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SAMRÅD OM CENTRUMUTVECKLINGSPLAN 2050 –
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS CENTRUM
Förslag till fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum - Centrumutvecklingsplan
2050 beslutad den 12 oktober 2021 är på samråd under perioden 1 november 2021 till 16
januari 2022
Centrumutvecklingsplan 2050 är en digital fördjupad översiktsplan och lämpar sig bäst att
läsa i det digitala formatet. Ta del av planförslaget via länken:
https://centrumutvecklingsplan2050.halmstad.se
Den digitala fördjupade översiktplanen för Halmstads centrum kan även nås eller via
kommunens hemsida www.halmstad.se. Här finns också en sammanfattning av planen och
samtliga handlingar som pdf dokument.
Centrumutvecklingsplan 2050 handlar om hur kommunens mark- och vattenområden i
centrumområdet ska användas och visar på kommunens fysiska utveckling fram till år 2050.
I inledande del beskrivs tre utvecklingsstrategier som ska genomsyra den fysiska planeringen
i centrum: Variera - ett blandat centrum, Länka - ett nära centrum och Synliggöra - ett
karaktärsrikt centrum.
Planförslaget omfattar bland annat att mark för 3200 nya bostäder pekas ut, liksom olika typer
av åtgärder för att klimatsäkra centrumområdet. Satsningar på grönytor och mötesplatser
beskrivs också i planen. Vidare pekar planen ut stråk för alla transportslag med lägen för nya
broar över Nissan och trygga förbindelser över eller under järnvägen.

Samråd för fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum
CENTRUMUTVECKLINGSPLAN 2050
Remisstid: 1 november 2021 – 16 januari 2022
Handläggare: Louise Järnek

tel. 0766-96 13 56

E-post: louise.jarnek@halmstad.se
Svar senast 16 januari 2022

Förslaget har godkänts för samråd av kommunstyrelsen 2021-10-12 §250
Centrumutvecklingsplan 2050 är en digital fördjupad översiktsplan och lämpar sig bäst att
läsa i det digitala formatet. Ta del av planförslaget via länken:
https://centrumutvecklingsplan2050.halmstad.se eller via kommunens hemsida
www.halmstad.se.
Samrådet omfattar även ”Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning” för den
fördjupade översiktsplanen. Detta dokument är en del av den fördjupade översiktsplanen för
centrum och finns tillgänglig där planen finns.
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter och besvaras i en samrådsredogörelse.
Planförslaget kommer att omarbetas inför nästa skede, granskningen, då planen ställs ut på
nytt. Det är dock värdefullt om ni meddelar eventuella synpunkter redan nu i samrådet.
Kan slutligt yttrande inte avges i tid önskas ett preliminärt yttrande (tjänsteperson, utskott, ej
justerat protokoll etc).

Svar ska vara inlämnat senast den 16 januari 2022 till kommunstyrelsen, Box 153, 301 05 Halmstad.
Om svar skickas med e-post:
Välj ”Diarium KS” om ni har Outlook
Övriga sänder e-posten till ”kommunstyrelsen@halmstad.se”
Märk svaret ”Centrumutvecklingsplan 2050”
□ har inget att erinra mot föreslagen åtgärd
□ erinran enligt bifogad skrivelse (Skicka alltid tillbaka denna blankett med yttrandet)
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