mörklila rutor representerar delmål som
bedöms att i hög grad bidra till kommunens
uppfyllnad av delmålet och i ljusare lila till viss
del bidra till kommunens uppfyllnad av delmålet.
I figur 1 nedan visualiseras hur stor påverkan
planen bedömts ha på respektive delmål.
Mål 8 främjas genom fokus på näringslivets
transporter med järnväg och sjöfart samt främjande av intermodala lösningar i stort. Turismen
främjas genom fokus på gång- och vandringsstråk, cykellederna och möjligheter för båt. En
mer hållbar konsumtion främjas även till följd
av minskat behov av privat bilägande.
Mål 9 främjas även det genom fokus på näringslivets transporter med järnväg och sjöfart
samt främjande av intermodala lösningar i stort.
Stöttning när industrin ställer om till miljövänligare alternativ spelar även in. Satsningar på
hållbara transportlösningar både för gods- och
persontrafiken är grundpelarna.
Mål 11 främjas genom att planen har ett uttalat
fokus på yteffektiva och hållbara transporter,
samt att planen ämnar att möjliggöra enklare
kopplingar till grön- och rekreationsområden.
Agenda 2030s övriga mål berörs i mer eller
mindre stor utsträckning, framförallt gällande
frågor som rör jämlikhet, utsläpp, miljö och
tillgänglighet.

Mål 8: Ekonomisk tillväxt och sysselsättning
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur

Mål och målbilder
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FIGUR 1. Analys över hur åtgärderna påverkar kommunens uppfyllnad av delmålen i Agenda 2030. Mörklila rutor visar delmål
där åtgärderna i hög grad kommer att bidra till uppfyllnad av
delmålet. Ljuslila rutor symboliserar delmål där åtgärderna kommer att bidra till viss del till delmålets uppfyllnad.
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Utmaningar
Nedan listas de sex viktigaste utmaningarna
som är identifierade för transportsystemet i
Halmstad.

UTMANING 1

Att planera långsiktigt i en
värld i förändring
Det sker en snabb teknikutveckling inom
transportsektorn, samtidigt som det tar lång
tid att planera och genomföra infrastruktur
förändringar. En utmaning är att planera
för en framtid med stor osäkerhet. Något
kommer att hända, men det är svårt att
förutse vad.
Paradigmskifte inom transportsektorn
En stor utmaning är att planera långsiktigt
för en framtid med stor osäkerhet. Teknikutvecklingen går snabbt och så som resandet ser
ut idag behöver inte vara norm 2040–2050.
Klimatförändringar och miljömedvetenhet
driver på teknikutveckling och utveckling av
alternativa bränslen. Nya alternativ presenteras,
men vad som i slutändan kommer att få genomslag är svårt att sia om i dagsläget. Att byta ut
en befintlig bilpark tar tid och därmed kommer
utfasning av bilar drivna med traditionellt
bränsle ske under en längre tidperiod. Elbilar
blir allt vanligare i vår fordonsflotta, vilket är
positivt sett till att utsläppen är låga när de väl
är i drift. Med eldrift sänks även bullernivåerna.
Samtidigt tar elbilar lika mycket plats som en
bil som drivs med traditionellt bränsle. Teknik
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för självkörande fordon finns och dessa fordon
är idag i en fas av piloter och tester. Hur de
automatiserade fordonen ska integreras med
övrig trafik samt anpassas till befintliga lagar
och förordningar är en stor fråga som idag inte
är löst. Detta gäller inte minst ur ett trafiksäker
hetsperspektiv. Trafikflödena kommer inte att
minska med självkörande fordon och elbilar,
snarare tvärtom. Om bilen går på billigt bränsle
– var finns då motivet att köra mindre?
Olika tidsepoker med andra planeringsideal än
dagens har gett avtryck i samhället. Att planera
och bygga ny infrastruktur innebär att planera
långsiktigt, och investeringarna är ofta stora.
Vad det ska planeras för och hur resemönster ser
ut 2050 vet ingen, men de strukturer vi bygger
idag kommer att finnas även i framtiden.
Redan idag finns koncept för resande och mobilitet som härstammar från delningsekonomin,
och här kan den digitala tekniken göra resalternativen mer tillgängliga. Att genom en app
kunna kombinera och abonnera på resor med
bilpool, hyrbil, taxi och kollektivtrafik skulle
kunna ersätta ägandet av egen bil. Likt utvecklingen som setts i andra branscher kan även
resandet tjänstefieras och nya tjänsteföretag som
säljer möjlighet till förflyttning utvecklas. På senare tid har det kommit företag som storskaligt
introducerat nya fordon i transportsystemet, nu
senast till exempel elscootern vilket fått påverkan på såväl staden och trafiksäkerheten som
trafikflödet. Utvecklingen går snabbt, och det
kan introduktionen av den nya tekniken eller de
nya fordonen också göra.
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UTMANING 2

En växande kommun där fler
ska använda samma system
Halmstads kommun växer och invånarna
blir fler. Fler ska förflytta sig till, från och
inom kommunen, det vill säga fler ska nyttja
systemet. Konkurrensen om ytan blir större.
Samspelet mellan de olika transportslagen
i kombination med samhällsutvecklingen i
övrigt är en utmaning kommunen står inför.
Transportsystemet tar plats, och mest plats
tar biltrafiken.
Från stor småstad till liten storstad
Halmstads kommun har de senaste åren haft en
kraftig befolkningsutveckling och kommunen
har vuxit mer än vad som tidigare förutspåddes.
I april 2018 blev kommunen 100 000 invånare
och planeringsförutsättningen är nu att kommunen år 2050 ska ha beredskap för en växande
befolkning med tillkommande arbetsplatser och
23 000 nya bostäder, vilket påverkar transportsystemet i hög grad. Fler invånare, näringsidkare
och besökare innebär att fler också ska resa och
förflytta sig. I takt med att Halmstad växer ökar
också behovet av alla typer av transporter. Tåg,
bil, buss, cykel och gång är alla färdslag som

tar plats, och vissa är mer ytkrävande än andra.
Tillgänglighet och rörlighet på såväl lokal och
regional som nationell nivå är viktigt, men hur
och med vilket färdsätt som tillgängligheten ska
tillgodoses är en knäckfråga.
I Halmstad sker en förflyttning från stor småstad till en liten storstad, vilket innebär att även
resmönstren behöver anpassas därefter. I en småstad har bilen varit norm men det behöver den
inte vara i en storstad. I storstaden ska samma
yta användas av fler människor och som mest
påtagligt blir detta i stadens centrum. Konkurrensen om ytan och det offentliga rummet blir
större och behovet av grönytor, rekreationsområden, lekplatser med mera ökar. En utmaning
är att anpassa såväl resvanor som system till
den allt större staden. Halmstads kommun är
en attraktiv boendekommun och styrkorna är
bland annat närhet och korta avstånd. Buller
påverkan och trängsel i transportsystemet kan få
negativa effekter på upplevelsen av kommunen
och boendeattraktiviteten.
FIGUR 2. Befolkningsutveckling 1980–2017 med
tillhörande framskrivning och prognos.
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2018 bodde cirka 70 procent av kommunens
totala befolkning i det som enligt översiktsplanen definieras som staden. Det är också här de
flesta arbetstillfällen finns. Enligt siffror från
SCB hade 23 000 personer både sin bostad och
sitt arbete inom Halmstads tätort (vilket inte
inkluderar tätorterna Tylösand och Frösakull).
Avstånden är relativt korta och inom 5 km nås
stora delar av staden. Resvaneundersökningen
från 2018 visar att en stor del av alla bilresor
i kommunen är kortare än 5 km. Här måste
kommunen skapa tydligare incitament så att
fler människor använder hållbara och yteffektiva
transportslag.

På senare år har en förtätning av centrum skett.
Det är mer folk i rörelse i samt till och från
staden. Halmstads stadskärna präglas av en
funktionsblandning där det finns mötesplatser,
näringsidkare och bostäder. Staden växer, och
genom bland annat exploatering av Österskans
och området kring Resecentrum sker en utvidgning av stadskärnan, vilket kan bidra till
att kommunens urbana värden stärks. Det är
i stadskärnan och i centrum som trängselproblematiken från trafiken börjar bli som mest
påtagligt.

7 km

5 km

5 km och 7 km radie från Stora torg
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UTMANING 3

Transportsystemet kan bromsa
utbyggnadstakten
Vägnätet i Halmstad är grovmaskigt och
präglas av barriärer, vilket gör systemet
störningskänsligt. Tidvis finns problem med
trängsel i kritiska flaskhalsar som börjar
nå sina kapacitetstak. Utmaningen är att
inte låta kapacitetsbristen i vägnätet hindra
fortsatt utveckling av kommunen.
Trängsel i ett störningskänsligt system
Det är fortfarande relativt lätt att köra bil i
kommunen och framkomligheten är god även
om det på senare år börjat bildas köer i högtrafik vid flaskhalsar. Om inte resvanor förändras
kan transportsystemet komma att begränsa
möjligheterna till ytterligare bostadsproduktion
och fortsatt utveckling av kommunen. Hur
samhället utformas spelar stor roll för vilket
färdsätt som väljs för resorna. En utmaning är
att integrera planeringen av transportsystemet
i samhällsplaneringen i stort, våga prioritera de
hållbara och yteffektiva färdsätten och tänka
nytt även vid genomförande.
Halmstads geografi med havet i en riktning,
Galgberget med tillhörande vattentäkt i en
annan, en flygplats i väster och med ett fåtal
passager över Nissan medför begränsningar i
hur trafiken kan spridas. Trafikflödena genom
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Halmstad är stora. Det är i princip lika stora
flöden på Slottsbron som det är på E6:an genom
Halmstad. Detta innebär att trafiken på bron
och vidare mot Slottsrondellen utgör en barriär
i sig och skärmar av Slottet och stadsdelen
Söder mot stadskärnan. Det finns få alternativa vägar för resor som kräver en passage över
Nissan. Flödena fördelas på ett fåtal trafikleder
som börjar nå kritiska nivåer av trafik. Även
järnvägen genom Halmstad är en tydlig barriär
som påverkar hur flödena kan fördelas. Att fylla
på med fler bostäder och fler invånare innebär
också att fler ska nyttja det befintliga vägnätets
kapacitet. Konkurrensen om vägutrymmet är en
utmaning.
Dagens vägsystem är inte dimensionerat för att
hantera en allt större trafikmängd. Mycket tyder
dessutom på att det finns en så kallad inducerad
trafikefterfrågan i centrala Halmstad. Inducerad
trafikefterfrågan innebär kortfattat att om mer
kapacitet tillförs kommer biltrafiken att öka.
Det blir lättare att köra bil och därigenom blir
de hållbara och yteffektiva färdsätten som gång,
cykel och kollektivtrafik inte lika konkurrenskraftiga. För att Halmstads transportsystem i
framtiden ska vara hållbart och klimatsmart är
det avgörande att minska personbilstrafiken och
utveckla samt öka kollektivtrafiken i staden.
Att det finns en inducerad trafikefterfrågan i
centrala Halmstad är viktigt att ha med sig i det
fortsatta arbetet med att utveckla kommunens
transportsystem.
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Godstransporter
Teknikutvecklingen bidrar till minskad miljöbelastning från godstransporter på väg. Minskad
miljöbelastning kan även ske genom en överflyttning av gods från väg till järnväg samt sjöfart. Det måste finnas kapacitet i infrastrukturen
att hantera ökade godsflöden. Samtidigt måste
systemet vara effektivt då verksamheters val av
transporter ofta baseras på marknadsmässiga
grunder. Ökad miljömedveten hos såväl företag
som kunder kan driva mot de mer miljömässigt
hållbara trafikslagen. Redan idag ser vi en ökad
efterfrågan på godstransporter på järnväg från

e
äg

Såväl det privata som det offentliga näringslivet
har behov av transporter. Verksamheters transportbehov varierar stort och det finns ingen
universallösning för allas behov. Behoven kan
röra sig om allt från tunga transporter av farligt
gods till mindre leveranser till enskilda hushåll.
Verksamheters krav på flexibilitet, tillförlitlighet
och pris styr valet av trafikslag. Godsflödena kan
utföras på väg, järnväg, flyg eller via sjöfart. I
Halmstad finns alla dessa trafikslag att tillgå. De
olika trafikslagen fyller olika funktioner genom
att de tillgodoser olika typer av transportbehov.
Utgångspunkten är att de olika transportslagen kompletterar varandra. Halmstad har en
gynnsam geografi med god infrastruktur och
tillgänglighet till ett flertal destinationer såväl
nationellt som internationellt. Det logistiskt
fördelaktiga läget avspeglar sig i kommunens
näringslivsstruktur.
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Verksamheters transporter, gods och till
gänglighet är ofta en förutsättning för att
näringslivet ska fungera och vara konkur
renskraftigt. En utmaning är att hitta miljö
mässigt hållbara och effektiva alternativ för
godstransporterna i kommunen samt att öka
tillgängligheten till och från Halmstad. Att
stärka tillgängligheten till och från Halmstad
är relevant ur tre perspektiv: för att möjliggö
ra effektiva godsflöden, för en vidgad arbets
marknad och för destinationsutveckling.
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Stärk tillgängligheten
för näringslivet
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Karta över det övergripande vägnätet i Halmstad.

befintligt näringsliv i Halmstad. Hur framgångsrik kommunen blir i överflytten beror dels på
om kapacitet finns i järnvägsanläggningen och
dels på hur effektivt systemet kan utformas för
att kombinera trafikslagen.
Mindre leveranser och e-handel har ökat stort
de senaste åren. Det innebär i sin tur att fordon
behöver leverera varor och produkter i miljöer
som inte är anpassade för en ökning av tyngre
trafik. Kommunen behöver arbeta för att detta
ska kunna ske på ett samordnat, tryggt, effektivt
och trafiksäkert sätt.
Kompetensförsörjning och vidgad
arbetsmarknad
Attraktiviteten för kunskapsintensiva företag är
beroende av och ställer krav på tillgänglighet
och kontakt med regionala, nationella och
internationella centra. Västkustbanan skapar
tillgänglighet till storstäderna Göteborg, Malmö
och Köpenhamn samt ett flertal andra växande
kommunhuvudorter längs med Västkusten.
För tågresor till och från Halmstad finns även
Markarydsbanan och Halmstad-Nässjö järnväg
att tillgå. Dessa banor skapar tillgänglighet till
såväl Kronoberg som Jönköping och dessutom
kopplingar till andra järnvägar, bland annat
Södra stambanan. Genom att sänka restiden kan
arbetsmarknadsregionen vidgas, vilket bidrar till
ökad matchning på arbetsmarknaden.
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Att öka tillgängligheten ytterligare till Oslo
och Hamburg skulle kunna öka utbytet med
dessa internationella centra. Tåget till Stockholm tar lång tid och är sällan ett alternativ för
dagsbesök. Här fyller Halmstad City Airport
en funktion, samtidigt som flyget också medför
negativa konsekvenser i form av utsläpp och
buller. En utmaning blir att sänka restid och
skapa tillgänglighet mellan dessa regionala,
nationella och interregionala centra utan allt
för stor påverkan på miljö och kommunens
boendeattraktivitet.
Destinationsutveckling
Att skapa tillgänglighet till destinationen Halmstad kan bidra till att utveckla besöksnäringen
i kommunen. Under 2020 flyttade en gammal
färjeförbindelse tillbaka till Halmstad. Stena
Line började återigen trafikera sin färjelinje
mellan Halmstad och Grenå. Med färjan ges
utökad tillgänglighet till Jylland och ytterligare
en väg ut i Europa. Cykelturism och fortsatt
utveckling av kommunens turistcykelleder, t.ex.
Kattegattleden, är andra delar att arbeta vidare
med för att stärka Halmstad som destination.
Kollektivtrafiken bidrar med tillgänglighet till
länet i stort men också med tillgänglighet till
besöksmålen i sig. Att skapa upplevelsepaket
och utveckla rutter kan även det stärka besöks
näringen i kommunen.

UTMANING 5

Halmstad – en del i
tillväxtregionen Halland
Det är en fördel att vara en del i en region
med tillväxt. I Halland växer i princip alla
kommuner och behoven av infrastruktur
investeringar är stora på många platser i
regionen.
Tillgänglighet och tillväxt
Halmstad ligger i en gynnsam geografi mellan
två storstäder samtidigt som avstånden är relativt långa. Daglig arbetspendling till dessa storstäder lockar inte den stora massan. Att koppla
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upp sig och sänka restiden är viktiga faktorer
att arbeta med för att kommunen ska komma
närmre storstadsregionerna och de större städer
som finns längs med Västkusten. Utifrån detta
resonemang är kapaciteten på Västkustbanan en
viktig parameter att arbeta vidare med.
Rörligheten och pendlingen har ökat både till
och från kommunen, samtidigt som merparten
av de boende i kommunen också har sitt arbete i
kommunen. Idag utgör Halmstads kommun en
funktionell arbetsmarknadsregion tillsammans
med Laholms kommun och Hylte kommun.
Det är även hit de största flödena av arbetspendling går. Den relation som på senare år ökat
mest är den mellan Halmstad och Varberg. Även
söderut från Halmstad har pendlingsflödena
ökat och framförallt utbytet med Helsingborg.
En utmaning här är kapaciteten på Västkustbanan till, från och genom Halmstad. Anläggningen måste vara framtidssäkrad för att utveckling
av tågtrafiken ska kunna ske.
Liksom Halmstad växer många större städer av
Halmstads typ, men vanligast är att de växer
på bekostnad av det övriga regionala systemet.
Urbaniseringen kan innebära att centrumkommunen utarmar omlandet, men så är inte fallet
för Halmstad. På kort sikt finns argument för att
det är till fördel för den större staden i mitten,
men långsiktigt hindrar det till slut tillväxten. I
Halmstad finns fördelen att även omlandet växer.
Utmaningen är att påvisa behov av investeringar
i Halmstad då behoven kan vara liknande, eller
rent av större. i andra delar av regionen. Samplanering behöver ske. och denna planering behöver
ske i olika tidsperspektiv så att de investeringar
som genomförs idag, oavsett om det sker på
lokal, regional eller nationell nivå, inte hämmar
framtida utveckling av något annat.
I Halmstads kommun består vägnätet till
merparten av enskilda vägar (cirka 68 procent),
därefter följer kommunalt vägnät (cirka 17
procent) och statligt vägnät (cirka 16 procent).
Detta innebär i praktiken att kommunen har
rådighet över en relativt liten del av helheten,
vilket i sig är en utmaning.
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UTMANING 6

Trafikens negativa
konsekvenser på miljö
och människors hälsa
Klimatfrågan är högaktuell och transport
sektorns negativa konsekvenser på miljön är
idag uppenbara. En utmaning är att hantera
och minska de negativa konsekvenser som
transportsystemet bidrar till.
Minska klimatpåverkande utsläpp
Effekterna av förbränning av fossila bränslen är
globala, samtidigt som arbetet för att uppnå de
globala målen och minska utsläppen till en mer
hållbar nivå måste ske lokalt. Transportsektorn
står för mer än hälften av de totala koldioxidutsläppen i Halmstad. Personbilarna är den enskilt
största utsläppskällan. Med energieffektivare
fordon och ökad andel förnybara bränslen har
utsläppen minskat de senaste åren, men för att
nå riksdagens mål till 2030 krävs ytterligare
insatser.

Luft och buller
Vägtrafiken i Halmstad utgör den dominerande
källan till luftföroreningar för Halmstads utomhusluft. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft
uppfylls sedan länge i Halmstad, med avseende
på alla luftföroreningar utom marknära ozon.
Under 2016 genomförde kommunen en bullerkartläggning i Halmstad. Kartläggningen visar
tydligt att vägtrafiken är en betydande källa till
bullerstörningar i kommunen. Boendemiljöer
kan påverkas negativt av bullerstöningar från
väg- och järnvägstrafiken. Utmaningen här är
att styra över resor till de mer hållbara färdsätten
som ofta är både tystare och renare alternativ.
Ett förändrat klimat
Effekterna av ett varmare klimat kommer att få
påverkan lokalt genom förändrade vädermönster. Detta innebär en förhöjd risk för extrema
skyfall, ihållande värmeböljor och stigande
havsnivåer. Den negativa miljöpåverkan från
transportsystemet behöver minskas, samtidigt
som vi behöver anpassa transportsystemet för
att bättre klara utmaningarna från ett förändrat
klimat.

Utsläpp av koldioxid-ekvivalenter
2%
11 %

El och fjärrvärme inkl fjärrvärme

6%

Industri (energi och processer)
Transporter
Arbetsmaskiner
Övrigt (produktanvändning, jordbruk)

29 %
52 %

FIGUR 3. Utsläpp av koldioxid-ekvivalenter i
Halmstads kommun 2018.

Källa: Nationella emissionsdatabasen, juni 2020
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Förtätning av staden och utbyggnad av transportsystemet betyder ofta att den hårdgjorda
ytan ökar vilket får effekter vid mer frekvent
förekommande extremväder. Avrinningen på
hårdgjorda ytor sker snabbt och därmed blir
effekterna av de flödestoppar som kan uppstå
kraftigare. Hårdgjord yta och infrastruktur förstärker även den urbana värmeö-effekten. Kortfattat innebär detta att tätbebyggda områden är
varmare än sitt omland då den bebyggda miljön
lagrar värme under dagen och avger värme
under natten. Nerkylning av städer sker därmed
inte lika snabbt. Grönska, parker, vatten och
natur sänker temperaturen lokalt och kan bidra
till att dämpa den urbana värmeö-effekten. Med
strategiskt utformade anpassningsåtgärder kan
därmed andra värden tillföras.
Folkhälsa, trafiksäkerhet och jämlikhet
Stillasittande är ett folkhälsoproblem, och inte
sällan benämns de hållbara transporterna också
som aktiv mobilitet. Människor som rör på sig
mår bättre. Forskning visar att fysisk aktivitet
förebygger stress och minskar risken att utveckla
mental ohälsa. En relativt liten mängd aktivitet,
motsvarande promenader, cykelturer och trädgårdsarbete, är tillräckligt för att ha betydelse för
den mentala hälsan. Personer som reser hållbart,
det vill säga med gång, cykel och kollektivtrafik,
rör sig mer i sin vardag än de som kör bil. En
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utmaning blir att få fler att använda befintlig
infrastruktur och börja välja färdsätt som bidrar
till ökad fysisk aktivitet.
Trafiksäkerheten är ett av de största problemen kopplat till transporter. Sedan 2015, då
Trafiksäkerhetsplanen antogs, har kommunen
arbetat långsiktigt och löpande med att höja
trafiksäkerheten i kommunen. Fokus har legat
på olycksdrabbade länkar och korsningar samt
barns möjlighet att ta sig till skolan på ett
trafiksäkert sätt. Under 2018 rapporterades,
enligt statistik från Strada, 2 dödsolyckor och
41 svårt skadade på de kommunala och statliga
vägarna i Halmstad. För 2019 ser siffrorna
bättre ut – då omkom ingen i trafiken, men 22
skadades allvarligt. Detta sammantaget tyder på
att trafiksäkerheten måste öka ytterligare.
Ytterligare en utmaning är att skapa ett transportsystem som är tillgängligt för alla och som
skapar möjlighet till rörelse och resor oavsett
ålder, ekonomi, funktion och kön. Transportsystemet ska vara utformat så att både män och
kvinnor, pojkar och flickor, ska kunna ta del av
transportsystemet på lika villkor. Generellt gäller
att kvinnor reser mer hållbart än män och detta
påvisas också i Halmstads resvaneundersökning
från 2018.
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Hur utmaningarna ska mötas
Hur transportsystemet ska utvecklas och på
vilket sätt utmaningarna ska mötas beskrivs i
detta kapitel. Nedan redovisas fem grupperingar
utifrån utmaningarna för transportsystemet i
kommunen. För utmaningen Minska trafikens
negativa konsekvenser på miljön och människors
hälsa återfinns inget eget kapitel utan resonemangen till denna utmaning har arbetats in
under de övriga avsnitt i detta kapitel. I del 2 av
Plan för Transportsystemet, det vill säga i Trans
portplan mot 2050, blir resonemangen än mer
detaljerade och geografiska genom planeringsinriktningar.

Ta tillvara digitaliseringens möjligheter
Resonemangen nedan är tydligt knutna till
utmaningen Att planera långsiktigt i en värld i
förändring. Digitaliseringen ger oss möjligheter
att planera för ett smartare och mer användarvänligt transportsystem. Halmstad ska
arbeta proaktivt och vara öppna för samarbeten
gällande forskning och innovation inom digitaliseringsområdet. En digital mognad i samhället
har skett snabbt och fortsätter att ske, vilket kan
föra med sig ett minskat resebehov. Halmstad
ska följa utvecklingen kring resfrihetens genomslag och konsekvenser för det fysiska resandet.
För transportsystemet innebär detta mer än
enbart automatiserade fordon.
Planera för ny teknik och ändrade
förutsättningar
Ny teknik kan effektivisera transportsystemet
och det kan vara ett kostnadseffektivt sätt att
dela på det begränsade utrymmet som vägnätet
består av. Att planera för ny infrastruktur innebär att planera långsiktigt. Att stanna upp och
invänta den slutliga lösningen är inget alternativ.
Halmstads kommun måste fortsätta att utvecklas till en attraktiv plats att bo, verka, vistas och
leva på. De strukturer som byggs idag kommer
att finnas kvar även i framtiden, men hur de
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kommer att nyttjas är svårt att veta. Flexibilitet
utgör ledord i planeringen av transportsystemet
och hänsyn bör tas till att nya typer av fordon
och drivmedel kan tillkomma. Dessa kommer
att ta plats i systemet och introduktionen av
dem kan gå mycket fort.
Planer med fyrstegsprincipen och smart
teknik för kostnadseffektiva lösningar
Fyrstegsprincipen är framtagen av Trafikverket
och bygger på tanken att hitta kostnadseffektiva
lösningar på problemen och bristerna i transportsystemet. Att hantera brister i transportsystemet med hjälp av fyrstegsprincipen ökar
möjligheterna att uppnå kostnadseffektivitet.
Principer och tankegångar hämtade från fyrstegsprincipen ska också användas i planeringen
av det kommunala vägnätet. Modellen bygger
på fyra steg: Tänk om, Optimera, Bygg om och
Bygg nytt. Första steget, Tänk om, innebär åtgärder som kan påverka behovet av transporter och

Trafikverkets fyrstegsprincip
1. TÄNK OM
2. OPTIMERA
3. BYGG OM
4. BYGG NYTT

resor samt påverka valet av färdsätt. Steg två,
Optimera, innebär åtgärder för att mer resurseffektivt nyttja den redan befintliga infrastrukturen. Tredje steget, Bygg om, innebär begränsade
ombyggnationer på befintliga strukturer. Sista
steget, Bygg nytt, innebär nyinvesteringar och
större ombyggnationer.
I fyrstegsprincipen bör perspektivet ligga på
innovativa och smarta lösningar på brister och
behov. Halmstad ska vara en innovativ kommun som använder smarta lösningar för att
begränsa klimatpåverkan. Detta gäller även för
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utformningen av kommunens transportsystem.
Smarta och innovativa lösningar kan innebära
kostnadseffektiva lösningar. Effektivisering med
hjälp av smart teknik kan ske i olika planeringsskeden, t.ex. drift, underhåll, optimering och
nyinvestering. Det finns behov av att våga pröva
nya lösningar, inte minst digitala sådana.
Miljöanpassade fordon och drivmedel
Kommunen behöver arbeta för att skapa
förutsättningar för införandet av fordon samt
drivmedel med en minskad miljöpåverkan. Teknikutveckling sker hela tiden och den tydligaste
trenden just nu är elektrifiering av fordonsflottan. Kommunen behöver fortsätta underlätta för
att användningen av elbilar ökar och ett sätt att
göra detta är att bevaka utbyggnaden av laddplatser i planeringen. Detta görs till exempel
genom att underlätta för marknadsaktörer som
vill bygga och driva såväl normal- som snabbladdningsstationer. Största delen av laddning av
elbilar sker vid hemmet och i planering av och
vid nybyggnation av flerbostadshus bör denna
aspekt finnas med.
Kommunen kan ta en stödjande roll i relationen
till fastighetsägare och förvaltare av flerbostadshus om hur de ska gå tillväga för att installera
laddplatser vid bostaden. Att laddning sker
under natten är fördelaktigt utifrån ett elförbrukningsperspektiv. Att ha kapacitet i elnätet
för ett ökat antal elbilar är en förutsättning för
att detta drivmedel ska kunna slå igenom på
bred front.
Kommunen har rådighet över arbetsplatser
kopplade till den egna verksamheten och på
parkeringsplatser i egen regi. Här kan kommunen själv investera i infrastruktur för laddning.
Kommunen har även ett verktyg i den egna
fordonsflottan. Genom att styra mot ett visst
bränsle kan kommunen bidra till att volymerna
på efterfrågan för marknadsaktörer ökar. Därmed kan också tillgängligheten till detta bränsle
öka för allmänheten.

Halmstad. Kommunen bör här vara förutsättningskapande för Region Hallands val i frågan
och finns viljan är det tänkbart att kommunen
kan användas som testbädd för nya typer
av fordon och bränsle.

Gynna de hållbara,
yteffektiva och aktiva
transporterna
Till de hållbara, yteffektiva och aktiva transporterna räknas här gång, cykel och kollektivtrafik.
Resonemangen här är tydligt kopplade till
utmaningen En växande kommun där fler ska
använda samma system.
Resvanor behöver brytas
Första steget i Trafikverkets fyrstegsprincip
innebär att genomföra åtgärder som påverkar
behovet av transporter och resor samt valet av
transportsätt. Målsättning är att främja hållbara
transporter genom att påverka och bidra till att
människor förändrar sina resvanor och attityder
för att på så vis påverka resan innan den har
börjat. För att omställningen till ett hållbart
samhälle ska vara möjlig räcker det inte enbart
med infrastrukturåtgärder, utan dessa kan
behöva kompletteras med åtgärder som påverkar
vårt resebeteende och val av färdsätt. Denna
användning av beteendepåverkande åtgärder
kan ses som ett kostnadseffektivt komplement
till infrastruktursatsningar och tekniska lösningar. Att resa hållbart innebär dessutom ofta också
att viss fysisk aktivitet ingår, vilket i sin tur kan
ha positiv inverkan på folkhälsan.
Att arbeta med att stimulera för en ökad andel
hållbart resande kan handla om att få invånare
och företag att prova på att resa hållbart och

Vilket drivmedel som bussarna använder
påverkar också luftkvalitet och bullernivåer i
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utnyttja det system som redan finns tillgängligt. Kommunen har också en möjlighet att
stimulera och underlätta för hållbara resor som
är kopplat till den egna organisationen, det vill
säga gods knutet till den egna verksamheten,
resor i tjänsten samt de anställdas arbetsresor.
Förbättra för de gående
Att förbättra för gångtrafikanter bidrar positivt
till upplevelsen av stadskärnan, staden och kommunen då gång är mer än bara ett trafikslag.
Att hantera gång som eget transportslag belyser
vikten av att de gående ska kunna förflytta sig
på ett tryggt och säkert sätt i kommunen. Att
förbättra förutsättningarna för de gående innebär även att attraktiviteten för cyklister och kollektivtrafikresenärer ökar då dessa resor påbörjas
eller slutar med en gångresa. Trygga, tillgängliga
och trafiksäkra gångvägar och stråk som bjuder
in till rörelse är viktigt att arbeta vidare med. I
en levande stad är gångtrafikanter ett självklart
inslag. I den strategiska planeringen för gående
bör gångvägar planeras där människor naturligt
rör sig, i belysta områden med god siktbarhet
och befolkade centrum.
Syftet med en gångresa kan variera, men sammanfattat är det ofta korta sträckor det rör sig
om. Planeringen behöver fokuseras mot att en
gångresa kan ha flera olika syften, där gång som
transport är ett syfte och gång för rekreation ett
annat.
Kommunen arbetar aktivt och fortlöpande med
att trafiksäkra för de gående, och detta arbete
ska fortsätta. Där större flöden av gångtrafikanter korsar större vägar ska kvalitetskraven på
övergångställena/passagerna vara högt ställda
och hastigheten på övrig trafik vara låg. I staden
finns många barriärer för de gående och kommunen behöver arbeta aktivt med att minska
barriäreffekterna.
Fortsätt utveckla Halmstad till en
cykelkommun
Cykel är ett eget trafikslag och utgör en naturlig
del av transportsystemet. Cykel behöver en egen
struktur och förutsättningarna för att arbetspendla med cykel har på senare år förbättrats.
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Även förutsättningarna för att turista med cykel
i kommunen har förstärkt i och med Kattegattleden. Genhet, separering och prioritering i gaturummet är avgörande för cykelns attraktivitet.
Cykeln som trafikslag är också mer beroende av
en helhetssyn än andra transportslag.
Planera för ökad cykling

Elcykel har fått brett genomslag på senare år.
Cykling har därmed blivit ett alternativ för
fler och har inneburit att längre sträckor blivit
cykelbara. Hastigheten för cyklister har också
ökat och trafiksäkerheten på cykelbanorna bör
fortsatt vara i fokus. Cykelresan kan ha flera
syften och det är viktigt att det finns kapacitet
för såväl snabb arbetspendling som för cykel
resor med rekreationssyften.
Att elcykeln slagit igenom innebär att cykling
på det regionala och statliga vägnätet ökat
i betydelse och blivit ett alternativ för fler.
Cykelkopplingar mellan och inom orter på
landsbygden, servicesamhällen och bostadsorter
samt tätorter med cykelavstånd in till Halmstads tätort bör vara i fokus när investeringar
planeras. Även belysning av cykelvägar är en
viktig faktor att arbeta med då cykelvägar på
det regionala vägnätet ofta går parallellt med de
regionala vägarna, det vill säga vägar med tung
trafik i hög hastighet.
Cykelparkering är något som måste få ta större
plats i planeringen. Behovet av cykelparkeringar
ökar hela tiden och det finns exempel runt om
i staden där det etappvis skett utbyggnad av befintliga cykelparkeringar för att öka kapaciteten.
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Stärk de kollektiva resalternativen
De kollektiva resmöjligheterna i kommunen består av stadsbuss, regionbuss och tåg. Även flyg,
färja och samåkning kan ses som ett kollektivt
färdmedel, men i denna del fokuseras på just de
förstnämnda trafikslagen.
Busstrafik

I takt med att trafikflödena ökar så ökar också
bussens behov av prioriterad framkomlighet.
Bussen behöver bli mer konkurrenskraftig
gentemot bilen och de köbildningar som börjar
bli synliga i högtrafik påverkar också bussen då
denna står i samma köer. Det finns en potential
att flytta över resenärer från bil till kollektivtrafiken, men då måste restiden sänkas (i förhållande
till bilen), framkomligheten öka och utbudet
anpassas efter individen.
Många äldre och i vissa fall även personer med
funktionsvariationer är beroende av kollektivtrafik för att kunna ha tillgång till samhället,
särskilt om bilen inte är ett alternativ. Att resa
med kollektivtrafiken är mer än att bara att åka
med bussen. Resan består av flera sekvenser,
till exempel att planera resan, läsa tidtabell och
kliva på bussen och ta sig till busshållplatsen.
Alla dessa aktiviteter är en del av reskedjan och
begreppet ”hela resan-perspektivet” inkluderar
alla dessa delar. Planering av kollektivtrafiken
ska ske med ett hela resan-perspektiv.
Hållplatsutbyggnaden har systematiserats och
medel finns numer i såväl regional plan som i
den kommunala budgeten för detta ändamål.
Behoven är dock fortsatt stora. Hållplatsutbyggnaden behöver fortlöpa, växlas upp och
förstärkas.
Stadsbuss

På senare år har en justering av linjenätet för
stadsbusstrafiken skett, och inriktningen på arbetet har varit att antalet linjevarianter ska minska
och att linjerna skulle renodlas, rätas upp och
förenklas. Turutökningar har främst skett i de
starka stråken med flest resenärer. För att ytterligare kunna utveckla stadsbusstrafiken och skapa
en kapacitetsstark busstrafik som är anpassad till
den allt större och tätare staden behövs ett bra
turutbud på flertalet av linjerna, sänkt restid och
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en tydligare prioritering i gaturummet.
Att fokus för stadsbusstrafikens utveckling de senaste åren legat på att sänka restiden har fått till
följd att avståndet till hållplats har ökat då dessa
glesats ut. För vissa resenärsgrupper har detta
inneburit att systemet blivit mindre tillgängligt.
Det sociala perspektivet kan behöva stärkas i
kommande planering. Resbehoven behöver

tillgodoses för alla grupper. Som ett komplement till den snabba och effektiva busstrafiken
avsedd för arbetspendling kan ett mer yttäckande och nära system behöva utvecklas. Närhet
mellan hem och hållplats kan också bidra till att
upplevelsen av trygghet ökar.
Regionbuss

Resan med regionbuss behöver även den
utvecklas och restiden förkortas. Störst potential
till att snabba upp restiden med regionbussarna
finns inom tätorterna. Dels inom tätorterna
längs med linjerna men framförallt resan in mot
centrum. En knäckfråga här är närhet kontra
snabbhet.
Regionbusstrafiken har också den utvecklats på
senare år, och i stråken har linjevarianter renodlats och resan snabbats upp då antalet hållplatser
längs med linjen minskat. Utvecklingen bör fortsätta med samma inriktning. Att sänka restiden
och öka komforten, turutbudet, enkelheten och
pålitligheten är faktorer att arbeta vidare med.
För att hela Halmstads kommun ska vara en
attraktiv plats att bo på, och för att fler invånare
ska få möjlighet att välja bostadsort, är det viktigt att också busstrafiken utökas till våra olika
orter runt om i hela kommunen.
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Tåg

Tågtrafik är ett tidseffektivt och bekvämt sätt
att resa på. Genom att förkorta restiden kan
arbetsmarknader vidgas. Utbyggnad av Halmstad resecentrum är här en viktig del. Samtidigt
finns det en potential i att förstärka det hållbara resandet från tätorter utanför Halmstads
centralort och koppla upp dessa ytterligare
mot omlandet, både mot Halmstad och andra
centralorter längs med Västkustbanan. Kommunen planerar för nya tågstationer i Getinge
och Trönninge. Sedan tidigare finns även Åled
utpekad för en stationsetablering, men detta är
avhängigt Region Hallands långsiktiga inriktning för Halmstad-Nässjö järnväg. Planering för
att införa tågtrafik på Markarydsbanan pågår.

Hållbar samhällsutveckling med
en hållbar biltrafik
Resonemangen i detta avsnitt är tydligt
kopplade till utmaningen Transportsystemet
kan bromsa utbyggnadstakten.
Samhällsplaneringen en viktig faktor
Transportsystemet är sammanlänkat med
samhällsplaneringen och de olika trafikslagen
samspelar i hög grad. Hur vi utformar samhället
påverkar valet av resor. Ett nytt bostadsområde kan generera effekter långt utanför det
enskilda planområdet och inte sällan är det en

korsningspunkt eller en redan kritisk flaskhals
som påverkas. Därför bör utgångspunkten fortsatt vara att planera transportsystemet utifrån
ett helhetsperspektiv och att ingångsvärden i
denna planering bör vara målbaserad snarare än
prognosbaserad. Alla transportslag ska samsas
på samma begränsade yta, vilket också gör det
breddade systemperspektivet nödvändigt. Det
hållbara resandet ska prioriteras och följa som
en röd tråd från Plan för Transportsystemet ner
till genomförande.
Ett transportsnålt samhälle innebär bland annat
att bebyggelsen är tät och funktionsblandad;
daglig service ska finnas i närheten
av bostadsområdet, avstånden ska
vara korta och de hållbara färdsätten de smidigaste. Lösningar för de
respektive transportslagen i utformningsskedet bör bygga på tanken att
det ska vara lätt att göra rätt. I såväl
detaljplan som bygglov finns stora
möjligheter att styra mot de hållbara
färdsätten. I detta planeringsstadie
bestäms bland annat utformning samt
hur och på vilken yta de olika transportslagen ska samspela. Möjligheterna att bo i området utan bil påverkas
bland annat av vilken service som
finns i närområdet, standard på och
närhet till cykelparkeringar, tillgång
till bil- och cykelpool och möjlighet
att ta emot leveranser.

Prioriteringsordning mellan färdslag
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Viktiga faktorer som kan komma att påverka
valet av färdsätt är upplevelsen av trygghet samt
hur tillgängligt det är. Därför är det viktigt att
beakta dessa faktorer i det tidiga planeringsskedet. Genom en väl genomtänkt planering kan
det rätta valet också bli det lätta och självklara
valet.
Ett transportsystem för alla
Trygghet är ett komplext begrepp då det handlar
om den enskilda individens upplevelse. Otrygghet kan påverka människors vardag och även
påverka valet av färdsätt om vissa alternativ inte
upplevs som säkra och trygga. Trygghet och tillgänglighet i transportsystemet är en viktig faktor
som kommunen ska ha med i planeringen. Även
barn och ungas möjlighet att fritt kunna röra
sig i sitt närområde ska vägas in i planeringen
av attraktiva boendemiljöer. Genom att planera
för ett sammanhängande system med gång- och
cykelbana mellan hem, skola och andra platser
som unga vistas på så skapas förutsättningar
för denna grupp att fritt förflytta sig i kommunen. Att etablera hållbara resvanor som ung
kan innebära att resvanorna även tas med in i
vuxenlivet. Barnrättslagen började gälla 2020
och därmed blev detta perspektiv tydligare. Satsningar med fokus på barn och ungas möjlighet
till trygga och säkra förflyttningar leder också
till att kommunen upplevs som en attraktiv
boendekommun.
Transportsystemet ska vara jämställt, vilket
innebär att det ska utformas på ett sätt som
tillgodoser både kvinnors och mäns transportbehov. I Halmstad, likt övriga Sverige, reser
kvinnor i större grad hållbart än män. Gruppen
äldre invånare blir större och ett tillgängligt
transportsystem är en förutsättning för att
vissa grupper ska kunna använda det. Brister i
tillgänglighet får störst konsekvenser för resenärer som går, cyklar eller åker kollektivt. Hur vi
utformar transportsystemet spelar stor roll för
hur tillgängligt det blir för personer med olika
funktionsvariationer. Att planera för de svagaste
trafikantgrupperna innebär att nyttan ökar för
alla.
En hållbar biltrafik med tillräckligt god
framkomlighet
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Det finns inte en universallösning för allas resbehov. I delar av kommunen med långa avstånd
och mindre utvecklad kollektivtrafik kommer
bilen, och även eget ägande av bilen, fortsättningsvis vara en förutsättning för förflyttning
inom och till/från kommunen. Biltrafiken är en
viktig del av kommunens transportsystem och
för många människor också en förutsättning
att kunna förflytta sig. För att åstadkomma
en hållbar trafikutveckling som är effektiv och
fungerande behöver dock bilens roll förändras,
bilresorna sorteras och resvanorna bli annor
lunda.
Redan idag finns problem med trängsel, luftkvalitet, buller och barriäreffekter. Förbättrad
luftkvalitet och minskat buller sker bland annat
genom teknikutveckling, men det löser inte
trängselproblematiken eller barriäreffekterna av
biltrafiken. Oavsett vilket bränsle bilen går på så
tar den plats i gaturummet.
Rätt fart i staden och en tydlig hierarki

Halmstads kommun var en av de första kommunerna i Sverige att implementera Trafikverkets riktlinjer Rätt fart i staden. Riktlinjerna
bygger på principen att anpassa trafiksystemet
till stadens förutsättningar istället för det omvända. Detta arbete ska fortsätta, och klassificering av gaturummen utifrån funktion, karaktär
och utformning samt hur den bör förhålla sig
till den omgivande bebyggelsestrukturen ska ligga som grund i kommunens fysiska planering.
Biltrafiken ska erbjudas god framkomlighet där
det är önskvärt och begränsad framkomlighet
där andra kvalitéer önskas. Blåljusorganisationens framkomlighet är viktiga bitar att ha med i
detta arbete.
Kommande utbyggnad av vägnätet

Trimning av vägnätet har skett under senare år.
Som en del av grunduppdraget pågår en kontinuerlig trimning och optimering av gatunätet.
Detta ligger i linje med steg två i fyrstegsprincipen, optimering av vägnätet genom mindre ombyggnader och smärre åtgärder. Därutöver finns
behov av nya väglänkar för att avlasta gator med
stora trafikflöden redan idag och för att möjliggöra en omprioritering av gaturummen. I detta
sammanhang ingår ytterligare en förbindelse
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tvärs Nissan. I del 2 av Plan för Transportsyste
met, Transportplan 2050, beskrivs dessa länkar
mer ingående utifrån syfte och tänkt funktion i
systemet.
Som tidigare nämnts tyder mycket på att det
finns en inducerad trafikefterfrågan i centrala
Halmstad. Detta innebär i princip att om ny
kapacitet tillförs systemet så kommer biltrafiken att öka. Bilen blir mer konkurrenskraftig
gentemot de andra trafikslagen. Kapaciteten i
vägnätet kan komma att behöva utökas och det
blir viktigt att styra den tillkommande kapaciteten i önskvärd riktning.
Bilparkering ett sätt att styra

Det finns fortsatt god tillgång till parkering i
Halmstads stadskärna eller i anslutning till den.
Bilparkering är ett viktigt verktyg som kommunen har rådighet över. Tillgång till parkering
och prissättning av densamma är viktiga bitar i
hur konkurrenskraftigt bilägandet och bilkörandet upplevs gentemot andra färdsätt. Att aktivt
arbeta med bilparkering som ett verktyg för att
styra resvanor och beteenden är avgörande för
hur framgångsrik kommunen blir på att bygga
ett transportsystem för den allt större staden.
Prissättning och reglering spelar stor roll för efterfrågan på parkering och då också hur mycket
biltrafik det blir till en viss plats. Att styra med
prissättningen är också ett sätt att garantera
plats för de som behöver den mest. Kommunen
måste kunna erbjuda besökare av stadskärnan
god tillgänglighet i parkeringshus för att undvika söktrafik på gator i stadens centrala delar.

Ökad tillgänglighet för
näringslivet
Resonemangen nedan är tydligt kopplade till utmaningen Stärk tillgängligheten för näringslivet.
Tillgänglighet, kompetensförsörjning och
vidgade arbetsmarknader
Tåg

Utifrån perspektivet kompetensförsörjning och
vidgade arbetsmarknader är det viktigt att arbeta
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för att sänka restiden för persontågstrafiken på
Västkustbanan. Genom att sänka restiden kan
utbytet utökas med Göteborgsregionen och
Öresundsregionen. Det måste finnas tillräckligt
med kapacitet på Västkustbanan för att kunna
hantera tåg med olika snabbhet och syften.
Kopplingarna österut är även viktiga att arbeta
för, där såväl Markarydsbanan som Halmstad-Nässjö järnväg skapar tillgänglighet till och
från Halmstad. En förutsättning för att lyckas är
samplanering och dialog med såväl Trafikverket
som Region Halland.
Resecentrum fyller en viktig funktion, och att
erbjuda ett kapacitetsstarkt, attraktivt, tryggt
och tillgängligt resecentrum är en pusselbit i
att koppla upp sig mot omvärlden. Att arbetspendla längre sträckor kan bli mer attraktivt om
det är promenadavstånd mellan tågstation och
arbetsplats. Att vika mark för kunskapsintensiva
företag vid resecentrum kan öka upptagningsområdet för efterfrågad kompetens.
Flyg

Flygplatsen i Halmstad drivs och ägs av
Halmstads kommun sedan 2006. Boende och
verksamheter i Halmstad har mycket goda möjligheter att resa med flyg. Flygplatsen erbjuder
bland annat linjetrafik till och från Stockholm
och även en viss chartertrafik. För sträckan
Halmstad–Stockholm möjliggör flygplatsen en
resa över dagen utan allt för stor uppoffring.
Det går att åka tåg till Stockholm över dagen,
men resan tar lång tid vilket gör att det inte tilltalar ett större flöde av resenärer. Landvetter och
Kastrup är flygplatser i närheten som erbjuder
ett större utbud av flygdestinationer. Flyget är
ett energikrävande transportslag med negativ
klimatpåverkan. Halmstad City Airport har
arbetat aktivt med att minska miljöpåverkan genom att bland annat erbjuda operatörer bränsle
med inblandning av biobränsle. I flygbranschen
pågår en teknikutveckling och mindre eldrivna
flyg finns numer som försöksprojekt.
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Flygplatsen används också av samhällsnyttiga
flyg i form av samhällsskydd och beredskap samt
sjukvård och försvar. Sveriges enda luftvärnsregemente Lv6 ligger i Halmstad och för denna
verksamhet är flygplatsen en förutsättning.
I juni 2020 fattade Kommunfullmäktige
beslutet om att Halmstads kommun fortsatt ska
bedriva flygplatsverksamhet.
Godstrafik på järnväg och väg

Halmstad har goda kopplingar till omvärlden
genom såväl järnvägssystemet som vägsystemet.
Västkuststråket är ett centralt transportstråk för
näringslivets transporter i Sverige och en stor del
av den svenska importen och exporten passerar
det. Stråket utgörs av såväl Västkustbanan som
E6 och här går de största godsflödena. Godsflödena på de övriga två järnvägarna i kommunen
är också viktiga för godsets framkomlighet,
men flödena är mindre jämfört med Västkustbanan. Dessa banor kan även fylla en funktion
som omledning av godstrafiken vid störning
på bland annat Västkustbanan och Godsspåret
genom Skåne. Vid sidan av Västkuststråket har
även väg 25 samt väg 26 betydande flöden av
godstrafik. Kommunen har rådighet över anslutningsvägar och industrispår, och dessa delar bör
fortsatt utvecklas för att skapa en god helhet.
Markplanering är därmed en viktig faktor för
hur effektivt systemet blir. Företag med stora
godsflöden behöver placeras på lämplig mark
för att med enkelhet kunna ta del av systemet.
Det ska finnas möjlighet att styra godsflöden ut
mot det övergripande vägnätet och framförallt
mot järnvägsnätet utan allt för stor påverkan på
miljön och/eller kommunens boendeattraktivitet.
I takt med att kommunen växer blir transporter
i den mindre skalan, det vill säga transporternas
sista mil, allt viktigare att arbeta aktivt med.
Detta inte minst i kommunens centrala delar
där gaturummet inte är utformat för större
leveransfordon. Trafiksäkerhetsaspekter och
ett växande invånarantal driver på behovet av
samordning. En ökad mängd leveranser kopplat
till e-handel är också viktigt att ha med i detta
perspektiv. Kommunen har sedan många år
arbetat med att samordna sina egen
varuleveranser för att effektivisera flödena.
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Hur utmaningarna ska mötas

Sjöfart

Hamnen i Halmstad ingår i
koncernen Hallands Hamnar
AB som sedan 2012 är ett
gemensamt hamnbolag för
Varberg och Halmstad.
Den har ett attraktivt
läge mellan Oslo och
Hamburg samt en
strategiskt god placering
i Öresundsregionen.
Hallands Hamnar
Halmstad är en
fullservicehamn
som under de senaste åren har moderniserats och utvecklats betydligt. Hamnen är Sveriges största recyclinghamn,
en av de större hamnarna för stål-metaller och
en stor importhamn för bilar. Containerverksamheten är betydande och en viktig logistikfördel för det regionala näringslivet. Under de
senaste åren har ett arbete pågått med att klimatanpassa hamnen genom en marknivåhöjning.
Dessutom bygger och planerar kommunen för
Södra infarten som ökar hamnens koppling till
E6 och väg 15.
Det finns även planer på förbättringar i form av
längre kajer och en djupare farled vilket skulle
medge anlöp med större fartyg i den så kallade
Oceanhamnen. I och med Stena Lines återkomst i februari 2020 blev hamnen återigen en
brohamn. På färjelinjen Halmstad–Grenå utgörs
merparten av fordonen ombord av lastbilar, och
genom färjeförbindelsen växlas nyttan av Södra
infarten upp. Det finns fortsatta behov av utveckling av järnvägsinfrastrukturen till hamnen
för att skapa effektiva järnvägskopplingar.
Hamnen ligger centralt, och genom den stadsutveckling som pågår kommer staden allt närmre hamnens verksamhet, vilket gör det tänkbart
att hamnen på lång sikt kommer att behöva
lämna hamnområdet längs Nissan. Platsbristen i
hamnen kan medföra att omlastning mellan väg
och järnväg kan behöva ske utanför hamnens
område.
Att stärka Halmstad som destination
Som en del av destinationsutveckling är
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tillgänglighet till platser en viktig del. Färjeförbindelsen mellan Halmstad och Grenå är ett exempel på hur destinationen kan stärkas. Färjan
blir en del av kommunens transportsystem och
därmed stärks tillgängligheten till kommunen,
vilket kan bidra positivt till besöksnäringen i
kommunen och regionen. Då Halmstad är en
sommardestination som omges av vatten kan
det vara intressant att utveckla ytterligare möjligheter att resa med båt, fast i en mindre skala
och under sommarhalvåret.
Att fortsätta utveckla och möjliggöra för cykelturism i kommunen är ytterligare en åtgärd som
kan stärka destinationen Halmstad och Halland.
Kattegattleden går längs med Västkusten och
numer ligger fokus på att driva leden som ett
besöksnäringsprojekt snarare än som ett infrastrukturprojekt. Utöver Kattegattleden finns
Cykelspåret/Hallands inland, Banvallsleden och
Hylteslingan. Utveckling av dessa leder sker tillsammans med Region Halland och Trafikverket
då delar av dem inte utgör kommunens vägnät.
Utöver de stora cykellederna finns kortare alternativ i form av de lokala cykellederna Laxaleden
och Tylösandsleden.
Att paketera besöksmål och utveckla rutter
i kommunen, kanske även tillsammans med
grannkommunerna, är ett annat sätt att stärka
besöksnäringen. Här kan kollektivtrafiken fylla
en viktig funktion, främst under sommarmånaderna. Även här krävs dialog med Region
Halland som är kollektivtrafikmyndighet i länet.

Stärk Halmstad i regionen
Resonemangen nedan är tydligt kopplade till utmaningen Halmstad – en del av tillväxtregionen
Halland.
Samverkan och samplanering
Transportsystemet består av flera delar, där det
statliga och enskilda vägnätet är viktiga bitar att
arbeta med. Då kommunen inte har rådig-het
över det statliga vägnätet och inte heller över
järnvägarna är det viktigt med fortsatt
samverkan med såväl Trafikverket som Region
Halland. Investeringar här är tydligt kopplade
till den nationella och den regionala infrastrukturplanen och därmed också till kommande
påverkansarbete.
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Halmstads placering i en region där i princip
alla de halländska kommunerna växer innebär
att funktionen som residensstad inte är lika
tydlig som för andra städer i samma storlek. Det
finns ett behov av att tydliggöra brister, behov
och åtgärder i transportsystemet som bidrar till
fortsatt utveckling och tillväxt av Halmstad.
Sedan 2012, då Lag om kollektivtrafik trädde
ikraft, är Region Halland kollektivtrafikmyndighet och ensam ägare med budget- och utvecklingsansvar för kollektivtrafiken i Halland.
Detta innebär att kommunens roll och mandat
för utvecklingen av kollektivtrafiken i
kommunen har förändrats. För att
bebyggelseplanering och
kollektivtrafikutveckling ska gå i takt behövs ett
långsiktigt, ökat samarbete mellan den lokala
och regionala nivån.
För det enskilda vägnätet finns behov av att
se över om nyttan är större än enbart enskild.
Främst gäller detta vägar som är viktiga för
gång, cykel och kollektivtrafik i orter där kommunalt huvudmannaskap inte råder. Här kan
det finnas behov av att se över huvudmannaskapet på viktiga väglänkar för att kommunen ska
kunna styra och utveckla i önskvärd riktning.

Del 2: Transportplan mot 2050
Plan för Transportsystemet består av två delar: del
1, Transportstrategi mot 2050, samt del 2,
Transportplan mot 2050.
Denna första del av Plan för Transportsystemet,
Transportstrategi mot 2050, identifierar dagens
och framtidens utmaningar för transportsystemet i Halmstad. Här förs övergripande resonemang om hur de identifierade utmaningarna
ska mötas.
I del 2, Transportplan mot 2050, fördjupas
resonemangen, de blir mer detaljerade och
geografiska genom planeringsinriktningar som
beskriver utvecklingen per transportslag. Här
specificeras vilken typ av åtgärd som
rekommenderas och/eller om fortsatt utredning
krävs för att beslut om genomförande ska kunna
fattas.
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Underlag
• Aktualitetsöversyn av framtidsplan 2030, Halmstads kommun 2018
• Barnombudsmannen.se – Barnrättslagen
• Boverket.se – Ekosystemtjänster
• Boverket.se – Parkering – ett effektivt verktyg för hållbar stadsutveckling
• Cykelplan 2017, Halmstads kommun 2017
• Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter
– en nationell godstransportstrategi, Regeringskansliet 2018
• Extra.lansstyrelsen.se – Nationell-emissionsdatabas
•F
 n.se/glokalasverige
•F
 ossilfritt-sverige.se/utmaningar/transportutmaningen
• Framtidsbild 2030 – strategisk översiktsplan för Halmstads kommun,
Halmstads kommun 2015
 almstad.se
•H
• Handlingsprogram för Hållbara transporter 2030, Halmstads kommun 2012
• Näringslivets transporter i Halland – nuläge och framtidsutblick, Region Halland 2016
• Omvärldsanalys för Halmstads kommun, Kairos Future 2019
• Regeringen.se/artiklar/2019/03/ – Ett jämställt transportsystem
• Regional cykelplan för Halland 2015–2025, Region Halland 2015
• Regional Infrastrukturplan 2018–2029, Region Halland 2017
• Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Halland 2016-2019, Region Halland 2016
• Resvaneundersökning 2018 Halmstad, Koucky & Partners 2018
• Rätt fart i staden – hastighetsnivåer för en attraktiv stad, SKL och Trafikverket 2008
• Strategisk plan 2019–2023, Halmstads kommun 2019
• Styrmedelsbiblioteket – Verktyg för gods i tätort, SKL 2015
• Trafiksäkerhetsplan, Halmstad kommun 2015
•T
 rafikverket.se
• Transportstyrelsen.se – Strada uttagswebb
• Vgregion.se – forskning, fysisk aktivitet och stress
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Antagande av plan för transportsystemet del 1:
transportstrategi mot 2050
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Plan för transportsystemet del 1: transportstrategi mot
2050.
Ärendet
Kommunfullmäktiges Plan för transportsystemet består av två delar där denna del, som
kallas Transportstrategi mot 2050, utgör första delen av två. Här identifieras sex
utmaningar för transportsystemet i kommunen. I denna del återfinns också en
redovisning av målbild, samt resonemang kring hur de identifierade utmaningarna ska
hanteras. Efter att samrådet genomförts har en analys av hur transportplanen som
helhet bidrar till att uppfylla Agenda 2030 tillkommit i transportstrategin.
Halmstad är en kommun som växer med målsättningen att ha beredskap för 23 000 nya
bostäder år 2050. Detta kommer att påverka transportsystemet i hög utsträckning.
Därmed fanns också behov av att uppdatera kommunens Handlingsprogram för hållbara
transporter som antogs av kommunfullmäktige under 2012. En anpassning till de nya
förutsättningarna behövdes. Som ett led i detta beslutade kommunstyrelsen 2018-09-11
§ 225 att ge i uppdrag att uppdatera programmet.
Plan för Transportsystemet består av två delar, del 1 Transportstrategi mot 2050 och del
2 Transportplan mot 2050. Kommunstyrelsen tog ett inriktningsbeslut för del 1;
Transportstrategi mot 2050 (2019-10-15 § 262). Därmed startade arbetet med att ta fram
del 2, Transportplan mot 2050. Plan för Transportsystemet har tagits fram parallellt med
den kommunomfattande översiktsplanen (Framtidsplan 2050), då den fysiska
utvecklingen påverkar transportsystemet i hög grad.
En tydlig utgångspunkt för Plan för transportsystemet är att trots att kommunen tillför
vägkapacitet och bygger ut vägar för motortrafik så kommer dessa insatser inte vara
tillräckliga. Utifrån de geografiska utmaningar som finns i Halmstad, så går det inte
tillföra vägkapacitet i samma utsträckning som skulle behövas för att tillgodose resbehov
för 23 000 bostäder om resvanorna ser ut som de gör idag (enligt resvaneundersökning
genomförd 2018). För att möjliggöra en utveckling så behöver fokus läggas på de
hållbara och yteffektiva transportslagen. En målstyrd planering är ett måste för att
kunna hantera den kraftiga befolkningstillväxten som utgör utgångspunkt för den
fysiska planeringen.
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Länkar för biltrafik behöver tillkomma med främsta syfte kunna hantera de ökade
flödena av motortrafik och möjliggöra för en omfördelning av trafikflöden för att
kunna prioritera de mer yteffektiva färdsätten.
Då transportplanen är en precisering av översiktsplanen i avseende transportsystemet
bedöms konsekvenserna för översiktsplanen och Plan för Transportsystemet utifrån en
helhet. Kommunledningsförvaltningen anser att konsekvensbedömningen av
översiktsplanen inkluderar konsekvensbedömning av transportsystemet.
Majoriteten av inkomna synpunkter under samrådstiden berör Plan för transportsystemet del
2: transportplan mot 2050, förändringar i denna del har därmed framför allt bestått av en
fördjupad analys kring måluppfyllnad av Agenda 2030.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsen, 2021-10-12, KS § 251
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2021-09-28, KSU § 152
Kommunstyrelsens utskott, 2021-09-07, KSU § 140, KPLU § 105, KTHU § 79
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2021-05-18, KSU § 108
Kommunstyrelsen, 2020-11-03, KS § 293
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2020-10-20, KSU § 182
Kommunledningsförvaltingen, samhällsbyggnadskontoret i samverkan med
teknik- och fastighetsförvaltningen. En förvaltningsövergripande projektgrupp har även
getts tillfälle att delta.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Plan för transportsystemet del 1: transportstrategi mot
2050.
Yrkanden
Henrik Andersson (C) och Håkan Björklund (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Håkan Björklund (C) yrkar, i det fall Tania Bengtsson (V) lägger likalydande yrkanden
som i kommunstyrelsen, bifall till yrkande 2, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18 och 23.
Tania Bengtsson (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i Plan
för transportsystemet del 1:
1. att på sidan 4 i rutan med utmaningarna ändra så att punkten Minska trafikens negativa
konsekvenser på miljö och människors hälsa sätts först av punkterna.
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2. att på sidan 8 under rubriken Global nivå före första stycket lägga till en mening som
lyder: Halmstad ska uppfylla sin del av Parisavtalet om att den globala temperaturökningen ska
hållas långt under 2 grader och vi ska arbeta för att den ska stanna vid 1,5 grader.
3. att Utmaning 6 Trafikens negativa konsekvenser på miljö och hälsa läggs in först bland
utmaningarna.
4. att på sidan 12 i andra kolumnen stryka Österskans och i meningen Staden växer...
5. att på sidan 15, under Utmaning 4, rubriken Kompetensförsörjning och vidgad arbetsmarknad,
i första stycket stryka meningarna som lyder: Här fyller Halmstad City... till buller.
6. att på sidan 16 under rubriken Utmaning 6 ersätta ingressen med följande text:
Klimatfrågan är avgörande för vår gemensamma framtid. Transportsektorns negativa konsekvenser på
miljön är idag uppenbara. En utmaning är att hantera och kraftigt minska de negativa konsekvenser
som transportsystemet bidrar till.
7. att på sidan 16 under rubriken Minska klimatpåverkande utsläpp ändra sista meningen så
att denna lyder: Med energieffektivare fordon och ökad andel förnybara bränslen har utsläppen
minskat de senaste åren, men för att nå riksdagens mål för 2030 och uppfylla Halmstads del av
Parisavtalet krävs stora insatser.
8. att på sidan 16 under rubriken Ett förändrat klimat ändra sista meningen så att den
lyder: Den negativa miljöpåverkan från trafiksystemet måste minskas drastiskt, samtidigt...
9. att på sidan 17 under rubriken Folkhälsa, trafiksäkerhet och jämlikhet andra kolumnen,
tredje stycket, ändra i andra meningen så att denna lyder: Transportsystemet ska vara
utformat så att både män och kvinnor, pojkar och flickor, ska kunna ta del av transportsystemet på
jämlika och jämställda villkor.
10. att på sidan 18 under Hur utmaningarna ska mötas lägga rubriken Gynna de hållbara,
yteffektiva och aktiva transportslagen först.
11. att på sidan 18 under rubriken Planer med fyrstegsprincipen i sista stycket ändra
meningen så den lyder: Halmstad ska vara en innovativ kommun som använder smarta lösningar
för att begränsa och minska klimatpåverkan.
12. att på sidan 19 under rubriken Resvanor behöver brytas i första stycket ändra meningen
För att omställningen till... så att meningen lyder: För att omställningen till ett hållbart samhälle
ska vara möjlig räcker det inte enbart med infrastrukturåtgärder, utan dessa måste kompletteras med
åtgärder som påverkar vårt resebeteende och val av färdsätt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-10-28

Sida
4(7)

13. att på sidan 19 under rubriken Resvanor behöver brytas efter första stycket lägga till
följande text: Även om det framförallt är regionen som genom Hallandstrafiken har stort inflytande
över kollektivtrafiken, är det kommunens inriktning att använda sig av sänkta taxor som verktyg i
kollektivtrafiken för att få fler att åka kollektivt och premiera dem som redan idag reser hållbart.
14. att på sidan 19 under rubriken Resvanor behöver brytas sist i första stycket lägga in
följande mening: I Halmstads kommun ska en ökad andel av befolkningen i framtiden inte behöva
förlita sig på personbilen för att förflytta sig i vardagslivet.
15. att på sidan 20, sist i första stycket lägga till: Kommunen som arbetsgivare kan uppmuntra
till hållbart resande för personalen genom exempelvis olika erbjudanden kopplat till hållbara
transportmedel.
16. att på sidan 21 under rubriken Busstrafik i första stycket ändra sista meningen Det
finns en potential... så att den lyder: Det finns en stor potential att flytta över resenärer från bil till
kollektivtrafiken, men då måste restiden sänkas (i förhållande till bilen), framkomligheten och
tillgängligheten öka, utbudet anpassas efter individen samt taxorna sänkas.
17. att på sidan 21 under rubriken Busstrafik i andra stycket ändra första meningen så den
lyder: Många grupper, bland annat många äldre, och personer med funktionsvariationer, men också
barn och unga och vuxna utan bil är beroende av kollektivtrafik...
18. att på sidan 22 under rubriken Samhällsplaneringen som viktig faktor i andra kolumnen,
andra stycket ändra sista meningen Möjligheterna att bo i... så att den lyder: Möjligheterna att
bo i området utan bil påverkas bland annat av vilken service som finns i närheten, standard på och
närhet till cykelparkeringar, närhet och tillgång till kollektivtrafik, tillgång till bil- och cykelpool samt
möjlighet att ta emot leveranser.
19. att på sidan 23 ändra rubriken så att den lyder: En hållbar biltrafik med tillräcklig
framkomlighet.
20. att på sidan 24, under rubriken Kommande utbyggnad av vägnätet, ersätta sista meningen
med: Viktigt att påpeka är att den ökade kapaciteten av vägnätet som kan behövas syftar till att
omfördela trafiken, exempelvis från stadskärnan. Det är avgörande att styra den tillkommande
kapaciteten i önskvärd riktning.
21. att på sidan 24 under rubriken Bilparkering ett sätt att styra stryka första meningen och
istället lägga in följande text: De hållbara, yteffektiva och aktiva trafikslagen ska prioriteras i
centrum. Det ska också finnas tillgång till parkering i Halmstads stadskärna för dem som har behov
av detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-10-28

Sida
5(7)

22. att på sidan 24 under rubriken Flyg stryka stycket och istället lägga in följande text:
Halmstads kommun ska avveckla det kommersiella flyget. Att ha en kommunal flygplats med
kommersiellt flyg är inte hållbart för klimatet. Halmstads kommun måste därför, tillsammans med
andra aktörer, driva frågan om utökad kapacitet och snabbare transport på järnväg samtidigt som man
skapar förutsättningar för att vid behov resa från Ängelholm Helsingborg airport. Det har under
pandemin blivit tydligt att digitala möten i mycket större utsträckning kan användas istället för fysiska
möten, och behovet av en kommersiell flygplats minskar dessutom därför.
23. att på sidan 26 under rubriken Samverkan och samplanering i andra kolumnens andra
stycke sist lägga till: Hur Kollektivtrafiken och Hallandstrafiken kommer att vara organiserad, och
vilka prioriteringar man kommer att göra i framtiden vet vi dock inte helt säkert idag. Det ligger dock
på kommunens ansvar att vara en ansvarsfull part i diskussioner med Hallandstrafiken, och arbeta för
att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet kommer vara utgångspunkter för kollektivtrafiken.
Ola Nilsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt Tania Bengtssons (V)
samtliga yrkanden.
Ola Nilsson (MP) yrkar att alla skrivningar om motortrafikförbindelse över/under
Nissan tas bort i Plan för transportsystemet del 1.
Lovisa Aldrin (L) yrkar bifall till Tania Bengtssons (V) yrkande 2, 11, 12 och 17.
Beslutsgång
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Ordföranden (M) prövar Tania Bengtsson (V) med fleras yrkande 2, 11, 12 och 17
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå dessa.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för avslag till Tania Bengtsson (V) med fleras yrkande 2, 11, 12 och 17.
Nej-röst för bifall till Tania Bengtsson (V) med fleras yrkande 2, 11, 12 och 17.
Vid omröstningen avges 51 ja-röster, 19 nej-röster och 1 frånvarande allt enligt
omröstningslista 1, § 83.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Tania Bengtsson (V) med fleras yrkande 2, 11, 12
och 17.
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Ordföranden (M) prövar Tania Bengtsson (V) med fleras yrkande 6, 7, 8, 18 och 23
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå dessa.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för avslag till Tania Bengtsson (V) med fleras yrkande 6, 7, 8, 18 och 23.
Nej-röst för bifall till Tania Bengtsson (V) med fleras yrkande 6, 7, 8, 18 och 23.
Vid omröstningen avges 55 ja-röster, 15 nej-röster och 1 frånvarande allt enligt
omröstningslista 2, § 83.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Tania Bengtsson (V) med fleras yrkande 6, 7, 8,
18 och 23.
Ordföranden (M) prövar Tania Bengtsson (V) och Ola Nilssons (MP) yrkande 1, 3, 4, 5,
9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 och 22 och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar
att avslå dessa.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för avslag till Tania Bengtsson (V) och Ola Nilssons (MP) yrkande 1, 3, 4, 5, 9,
10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 och 22.
Nej-röst för bifall till Tania Bengtsson (V) och Ola Nilssons (MP) yrkande 1, 3, 4, 5, 9,
10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 och 22.
Vid omröstningen avges 63 ja-röster, 7 nej-röster och 1 frånvarande allt enligt
omröstningslista 3, § 83.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Tania Bengtsson (V) och Ola Nilssons (MP)
yrkande 1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 och 22.
Ordföranden (M) prövar Ola Nilssons (MP) yrkande att ta bort skrivningar om
motortrafikförbindelse över/under Nissan och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar att avslå detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för avslag till Ola Nilssons (MP) yrkande.
Nej-röst för bifall till Ola Nilssons (MP) yrkande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-10-28

Kommunfullmäktige
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Vid omröstningen avges 66 ja-röster, 4 nej-röster och 1 frånvarande allt enligt
omröstningslista 4, § 83.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Ola Nilssons (MP) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.
_______
Justeringsdag

2021-11-01

Sekreterare

................................................
Eda Kalatch

Ordförande

.................................................
Andreas Bergman

Justerare

.................................................
Anna Fallkvist

Justerandes signatur

..................................................
Carin Jacobsson

Utdragsbestyrkande

