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Svar senast 18 maj 2015

Förslaget har godkänts för samråd av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den

25 mars 2015.

Ärendet handläggs med så kallat normalt planförfarande. Det innebär att ett planförslag

senare kommeratt skickas ut för granskning. Det är viktigt att ni meddelar eventuella

synpunkter redan nu.

Kan slutligt yttrande inte avges i tid önskas ett preliminärt yttrande (tjänsteman, utskott, ej

justerat protokoll etc).

OBS!
Aktuella detaljplaner finns även på Halmstads kommuns hemsida

www. h al mstad. se/Byg ga& Bo/Detaljpl ane r/Aktu e I la planer

Svar ska vara inlämnat senast 18 maj 2015 till Kommunstyrelsen, Box 153, 301 05

Halmstad.

Om svar skickas med e-post:
Välj "KS diarium" om ni har Outlook.
Öviiga sänder e-posten till "kommunstyrelsen@halmstad.se"

n har inget att erinra mot föreslagen åtgärd
gierinraä enligt bifogad skrivelse (Skicka alltid tillbaka denna blankett med yttrandet)
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Halmstads Naturskyddsförenings synpunkter på detaljplan Fyllinge
20:393, lV kvadranten, nytt bostadsområde i Fyllinge.

Halmstads Naturskyddsftirening (HNF) har tagit del av detaljplan gällande Fyllinge

20:393.

HNF tycker planen som helhet ärbramed ett helhetstiink kring miljö, trafik och

boendeftirhållandena. Såirskilt den väl genomt2inkta trafikplaneringen ftir att minimera

biltrafik tycker HNF är bra.

HNF har nägra synpunkter på detaljer i planen:

o Finns det några planer pä attflytta eller gräva ner högspiinningsledningen som går i
direkt anslutning till det planerade området? Elektromagnetisk påverkan på måinniskor

iir inte fullt utrett men bör kanske beaktas vid byggnation av nya områden.

. Byggnation på värdefull åkermark bör alltid undvikas vilket inte görs i och med

byggande av detta område. HNF har läst argumenten i planen och accepterar att det

ändå blir byggnation. HNF vill tindå påpeka att Halmstads kommun måste tatagi
frågan om resonemanget i Framtidsplan 2030 skall bli troviirdigt genom att forslagsvis

bygga nya områden i kommunens mindre orter där det finns möjlighet att bebygga

andra markslag.

o Att två av de biotopskyddade måirgelhålerna inom området måste bebyggas p.g.a.

praktiska omstiindigheter accepterar HNF. HNF vill att hanteringen av de kvarvarande

miirgelhålerna blir på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden i dessa bevaras.

Märgelhålor inom grannområdet Gytlebolet, tredje kvadranten, har behandlats på ett

dåligt sätt och fått ett parkliknande utseende. HNF vill att kommunen kontaktar

biologisk expertis ftir att fa vägledning om hur märgelhålornas biologiska värden

bevaras på ett bra sätt.

Halmstads Natu rskydQsförening

Ordförande


