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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

SAMRÅDSFÖRFARANDE  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 december 2018 att förslaget skulle sändas ut på 

samråd. Samrådshandlingar har skickats till berörda myndigheter och fastighetsägare. 

Eventuella synpunkter skulle vara inlämnande senast den 1 mars 2019. Allmänt samrådsmöte 

hölls den 19 februari 2019. Samrådsmöte med Länsstyrelsen har skett den 30 januari  2019.  

 

Totalt har 22 skrivelser kommit in, varav 4 från statliga myndigheter, 7 från kommunala 

nämnder eller styrelser, 6 från övriga myndigheter, bolag och organisationer, 3 från 

intresseföreningar och 3 från allmänheten. 

SYNPUNKTER UTAN ERINRAN 

Nedan nämnda remissinstanser har lämnat in yttranden utan erinran.  

 
Barn- och ungdomsnämnden 

E.ON Energidistribution AB 

Kommunstyrelsen 

Kulturmiljö Halland 

Laholmshem AB 

Lantmäteriet 

Svenska kraftnät 

Södra Hallands Kraft El 

Villaägarna i södra Halland 

Weum Gas AB 

SYNPUNKTER FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Länsstyrelsen 

 

Gällande regleringar 

Planområdet gränsar till riksintresse för kulturmiljö. ”Motiveringen till riksintresset är 

”ett odlingslandskap i centralbygd”. Fullåkersbygden med dess alléer och 

märgelgravar. Exempel är storgårdarna Skottorp och Dömestorp som finns 

omnämnda redan på 1400-talet. De har i hög grad påverkat utvecklingen i bygden. I 

länsstyrelsens granskningsyttrande över Laholms kommuns översiktsplan 

Framtidsplan 2030, där möjlig exploatering pekas ut inom det aktuella 

planprogramområdet, står att riksintresset är beroende av landskapsbilden runt 

riksintresset. Beroende på utformning av tillkommande exploatering i områdena kring 

Skottorp, kan riksintresset komma att skadas. Länsstyrelsen bedömer dock i sitt 

granskningsyttrande att sannolikheten är liten.”  

 

Riksintresse för totalförsvaret, påverkansområde med särskilt behov av hinderfrihet, 

bedöms inte påverkas. 

 

I översiktsplanen Framtidsplan 2030 beskrivs att öppnandet av en ny station i 
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Hemmeslöv kommer att göra samhället mer attraktivt för nya bostäder eftersom det 

skapar goda förutsättningar för pendling och kommunikation. Den utveckling som 

sker ska utformas med stor omsorg för ortens specifika förutsättningar och rumsliga 

kvaliteter. Området är utpekat i översiktsplanen som ett utvecklingsområde. 

 

Planprogramområdet är sedan tidigare inte detaljplanelagt. 

 

 

Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken 

(1) Betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets genomförande inte kan 

komma att innebära en betydande miljöpåverkan. 

 

(2) Hälsa och säkerhet 

Swedegas rekommendationer samt gällande föreskrifter ska följas inom 

planprogramområdet. 

 

(3) Strandskydd 

Dagvattendammen i södra delen av programområdet kommer att anläggas för att 

omhänderta dagvatten från det planerade området. Dammen omfattas inte av 

strandskydd innan den anläggs. Norra delen av programområdet ligger inom 100 meter 

från damm/märgelhåla norr om området. Kommunen bör i planprogrammet redovisa 

hur bedömning av strandskyddet gjorts med avseende på denna damm. I 

programbeskrivningen, s. 13 anges endast att planområdet inte berörs av strandskydd. 

 

(4) Naturvärden 

Vid framtagande av detaljplaner inom området för planprogrammet ska förekomsten 

av skyddade biotoper enligt 7 kap. miljöbalken hanteras som en 

planeringsförutsättning och utformningen av ny bebyggelse m.m. ska anpassas med 

hänsyn till dessa.  

 

De befintliga naturvärden och biotoper som är viktiga för spridning av djur och växter 

bör identifieras inom programområdet och länkas samman. Skyddsåtgärder för att 

minska exploateringens negativa påverkan på möjligheten för växter och djur att 

sprida sig i området bör arbetas in i planprogrammet och säkerställas i kommande 

detaljplaner. En inventering av skyddade och rödlistade arter behöver utföras i 

området samt en bedömning av påverkan på dessa. 

 

(5) Dagvatten 

I planbeskrivningen anges att dagvatten behöver ses över, att möjligheten för 

anslutning av spillvatten behöver utredas och för att dricksvatten ska kunna anslutas 

krävs vissa anläggningar och förutsättningar. Dessa frågor behöver tas tag i och inte 

skjutas på framtiden då VA-frågor tar tid och kräver långsiktig planering. Går det att 

lösa? Om inte med dagens förutsättningar, vad krävs för att det ska gå att lösa? Det 

kommunövergripande perspektivet behöver finnas avseende VA - planering. 

 

Det planeras för 300–400 nya bostäder, detta innebär att stora ytor kommer att 

hårdgöras i samband med att det byggs bostäder, vägar m.m. Eftersom områdena idag 

mestadels utgörs av åker- och naturmark så kommer byggnationerna medföra ökade 

mängder dagvatten som behöver omhändertas. De övergripande beräkningarna visar 

att avrinningen från planområdet kommer öka med ca 3 gånger efter exploatering av 

området. Det planeras att det fördröjda dagvattnet från planområdet kan anslutas till 
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det befintliga dagvattensystemet, men anslutningsflödet får inte överstiga det utflöde 

som härrör från åkermarken idag. Det är viktigt att det till detaljplaneskedet tas fram 

en dagvattenhantering som klarar av att ta hand om de ökade mängderna dagvatten 

som kommer behöva omhändertas. Vid planläggning av nya områden bör man sträva 

efter att avrinningen ska motsvara den naturliga avrinningen. Länsstyrelsen 

förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten. I den nordöstra delen av 

planområdet uppkommer översvämningsproblem redan vid 10 mm regn, detta område 

ämnar sig inte för dagvattenhantering p.g.a. det ligger inom 

vattenskyddsområdets sekundära zon. 

 

Under rubriken Värme anges att kommunens ambition för området är att den 

tillkommande bebyggelsen ska ha en hållbar energiförsörjning. Länsstyrelsen anser att 

kommunen även bör ta upp frågan om hållbar vatten- och avloppsförsörjning såsom 

kretsloppsanpassning, låg vattenförbrukning och omhändertagande av dagvatten. 

 

(6) Vattenverksamhet 

Bestämmelser om vattenverksamhet finns i 11 kap. miljöbalken och i lagen med 

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812). Åtgärder som innebär t.ex. 

avvattning av mark eller grävning i vattenområde utgör vattenverksamheter som 

kräver ett tillstånd eller en anmälan. 

Vid avledning av dagvatten till nedströms liggande vattenområden, såsom diken eller 

andra vattenområden, är det viktigt att ägare till sådana vattenanläggningar eller - 

områden kontaktas och att dessa medger eventuella ökade flöden eller påverkan på 

vattenanläggningar utanför planområdet. Om en överenskommelse med ägare till 

vattenanläggningar som påverkas av t.ex. ökade flöden inte kan träffas kan frågan 

behöva tillståndsprövas i domstol. Om ett dikningsföretag berörs krävs i regel 

omprövning om man ändrar företagets båtnadsområde eller flödesmängder till 

företaget. 

 

(7) Klimat 

I ett framtida klimat förväntas en ökning av kraftiga skyfall ske. Dessa kan innebära att 

mer föroreningar sätts i omlopp och att dagvatten infiltrerar på mindre lämpliga platser 

när dagvattensystem och fördröjningsmagasin översvämmas. Därför är det av yttersta 

vikt att dessa dimensioneras utifrån kraftiga nederbördssituationer. Något som är 

särskilt viktigt att ta hänsyn till när ytor som tidigare varit åkermark görs om till 

hårdgjorda ytor i ett område där en vattentäkt är belägen. De områden som redan idag 

är problematiska förväntas få ytterligare problem på grund av klimatförändringarna. 

Hur detta ska hanteras bör tydliggöras efter den fortsatta geotekniska undersökningen 

av grundvatten. Dagvattenflöden upp till åtminstone 100-års regn bör studeras i 

detaljplaner, så att man kan se vart vattnet tar vägen vid större regn och utforma 

planerna så att vattnet inte ställer till skada. Kommunen bör sedan ta ställning till vad 

de anser är en acceptabel risknivå. Klimatförändringarna kommer även att bidra till en 

högre medeltemperatur och därmed ökar sannolikheten för värmeböljor. Detta 

kommer att leda till ett ökat kylbehov. Det bör tydliggöras i planen att detta kylbehov 

utförs så att inte klimatförändringarna förvärras. Gröna och blå lösningar bör förordas 

framför tekniska lösningar. Här är det också viktigt att ta hänsyn till 

skyddsföreskrifterna för det sekundära skyddsområdet för vattentäkten. Vidare bör det 

tydliggöras i planen att det finns både anslutning och kapacitet för dricksvatten även i 

ett förändrat klimat. 

 

En av värmekällorna som omnämns är bergvärme. Brunnsborrning för bergvärme kan 
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skapa en ny spridningsväg för föroreningar och kan orsaka otjänligt dricksvatten i 

täkten. Skyddsföreskrifterna ska följas även när klimatförändringarna inträffar, vilket 

behöver förtydligas i planprogrammet. 

 

(8) Geoteknik och grundvatten 

I den översiktliga geotekniska undersökningen beskrivs att deformationsegenskaper 

och lerans mäktighet bör undersökas närmare när planerad bebyggelse är bestämd. 

Vidare beskrivs hur grundläggning ska ske samt att lerjordar är flytbenägna och 

erosionskänsliga vid vattenöverskott och att schaktslänter och schaktbotten behöver 

skyddas från nederbörd och inläckande yt- och grundvatten samt mot frost och 

tjälning. Ytterligare geoteknisk undersökning behövs vid projektering och framtagande 

av bygghandlingar. Grundvattenytans läge och fluktationer behöver mätas 1 /månad 

under ett år. Om den tillfälliga grundvattensänkningen vid anläggningen kan påverka 

vattentäkten bör beskrivas. Planen ligger i direkt anslutning till den primära 

vattentäkten. Det behöver säkerställas att den primära vattentäkten inte påverkas i 

samband med anläggningen av området. 

 

(9) MKN vatten 

Recipienten och vattenförekomsten Smedjeån har beskrivits i planprogrammet. Även 

Lagan och kustvattnet bör beskrivas. En mer detaljerad undersökning bör göras i 

framtida planeringsarbete. Kommande detaljplan ska innehålla en bedömning av 

planområdets påverkan på recipienterna, vilken ekologisk och kemisk status de har 

och hur MKN för vatten kan innehållas. Ett genomförande av en detaljplan får inte 

försämra statusen på recipienten. 

 

(10) Trafik 

Hänsyn ska tas till Trafikverkets synpunkter. Även mellankommunala frågor avseende 

trafikfrågor bör beskrivas. Kommunen bör beskriva framkomlighet för lastfordon och 

avfallshämtning i planområdet. Trafiksäkerhet vid hämtning och lämning till förskola 

bör beskrivas. Planbeskrivningen beskriver förskolans placering mellan den 

tillkommande bebyggelsen och det befintliga samhället som en gemensam målpunkt 

som fungerar sammanlänkande. Det är bra att kollektivtrafik och gång- och cykelvägar 

främjas i planprogrammet. Samtidigt beskrivs att bil kommer att vara en förutsättning 

för god tillgänglighet. Fordon från Skottorp centrum till förskolan kan välja att åka 

tillbaka samma väg för att till exempel sedan ta sig norrut, vilken väg dessa fordon 

kommer att ta kan behöva beaktas. Trafikflöden och parkering vid förskolan behöver 

beskrivas. 

 

(11) Fornlämningar 

Arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § genomfördes i november 2014 inom en area 

om 150 000 kvm (Jfr. 431-4056-14). Det utredda området motsvarar det i 

planprogrammet utritade arealen för byggnation av bostäder. Vid den arkeologiska 

utredningen påträffades inga lämningar. Därvid är det ej motiverat med ytterligare 

antikvariska åtgärder inom denna del. Norr om planerad bebyggelse avses det enligt 

planprogrammet anläggas en park. Därvid kan fornlämningarna Raä Skummeslöv 6:1 

och 8:1 komma att beröras. Inför anläggande av park bör kommunen tidigt samråda 

om parkens utformning med kulturmiljöfunktionen vid länsstyrelsen. Detta för att 

parken ska kunna anläggas så att fornlämningarna ej berörs. 

 

(12) Jordbruksmark 

I planprogrammet anges att kommunen vet att det är brukningsvärd åkermark men att 

det är samhällsviktigt byggande och att ingen annan mark kan tas i anspråk. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på detta. 
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”Förslaget för planområdet innebär att jordbruksmark som utgör ett nationellt 

intresse tas i anspråk. Jordbruksmark får endast tas i anspråk om det tillgodoser 

väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på annan plats. 

Skottorp omges till störst del av jordbruksmark vilket innebär att denna behöver tas i 

anspråk om orten ska kunna expandera, oavsett i vilken riktning det görs. Kommunens 

bedömning är att Skottorp utgör en attraktiv boendemiljö med goda 

kommunikationsmöjligheter och att samhällsintresset är tillräckligt stort för att 

anspråket ska vara befogat. Förslaget om att utvidga Skottorp ligger i linje med 

översiktsplanens intentioner och har i det arbetet stämts av med bland annat 

Länsstyrelsen.” 

 

(13) Allergener 

I planprogrammet beskrivs att en ridå av buskage och/eller träd planteras mellan 

hästhagen och den tillkommande bebyggelsen. Det bör framgå av planprogrammet var 

denna ridå ska placeras. Det bör även framgå i planprogrammet var på gården stallet är 

placerat. 

 

(14) Social robusthet och tillgänglighet 

Planprogrammet syftar bland annat till att ge möjlighet till olika boendeformer för att i 

förlängningen ge möjlighet att bo inom planområdet i livets alla skeden samt locka 

personer med olika boendepreferenser. För att skapa möjlighet för detta så behöver 

området, förutom att erbjuda olika boendeformer, även vara tillgängligt för så många 

grupper i samhället som möjligt. I planprogrammet står att ”Den sydvästra delen av 

planområdet ligger inom 400 meters gångavstånd till hållplatsen på Rosenlundsvägen 

vilket kan betraktas som kollektivtrafiknära men den låga turtätheten innebär att 

busstrafiken inte kan ses som ett attraktivt alternativ till bilen” Genom att flytta 

busshållplatsen på Rosenlundsvägen hamnar dessutom en större del av planområdet 

inom 400 meter från busshållplatsen. Genomgående visar planen på en bra ambition 

att skapa möjlighet till att resa hållbart och bilfritt. Problematiskt är dock att det 

förutsätter att man kan gå eller cykla 400 meter eller mer utan hinder. I 

planprogrammet diskuteras tillgänglighetsaspekten hos grupper med nedsatt mobilitet 

väldigt lite. Sett ur ett funktionshinderperspektiv så är 400 meter till en busshållplats 

en lång väg, som dessutom är fågelvägen. I skriften Trafik för en attraktiv stad, 

underlag till handbok (Boverket, Trafikverket och SKL, 2015) står det ”För en 

funktionsnedsatt person som ar beroende av t.ex. en rollator bör enligt ”Gator för 

alla” avståndet till busshållplatser och närservice inte överstiga 100 meter om inte 

gångstråken förses med viloplatser såsom sittbänkar. Med vilomöjligheter bör 

avståndet kunna utökas till 300 meter vilket innebär att målpunkten kan nås med två 

vilopauser på vägen”. Ännu viktigare blir detta i relation till målpunkter inom 

planområdet dit grupper som generellt sett rör sig saktare ska såsom förskola och 

äldreboende. Med anledning av detta och syftet att erbjuda boende i livets alla 

skeenden borde man resonera kring behovet av att anlägga en busshållplats i 

anslutning till planerad plats för exempelvis förskola. Trafiksäkerhet vid 

busshållplatsen behöver beaktas och dialog med berörda parter behöver föras. 

 

(15) Kumulativa effekter 

Det planerade området utgör ett av flera områden som kommunen vill avsätta för 

bostadsbebyggelse inom Skottorp. Det är viktigt att den sammanlagda påverkan av 

framtida planer och exploateringar bedöms tillsammans. 
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Kommentar: 

(1) Vi noterar att länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets 

genomförande inte kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan. 

 

(2) Vi noterar att Swedegas rekommendationer samt gällande föreskrifter ska följas 

inom planprogramområdet. 

 

(3) Planprogrammet kompletteras med bedömning av strandskydd gällande 

damm/märgelhåla strax norr om planområdet. 

 

(4) Naturvärdesbedömning genomförs i det initiala skedet av kommande 

detaljplan/detaljplaner. 

 

(5) Hanteringen av dagvatten kommer att utredas inom ramen för detaljplanen 

eftersom varken gatustruktur eller bebyggelse är fastställd med säkerhet. 

Utformningen av området kommer att ske i samverkan med LBVA. Dialogen med 

LBVA blir särskilt viktig på grund av närheten till Skottorps vattentäkt. 

 

(6) Vi tackar för informationen och tar den med oss i det fortsatta detaljplanearbetet. 

 

(7) Vi tackar för informationen och tar den med oss i det fortsatta detaljplanearbetet. 

 

(8) Att planområdet inte påverkar grundvattentäkten negativt är en förutsättning för att 

området skall kunna bebyggas. Detta är en aspekt som kommer att vara en viktig 

del av framtida dagvattenutredning. 

 

(9) Vi delar länsstyrelsen synpunkt att Smedjeån inte skall få en försämrad MKN 

status till följd av planprogrammets och kommande detaljplaners genomförande. 

Detta behöver säkerställas i kommande dagvattenutredning och detaljplanearbete. 
 

(10) Trafikfrågor gällande framkomlighet av tyngre fordon och avfallshantering 

hanteras i detaljplaneskedet. Gatustrukturen i planprogrammet är preliminärt och 

kommer att anpassas efter planerad bebyggelse och verksamheter i det fortsatte 

detaljplanearbetet. Likaså, kommer trafikflöden och trafik att utredas när 

gatustrukturen och bebyggelsen är fastställd. 

 

(11) Vi noterar att länsstyrelsen anser att det inte är motiverat med ytterligare 

arkeologisk utgrävning inom planområdet. Vi noterar också att kommunen i tidigt 

skede bör kontakta kulturmiljöfunktionen vid länsstyrelsen när parkområdet i 

planprogrammet skall anläggas så att inte befintliga fornlämningar berörs. 
 

(12) Vi noterar att länsstyrelsen inte har några synpunkter på kommunens bedömning 

att det är motiverat att anspråkstaga brukningsvärd jordbruksmark för 

planprogrammets ändamål. 
 

(13) Information gällande hästar och allergener kopplade till djurarten utreds 

ytterligare i kommande detaljplanearbete. 
 

(14) Vi tackar för informationen och tar den med oss i det fortsatta detaljplanearbetet.  
 

(15) Den gällande översiktsplanen kommer att aktualitetsprövas under året. Vi 

bedömer att en utvärdering av kumulativa effekter i Skottorp är mer aktuell att se 

över i översiktsplanen än i arbetet med detta planprogram. 
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Trafikverket 

Trafik och anslutningar  

Det är viktig att kommunen vid utbyggnadsplaner tar ett helhetsgrepp kring 

trafikfrågan. Planförslaget behöver kompletteras med uppgifter om hur den 

föreslagna exploateringen bedöms påverka väg 585, 516 och E6. Utredningen 

måste analysera föreslagna genomförbara åtgärder som kan göra planförslaget 

acceptabelt. Trafikflöden ska räkans upp till 20 år efter att bostäder är i bruk. 

 

Trafikverket anser att det krävs en utredning för anslutningarna till väg 585 

och hur dessa är tänkta att utformas. Anslutningar ska utformas enligt krav 

från VGU.  

 

Kommunen måste se till att samhället inte exploateras på ett sätt som 

försämrar trafiksystemets framkomlighet och trafiksäkerhet.  

 

Dagvatten 

Kommunen måste säkerställa att dagvatten hanteras inom planområdet och 

inte påverkar statligt vägområdes dike på något sätt. Vägdiken är endast till 

för vägens avvattning och Trafikverket tar generellt inte emot vatten från 

andra verksamheter.  

 

Hållbara transportmedel 

Trafikverket noterar följande i planprogrammet:  

”Planområdets läge med avsaknad av service och arbetsplatser inom 

cykelavstånd och det relativt låga kollektivtrafikutbudet innebär att bil 

kommer att vara en förutsättning för att skapa god tillgänglighet.”  

 

Trafikverket välkomnar därmed att kommunen lyfter frågan kring hållbar 

mobilitet och mobility-managementåtgärder. Härigenom kan man minska 

bilberoendet och nå mål om en minskad klimatpåverkan, samt minska 

belastningen på väg 585.  

 

Kollektivtrafik 

Trafikverket noterar att förslaget innehåller en eventuell flytt av hållplats 

Rosenlundsvägen, till väg 585. Vidare dialog kring förslaget måste föras med 

Hallandstrafiken och Trafikverket. Det är viktigt att hänsyn tas till 

trafiksäkerhet när nya hållplatslägen utreds för att undvika att lägen där 

oskyddade trafikanter måste korsa vägen.  

 

Risk 

Trafikverket noterar att planprogrammet tar hänsyn till väg 585 som 

transportled för farligt gods. Trafikverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens 

bedömning. 

 

Buller 

Byggnation i närheten av väg 585 kan riskera att bli bullerutsatt. Trafikverket 

anser att kommunen ska beakta bullerfrågan så att nya bostäder klarar 

riktvärdena utifrån bullerförordningen (SFS 2015:216).  

 

Övrigt 

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande. 
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Kommentar: 

Vi tackar för informationen och tar den med oss i det fortsatta 

detaljplanearbetet. Trafikfrågor utreds ytterligare i detaljplaneskedet när det 

blivit mer fastställt vilken typ av bebyggelse, verksamheter och vägar som är 

aktuella inom planområdet. 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet har i detta tidiga skede av processen inga synpunkter. 

Kommentar: 

Vi noterar att Lantmäteriet inte har något att erinra mot upprättat förslag i detta 

skede. 
 

Kulturmiljö Halland 

Planområdet ligger mellan två utpekade kulturmiljöer Skottorp-Dömestorp-Hasslöv 

och Skummeslövs kyrka. Planprogrammet bedöms inte ha en negativ inverkan på 

dessa kulturmiljöer. Att nytt vägnät ges en något slingrande utformning och höjden på 

ny bebyggelse hålls nere, särskilt då i övergången mot den befintliga bebyggelsen i 

Skottorps samhälle, ses som positivt. 

 

Ur arkeologisk synpunkt är området färdigutrett Kulturmiljölagens 2 kapitel 10§ gäller 

dock alltid: Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska 

arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet 

ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen. Lag (2013:548) 

Kommentar: 

Vi noterar att Kulturmiljö Halland ställer sig positiva till upprättat förslags 

utformning i förhållande till befintlig bebyggelse i Skottorp. Samt att 

Kulturmiljö Halland ser ärendet som färdigutrett ur arkeologisk synpunkt. 

SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER OCH STYRELSER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till planprogram för Haga 

(Skummeslöv 29: l) i Skottorp. 

Kommentar: 

Vi noterar att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot upprättat 

planförslag. 

Räddningstjänsten 

I planprogrammet har man arbetat in en text som blandar räddningstjänsten 

tillgänglighet/framkomlighet och byggnadernas möjlighet till utrymningshjälp av 

räddningstjänsten. 
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Räddningstjänsten anser att det är viktigt att använda rätt begrepp för att det ska bli 

tydligt. 

 

Tillgänglighet för räddningstjänsten 

Räddningstjänsten kan vara i aktuellt planområde inom 20 minuter. Om 

byggregler tillåter kan räddningstjänstens bärbara stegar användas upp till 11 

meter, under förutsättning att det finns körbarväg/räddningsväg och 

uppställningsplatser. I det fortsatta planeringsarbetet ska räddningstjänstens krav 

på utformning och underhåll av räddningsväg och uppställningsplats följas. 

Likaså ska räddningstjänsten ha möjlighet att placera sina fordon inom 50 meter 

till alla byggnader. Utformning ska utgöras enligt PM åtkomlighet för 

räddningstjänsten. 

Kommentar: 

Vi har tagit del av räddningstjänstens förslag till ändring och anpassat texten efter 

yttrandet. 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Kultur- och utvecklingsverksamheten lämnar följande synpunkter till Planprogram 

Haga (Skummeslöv 29:1): 

 

• I planprogrammet hänvisar man kollektivtrafiken till tågstationen i Hemmeslöv, men 

för utbildningssidan har det betydelse att man tittar på direktlinjer till centrala Laholm 

för att inte försvåra för eventuella elever att ta sig till sin utbildning på ett smidigt sätt, 

det vill säga inte behöva byta från buss, tåg, buss innan man är framme. 

 

• Det behövs skapas grönytor för till exempel fler fotbollsplaner i kombination av 

löparbanor eller andra aktiviteter (boulebanor) som det kan finnas behov av i 

framtiden när befolkningen ökar både i mängd och i åldrar, och där Allarpsområdet 

har påverkan på Skottorp som helhet. 

 

• Lugnarohögen ligger med 20 minuters cykelavstånd och några minuter med bil. Om 

Lugnarohögen lyckas bli en större turistattraktion så kan det under vissa perioder bli 

en ökad genomströmning av bilar, husbilar och husvagnar. Framförallt vissa dagar 

under sommaren. 

 

• Om man bygger en förskola så kommer bokbussen behöva göra ett stopp där, 

alternativt att det förekommer någon form av plats för barnen att gå och hämta böcker 

och annat de behöver. Om det blir en lokal så kan den kombineras med utrymme för 

möten, bibliotek, flexibel scen i en mindre men genomtänkt och anpassningsbar lokal, 

kanske i kombination med någon form av mindre idrottsanläggning där utrymmena 

kan användas både till kultur och idrott. 

 

• Det behöver tänkas in utrymme i planen för spontanidrott och andra fritidsaktiviteter. 

Med 300-400 nya bostäder så kanske befolkningen ökar med 700-1200 personer och 

då behöver de känna att det finns plats för aktiviteter för att uppleva att det är en 

attraktiv plats att bo på. Beroende på om många engagerar sig i föreningslivet och är 

föräldrar så kan även en mindre flexibel idrottsanläggning behövas. 

 

• Bygger man någon form av kommunala byggnader eller offentliga platser så måste 

man följa 0,75%-regeln. 
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• Man kan även göra utrymme för en kulle om man designar en lekplats så att det finns 

möjligheter för pulkaåkning på vintern och lek på sommaren. Kanske nära en 

spontanidrottsanläggning där man på vintern spolar vatten och kan åka skridskor. 

Kommentar: 

Vi tackar för informationen och tar den med oss i det fortsatta 

detaljplanearbetet. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomskontoret anser givetvis att det är positivt att det finns en förskola 

med i planprogrammet. Både förskole- och skolkapaciteten i den sydvästradelen av 

kommunen behöver förstärkas för att kunna möta den ökade inflyttningen längs 

kusten. På så vis skulle. Haga kunna utgöra ett intressant område även för en framtida 

skoletablering. 

Kommentar: 

Vi noterar att Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiva till upprättat 

förslag och således inte har något att erinra. 

Laholmsbuktens VA-nämnd 

• Sid 21 I planprogrammet kan tekniskt vatten bli aktuellt. (Det är önskvärt att vi 

nämner detta i planen men hänskjuter tankar och idéer till kommande möte ”hållbart 

Haga”). 

 

• LBVA ställer sig reserverande till dagvattenhanteringens placering i 

planprogramkarta. När vi tittar närmare på höjder (se även sidan 30) i området ter det 

sig naturligare med en damm i NÖ för att säkerställa en självfallslösning (sid 31 

skyfall visar på kartan var dammen borde ligga…). Någon annan lösning än 

självfallslösning för dagvatten är ej hållbart. En utredning kommer att behöva tas fram 

för att kartlägga rätt placering av dammen. Alternativt kommer en stor masshantering 

inom området och en stor tillforsling av massor krävas för att ändra på den naturliga 

lutningen i området. 

 

• Sid 29 Det är sannolikt att en ny utloppsledning mot Smedjeån behöver byggas för att 

kunna avvattna exploateringsområdet. Denna ledning kan komma att hamna bitvis 

utanför planområdet (mellan planområdet och Smedjeån). 

 

• Sid 12, komplettera med att vägvatten ska undvikas att infiltreras med hänsyn till 

närheten till vattentäkten. Övrigt dagvatten kan med fördel, där geotekniska möjlighet 

finns, infiltreras för att möjliggöra grundvattenbildning. (Exakt hur man 

grundvattenbildar kan kanske hänskjutas till mötet ”hållbart Haga”) 

 

• Sidan 21 stryk Tyréns geotekniska utredning pekar på ytliga lerlager i norra delarna 

varvid infiltration är högst begränsad. visar att utrymmet för infiltration är litet i vissa 

delar av området där lerlagret ligger nära markytan. I dessa delar av området skulle 

marken behöva fyllas ut för att öka infiltrationsmöjligheterna, detta gäller främst de 

norra delarna. Lera kan användas för täta dagvattenmagasin gällande handhavande av 

förorenat dagvatten från exempelvis vägvatten. 
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• Ta bort meningen: Fördröjt dagvatten från planområdet efter exploatering kan anslutas 

till det befintliga dagvattensystemet i bostadsområdet väster om planområdet med ett 

begränsat utflöde. 

Kommentar: 

Vi har tagit del av LBVAs förslag till ändring och anpassat texten efter yttrandet. 

Placeringen av dagvattendammen får dock bli föremål för ändring först efter att en 

dagvattenutredning är genomförd. Vi tackar för övrig information och tar den med oss 

i det fortsatta detaljplanearbetet och i framtida dagvattenutredning. 

Laholmshem AB 

Laholmshem och Kommunfastigheter i Laholm har tagit del av förslag till 

planprogram och har inget att erinra.  

Kommentar: 

Vi noterar att Laholmshem AB inte har något att erinra mot upprättat förslag. 

Socialnämnden 

Socialnämnden ser positivt på att den tillkommande bebyggelsen föreslås vara relativt 

tät och är tänkt att uppföras främst i två plan, med en variation av bebyggelsetyper så 

som flerbostadshus, radhus, små-hus och verksamhetslokaler. Längs områdets 

huvudgata som sträcker sig mellan Skottorps samhälle och Haga gård är bebyggelsen 

dock tänkt att uppföras i främst tre plan.  

 

Socialnämnden ställer sig också positiv till att planprogrammet medger en strategiskt 

placerad förskola som både bidrar till liv och rörelse och till hälsa. 

  

Socialnämnden ställer sig däremot inte bakom förslaget att äldreboende 

placeras intill centrumgatan, området kommer att bestå av varierande 

bebyggelse som generellt sett tilltalar alla, även äldre. Att identifiera vissa 

bostäder för äldre är ingen inkluderande tanke utan man måste sträva efter 

en balanserad sammansättning i hela bostads-området så det rör sig 

människor i alla delar stora delar av dygnet. 

Kommentar: 

Vi noterar att socialnämnden inte ställer sig bakom förslaget att äldreboende 

placeras intill centrumgatan. Vi tar detta och övrig information med oss i det 

fortsatta detaljplanearbetet. 

SYNPUNKTER FRÅN ÖVRIGA MYNDIGHETER, BOLAG OCH 
ORGANISATIONER 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda citeras nedan. Originalhandlingarna finns 

tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret. 

Hallandstrafiken 

Planprogrammet innebär att ett nytt bostadsområde tillskapas i Skottorps 

södra utkant. Bebyggelsen består av bostadsområden i en blandning från 1-3 

våningar. l området föreslås även en förskola, torgyta, naturområden med 
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park och en lekplats. Planprogrammet har utgått från att ca 300 - 400 

bostäder ska tillskapas. 

 

Skottorp trafikeras av linje 226 mellan Laholm och Båstad via Båstads 

järnvägsstation. Utbudet uppgår till 5 dubbelturer per vardag. Därtill finns 

anslutande anropsstyrda turer mellan Hasslöv och Skottorp. Hållplatser finns 

på Rosenlundsgatan sydväst om planområdet och vid busshållplatsen vid 

gamla järnvägsstationen i Skottorp.  

 

Planförslaget lyfter möjligheten att flytta hållplatsen på Rosenlundsvägen 

längre österut mot Stenåsvägen för att förbättra tillgängligheten till 

planområdet. En aspekt att ta hänsyn till är bland annat trafiksäkerheten om 

hållplatsen flyttas ut till Stenåsvägen. l det fortsatta arbetet med planområdet 

är det av vikt att en kontinuerlig dialog förs mellan Laholms kommun, 

Hallandstrafiken och Trafikverket kring behovet av hållplatser.  

 

Hallandstrafiken har i övrigt inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar: 

Vi tackar för informationen och ser framemot fortsatt dialog under 

detaljplanearbetet. 

 

Laholmsnämnden 

Laholmsnämnden anser att de ökade bostadsmöjligheterna är fördelaktiga för 

kommunens invånare, förslaget har även en positiv inverkan på tillväxten och 

utvecklingen av området och Laholms kommun. Det är dessutom fördelaktigt med en 

boendevariation då det bidrar till inkludering och jämlikhet, då invånare och familjer 

med varierande socioekonomiska förutsättningar ges tillgång till boenden och därmed 

området. En beblandning av människor möjliggör en ökad tillit och gemenskap bland 

invånarna vilket främjar den sociala hållbarheten. Laholmsnämnden föreslår en 

variation av upplåtelseformer då det möjliggör en ökad inkludering av kommunens 

invånare. 

 

Planområdet utgörs i dagsläget uteslutande av åkermark, i söder även av gården Haga 

och en mindre blandskog. Förslaget för planområdet innebär att jordbruksmark tas i 

anspråk, vilket har inverkan på landskapsbilden. Laholmsnämnden ser positivt på att 

bebyggelsen knyts samman till det befintliga i närområdet samt att gröna miljöer 

bevaras och tillkommer, eftersom det kan vara fördelaktigt för områdesidentiteten och 

invånarnas samhörighetskänsla. Gröna mötesplatserna främjar dessutom trygghet, 

tillgänglighet och social sammanhållning, en temalekplats, pulkabacke, 

promenadstigar och andra grönytor gynnar därav hållbarheten.  

 

I planprogrammet föreslås utbyggnad av en förskola, med närhet till såväl bebyggelsen 

som grönstråk möjliggörs för rekreation, möten, lek och lärande vilket kan främja 

barns fysiska och psykiska hälsa. Förslaget omfattas även av att ett äldreboende byggs 

intill förskoleverksamheten, vilket kan bidra till möten över generationer samt 

mänsklig beblandning i området. Laholmsnämnden önskar en sammanhängande 

kommun och beblandad stad med mångfald av sociala möten samt interaktioner och 

anser att förslaget medför detta.  
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Planprogramförslaget medför närhet till kollektivtrafik samt utbyggnad av cykel- och 

gångvägar vilket kan bidrar till den hållbara utvecklingen i Laholms kommun. 

Laholmsnämnden ser därav positivt på att kollektiva och miljövänliga 

transportalternativ stärks.  

 

I övrigt har Laholmsnämnden inget att erinra. 

Kommentar: 

Vi noterar att Laholmsnämnden ställer sig positiva till det upprättade förslaget 

och tackar för inkomna synpunkter. 

E.ON Elnät Sverige AB 

E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och konstaterar att området inte berör vårt koncessionsområde för elnät och tar 

därmed inte ställning till planförslaget. 

Kommentar: 

Vi noterar att E.ON Energidistribution AB inte har något att erinra mot 

upprättat förslag. 

Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 

att erinra mot upprättat förslag. 

 

Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar i 

anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska 

kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförfarandet för 

aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni 

välkomna att höra av er till oss. 

 

Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att 

hämta via Geodataportalen, www.geodata.se. som WMS eller som en shape-fil. 

Informationen innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, 

stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns 

uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra 

ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggnings- 

information används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska 

kraftnät”. 

 

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för 

stamnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2018-2027. 

Dokumentet finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se. 

Kommentar: 

Vi noterar att Svenska kraftnät inte har något att erinra mot upprättat förslag. 

Södra Hallands Kraft El 

Södra Hallands Kraft ekonomisk förening/Elnät har inget att erinra gällande rubricerat 

planprogram (var vänliga notera att när det gäller gas inom området så svarar vår 

gasavdelning). 
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Vi bifogar en karta där önskade platser för nätstationer är markerade. Dessa E-

områden behöver vara 14x14 meter samt vara åtkomliga med lastbil. 

 

Vi önskar att exploatören kontaktar oss i god tid så vi kan vara med och förlägga 

kablar osv på terrassnivå. 

 

Inom området kan finnas befintliga elledningar och i god tid innan markarbeten 

påbörjas krävs utsättning på plats. 
 

Kommentar: 

Vi noterar att Södra Hallands Kraft El inte har något att erinra mot upprättat 

förslag. Vi tar med oss information gällande placering, utformning och 

tillgänglighet av E-områden inför kommande detaljplanearbete. Samt 

information kring befintliga ledningar. 

Weum Gas AB 

Weum Gas AB tidigare E.ON Gas Sverige AB, har tagit del av inkomna handlingar i 

ovan rubricerat ärende. 

 

Weum Gas har inga ledningar eller anläggningar inom det berörda planområdet och 

därmed inget att erinra i rubricerad detaljplan. Weum Gas har disributionsledningar för 

gas i närområdet och för gärna en dialog med kommun/exploatör om att ansluta berört 

område/berörd fastighet till försörjning med biogas/naturgas. 

 

Biogas/naturgas är ett mycket effektivt energialternativ för att uppnå ekologisk hållbar 

utveckling och möjligheten finns även att kombinera olika energilösningar för att 

uppnå minskad klimatpåverkan. 

 

Det finns många handelsaktörer på marknade som redan idag erbjuder leverans avtal 

med möljligheten till 100% biogas och därmed uppfyller kravet på förbnybar energi 

enligt 2 kap 5 § Miljöbalken. 

Kommentar: 

Vi noterar att Weum Gas AB inte har något ar erinra mot upprättat förslag. 

SYNPUNKTER FRÅN INTRESSEFÖRENINGAR 

Villaägarna i södra Halland  

Villaägarna Södra Halland har tagit del av handlingarna och ser positivt på att 

byggnationen kommer igång. 

 

Kommentar: 

Vi noterar att Villaägarna i Södra Halland ställer sig positiva till upprättat 

förslag och således inte har något att erinra. 

Centerpartiets miljögrupp i Laholm 

Synpunkter angående utbyggnad av området Haga i Skottorp. 



 16 

 

Tack för bra samrådsmöte i Skottorp. Bra, positiv information, dialog och 

genomförande. Mötets dialoggrupper var ett bra sätt att förankra planerna. Dialoger 

och möten som dessa kan inledas med kort information om tankarna med en hållbar 

utveckling i hela kommunen och det ska framgå att kommunen är en ekokommun. 

Fullmäktige har antagit en motion som lämnades i oktober 2015 och handlade om att 

området Haga ska ha ett tydligt miljötänk. Motionen kan ligga med som en bilaga i 

handlingarna. Dessa tankar utvecklades vid seminariet Hållbart byggande i september 

2016. Vi anser att det inte bara handlar om att planera ett klimatsmart byggande utan 

även om att de som ska bo där vill leva miljövänligt. Här är det viktigt med möjlighet 

till odlingslotter, förråd (enskilt och gemensamma), promenad- och motionsspår samt 

grönytor. Smart vattenanvändning, framtida bilpool, laddstolpar, cykelgarage och 

solceller på taken ska också finnas med i planeringen även om inte allt blir verklighet 

från början. I vissa fall kan det handla om att möjliggöra inför framtiden. 

 

Vi föreslår att man gör en koppling mellan Haga Ekoby och Skottorps skola som var 

en av Sveriges bästa Grön Flagg-skolor 2017. De fick Grön Flagg År 2000. Lägg till 

vattenskydd och grön gc-väg samt att flera industrier i Skottorp har hållbart och 

klimatsmart som ledstjärna. Några exempel på företag som har fått olika utmärkelser 

och priser av Offensiva Laholm och Företagarna är Spitze, JPGS, Arena kemi och 

Strandängshälsan AB. 

 

På nya planer ska mark markeras och reserveras för förskolor och äldreboende 

alternativt får man hänvisa till förskolor och äldreboende i närområdet. Det ska helst 

finnas ett stråk för gående och cykel och ett annat stråk för bil till skolor och centrum. 

 

Eftersom vi tar den goda åkermarken i anspråk måste det vara ok att bygga tätare och 

högre. Flerbostadshus, radhus, småhus och verksamhetslokaler ger bra sociala 

förutsättningar. 

 

Kommentar: 

Vi tackar för inkomna synpunkter och tar informationen med oss i det fortsatta 

planarbetet. 

 

Skottorps byalag 

Hej, 

Efter mötet igår så kom det lite funderingar. Dessa gäller både området Haga men 

också för Skottorp i stort i och med att området blir befolkat. 

 

(1) ‐ man bör se över trafiksäkerheten i hela byn. Visst har vi bara 40 genom hela 

samhället, men ingen som riktigt håller det. Vi har tung trafik som kör genom byn, 

både lastbilar och traktorer. Men inga övergångsställen vid exv. skolan. Ska vi ha 

fler barn som ska ta sig genom byn genom att gå eller cykel så bör hela samhället 

ses över. 

 

(2) ‐ 3 våningshusen mitt i området Haga fick vi en känsla av att dem kan kännas för 

höga mitt i området. Bara inte känslan av att dem faller över en inte infinner sig så 

är vi nöjda. Men hur blir det med utsikten mot Hallandsåsen om där står 3 

våningshus framför? 3 våningar är kanske mer lämpligt i utkanten?! Och oavsett så 

ska husen har en karaktär som passar in på landsbygden. Inga moderna hus alltså. 
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(3) ‐ kanske en idé att göra en ny översiktsplan för hela Skottorp när man ändå är i 

farten. Hörde rykten om att den gamla är från 1959, mycket har väl hänt sedan 

dess. 

 

(4) ‐ när vi pratade om lekplatser i Haga‐området så var det för att få en naturlig 

anledning att ta sig in till Haga även om du inte bor där. För att bygga ihop gamla 

och nya delen än mer så kanske se över även en lekplats i "gamla delen". 

 

(5) ‐ har man tittat över hur bullernivån kommer vara för boende i Haga då området 

ligger i nära anslutning till 585 samt nära E6? 

 

‐‐ 
Med vänlig hälsning, 

Skottorps byalag 

  

Kommentar: 

(1) I arbetet med att ta fram en detaljplan, efter planprogrammet, kommer 

tillkommande trafik och trafiksäkerhet vara viktiga aspekter att utreda. I 

detaljplanen kommer även kvartersstrukturen och dess innehåll att vara 

mer etablerat. Vilket medför att en mer tillförlitlig trafikbedöming går att 

genomföra. 

(2) Vi tar med oss synpunkten i det fortsatta detaljplanearbetet. 

(3) Den gällande översiktsplanen för Laholms kommun får sin aktualitet 

prövad under varje mandatperiod. Den antagna översiktsplanen heter 

Framtidsplan 2030 – Översiktsplan för Laholms kommun och finns 

tillgänglig på kommunens hemsida och på samhällsbyggnadskontoret. 

(4) Vi för vidare synpunkten till driftenheten. 

(5) Bullervärden kommer att behöva utredas/bedömas i detaljplanearbetet 

som följer planprogrammet. 

 

ÖVRIGA SYNPUNKTER 

Tidigare fastighetsägare i Skottorp 

Hej, 

 

Som tidigare boende och ägare av fastigheten (Skummeslöv 1:20/1:35) på Janssons 

Väg 4 i Skottorp (t.o.m. 31/10 2018) vill jag framföra några viktiga synpunkter. 

 

Först o främst, kul o bra att ni bygger i Skottorp! 

 

Vi kan läsa att man anser det vara viktigt att knyta ihop Haga med Skottorp genom en 

förbindelse till Jansson väg & Plöjarevägen. Vi förstår det och håller med MEN inte 

med biltrafik, utan enbart med en GC‐väg. Ni måste ha förståelse för de som idag bor 

på dessa gator, och framför allt på Janssons väg, vilken är väldigt smal och som t.o.m. 

kanske borde vara enkelriktad. 

 

Det måste gå att hitta en annan tillfartsväg, kanske genom att ha en ny gata öster och 

parallellt om Plöjarevägen. 
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Vi har 4 barn och ville inte släppa ut barnen på Janssons Väg för vi tyckte bilarna 

körde för fort. Känns inte alls bra om det blir ännu mer trafik där. 

 

Hoppas verkligen ni tar till er detta. 

Kommentar: 

Vi tackar för synpunkterna och tar de med oss i det fortsatta 

detaljplanearbetet. 

Fastighetsägarna till Skummeslöv 13:135 och 13:105 

Hej! 

 

Här kommer våra synpunkter på planprogrammet för Haga i Skottorp. 

 

(1) Trafiksituation: Med tanke på att det blir fler boende i Skottorp så måste man se 

över trafiksituationen i hela Skottorp. Man bör bygga en väg för tung trafik som inte 

går genom byn utan från industriområdet till E6:an. Redan idag är Strandvägen hårt 

trafikerad, särskilt på morgonen och eftermiddagen vid lämning och hämtning av barn 

på skolan och det kommer blir mer i framtiden med tanke på Hagaområdet. Man bör 

ha övergångsställe på strandvägen som gör skolvägen för våra barn mer säker, gärna 

övergångsställen med blinkande ljus. Gör strandvägen till en huvudled genom hela 

byn. Vid flera ställen är det direkt farligt när högerregeln inte följs. 

Janssons väg och Franks väg är för smala vägar för att fungerar som in och utfart till 

Hagaområdet. Bästa är att ha en GC‐väg eller alternativt bara ha en väg som når 

villatomterna och att det inte går att köra vidare in i övriga Hagaområdet. 

 

(2) Översiktsplan: Vi tycker också att man bör göra en ny översiktsplan/situationsplan 

över Skottorp. Den gamla är från 1959. Vi tycker att man borde se till att göra de 

områden som finns runt skolan och som kommunen äger bla den gamla lekplatsen och 

ödegården, dessa platser borde man planlägga för framtida skolverksamhet. Det gäller 

också den idag obefintliga men så väl använda grusvägen som finns i norra änden av 

Plöjarevägen. 

 

(3) Allmänt: Lite få villatomter, vi ser gärna att man ser till att det finns radhus på 

området också så som man har gjort i Allarp. Ni marknadsför området att det har 

närhet till stranden och Båstad station men det finns ingen bussförbindelse mellan 

Skottorp och Skummeslöv eller Skottorp och Båstad station. Se 

överbussförbindelserna och gärna fler avgångar. Lägg ett äldreboende, serviceboende 

någonstans i området. Vi vill gärna behålla de äldre kvar i byn. Kanske lägga det i 

närheten till förskolan så de kan samarbeta kring mat och aktiviteter. Studier visa på 

både psykisk och fysisk välmående för både barn och äldre när de kan vara 

tillsammans en del av dagen. Träffas på gården en stund eller äta mat tillsammans. Ha 

gärna ett sammanhängande färgtema i området, ljus bygata, putsade fasader. 

 

(4) Positivt: Bevara iden med att ni ska ha sammanhängande gröna promenadstråk 

genom Haga. Bra med pulkabacke i området vilket bjuder in redan boende i Skottorp 

till nya området. Se till att pulkabacken är tillräckligt stor så att även stora barn vill 

vara där. En backe med bra variation, helt enkelt. Bra att man väljer att hitta bra 

alternativ till Haga‐gården, gärna en bygdegård. Bra att man jobbar med att binda ihop 

Haga med byn så att det blir en by. 
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Kommentar: 

(1) När nya bostadsområden byggs ut bedöms påverkan av den tillkommande trafiken 

som genereras. Den tillkommande trafiken kan komma att medföra åtgärder i 

omgivning om så bedöms lämpligt. I det kommande detaljplanearbetet kommer även 

tilltänkta tillfartsvägar att utredas avseende utformning och lämplighet. Utvecklingen 

av trafiksituationen i andra delar av Skottorp hanteras inte specifikt i planprogrammet 

för Haga eller kommande detaljplanearbete. Däremot kan ändringar bli nödvändiga att 

genomföra i förhållande till att den nya bebyggelsen byggs ut. 

 

(2) Den gällande översiktsplanen, Framtidsplan 2030, för Laholms kommun antogs 

2014. I denna beskrivs rådande situation och framtida utveckling av Skottorp. För 

tillfället finns det inte någon plan för någon fördjupad översiktsplan specifikt för 

Skottorp. 

 

(3) Blandningen av upplåtelseformer fastställs först i detaljplaneskedet. Tanken är 

dock att Haga skall bestå av blandad bebyggelse och upplåtelseformer för att på så sätt 

utveckla och komplettera Skottorps bostadsutbud. Hallandstrafiken ansvarar för 

kollektivtrafiken i Laholms kommun och planerar förbindelser efter underlag. Ett ökat 

antal invånare kommer således att skapa ett större underlag för fler avgångar och 

förbindelser. 

 

(4) Vi tackar för era synpunkter, de diarieförs och finns med i underlaget inför det 

fortsatta arbetet med planprogram och detaljplaner. 

SAMMANFATTNING 

Plan- och genomförandebeskrivningen föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 

• Föreslagna begrepp och förtydliganden från Laholms räddningstjänst gällande 

tillgänglighet och framkomlighet för utryckningsfordon arbetas in i handlingarna. 

• Föreslagna ändringar från Laholmsbuktens VA-nämnd gällande dagvatten och 

VA arbetas in i handlingarna. 

• Planprogrammet kompletteras med bedömning av strandskydd gällande 

damm/märgelhåla strax norr om planområdet. 

 

 

Punkter att föra vidare till arbetet med detaljplan: 

• Swedegas rekommendationer samt gällande föreskrifter ska följas inom 

planprogramområdet. 

• Naturvärdesbedömning genomförs i det initiala skedet av kommande 

detaljplan/detaljplaner. 

• Dagvattenutredning genomförs i det initiala skedet av kommande detaljplaner. 

• Smedjeåns MKN-status får inte försämras till följd av planläggandet av Haga, 

detta måste säkerställas i kommande dagvattenutredning och detaljplanearbete. 

• Information gällande hästar och allergener kopplade till djurarten utreds 

ytterligare i kommande detaljplanearbete. 
 

 
LAHOLM 21/5-2019 

 

 

Charlotta Hansson  Fredrik Malmquist  

Samhällsbyggnadschef  Planarkitekt 


