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PM 

In-utfarter till Plommonet 

DETALJPLAN FÖR PLOMMONET 6 OCH LAGAHOLM 2:20, LAHOLMS KYRKOGÅRD  

 

Bakgrund 

En ny detaljplan för fastigheterna Plommonet 6 och del av Lagaholm 2:20 har upprättats med syftet att möjliggöra en 
utökning av byggrätt till förmån för kyrkogårdens olika tillhörande verksamheter. Dessa verksamheter består bl a av 
utökning av maskinhall och administrativa lokaler som kyrkogårdsexpedition samt medger en inbyggd 
komposthantering i läge korsningen Allévägen /Ringvägen i enlighet med tidigare användning. 
Kyrkogårdsverksamheten ligger inom en befintlig stadsdel där det finns få möjligheter att utvidga sin verksamhet i 
direkt närhet till nuvarande placering. Tidigare i processen har en utvidgning åt öster, inom den befintliga grönytan, 
diskuterats (se fig 1) men fick ej gehör politiskt. Plommonet 6 kan ej nås utan angöring från Allévägen idag. 

 

Fig1 Planområdet är markerat med en streckad röd linje och grön skrafferat område är tidigare prövat område för 
utvidgning.  

Efter genomfört samråd har infartsmöjligheterna diskuterats då ingen begränsning funnits i samrådsförslaget utan 
utgångspunkten varit en flexibel detaljplan som tillåtit infart längs hela fastigheten, dvs från Allévägen i väster och 
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Ringvägen i söder. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott beslutade 2021-01-07 § 3 att återremittera ärendet till byggnads-
enheten, för att vidare utreda alternativ till in- och utfart till fastigheterna samt eventuellt behov av stängsel. 

Denna PM beskriver för- och nackdelar genom att ange positiva och negativa konsekvenser för möjligheten att 
bebygga och använda fastigheten enligt verksamhetens behov som utgångspunkt för val av in- och utfartsmöjligheter. 

Nedan illustreras olika förslag till hur detaljplanen kan föreslås reglera in- och utfartsförbud. En angöring österifrån har 
inte presenterats då det inte är möjligt att tillskapa en angöring över befintlig kyrkogård med gravplatser.  

 

 

Fig 2. Illustration över planförslaget vid genomfört samråd. Ingen reglering av in- och utfartsförbud. Infart tillåten längs 
hela fastighetsgränsen, blå linje. 
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Fig 3.Illustration som visar förslag till reglering av in- och utfartsförbud där ingen anslutning görs mot Allévägen. Röd 
linje=Förbud mot in- utfart. Blå Pil= intern kommunikation inom fastigheten med in- och utfart mot Ringvägen. 

 

 

 

Fig 4. Illustrerat förslag som visar anvisad angöring åt Allévägen och Ringvägen. Röd linje=Förbud mot in- utfart=. Blå 
Pil= intern kommunikation inom fastigheten med in- och utfart mot Allévägen och Ringvägen. 
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Samlade för- och nackdelar gällande de tre olika förslagen på in- och utfartslösning och 
staket/stängsel 

 Ingen begränsning av 
in- och utfart 

(Alt 1 figur 2) 

 

Förbud mot in- utfart 
utefter Allévägen 

(Alt 2, figur 3) 

Anvisad angöring åt 
Allégatan och 
Ringvägen 

(Alt 3 figur 4) 

Flexibilitet, 
användbarhet av 
fastighetensytan 

Ingen begränsning som 
påverkar användandet då 
fastigheten kan nås 
utefter hela gatans 
sträckning.  

Stark begränsning som 
hänvisar all trafik internt 
inom fastigheten, vilket 
motverkar detaljplanens 
syfte. 

Mindre begränsning men 
som i praktiken inte 
påverkar användandet av 
fastigheten nämnvärt utan 
innebär en förutsättning 
för disponeringen av hur 
byggrätten nyttjas. 

Ytanspråk Ytan kan användas 
optimalt, ingen 
begränsning. 

Kommunikationsytorna 
som krävs begränsar 
möjlig byggrätt inom 
fastigheten. Ytterligare 
byggrätt ianspråktas då 
ytor krävs för 
vändmöjligheter inom 
fastigheten. Leveranser 
från lastbil bedöms inte 
var möjlig att leda in 
detta håll. Behovet av 
vändmöjligheter minskar 
byggrätten i en 
omfattning som påverkar 
detaljplanens syfte. 

Ytan kan anpassas för en 
optimerad användning. 

Tillgänglighet 
besök/leveranser 
(HCP)  

Krav på HCP och 
maxavstånd entré till HCP 
klaras 

Avstånd till entré 
kyrkogårdsexpedition 
inom fastigheten 
försvåras då parkering 
ska lösas.  

Krav på HCP och 
maxavstånd entré till HCP 
klaras 

Störning trafik, 
trafikrörelser, 
trafikbuller 

In- och utfart dagtid mån-
fre fram till kl 17 kan 
förekomma. Tidigare trafik 
till och från Plommonet 
ersätts av trafik för 
verksamheten som 
behöver angöra från 
Allévägen. Ringa skillnad i 
antal trafikrörelser som 

Mindre minskning av 
trafik på Allévägen då 
trafik till och från  
kyrkogårdsexpeditionen 
försvinner, besökande 
och anställda. 

In- och utfart dagtid mån-
fre fram till kl 17 kan 
förekomma. Tidigare trafik 
till och från Plommonet 
ersätts av trafik för 
verksamheten som 
behöver angöra från 
Allévägen. Ringa skillnad 
i antal trafikrörelser som 



 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

DP Plommonet 6 Maria Carlsson  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10285725 2021-01-22  

 5 (7) 

 

  

 \\ser01hal1se\projects\5831\Laholm\10285725 - DP Plommonet 6\3_Dokument\36_PM_Rapport\20210122_PM_infarter Plommonet.docx

därmed inte bedöms 
riskera överskridande av 
bullernivåer. 

därmed inte bedöms 
riskera överskridande av 
bullernivåer. 

Trafiksäkerhet Kan vara otydligt var 
fordon kan köra ut från 
fastigheten om inte 
byggnader/staket tydligt 
anger in- och utfart. (se 
nedan) 

I huvudsak separeras 
besökare och interna 
arbetsfordon. Alternativet 
ger goda möjligheter till 
att leveransfordon kan 
angöra fastigheten. 

Risker knutna till 
konfliktpunkter mellan 
kyrkogårdsbesökare och 
pastorsexpeditionen och 
de intern arbetsfordon 
som korsar 
kommunikationsvägarna 
då all trafik sker inom 
fastigheten. Leveranser 
försvåras då 
kommunikationsvägen 
är otydlig och ur 
arbetsmiljösynpunkt 
knuten till risker och en 
svårhanterlig logistik.   

Anvisad in- och utfart ger 
en tydlighet var längs 
Allévägen fordon angör 
förutsatt att byggnad eller 
annan avgränsning 
uppförs. (se nedan) I 
huvudsak separeras 
besökare och interna 
arbetsfordon. Alternativet 
ger möjligheter till att 
leveransfordon kan 
angöra fastigheten 

Behov av 
stängsel/staket  

Optimerad disponering för 
detaljplanens syfte inom 
Plommonet 6 är en 
byggnad längs Allévägen. 
Detta förhindrar effektivt 
flera in-utfarter varför 
behovet av särskilda 
planbestämmelser för 
detta ej föreligger. 
Allévägen är inte heller så 
trafikerad att det föreligger 
trafiksäkerhetsmässiga 
skäl till staket/stängsel. 
Plan- och Bygglagen 
(PBL) anger att en 
detaljplan inte ska göras 
mer detaljerad än 
nödvändigt. 

Optimerad disponering 
inom Plommonet 6 utan 
möjlighet till angöring 
från Allévägen utesluter 
annat än en byggnad 
längs Allévägen 
omöjliggör in-utfarter, 
varför behovet av 
särskilda 
planbestämmelser ej 
föreligger. 

Optimerad disponering för 
detaljplanens syfte inom 
Plommonet 6 är en 
byggnad längs Allévägen 
vilket i sig förhindrar in-
utfarter varför behovet av 
särskilda 
planbestämmelser ej 
föreligger. Allévägen är 
inte heller så trafikerad att 
det föreligger 
trafiksäkerhetsmässiga 
skäl till staket/stängsel. 
Plan- och Bygglagen 
(PBL) anger att en 
detaljplan inte ska göras 
mer detaljerad än 
nödvändigt. 
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Ingen begränsning av in- och utfart (Alt 1 figur 2) 

Att inte reglera någon form av specifik placering av in- och utfarter innebär att en stor frihet finns att utveckla och 
förändra verksamhetens trafiksituation utifrån de behov som kan uppkomma. I dagsläget finns behov av att tillgodose 
besökstrafik till kyrkogårdsexpeditionen och eventuella fordon med handikapptillstånd (HCP) med parkering inom 
angivna avstånd. Vidare finns behov av att nå planerade förrådslokaler med arbetsfordon- dels leveranser till dessa 
lokaler av bl a förbrukningsvaror och material men även intern trafik mellan planerad bebyggelse och skötsel/drift av 
kyrkogården, såsom för gravstensvård, tvätt av arbetsfordon mm.  

Alternativet att inte reglera någon specifik placering alls innebär dock att ett ansvar ligger på verksamhetsutövaren att 
vidta försiktighet och ett gott omdöme för att undvika negativ påverkan för omkringboende. I detta fall bedöms trafiken 
till och från verksamheten vara begränsad och i stort endast uppträda under normala kontorstider. Det köp av mark 
som Svenska kyrkan, Laholms pastorat genomfört vid Skogaby kapell innebär att nuvarande hantering av kompost 
kommer förändras. Minskade volymer och tiden kompost hanteras inom området förkortas då kompostmaterialet 
tidigare kan transporteras till Skogaby kapell och på ett sätt som inte kräver att större arbetsfordon angör Allévägen. 
Alternativet tillgodoser detaljplanens syfte. 

Förbud mot in- utfart utefter Allévägen (Alt 2, figur 3) 
Att endast tillåta infart från söder via Ringvägen mellan kyrkogården och expeditionsbyggnaden är möjlig men inte 
realistisk och även problematisk utifrån både trafiksäkerhetssynpunkt och ytmässiga anspråk. Detta alternativ innebär 
att en yta tas i anspråk för kommunikation till den planerade nya fastighetsytan som inte kan användas för annat. 
Denna ”korridor” kan inte breddas då den begränsas av befintlig kyrkogårdsexpeditionsbyggnad och den höjdskillnad 
som finns mot begravningsplatsen genom den gångväg med ramp som ansluter från kyrkogården till 
kyrkogårdsexpeditionen. Bredden (4meter) tillåter inte att fordon kan mötas. Däremot är det säkerställt att nuvarande 
arbetsfordon kan använda denna korridor och gör så idag. Det bedöms direkt olämpligt att besökstrafiken till fullo är 
hänvisad till att transportera sig samma smala väg som används av arbetsfordon. Detta skulle utgöra en 
arbetsmiljörisk. Alternativet motverkar detaljplanens syfte om att utveckla möjligheterna för driften av kyrkogårdens 
verksamhet.  

Anvisad angöring mot Allégatan och Ringvägen (Alt 3 figur 4) 

En lösning som är möjlig för att genomföra detaljplanen och samtidigt ge verksamheten möjlighet att kunna bedrivas 
på ett tillfredställande sätt är att både den södra infarten mot Ringvägen behålls men att möjligheten finns att på en 
mindre sträcka i väst möjliggöra för eventuellt större leveranser och arbetsfordon att angöra fastigheten. Denna kan 
ges en skyltning som endast tillåter nyttjande för in- och utfart gällande leveranser, arbetsfordon och personer med 
handikapptillstånd. Eventuellt skulle infarten från Allégatan endast tillåta utfart för personbilar så dessa inte behöver 
mötas i den smala passagen mellan kyrkogårdsexpeditionen och begravningsplatsen. I övrigt överensstämmer 
alternativets konsekvenser med alternativ 1. Alternativet tillgodoser detaljplanens syfte. 
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Slutsats 
För att kunna genomföra detaljplanen och dess intentioner behöver området kunna matas från mer än ett håll. Detta 
behövs både på grund av trafiksäkerhet, tillgänglighet och en effektiv användning av tillgängliga men begränsade ytor. 
Vidare är det lämpligt att inte låsa hela fastigheten till en infart för eventuella framtida förändringar. Att enbart mata 
fastigheten från Ringvägen baserat på trafiksituationen som bedöms måttlig, bör inte vara en faktor som ska begränsa 
verksamhetens utveckling i en detaljplan. Trafiken som angör planområdet idag bedöms inte att öka, troligen minska 
på grund av att hanteringen av kompostering förändras. Dessutom ligger begravningsplatsen i ett centralt läge, att det 
är möjligt att som besökare använda kollektivtrafik eller cykel, vilket också bör uppmuntras. I det fall omkringliggande 
fastigheter bedömer att störningar förekommer knutet till trafiksituationen kan det i efterhand prövas enligt miljöbalken. 
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