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INNEHÅLL 
 
HANDLINGAR 

 

▫ Planbeskrivning med 
genomförandebeskrivning 
▫ Plankarta med bestämmelser 
▫ Grundkarta 2020-09-13 finns tillgänglig på 

Samhällsbyggnadskontoret 
▫ Fastighetsförteckning 2021-01-13 finns 
tillgänglig på Byggnadsenheten 
 

PLANBESKRIVNING 

 

▫ Planens syfte och huvuddrag  
▫ Plandata 
▫ Tidigare ställningstaganden 
▫ Behovsbedömning enligt Miljöbalken (MB) och  
   Plan- och Bygglagen (PBL) 
▫ Förutsättningar och förändringar 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 

▫ Organisatoriska frågor 
▫ Fastighetsrättsliga frågor 
▫ Ekonomiska frågor 
▫ Tekniska frågor 
▫ Konsekvenser av planens genomförande  
▫ Medverkande tjänstemän 
 

BILAGOR 
▫ Bilaga 1 –Skummeslövsstrands Camping Va  

utredning, Ramböll, 2016-07-18 

Tillägg Viveka Lidström AB 2019-12-19 

 
▫ Bilaga 2 - Utredning av kompensationsåtgärder 

Skummeslöv 3:9 och 3:10, Mina Miljöpedagogik & 

Naturvård, kompletterad augusti 2017 

Kompletterad januari 2020. 
 

PLANPROCESS 
Granskning pågår 2021-01-25 till 2021-02-26. 

 
KONTAKT  
Eventuella synpunkter med tydlig namnunderskrift och fastighetsbeteckning ska skriftligen ha 

inkommit senast den 2021-02-26 till: 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Laholms kommun 

312 80 Laholm 

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se 
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PLANBESKRIVNING 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

Bakgrund   

I Skummeslövsstrand sker en betydande utveckling. Orten utvecklas mot fler 

permanentboende men den är också av stor betydelse för det rörliga friluftslivet 

  

Skummeslövsstrands Camping är etablerad sedan slutet av 1940- talet. Området har 

inte under dessa år planlagts för ändamålet. Utökning har skett efter hand genom 

tillfälliga anläggningar. Inriktningen för campingen har fram till idag varit för 

husvagnar. På senare tid har efterfrågan ökat för boende i semesterstugor, med 

möjlighet att hyra under kortare tid. 

 

 
Bild från 1950- talet med i huvudsak tältande campinggäster.  

 

Kommunstyrelsen fattade beslut om planläggning 2014-02-11 genom att ge positivt 

planbesked för del av Skummeslöv 3:9, 3:10 m fl. Sedan tidigare fanns tecknat 

planavtal med exploatören avseende planläggning av campingområdet. Beslutet från 

2014 omfattar även utökning av området med ett stugområde. Stora delar av området 

ingår i kommunens översiktsplan Framtidsplan 2030 som utbyggnadsområde 

bebyggelse; bostäder, service och kontor.  

 

Planarbetet har pågått under en längre tid beroende på dels förändringar i planens 

omfattning och dels på kommunala beslut, där kapacitet för reningsverket i 

Skummeslöv ansågs otillräcklig. 

Syfte  

Syftet med detaljplanen är att fastställa användningen av området som camping och 

att möjliggöra en utveckling av pågående verksamhet till en campingplats anpassad 

efter dagens efterfrågan. Planen möjliggör att servicefunktioner kan uppföras och att 

campingverksamheten kompletteras med stugor för uthyrning.  
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Planen syftar också till att i den mellersta delen av området planlägga för ett område 

med arrendelotter avsedda för friliggande fritidshus.  

I östra delen planläggs för fastigheter för permanentboende, dels friliggande bostäder 

och dels bostäder i par- rad- eller kedjehus. Upplåtelseformerna för dessa byggnader 

regleras inte i planen. 

 

Planen medger också avstyckning av fyra nya fastigheter för villabebyggelse i 

anslutning till Barrvägen. Befintlig fastighet Skummeslöv 3:193 bibehålls som 

bostadsfastighet. 

 

 

Huvuddrag 

 

Två områden planläggs för campingverksamhet, området norr om Fiskaregatan och 

området norr om Wingrens väg. Två område i planläggs för camping med 

uthyrningsstugor. Inom området möjliggörs även för servicebyggnader för 

campingområdets verksamhet. Totalt medger planläggningen cirka 120 

uppställningsplatser och 14 uthyrningsstugor. 

 

 
Nuvarande servicebyggnad/reception vid Södra Kustvägen. Planen medger en större 

byggnad med utökad service till campingen och övriga besökare. 
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Öster om föreslaget campingområde planläggs ett bostadsområde för  som kommer 

att upplåtas med arrenderätt. Byggrätten för dessa arrendelotter är 60 m2 . Denna del 

av planområdet får inte delas i flera fastigheter. 

Befintligt stugområde söder om planområdet på del av Skummeslöv 3:10 

PLANDATA 

Lägesbestämning 

Planområdet är beläget i södra delen av Skummeslöv öster om Södra Kustvägen och 

omfattar i huvudsak fastigheterna Skummeslöv 3:9 och 3:10. Campingområdet är 

beläget norr om Wingrens väg. Även ett område söder om Wingrens väg mellan 

Barrvägen och Södra Kustvägen planläggs för camping. Området med de mindre 

enbostadshusen är beläget i förlängningen av Wingrens väg väster om 

bostadsområdet Stjärnhem. Planområdet ligger cirka 800 meter öster om strandlinjen. 

Söder om planområdet ligger mindre fritidsstugor på arrendelotter varav området 

längst i öster är under byggnation. Norr om planområdet finns bostadsfastigheter 

med permanentbebyggelse.  



 6 

 
              Planområdet markerat. 

Areal 

Planområdet omfattar ca 19 ha. 

Markägoförhållanden 

 

 

De fastigheter som berörs av planförslaget är Skummeslöv 3:9, 3:10, 3:164, 3:126, 

3:192, 3:193, 3:177, 24:1, dessa fastigheter är privatägda. Del av Skummeslöv GA:4 

ingår i planområdet.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Kommunens mål och vision 

I Laholm vill vi bli fler, bättre 

och starkare. Här förenas 

livskvalitet och tillväxt för en 

hållbar utveckling. 

Detaljplanen bedöms 

medverka till att uppfylla 

kommunens mål och vision 

både vad det avser 

besöksnäringen och fler 

bostäder i ett attraktivt 

område.  

- Befintlig campingverksamhet utvecklas och utvidgas vilket överensstämmer med

kommunens inriktningsmål för näringslivsutveckling Laholms kommun ska främja

näringslivsutvecklingen för fler och växande företag. Vi ska stimulera nya

etableringar inom handels- och tjänstesektorn samt besöksnäringen.

- Möjlighet till fler bostäder i ett attraktivt område som kan fungera både som

fritidshus eller mindre permanentbostäder.

- Kustområdet utvecklas.

Översiktliga planer 

I kommunens översiktsplan "Framtidsplan 2030" beskrivs Skummeslöv som en ort 

som vuxit fram ur en badort och en bebyggelse som präglas av sommarstugor. 

Exploateringstalet beskrivs som lågt då stora obebyggda områden i form av 

naturreservat och barnkoloniområden finns inom orten. Läget med närheten till väg 

E6 och den nya järnvägsstationen strax söder om kommungränsen skapar goda 

förbindelser med storstadsregionerna i norr och söder. Ett diversifierat utbud av 

boendeformer är önskvärt, med olika typologier och upplåtelseformer.  

Utvecklingsmålen för Skummeslöv anger bland annat att tillkommande bebyggelse 

skall planeras och utformas med stor omsorg om ortens specifika förutsättningar och 

rumsliga kvaliteter.  Med hänsyn till bland annat riksintresset för friluftsliv bör 

blandningen mellan permanent- och fritidsboende bibehållas. Ett diversifierat utbud 

av boendeformer är önskvärt, exempelvis bostäder för unga eller äldre och olika 

upplåtelseformer.  
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I Framtidsplan 2030 är markområden inom Skummeslöv 3:9 och 3:10 föreslaget som 

utbyggnadsområde med bebyggelse, bostäder, service och kontor. Planläggning av 

campingen och utökningen av camping sker på ett område där camping och 

reservcamping har bedrivits under ett flertal år.  

Enligt Framtidsplan 2030 är den östra delen av planområdet angivit som 

utbyggnadsområde. Uppdelningen av område för arrendelotter och 

bostadsbebyggelsen i öster innebär att naturområdet mellan dessa område är 

betydligt större än om Framtidsplanens utbyggnadsområde följts. 

Detaljplaner och förordnanden 

Endast en mindre del området i väster är idag planlagt för bostäder. Övriga delar av 
föreslaget planområdet omfattas inte av någon detaljplan. 

Kommunala beslut i övrigt 

Beslut att medge planläggning har fattats av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-01-

29 och av kommunstyrelsen 2014-02-11. Planarbetet får utföras av exploatören med 

egen konsult. 

Planavtal har upprättats och beslutats av Miljö- och byggnadsnämnden 

beredningsutskott 2014-06-04. 

Program för planområdet 

Planprogram har inte upprättats. Planområdet ingår delvis i område där 

översiktsplanen anger utbyggnadsområde, bostadsbebyggelse. Planläggning av 

camping sker på ett område där camping bedrivits under ett flertal år.  

Grönområdesutredning 

Laholms kommun har tagit fram en grönområdesutredning för kommunens 

kustområden, Skummeslövsstrand och Mellbystrand. Utredningen har identifierat 

och klassificerat 230 grönområden, både planlagda och icke planlagda, i syfte att 

utgöra ett underlag vid bedömning i framtida planeringsfrågor. Områdena har 

klassificerats utifrån åtta olika kategorier och delats in i tre olika klasser.  

Klass 1 (mycket viktigt) Grönområden av klass 1 bedöms inte lämpliga att förändra 

och är mycket viktiga att bevara. Om ett grönområde är klass 1 utifrån minst en 

kategori har det också getts klass 1 i den sammanställda klassificeringen. 

Klass 2 (viktigt) Klass 2 innebär att grönområdet är viktigt, men att det efter 

kompletterande utredningar kan visa sig möjligt att förändra, helt eller delvis. Om ett 

grönområde är klass 2 utifrån en majoritet av kategorierna, har det också getts klass 2 

i den sammanställda klassificeringen. 

Klass 3 (mindre viktigt) Klass 3 innebär att grönområdet bedöms lämpligt att 

förändra. Denna lägsta klass finns enbart i en del av kategorierna, men kan sägas 

motsvaras av ingen klassificering alls i övriga kategorier. Om ett grönområde är 

oklassificerat eller klassificerat till klass 3 i en majoritet av kategorierna, har det även 

getts klass 3 i den sammanställda klassificeringen.  
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Utredningen beskriver vidare att även om utredningen utgörs av ett antal olika delar 

ska den ses som en helhet. När ett specifikt grönområde studeras är det exempelvis 

inte tillräckligt att enbart titta på den sammanställda klassificeringen, utan också på 

vilken klass området har fått i respektive kategori.  

Området kanske är klass 1 i den sammanställda klassificeringen, men att denna höga 

klass enbart kommer från en enda kategori. Enligt resten av kategorierna har kanske 

grönområdet klass 3, och i sådant fall kan ytterligare utredningar bli aktuella.   

Klimatanpassningsplan 

Syftet med klimatanpassningsplan är att se hur Laholm kommer att påverkas av 

klimatförändringarna. Vad innebär en höjd havsnivå, ökad nederbörd och en varmare 

temperatur?  Vilka åtgärder kan vi vidta för att minska effekten av 

klimatförändringarna? Planen ska vara ett kunskapsunderlag och ett vägledande 

dokument för planeringsfrågor i kommunen.   

Till år 2100 förväntas årsmedeltemperaturen i Laholm öka med 3-5o  C. Antalet 

dagar med värmeböljor fördubblas i antal jämfört med idag till ca 40 dygn per år. 

Man räknar med att vegetationssäsongen ökar med 3 till 4 månader. Antal dagar med 

snötäcke minskar med 15 till 19 dygn och efter 2050 kan vi ha helt snöfritt. 

Nederbörden bedöms öka med 20–25 % och de kraftiga regnen ökar i antal och 

intensitet. Havsnivån förväntas öka +1 m i normalvattenstånd till år 2100. Vid ett 

stormscenario innebär detta en havsnivå på +3,5 m. Havsnivån förväntas sedan öka 

med upp till +3 meter i normalvattenstånd till år 2200.  

I klimatanpassningsplanen har fyra olika scenarier tagits fram för kustområdet i 

Laholm för att beskriva vad som påverkas vid ett förändrat klimat. Havsnivå +3,5 m, 

havsnivå +4,5 m samt två olika regnscenarier. Vid havsnivåscenarierna är det 

framförallt den direkt kustnära bebyggelsen som riskeras av översvämning.  

Resultatet av de båda regnscenarierna visar generellt på att det i kusten finns många 

små lokala sänkor med begränsade tillrinningsområden som blir översvämmade. En 

stor del av översvämningen sker på grönytor men ett flertal problemområden finns 

inom befintlig bebyggelse. I mångt och mycket handlar det om att leda ytvattnet från 

bebyggelsen till grönområden. Inom kusten finns det förhållandevis gott om 

grönområden vilka kan utnyttjas för fördröjande magasin och tillfälliga 

översvämningsytor. En ökad exploateringsgrad kommer att innebära en minskad 

andel grönytor och resultera i en förvärrad översvämningssituation i 

omkringliggande områden.  

För ny planläggning i kustområdet ska en lägsta bygghöjd på +4,5 m. ö. h gälla. 

Det aktuella området har en lägsta höjd på + 8 m och som högts +9,2 m. 

Området lutar naturligt från öster mot väster/nordväst, vilket gynnar de planerade 

åtgärderna för omhändertagande av bl.a. dagvatten. 

Riksintresse 

Planområdet omfattas av riksintresse för friluftslivet enligt grundläggande 

bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden enligt 3 kapitlet 

miljöbalken.  Området berörs också av riksintresse för det rörliga friluftslivet, turism 

och riksintresse för högexploaterad kustzon enligt 4 kapitlet miljöbalken. Inget av de 

två riksintressena utgör enligt lag hinder för utveckling av befintliga tätorter eller det 

lokala näringslivet.  
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Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 

miljöbalken år 1999 med syfte att reglera utsläpp som kan ha skadliga effekter för 

människor och/eller naturen. En miljökvalitetsnorm kan anges som en halt, ett värde 

eller alternativt med en beskrivande text och omfattas av ett tidskrav då normerna ska 

vara uppfyllda. Idag finns miljökvalitetsnormer för vatten, luft, fisk- och 

musselvatten samt omgivningsbuller.  

Laholms kommun klarar idag de miljökvalitetsnormer som finns för luft. Då 

planförslaget inte kommer att medföra något större utsläpp i luften bedöms inte 

förslaget motverka till att miljökvalitetsnormen för luft följs.  

När det avser vattenförekomster uttrycker miljökvalitetsnormerna en femgradig skala 

på vattenkvaliteten; hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. För 

Laholmsbukten är målet satt att god ekologisk status ska uppnås till år 2027. 

Tidsfristen har satts till 2027 på grund av att övergödningsproblematiken kräver 

åtgärder på flera plan, både internationellt och nationellt. Laholmsbuktens 

kvalitetskrav uppnår god status med undantag av kvicksilver och 

kvicksilverföreningar, vilka halter inte bör öka.  

Genom lokalt omhändertagande av dagvatten med anläggningar som har en renande 

effekt, exempelvis genom dammanläggning och sedimentation, förbättras 

vattenkvaliteten på det dagvatten som når Laholmsbukten.  

Bedömning av Miljökvalitetsnormer, MKN, för vatten har gjorts av Viveka Lidström 

AB. 

Planområdet är beläget inom två vattenförekomster som har bedömts med MKN, 

dels Laholmsbukten och dels Laholmsslätten. 

Statusklassning för Laholmsbukten: 

Ekologisk status – måttlig. Krav att uppnå god status 2027 

Kemisk status – uppnår ej god, Krav uppnå god kemisk ytvattenstatus. 

Statusklassning för Laholmsslättens grundvattenförekomst: 

Kemisk status: 

Uppgifter från VISS, VattenInformationSystem Sverige. 

Inom planområdet planeras inte någon jordbruksverksamhet eller annat som kan 

påverka övergödning, området är inte kustnära och bedöms inte medföra 

dagvattenpåverkan som skulle påverka Laholmsbukten. 

Föroreningspåverkan på dagvatten beror i huvudsak på trafikbelastning och eventuell 

industriverksamhet. 

Planområdet ligger inte i område med hög trafikbelastning eller förväntas bli hårt 

trafikbelastat. Det dagvatten som alstras i området kan anses ha en mycket begränsad 

påverkan på grundvattenförekomsten. 

Avloppsvatten från kustområdet och även delar av Båstads kommun leds idag till 

Ängstorps reningsverk. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har gett tillstånd till 

befintlig och utökad verksamhet vid Ängstorps avloppsreningsanläggning i Laholms 

kommun. Tillståndet omfattar en maximal genomsnittlig veckobelastning av 50 000 

personekvivalenter, motsvarande ca 3500 kg BOD7/dygn. Tillståndet omfattar också 

överföring av orenat avloppsvatten från den nya pumpstationen vid Hedhusets 

avloppsreningsanläggning i Skummeslöv. 
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Omhändertagande av dagvatten från området sker genom av dagvattnet leds till 

öppna dagvattenanläggningar innan det släpps på befintligt dagvattennät, se vidare 

under teknisk försörjning och bilaga 1, VA-utredning Skummeslövsstrands camping, 

Ramböll 2016-07-18. Rening av dagvattnet sker genom översilning, sedimentation 

och växtupptag. Anläggningen kan underbyggas av makadamdiken för större effekt 

både avseende rening och fördröjning. Större grönytor bevaras inom planområdet 

vilket också bidrar till en mindre avrinning från området och möjlighet till 

infiltration. 

Strandskydd 

Aktuellt område ligger cirka 800 meter från strandlinjen och berörs inte av 

strandskyddet.  

Miljökonsekvensbeskrivning 

BEHOVSBEDÖMNING ENLIGT MILJÖBALKEN (1998:808) SAMT 
PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900)  

Behovsbedömning 

▫ Ställningstagande

Ett genomförande av planen har ingen påvisbar negativ effekt på miljö, hälsa eller

hushållning med mark, vatten och andra resurser. Planen har ingen betydande

miljöpåverkan och en MKB enligt 4 kap. 34 § PBL erfordras inte.

▫ Natur- och kulturvård

Planläggningen har en viss påverkan på området karaktär och åkermark tas i anspråk

för bebyggelse. Genom att större områden finns kvar som naturområden även efter

planläggningen kan befintlig karaktär bevaras och till viss del förstärkas genom

kompensationsåtgärder.

Området utgör ett stort sandigt område med tall, björk och fin sandmarksflora. Genom

kompensationsåtgärder kan området bibehålla och utveckla livsmiljön för befintliga

arter inom området vilket medför en fortsatt biologisk mångfald även efter planens

genomförande.

▫ Rekreation och friluftsliv

Området berörs av riksintresse för turismen och det rörliga friluftslivet.

Planläggningen av campingområde och utvecklingen med möjlighet till

korttidsuthyrning av stugor ger en positiv påverkan och stärker turismen.

Det finns god tillgång till rekreationsområden i Skummeslöv som helhet och inom

planområdet bibehålls naturområden som även i fortsättningen fungerar som

rekreationsområden. Tillgängligheten till naturområdena säkras genom att de
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planläggs som allmän platsmark, delar av området privatiseras dock genom 

byggnation av bostäder.   

 

Tennisbanor och utegym finns vid Svarvareskogsvägen 700 meter från planområdet 

och stranden ligger 800 meter från planområdet.  

 ▫Hälsa och säkerhet 

Planläggningen av campingen medför inte någon större förändring jämfört med 

befintliga förhållanden då området redan används som camping. Campingen följer de 

regelverk och bestämmelser som reglerar avstånd mellan husvagnar, mm. Den nya 

bostadsbebyggelsen i planområdets östra del kommer att medföra en ökning av 

biltrafiken. Se nedan Gator och trafik. 

 

Ett generellt beslut har tagits om sänkt hastighet på lokalgator till 40 km/h som idag 

även gäller i Skummeslövsstrand. 

 

 ▫ Mark, vatten och miljö 

Genom föreslagen dagvattenhantering minimeras påverkan på ytvattnet då en naturlig 

rening sker genom fördröjning, växtupptag och sedimentation.   

 

Bedömd risk för översvämning finns främst i den norra delen av området enligt en 

ytavrinningsplan framtagen av DHI 2013. Genom en planerad höjdsättning, med bland 

annat nedsänkta ytor på parkeringar och grönytor där ytvatten leds till dessa, 

elimineras risken att byggnader och andra anläggningar översvämmas. 

 ▫ Måluppfyllelse 

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen samt Laholms kommuns mål och vision.  

Följande nationella miljömål berörs av detaljplaneförslaget men bedöms inte bli 

motverkade.  

- Hav i balans och levande kust och skärgård 

- God bebyggd miljö 

- Ett rikt växt- och djurliv  

- Begränsad klimatpåverkan 

 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  
 

Natur  

▫ Mark och vegetation 

Områden som idag används för camping består av i huvudsak plan gräsbevuxen 

mark. Utmed Södra Kustvägen finns större träd, merparten är tall. 

Utbyggnadområdet för småstugor är plan ängsmark, med inslag av lägre 

buskvegetation. Denna del har tidigare använts som jordbruksmark och betesmark 

fram till 1990-talet. 

 

I Laholms kommuns grönområdesutredning berörs planområdet av område 163,166, 

180 och 181 varav område 181 har klass 1, område 163 och 180 klass 2 och område 

166 klass 3. Område 181 har klass 1 på grund av att området uppnår klass1 avseende 

naturvärde. I övriga kategorier har området klass 2, klass 3 eller är oklassificerat.  
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Ett tillägg till grönområdesutredningen har tagits fram där 24 områden av de totalt 

230 inventerade områdena redovisas som intressanta att närmre granska för 

samhällsviktig verksamhet eller bostadsbebyggelse. Här ingår område 180 och 181. 

Båda områdena redovisas  som rekreationsområden och detta bör beaktas vid en 

byggnation. Ett väl tilltaget nord-sydligt grönstråk bör bevaras så att intilliggande 

grönområden sammankopplas.  

Grönområdesutredningen föreskriver att en särskild naturvärdesinventering  bör 

genomföras, med tillhörande kompensationsåtgärder, som grund för en planläggning 

av bebyggelse.  

En naturvärdesinventering av planområdet har genomförts av Mina Miljöpedagogik 

och naturvård vilken beskriver områdets naturvärden och aktuella 

kompensationsåtgärder. 

Utredningen har kompletterats naturvärdesinventering som följer standard, 

SIS19900:214, för definitioner, begrepp mm. Inventeringen har utförts under hösten 

2019 och under januari 2020. 

Den första naturvärdesinventeringen har utförts under sommarmånaderna. 

Kompensationsåtgärder 

Nuvarande campingplatser innehåller flera områden med pollen- och 

nektarproducerande växter. Skötseln är av periodisk karaktär med intensivare 

klippning under sommaren och mindre på övriga tider då ytorna utnyttjas sparsamt. 

Detta ger en positiv miljö för blombesökande insekter. 

En periodisk skötsel av naturmarken kan appliceras på övriga naturytor. Den magra 

sandjorden behålls och befintlig vegetation tillåts kolonisera marken.  

Komplettering med insådd av sandmarksarter kan skynda på koloniseringen. 

I de centrala delarna av naturmarken kan en omfattande röjning tillåtas, av 

framförallt tall och björk. Åtgärden gynnar tillkomsten av örter.  

Naturområdets direkta kontakt med naturmark både i norr och söder ger goda 

spridningsmöjligheter för djur, växter, svampar och även för människor. 

Större askar vid gården kan sparas som avgränsning. Även skogsalm kan bibehållas 

och kompletteras med nedtagna större lövträd som kan tjäna som faunadepå. 

Kring dammens stränder och i de våta zonerna kring dikena finns ytor som kan 

utgöra viktiga livsmiljöer för biologisk mångfald. Ytorna ska hållas magra och 

ljusöppna och inte anläggas med kraftig matjord utan med magrare sandjord. Ytorna 

besås sedan med lämplig fröblandning för fuktängar. På torrare ytor kan utsådd ske 

med naturlig fröblandning med ett stort inslag av blommande örter. 
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Del av planområdet mot öster, stugområde kommer att placeras på del av visad bild. 

 

Skötseln bör anpassas med en slåtterliknande skötsel så att blommande örter gynnas. 

Om behov finns att fälla lövträd som björk och asp kan en del av stammarna placeras 

som faunadepåer. Tillgången på död ved är viktig för vissa insekter men är även 

livsmiljöer för andra djur.  

 
▫ Markbeskaffenhet 

Grundvattennivån är ca 1 m under marknivån. För avledning av och rening av 

dagvatten anläggs en damm i den östra delen. Dammen är till för att tjäna som 

utjämningsmagasin. Dammen har bräddavlopp till ett öppet dike i norr. 

 

▫ Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) jordartsinformation utgörs  

marken i planområdet av grovmo, i huvudsak sand-grus. Med detta som bakgrund 

och att området sedan tidigare redan är bebyggt görs bedömningen att området har 

goda geotekniska förutsättningar för planerad bebyggelse och infrastruktur. 

 

▫ Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom området. 

 

▫ Förorenad mark 

Verksamhet som föranleder utredning om förorenad mark har inte förekommit på 

platsen. 

 
▫ Risk för skred/höga vattenstånd 

Avsaknad av vattendrag och topografiska förhållanden innebär att skredrisk inte 

bedöms möjliga inom planområdet. 

 

Ytavrinningsplan för Skummeslöv och Mellbystrand har gjorts av DHI Sverige AB. 

Planen redovisar att det finns risk för översvämning i mindre områden inom 

planområdet. Planen redovisar två översvämningsscenario, ett som utgår från ett 100-
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årsregn med torra initialförhållanden och ett 20-årsregn med vattenmättade 

initialförhållanden. Situationen med 20-årsregn är det som ger de största 

översvämningskonsekvenserna inom området då delar av det norra området 

översvämmas. Aktuellt område är planlagt som naturmark. 

I Rambölls utredning har höjdsättning för området gjorts för att klara ett 10-års regn 

med 10 minuters varaktighet med klimatfaktor 1,3.  

Utredningen har kompletterats av Viveka Lidström AB och beräkningar utförts för 

20- och 100-års regn med klimatfaktor 1,2 respektive 1,25. Varaktighet för 20.års

regn är 4h och för 100-års regn 30 minuters.

För de olika delområden som anges i VA- utredningen, har flöden som skall hanteras

utretts.

För delområde 3 är flödesökningen ca 15 l/s vid 100-års regn jämfört med 10-års

regn. De ytliga diken som redovisas kan hanteras flödesökningen.

För övriga delområden är förändringen i samma storlek.

För att avrinningen skall fungera krävs en planering av höjdsättning för vägar och

bebyggelse.

I delområde 1 på äldre campingen ansamlas dagvatten vid stora regnmängder, ingen

ny bebyggelse planeras här. Ansamling av vatten kortare perioder kan tillåtas.

Naturområdet i norr har utökats för att ta hand om den ökning som 100-års regn 

innebär. 

För område 2 och 3 har planerad damm utökat för att klara 100-års regn. Dammens 

area beräknas till ca 1000kvm. 

▫ Radon

Generellt är mark i Laholms kommun klassad som lågradonmark. Bedömningen är

att det inte finns någon risk inom planområdet.

Planområdet bedöms inte medföra förhöjda radonhalter.

Relativt enkla byggnadstekniska åtgärder kan göra byggnader

radonskyddade/radonsäkra.

Bebyggelseområden 

▫ Omkringliggande bebyggelse

Planområdet gränsar till bostadsområde i norr med mestadels permanenthus i 1-1 ½

våning. I väster finns  mindre sommarstugebebyggelse med inslag av permanent

villabebyggelse. Söder om området finns ett större område med ett 150-tal mindre

fritidshus på arrendelotter varav det östra området är under byggnation.

▫ Planområdet

Camping

Den nuvarande campingens västra del, den äldsta, har 60 platser för husvagnar.

Antalet platser kommer inte att utökas i planförslaget. Däremot ges möjlighet att

förbättra och bygga ut befintliga servicebyggnader. Två servicebyggnader finns inom

den äldre, västra delen. Byggnaden med kiosk, in- utcheckning mm föreslås få en

utökad byggrätt om totalt 250 m2. Befintlig kök- och toalettbyggnad föreslås få en

utökad byggrätt om totalt 120m2. I norra delen av campingområdet, i anslutning till

Wingrens väg planeras för 4 stugor.

Den norra delen av campingen kommer att innehålla 60 uppställningsplatser och i 

östra delen planeras 10 uthyrningsstugor för familjer. Stugorna begränsas i storlek till 

40 m2. Servicebyggnad för denna del föreslås få en byggrätt på 100 m2. 
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Nuvarande camping norr om Wingrens väg. 

Området vid befintlig gård planeras för service till campingen i form av förvaring av 

bl.a. maskinutrustning och uthyrningsrum. 

Möjlighet att anlägga tennisbana, boulebana skapas i anslutning till gården. 

Utformning och byggrätt för området kring gården är anpassat till nuvarande 

byggnader. 

Camping bedrivs enbart under sommarsäsongen vilket innebär att mark och 

vegetation kan återhämta sig. 

Uppställning av husvagnar, husbilar, tält, och stugor anpassas till regler, allmänna 

råd och rekommendationer som gäller avseende brandskydd på campingplatser. 

Exempelvis Räddningstjänsten i Laholms PM Åtkomlighet för räddningstjänsten.  

Bostäder 

Området planläggs för totalt ca 110 bostäder varav ca 45 för fritidsändamål på 

arrendelotter. I den östra delen 20 - 25 stycken bostäder med fastighetsstorlekar på 

minst 800 m2. Planen medger friliggande byggnader i ett plan och är en fortsättning 

på stugområdet i väster. 

I mitten av det östra området tillåts par- rad eller kedjehus, antalet bostäder bedöms 

till 30 – 40.  

Mellan det västra och det östra området planläggs ett större naturområde. Även norr 

om området planläggs för ett naturstråk. I dessa två naturområden ges  möjlighet till 

dagvattenhantering.  

För bostäder regleras bl.a. takvinkel, regleringen avser huvudbyggnad.  

Komplementbyggnader och tillbyggnader, uterum och dylikt kan accepteras utan 

angiven takvinkel där det bedöms lämpligt. Syftet med regleringen är att få en 

sammanhållen bebyggelse med redovisning av takfall och undvika takterrasser. 
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▫ Offentlig och kommersiell service 

I Skummeslövs centrum finns livsmedelsbutik och bageri som är öppet året runt. I 

västra delen av Stora strandvägen finns ett par restauranger och pensionat. 

Utbyggnaden av inre Kustvägen har ökat tillgängligheten till handel och service i 

Båstads nya handelsområde. Båstad centrum ligger tillgängligt via cykelväg sex 

kilometer från planområdet. Förskolor finns både i Skummeslöv och Skottorp. En  F-

6 skola finns i Skottorp.  

 

▫ Tillgänglighet 

Möjligheten till övernattning i stugor/rum alternativt hyra av stuga innebär en ökad 

tillgänglighet för gäster med funktionshinder. Utökning av servicebyggnaderna 

kommer att innehålla toaletter med en standard som lever upp till dagens krav på 

tillgänglighet. 

 

Friytor 

▫ Naturmiljö 

I närheten av planförslaget finns många friytor. Bland annat ligger havet cirka 800 

meter från området med sin 12 kilometer långa kustremsa. Flera befintliga 

naturreservat ligger tillgängligt från planområdet. Svarvareskogen ligger ca 600 

meter norr om planområdet. Naturreservatet Skummeslöv Södra ligger 800 meter 

från planområdet och är ett 113 hektar stort område med trädklädd sandmark och 

öppen sandhed.  

 

För de båda campingområdena som finns i planen sker ingen större förändring av 

miljön. Gräsbevuxna ytor med trädinslag kommer att behållas. Åtgärder genomförs 

enligt kompensationsutredningen bilaga 2, Utredning av kompensationsåtgärder 

Skummeslöv 3:9 och 3:10, Mina Miljöpedagogik & Naturvård.  

Planbestämmelse införs som reglerar trädfällning. 

 

▫ Lek och rekreation 

Stranden är den stora dragningskraften för boende på camping och i stugor och utgör 

den huvudsakliga delen för lek och rekreation. Lekplatser finns/planeras inom 

campingområdet. Naturområden i och i anslutning till planområdet används för 

närlek/rekreation. 

Vattenområden 

▫ Strandskydd  

Planområdet omfattas inte av något strandskydd.  

Gator och trafik 

▫ Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 

Trafiken till  campingområdet  matas från Wingrens väg och Fiskaregatan vidare ut 

mot Södra kustvägen. Wingrens väg byggs ut och förlängningen av gatan försörjer  

den västra delen av det planerade bostadsområdet.  Gatan avslutas med en vändplats 

och tre nya gatuslingor ansluter bostadstomterna mot den nya tillfartsvägen.  

 

Den östra delen av bostadsområdet trafikmatas genom en ny tillfartsväg från öster. 

Den nya tillfartsvägen leder via Stjärnhemsvägen vidare ut mot Stora Strandvägen.  

 

Längs med Södra kustvägen finns en separerad gång - och cykelväg som fortsätter 

norrut till Mellbystrand och söderut finns koppling till Hemmeslöv och Båstad. 
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Cykelvägen längs Kustvägen ingår som en del i Kattegattleden som är en nationell 

cykelled mellan Helsingborg och Göteborg.  
 

Via lokalgatorna i området kan cykel vara ett alternativ för att ta sig vidare ner till 

Båstad nya tågstationen i Hemmeslöv på en nyanlagd gång och cykelväg längs med 

Inre Kustvägen.  

 

▫ Kollektivtrafik 

Närmsta busshållplats ligger på Stora Strandvägen cirka 400 meter från planområdet. 

Här avgår bussar en gång i timmen under morgon och kväll norrut mot Mellbystrand 

och vidare mot Laholm samt söderut mot Båstad station.  

 

Nya järnvägsstationen i Båstad ligger 4,5 kilometer från planområdet. Tåg avgår med 

halvtimmestrafik under pendlingsintensiva morgon och kväll. Med tåg når man 

exempelvis Halmstad på 20 minuter och Helsingborg på 40 minuter.  

 

Bedömning av tillkommande trafik för ny bebyggelse inom detaljplanen har gjorts 

med Trafikverkets Trafikalstringsverktyg. Några osäkra parametrar finns för bl. a 

campingverksamhet. Påverkan för denna del bedöms inte öka då antalet platser för 

camping minskas. 

För ny bebyggelse anger beräkningen 689 resor/dygn varav 433 med bil. Övriga med 

cykel, till fots eller med kollektivtrafik. 

För Skummeslövsstrand och kustområdet kan den utökade trafiken med bil anses 

marginell. 
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  Resultat från beräkning med Trafikverkets Trafikalstringsverktyg. 

 

 

▫ Parkering 

Bilparkering på campingen är möjlig på respektive uppställningsplats. 

Personalparkering planeras i anslutning till servicebyggnad vid Södra Kustvägen. 

 

För bostadstomterna och för stugor anordnas parkering på respektive 

tomtplats/stugplats vilket uppfyller parkeringsnormen för kommunen.  
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Störningar 

Planområdet bedöms inte påverkas av buller från Västkustbanan eller motorvägen E6 

då avståndet till järnvägen är drygt en kilometer och avståndet till motorvägen är 1,3 

kilometer.  

Teknisk försörjning 

▫ Dagvatten

Dagvattenhanteringen inom området planeras att anläggas med öppna system som

tillåter fördröjning och utjämning av dagvattenflödet. Möjligheten till infiltration

bedöms vara begränsad  på grund av höga grundvattennivåer. En VA-utredning av

Ramböll 2016-07-18 redovisar föreslagen dagvattenhantering inom området bilaga 1.

Grundvattennivån inom området ligger mellan +7,6 meter och +8,3 meter vilket 

innebär att grundvattennivån ligger cirka 1 meter under befintlig marknivå. 

Någon grundvattensänkning i området är inte aktuell. Utredning från Ramböll och 

Lidström visar att dagvatten kan omhändertas utan att grundvattensänkning. 

Dagvatten från bostadsområdet i öster avleds från området via ytliga svackdiken. 

Svackdikena består vanligtvis av ett lager matjord som besås. I detta område bör 

dock svackdikena utformas med sand som marktäckning då det är den naturliga 

jordmånen på platsen. I den södra delen av bostadsområdet leds dagvatten till ett 

dagvattenmagasin för fördröjning innan det via en ledning leds till befintligt dike 

som finns i den norra delen av planområdet. Dagvattenmagasinet anläggs med flacka 

slänter så att inhägnad inte behövs. På så sätt blir dammen en naturlig del av natur- 

och rekreationsområdet.  

Dagvatten från den norra delen av planområdet leds via svackdiken till ett 

sammanhängande grönstråk beläget mellan tomterna och befintligt dike. Grönstråket 

består av en nedsänkt yta som ansluter till befintligt dike via en dräneringsledning 

med strypt flöde. Takavvattning från respektive tomtplats avleds ovan mark.  

Dagvatten från campingområdet i den västra delen av planområdet avleds via diken 

och ledningar till nedsänkta grönytor och nedsänkt parkering för vidare anslutning 

till befintliga dagvattenledningar i Wingrens väg och Fiskaregatan.  

▫ Renvatten och spillvatten

Campingområdet är idag anslutet till det kommunala ledningssystemet för tappvatten

och spillvatten. Samråd har skett med Laholmsbuktens VA i samband med

framtagning av VA- utredning för området.

Anslutningspunkter för spillvatten finns vid det nya området vid Lotsvägen, vid Elins 

väg eller vid Södra Kustvägen För tappvatten finns det möjlighet att ansluta till det 

befintliga ledningsnätet, där två lämpliga punkter är dels i Fiskaregatan sydväst om 

planområdet och dels norr om planområdet vid Elins väg. Dimensionen på befintliga 

ledningar bedöms ge tillfredställande flöde till planerad verksamhet och bebyggelse 

inom planområdet. 

▫ Brandvattenförsörjning

Befintliga brandposter finns i korsningen Doktorsgatan/Barrvägen samt

Bladvägen/Fiskarevägen med en kapacitet på 900 l/min.

Tank- och släckbilar bedöms kunna användas och kontinuerligt leverera ca 600

l/min.
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Några öppna vattentag finns inte i närheten. 

Tillgängligheten på vatten för brandsläckning är ca 1200 l/min. Detta bedöms 

tillräckligt för planerad användning/bebyggelse inom planområdet. 

 

▫ Energi 

Södra Hallands Kraft ansvarar för eldistributionen inom området. En bedömning av 

effektbehov erfordras för planering av eventuella nätförstärkningar. Plats för ny 

transformatoranläggning redovisas i planen. 

 

▫ Bredband 

Bredbandsutbyggnad vid kusten pågår. Bostäder förbereds för bredbandsanslutning. 
 

▫ Avfall  

Avfall ska hanteras enligt kommunens lokala föreskrifter gällande avfallshantering. 

Miljöstation för campingen finns i anslutning till servicebyggnader. I det nya 

bostadsområdet tas avfall om hand på respektive fastighet. 

 

▫ Värme  

Uppvärmning för stugorna är individuella anläggningar i respektive byggnad. 

 

Sociala aspekter 

▫ Trygghet och säkerhet 

Då campingen är säsongsverksamhet och planerad bebyggelse i stor utsträckning 

troligen blir fritidshus kan trygghet och säkerhet upplevas något sämre under 

vinterperioden. Mindre antal människor finns i rörelse i området. Känslan kan 

överbryggas av att området är öppet utan större hindrande bebyggelse eller 

vegetation. 

 

▫ Jämställdhet 

Planen möjliggör för boende för både kvinnor och män. Planförslaget medger mindre 

enbostadshus passande till fritidshus men även till mindre hushåll vilket ger en större 

grupp möjlighet till ett kustnära fritids- alternativt permanentboende.  

 

▫ Barnperspektivet 

Närheten till större rekreationsområden i form av naturreservat och stranden gör att 

området bedöms vara bra ur ett barnperspektiv. Inom campingområdet finns en 

lekplats och friytor för lek och utevistelse. 

 

Kommunen har anlagt en större lekplats i anslutning till restauranger och pensionat 

på Stora Strandvägen.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR  
 

Tidplan 

Planen hanteras med normalt planförfarande och ska efter samråds- och 

granskningsskede antas av Kommunfullmäktige.  

 

Samråd   dec 2018 - febr 2019 

Granskning                   jan 2021 - febr 2021  

Antagande  april 2021 

Laga kraft   maj 2021 

Genomförandetid- 

Planens genomförande tid är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft.  

Ansvarsfördelning 

Exploatören arbetar fram och bekostar ett planförslag med egen konsult. Exploatören 

ansvarar för att beställa erforderliga utredningar som behövs för planens 

framtagande.  

 

Ansvar för att genomföra åtgärder för dagvattenhantering och kompensationsåtgärder 

inom naturmarken åligger exploatören och regleras i kommande exploateringsavtal. 

Drift- och skötselfrågor regleras i en skötselplan som bifogas till 

exploateringsavtalet.  

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för ren- spill- och dagvattenledningar. Planområdet ska 

ingå i kommunens verksamhetsområde för dagvatten.  

 

Delat huvudmannaskap gäller för planområdet. Kommunen är huvudman för 

huvudgatan in i området dvs förlängningen av Wingrens väg med tillhörande 

ledningssystem samt ny tillfartsväg i öster. 

 

De delar som omfattas av enskilt huvudmannaskap uppvisar ingen tydlig allmän  

karaktär. Allmän plats med tydlig karaktär av kommunalt huvudmannaskap kan vara 

platser i centralorter exempelvis huvudgator, torg, parker mm.  

Naturmarken inom Skummeslöv 3:9 och 3:20 kan genom enskilt huvudmannaskap 

skapa bra förutsättningar för ett framtida ansvar för området. Kommunalt 

huvudmannaskap kan innebära prioriteringar som hänförs till just tydliga allmänna 

platser i centralorter/tätorter. 

 

Huvudmannaskapet för naturmarken ligger kvar hos fastighetsägaren.  Bebyggelsen 

som planeras är avsedd för fritidshus och campingen är säsongsbetonad. Med ett 

sådant användande av området kan ett enskilt huvudmannaskap förordas. 
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Övriga naturområde som ingår i Skummeslöv 3:9 och 3:10 och som tidigare 

planlagts har enskilt huvudmannaskap. Markerade med grönt på karta ovan. 

Liksom tillkommande naturområde är dessa tidigare planlagda områden i sin 

karaktär mer av enskilt slag än som allmänna.  

 

Ägande och skötsel av marken som upplåts till naturmark ligger kvar hos nuvarande 

fastighetsägare. Planen medger bildande av gemensamhetsanläggning för en 

eventuell framtida skötsel och denna kan då övergå på ägare av 

bostadstomter/campingen som har nytta av anläggningen. Största andelarna i 

gensamhetsanläggningen har då fastigheter med campingverksamhet. 

Huvudfrågan är för fastighetsägare till camping och till fastigheter med arrendelotter 

är intresset att sköta och vårda naturmarken. Ett skäl som inte kan motiveras av annat 

huvudmannaskap. Bakåt i tiden visar att fastighetsägare till campingen och 

anslutande allmänna platser har en hög nivå när det gäller ansvar och skötsel av 

marken. 

 

Det enskilda huvudmannaskapet för naturmarken skall inte innebära några 

begränsningar för allmänhetens tillträde till och i området. 

 

Avtal 

Planavtal har tecknats med exploatören/fastighetsägaren. Exploateringsavtal ska 

tecknas med fastighetsägaren och beslutas innan detaljplanen antas. 

Exploateringsavtalet ska reglera ansvar och kostnader för genomförandet av 

detaljplanen samt eventuella marköverlåtelser.  

 

Avtal tecknas med ägaren till Skummeslöv 24:1 som reglerar ansvar och kostnader i 

samband med marköverlåtelse. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  

Fastighetsrättsliga konsekvenser för berörda fastigheter 

 

Fastighet Åtgärd Kostnader Ansvar 

Skummeslöv 3:164 

 

 

Skummeslöv 3:164 överförs i sin 

helhet genom fastighetsreglering 

till Skummeslöv 3:9.  

 

 

 

Kostnader för 

lantmäteriförättning 

utgår i samband med 

fastighetsreglering.  

 

Fastighetsägaren 

till Skummeslöv 

3:9 och 3:10 

Skummeslöv 3:193 

 

Fastighetens gränser ändras inte i 

planförslaget.   

Kostnader för 

lantmäteriförättning 

utgår i samband med 

fastighetsreglering. 

Fastighetsägaren 

Skummeslöv 3:9 

De delar som planläggs för 

bostäder överförs till 

Skummeslöv 3:10 alternativt 

avstyckas till enskilda 

bostadsfastigheter. Mark 

planlagd för allmän platsmark 

(gator) överlåts till kommunen 

förslagsvis genom 

fastighetsreglering till en 

närbelägen kommunal fastighet.  

För allmänna ledningar som går 

över naturmark som ligger kvar i 

privat ägo ska ledningsrätt 

upprättas.  

Den del av Skummeslöv 3:10 

som utgör campingområde 

överförs till Skummeslöv 3:9 så 

att denna fastighet bildar en 

renodlad campingfastighet.  

Kostnader för 

lantmäteriförrättning 

och marköverlåtelse 

regleras i 

exploateringsavtal 

Kommunen  

Skummeslöv 3:192 
Fastighetens gränser ändras inte i 

planförslaget.   
 

 

Skummeslöv 3:177 
Fastighetens gränser ändras inte i 

planförslaget.   
 

 

 Skummeslöv 24:1, 

del av 

Planläggs som allmän platsmark 

dels gata och dels naturmark. 

Gatan överförs till en kommunal 

fastighet och naturmarken 

överförs till Skummeslöv 3:10 

Reglras i 

exploateringsavtal och i 

avtal mellan 

fastighetesäger och 

ägare till Skummeslöv 

24:1 

Fastighetsägaren 
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Fastighet Åtgärd Kostnader Ansvar 

Skummeslöv 3:10 

 

Del av Skummeslöv 3:10 som 

planläggs som camping överförs 

till Skummeslöv 3:9.  

 

Del av Skummeslöv 3:9 som 

planläggs för bostäder överförs 

till Skummeslöv 3:10 så att 

denna fastighet bildar en så 

kallad exploateringsfastighet. 

Från denna fastighet kan sedan 

avstyckning av tomter som 

medges i planen genomföras 

alternativt ligga kvar som 

stamtfastighet under område för 

tomter som upplåts med 

arrenderätt.    

 

Mark planlagd för allmän 

platsmark  (gata) överlåts till 

kommunen förslagsvis genom 

fasstighetsreglering till en 

närbelägen kommunal fastighet.  

 

För allmänna ledningar som går 

över naturmark som ligger kvar i 

privat ägo ska ledningsrätt 

upprättas.  

 

 

Kostnader för 

lantmäteriförättning 

utgår i samband med 

fastighetsreglering.  

 

Fastighetsägaren 

Skummeslöv GA:4 

Gemensamhetsanläggningen 

Laholm Skummeslöv GA:4 

behöver omprövas som en följd 

av planförslaget. De områden 

som i planförslaget är utlagda 

som allmän plats (GATA) med 

kommunalt huvudmannaskap är 

idag upplåtna till förmån för 

gemensamhetsanläggningen 

Laholm Skummeslöv GA:4 

Dessa områden ska inte längre 

ingå i 

gemensamhetsanläggningen. När 

minskning sker av de områden 

som är upplåtna till förmån för en 

gemensamhetsanläggning uppstår 

en ersättningssituation. Enligt 

40a § AL ska ägaren av den mark 

som blir av med belastning av en 

gemensamhetsanläggning betala 

ersättning till de fastigheter som 

deltar i 

gemensamhetsanläggningen i det 

fall skada uppstår på grund av att 

rättigheten begränsas eller 

upphävs. 

 

Kostnader för 

lantmäteriförättning 

utgår i samband med 

fastighetsreglering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laholm kommun 
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Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm 

Fastighetsregleringar och avstyckningar för att genomföra detaljplanen genomförs 

enligt ovan.  

 

 

EKONOMISKA FRÅGOR  
 

Planekonomi 

Exploatören är ansvarig för kostnader för utbyggnaden. Kostnader och 

marköverlåtelser regleras i exploateringsavtalet.  

Inlösen, ersättning 

Utöver exploatörens fastigheter berörs del av Skummeslöv 24:1. Överenskommelse 

om planutformningen har tecknats mellan parterna. Reglering av ersättningsfrågor 

skall genomföras innan antagande av detaljplanen. 

 
 
 
 

TEKNISKA FRÅGOR  

Tekniska utredningar 

VA-utredning Skummeslövsstrands camping, Ramböll 2016-07-18 

 

VA-utredning Sweco 2009 

 

Tillägg till VA-utredning 2019-12-19, Viveka Lidström AB 

 

Bedömning av MKN för vatten 2020-12-19, Viveka Lidström AB 

 

Utredning av kompensationsåtgärder Skummeslöv 3:9 och 3:10,  

Mina Miljöpedagogik & Naturvård, kompletterad augusti 2017. 

 

Kompletterad med naturvärdesinventering enligt SIS199000:2014, januari 2020. 

Mina Miljöpedagogik & Naturvård 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Konsekvenser för berörda fastigheter 

Fastighet Konsekvens Ansvar 

Skummeslöv 3:164 
Ingår i Skummeslöv 3:9 

Campingverksamhet 
Fastighetsägaren 

Skummeslöv 3:193 
Fastigheten planläggs för 

bostadsändamål.   
Fastighetsägaren 

Skummeslöv 3:9 

Fastigheten anläggs för 

campingområde, bostadsområde,  

naturområde och lokalgator. Inom 

fastigheten anordnas 

dagvattenhantering.  

Fastighetsägaren, Kommunen 

Skummeslöv 3:10 

Fastigheten anläggs för 

campingområde, bostadsområde,  

naturområde och lokalgator. Inom 

fastigheten anordnas 

dagvattenhantering. 

Fastighetsägaren, Kommunen 

Skummeslöv 3:192 
Fastigheten planläggs för 

bostadsändamål 
Fastighetsägaren 

Skummeslöv 3:177 
Fastigheten planläggs för 

bostadsändamål.  
Fastighetsägaren 

Skummeslöv 3:126 
Fastigheten planläggs för 

bostadsändamål. 
Fastighetsägaren 

Skummeslöv 24:1, del av 
Planläggs som allmän platsmark, 

gata och naturmark. 
Fastighetsägaren 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  
Fredrik Malmquist, planarkitekt Laholms kommun 

Martin Pamp, planarkitekt, Laholms kommun 

Mikael Lennung Mark-och exploateringsstrateg, Laholms kommun 

Viveka Lidström, Ramböll och Viveka Lidström AB 

Kill Persson, Mina Miljöpedagogik & Naturvård 

Lars Harrysson, plankonsult, AB Lars Harrysson 

Detaljplan, normalt planförfarande  
Tillhör Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-12-16 

Byggnadsenheten 
Humlegången 6 
312 80 Laholm 

Växel 0430-150 00 
www.laholm.se 


