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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

SAMRÅDSFÖRFARANDE  

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott beslutade den 12 augusti 2020 § 109 att 

förslaget till detaljplan skulle sändas ut på samråd. Samrådshandlingar har skickats till 

berörda myndigheter och fastighetsägare. Eventuella synpunkter skulle vara inlämnande 

senast den 29 oktober 2020. Allmänt samrådsmöte hölls digitalt den 14 oktober 2020.  

 

Totalt har 15 skrivelser kommit in, varav 3 från statliga myndigheter, 5 från kommunala 

nämnder eller styrelser, 6 från övriga myndigheter, bolag och organisationer samt 1 från 

sakägare.  

SYNPUNKTER FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Länsstyrelsen 

Ärendet 
Planområdet är beläget i Laholm mellan Ringvägen, Danska vägen och Allévägen. 

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av nuvarande kyrkogårdsverksamhet genom 

att långsiktigt säkerställa ytor som behövs för driften av kyrkogårdens verksamhet. 

 

Gällande regleringar 
Planområdet ingår i Översiktsplanen för Laholm som anger planområdet som en del av tätorten. 

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen. 

 

Gällande plan för området vann laga kraft 1985-04-10. Planen anger K-begravningsplats för 

Lagaholm 2:20 samt bostadsändamål för fastigheten Plommonet 6. 

  

Planområdet ingår i riksintresse för naturvård enligt 3 kap MB som omfattar Lagan 

och delar av Laholm. Planområdet ligger utanför riksintresset för Kulturmiljö (3 kap 

MB) gällande Lagaholms innerstad och Lagaholm 

 

  Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § plan- och 

bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt 

förslaget inte kommer att prövas. 

 
Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, 

- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt, 

- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 

- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,  

- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion. 

 

Råd om tillämpningen av PBL och MB  
Betydande miljöpåverkan  

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets genomförande inte innebär 

betydande miljöpåverkan. 



 3 

  

          (1) Biotopskydd  

Inom det befintliga kyrkogårdsområdet finns det ett antal rader av träd som delvis omfattas av 

planområdet. Biotopskyddsbestämmelserna i 7 kap. 11 § miljöbalken omfattar källor, 

odlingsrösen, pilevallar, småvatten, våtmarker, stenmurar och åkerholmar belägna i eller i 

anslutning till jordbruksmark. Även alléer av lövträd belägna längs en väg, det som tidigare 

utgjort en väg eller i ett öppet landskap omfattas av bestämmelserna. Syftet med biotopskydden 

är enligt samma paragraf att skydda små mark- eller vattenområden som utgör värdefulla 

livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda.  

Länsstyrelsen bedömer att det befintliga kyrkogårdsområdet har karaktären av ett öppet 

landskap. Kommunen bör göra en bedömning av huruvida någon av trädraderna omfattas av 

biotopskydd. För alléer som omfattas av biotopskydd bör det anges ett skydd i plankartan och en 

gränsmarkering läggas in. Vidare bör det anges i planbeskrivningen att åtgärder eller 

verksamheter som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde kräver dispens, vilket kräver 

särskilda skäl. Dispensfrågan prövas av Länsstyrelsen.  

 

(2) Kulturmiljö  

Begravningsplatser tillkomna innan år 1940 skyddas enligt 4 kap kulturmiljölagen (1988:950). 

För att väsentligt ändra eller utvidga en sådan begravningsplats krävs tillstånd enligt denna lag. 

Länsstyrelsen beslutar om tillstånd enligt kulturmiljölagen.  

 

(3) Plankarta  

Det saknas en illustrationsplan till plankartan. Det finns en illustration i planbeskrivningen men 

det hade varit bra om denna även funnits separat. 

Kommentar: 

(1) Då allén består av barrträd omfattas den inte av biotopskydd. Planbeskrivningen 

kompletteras med denna information.  

(2) Planbeskrivningen kompletteras med informationen kring kulturmiljölagen. 

(3) Kommunen anser inte att det är motiverat med en separat illustrationsplan då 

detaljplanen är av mycket begränsad omfattning.    

Trafikverket 

Trafikverket har inget att invända mot planförslaget. Vi bedömer att förslagen 

markanvändning ej kommer att påverka statliga anläggningar för vilken Trafikverket 

ansvarar för på något negativt sätt. 

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

- 

Delar av planen som bör förbättras 

- 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 

lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 

detaljplanen.) 

 

(1) Grundkarta 

Aktualitetsdatum för grundkartans övriga detaljer (utöver fastighetsredovisningen) är 

något föråldrad. Det är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen 

för att det ska vara lätt att överblicka de förutsättningar som finns för planläggningen. 

 



 4 

I grundkartan saknas vissa fastighetsbeteckningar, t.ex. Lagaholm 2:20 och 4:1. Det är 

viktigt att fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt för den som är berörd 

av planen att hitta respektive fastighet på plankartan. 

 

(2) Endast u-område säkerställer inte ledningarna 

Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. u-

område ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att dessa är förlagda på 

kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen, 

men det bildas ingen rättighet genom att kommunen lägger ut ett u-område i planen. För 

att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller 

servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i genomförandeavsnittet av planbeskrivningen. 

Kommentar: 

(1) Grundkartan uppdateras inför granskningen. 

(2) Planbeskrivningen förtydligas med att ledningsrätt behöver sökas eller servitut 

skrivas. 

SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER OCH STYRELSER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har granskat inkomna handlingar och lämnar följande synpunkter. 

 

Då inga av nämnda brandposter är prioriterade önskar räddningstjänsten att man byter 

till närmst brandpost som är prioriterad. Den finns vid korsningen Margaretagatan/ 

Ringvägen. Så texten bör bytas ut till korsningen Margaretagatan/Ringvägen istället. 

Kommentar: 

 Text angående brandvattenförsörjning ändras enligt räddningstjänstens yttrande.  

Kultur- och utvecklingsnämnden 

 Beslutet har ingen inverkan på kultur- och utvecklingsnämndens budget. 

Socialnämnden 

Socialnämnden har inget att invända mot förslag till ny detaljplan för Plommonet 

6 och del av Lagaholm 2:20. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden har inget att invända mot plansamrådet.  

Laholmshem AB 

Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB har tagit del av förslag till detaljplan för 

Plommonet 6 och del av Lagaholm 2:20 och har inget att erinra. 
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SYNPUNKTER FRÅN ÖVRIGA MYNDIGHETER, BOLAG OCH 
ORGANISATIONER 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda citeras nedan. Originalhandlingarna finns 

tillgängliga på byggnadsenheten. 

Kulturmiljö Halland 

Kulturmiljö Halland har fått rubricerat ärende för yttrande och har inget att erinra mot 

detaljplanen.  

Postnord 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 

bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden 

på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga 

postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 

 

PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna detaljplanen 

MBN 2016–767. 

Region Halland 

Region Hallands lokala nämnd i Laholm har erbjudits möjlighet att yttra sig över 

samråd för detaljplan gällande Plommonet 6 och Lagaholm 2:20 m.fl. Utökning av 

kyrkogård. Lokal nämnd Laholm har i uppdrag att bland annat bidra till en hållbar 

utveckling av de samhälleliga faktorerna som påverkar en jämlik hälsoutveckling. 

Nämnden ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov.  

 

Lokala nämnden i Laholm menar att det är viktigt att ta hänsyn till att det finns goda 

förutsättningar för en social hållbarhet vid samhällsplanering. Nämnden betonar vikten 

av det hållbara samhället utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.  

 

Lokal nämnd i Laholm hänvisar till sitt tidigare yttrande i planprocessen och anser att 

särskilt den positiva identitetsbilden, tryggheten samt besökarnas tillgängliga 

förfogande till området bör tas i beaktning även vid fortsatt planering. Nämnden har 

inget nytt att erinra.  

 

Södra Hallands Kraft El 

Södra Hallands Kraft ek förening/EL har inget att erinra gällande rubricerat plansamråd 

(var vänliga notera att när det gäller gas inom området så svarar vår gasavdelning). 

 

Vi har tidigare levererat, 20-07-14, en dwg-fil där våra ledningar syns och är inmätta till 

WSP så det är ganska exakt läge i kartan. WSP ska ha lagt in ett u-område och det är väl 

det som syns i plankartan. 

 

10kV-kabeln, orangebrun, se bifogad karta, är mycket viktig ur försörjningssynpunkt så 

den måste vi kunna komma åt och reparera snabbt och enkelt vid eventuella framtida 

kabelfel/skador. Om 10kV-kabeln hamnar i en hårdbelagd yta så får den friläggas och 

förläggas i skyddsrör och det är en kostnad som exploatören får betala. 
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När det gäller lågspänningskablarna, blå och gröna, så är det elförsörjningen till kapellet 

och maskinhallen, även dessa är inmätta. Vid schaktning i närheten av dessa kablar så är 

det ledningsanvisning som gäller. 

 

Vi är gärna med i projekteringsstadiet så vi kan diskutera och samordna planen. 

 

Bilaga 1: Ledningskarta (finns på byggnadsenheten)  

 

Kommentar: 

Byggnadsenheten har mottagit inkomna synpunkter och ser inte att dessa föranleder en 

ändring av planförslaget. Informationen vidarebefordras till 

exploatören/fastighetsägaren.  

TeliaSonera Skanova Access 

Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde, vilka ev. kommer att beröras av 

planens genomförande. Kabelanläggningarnas läge framgår ungefärligt av bifogad karta. 

Skanova har med anledning av detta följande synpunkt som vi vill få införd i 

genomförandebeskrivningen:  

 

”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars 

funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.”  

 

 
 

Kommentar: 

 Genomförandebeskrivningen kompletteras med information om att 

 exploatör/fastighetsägare bekostar eventuell flytt av ledningar inom området.  

Weum Gas AB 

Weum Gas AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. I 

anslutning till planområdet har Weum Gas servisledningar för natur- och biogas, se 

bifogad karta. Distributionsledningen är belägen i Ringvägen och vår bedömning är att 

distributionsledningen inte påverkas av planändringen. 
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Gasledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN 2017) som bland annat 

innebär ett minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse samt 

närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter. Plantering av träd bör 

ej ske närmare gasledning än 3 meter. För att minska risken för skador på träd i 

samband med eventuella arbeten med ledning, rekommenderas att träd i närheten förses 

med rotskydd. 

 

Weum Gas har distributionsledningar för gas vid Ringvägen och för gärna en dialog 

med exploatören/fastighetsägarna om att ansluta det berörda området till försörjning 

med biogas/naturgas. 

 

För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som redovisar med 

kartunderlag och dxf-fil. 

 

 
 

 

Kommentar: 

Byggnadsenheten har mottagit inkomna synpunkter och ser inte att dessa föranleder en 

ändring av planförslaget. Informationen vidarebefordras till 

exploatören/fastighetsägaren.   

SYNPUNKTER FRÅN ANGRÄNSANDE KOMMUNER 

SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda sammanfattas nedan, originalhandlingarna 

finns tillgängliga på byggnadsenheten. 

Fastighetsägare till Oliven 1, Persikan 4,5,6,7 och Plommonet 2 

Undertecknade, sakägare och boende i området runt Kyrkoförvaltningen på Allévägen, 

vill lämna synpunkter enligt nedan på planförslaget och de tänkta förändringarna. 

 

Området, en del av det som kallas Värnen, är att betrakta som en kulturmiljö. Det första 

huset på Allévägen, byggdes 1895 och är synnerligen väl bevarat. Resterande hus 

byggdes sedan fram till i mitten av 1920-talet och var bostäder med relativt stora och 

lummiga trädgårdar. På en del av fastigheterna inrymdes hantverk eller andra mindre 
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rörelser. Flera av de ursprungliga byggnaderna på Allévägen finns kvar och med samma 

utseende. Alla, inte minst kommuner och andra offentliga institutioner så som 

kyrkoförvaltningen, bör vara engagerade i att bevara de kulturmiljöer som återstår. Vi 

sänder med en bild, flygfoto från mitten av 40-talet, där man på den högra sidan kan se 

en del av Allévägen och det hus som man nu avser att riva för att ge plats åt 

avfallshantering, tvätthall, m.m. 

 

(1) Inom parentes, och en fråga som indirekt berör denna plan, kunde vi läsa att Miljö- 

och byggnadsnämnden och Länsstyrelsen nyligen har avslagit en ansökan om att byta 

från tegelpannor till annat material, med hänvisning till att det var ett hus från 1920 och 

med bevarandevärde. Men på Allévägen, där flera hus är med och formar ett 

kulturmiljöområde, är det ok att riva ett hus från 20-talet för att ge plats åt ett helt annat 

ändamål.  

 

(2) Vår grundläggande uppfattning är att området ska bevaras i den form det är nu. Att 

man alltså inte ska medge en planändring som innebär att ytterligare mark används till 

andra ändamål än vad det är och varit under lång tid. Om man medger planändring och 

genomför den, så som förslaget säger, kommer man att helt ändra karaktär på området. 

Den nya planen kommer att medge annan verksamhet på ca en tredjedel av den norra 

sidan av Allévägen och kommer att bli väldigt dominerande. Även om man med 

materialval och höjder försöker anpassa byggnader så blir de stora, avvikande och 

dominerande. Dessa byggnader tillsammans med den från övriga området främmande 

verksamheten, maskinhall, deponi, avfallshantering, stora parkeringsytor, tvätthall, 

m.m. förstärker avvikelsen från övriga området och det nya områdets dominans. Hur 

kan man ens föreslå att ta bort häckar och annan grönska, som dominerar hela 

gatubilden utmed hela övriga området, och lägga parkeringar utmed gatan som blir en 

total avvikelse från det övriga gaturummet. (3) Vi kan inte heller se överensstämmelse 

mellan illustrationen och planritningen nedanför på sidan 14. På illustrationen är 

gavlarna vända ut mot Allévägen på den andra är de vända inåt? (4) Den del av 

området, hörnet Allévägen och Ringvägen, som är mest utsatt för insyn, berörs i stort 

sett inte i planförslaget eller illustrationer. Den delen behöver förändras men hur ska den 

utformas och till vad? 

 

(5) Planförslaget skriver också om naturvärdena på Plommonet 6 som tydligen ska 

hänga samman med kyrkogården och Stadsparken. Det finns knappt ett grässtrå kvar 

och alla träd är nedsågade, tvärtemot vad planhandlingen säger. Man skriver också att 

tryggheten och säkerheten ska öka. Inte ökar tryggheten av att man minskar antalet 

boende i området och skapar nya ytor som är öde kvällar, nätter och helger? 

 

(6) Man kan inte heller ha studerat trafiken på gatan. Alla (med kanske få undantag) 

barn från Blåkulla som ska till Parkskolan cyklar denna väg på morgonen samtidigt som 

trafiken från kyrkogårdsförvaltningen drar igång och sedan hem på eftermiddagen. Och 

barn cyklar som de gör. Parkeringen utmed gatan ter sig än mer tveksam i det 

perspektivet. Att man inte nämner detta och talar om hur det ska hanteras, är 

förvånande. I andra sammanhang, och helt korrekt, är barns cykelvägar till skolan en 

prioriterad angelägenhet. 

 

(7) Vi menar att man inte överhuvudtaget har sett på några alternativ till att utvidga 

området. Vi vill inte peka finger men ordningen inom området och det sätt på vilket 

man sprider ut maskiner, bilar och föremål, borde innebära att man ser över den inre 

logistiken, förvaringen och hanteringen innan man skapar nya ytor. Parkeringen utmed 

kyrkogårdsmuren, mot Ringvägen, som väldigt sällan är full skulle med stor sannolikhet 
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kunna utökas med snedställda parkeringar på två sidor och skilda in- och utfarter och 

utan den nuvarande halvt nedgrävda containern. 

 

Vi har synpunkter på fler detaljer i förslaget, men vi menar att planen inte ska 

genomföras. Parkeringen utmed gatan har vi nämnt, men man avser också att 

hårdbelägga stora ytor. Hur rimmar det med nyligen antagna riktlinjer om att inte 

hårdbelägga i syfte att minska påverkan på dagvattenhanteringen? Naturmiljön kommer 

inte att påverkas, säger man, trots att man redan (till skillnad från vad planförslaget 

säger) tagit bort alla träd, det mesta av gräsmattor och annan grönska på Plommonet 6. 

Det blir inte heller någon påverkan på buller eller transporter enlig förslaget. Det är 

redan idag både buller och mycket transporter med tanke på att man har mycket 

maskiner och det är också en hel del transporter till och från anläggningen. Det får vi 

omkringboende acceptera, eftersom det nu får finnas en sådan verksamhet. Men vi är 

inte alls övertygade om att det inte blir mer av detta. Det blir en större verksamhet och 

ett av skälen till utbyggnad är att man förväntar sig fler besökare. Om man behöver 

förändra sin verksamhet så menar vi sammanfattningsvis att man borde studera 

alternativ till utökning i första hand, till exempel disponera om redan befintliga ytor, 

och i andra hand se om man kan göra en mindre ytmässig utökning så att man kan 

bevara hus och uthus på Plommonet 6 som även fortsättningsvis bör vara planlagd och 

användas som bostad. 

 

 
 

Kommentar: 

(1) Fastigheten som åsyftas är utpekad i Kulturmiljö Hallands Bebyggelseinventering i    

 Halland som av bland annat arkitektoniskt och byggnadshistoriskt värde.   

 Fastigheten Plommonet 6 som detaljplanen berör har i samma inventering inte   

 pekats ut. Kulturmiljö Halland har i sitt samrådsyttrande inte heller haft några  

 invändningar mot detaljplaneförslaget.  

 

(2) En viss förändring av områdets karaktär kan ske då en bostad ändras till  

       kyrkogårdsverksamhet. Kyrkogårdsverksamheten är dock redan en befintlig del av     

       området. Förändringen har bedömts som acceptabel i förhållande till den     

       samhällsnytta som kyrkogårdsverksamheten utgör.  

 

       Plankartan kompletteras med bestämmelsen ”e3 – Största exploatering är 325   
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       kvadratmeterbyggnadsarea per byggnad” för att begränsa den visuella 

 omgivningspåverkan. 

 

 Bevarandet av häckar och annan växtlighet samt parkeringsplatser utmed 

 Allévägen är inget som avses regleras i detaljplanen, men synpunkterna 

 framförs till exploatören/fastighetsägaren.  

 

(3) Illustrationerna i planbeskrivningen uppdateras.  

 

(4) Detaljplanen reglerar att byggnader inte får placeras i fastighetsgräns för att inte  

       skymma sikten i korsningen. Detta görs genom prickmark. I övrigt regleras  

 hörnan mellan Allévägen och Ringvägen genom samma bestämmelser som 

 bebyggelsen utmed Allévägen inom detaljplanen. Detaljplanen kan inte reglera 

 huruvida exploatören/fastighetsägaren väljer att utnyttja byggrätten.  

 

(5) Förändringen av fastigheten Plommonet 6 säkerställer att tillräckliga ytor finns för      

      att kunna bedriva underhållsarbetet på kyrkogården, vilket bidrar till en mer

 tilltalande och tryggare miljö att vistas i.  

 

(6) Trafikalstringen bedöms inte förändras i någon nämnvärd omfattning eftersom  

       antalet anställda på kyrkogården inte förändras. Trafiken längs Allévägen kommer 

 snarare minska då en bostadsfastighet försvinner. Buller i området bedöms inte 

 heller förvärras med hänsyn till samma resonemang.  

 

(7) Avsikten med detaljplanen är inte att tillskapa fler parkeringsplatser, utan att  

 skapa mer byggbar yta där exempelvis kompost, som idag står öppet, kan 

 inrymmas. Området inom kyrkogården är begränsat då största delen består av 

 gravplatser. Området utmed Ringvägen är begränsad av den gasledning som finns 

 i vägen. Kommunen har därför bedömt det rimligt att ianspråkta mer mark för 

 kyrkoverksamhetens ändamål.  

SAMMANFATTNING 

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

• Planbeskrivningen kompletteras med att befintlig allé består av barrträd och 

omfattas därför inte av det generella biotopskyddet.  

• Planbeskrivningen kompletteras med informationen kring kulturmiljölagen. 

• Genomförandebeskrivningen förtydligas med att ledningsrätt behöver sökas eller 

servitut skrivas. 

• Text angående brandvattenförsörjning ändras enligt räddningstjänstens yttrande.  

• Genomförandebeskrivningen kompletteras med information om att 

exploatör/fastighetsägare bekostar eventuell flytt av ledningar inom området. 

• Illustrationer uppdateras. 

 

Plankartan föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 

• Grundkartan uppdateras.  

• Plankartan kompletteras med bestämmelsen ” e3 – Största exploatering är 325 

kvadratmeterbyggnadsarea per byggnad”. 
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NAMNLISTA  

Följande berörda har inte fullt ut fått sina synpunkter tillgodosedda. 

Sakägare (enl. fastighetsförteckning)  

Fastighetsägare till Oliven 1  

Fastighetsägare till Persikan 4  

Fastighetsägare till Persikan 5 

Fastighetsägare till Persikan 6 

Fastighetsägare till Persikan 7 

Fastighetsägare till Plommonet 2 
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