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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

SAMRÅDSFÖRFARANDE  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 november 2018 att förslaget skulle sändas ut 

på samråd. Samrådshandlingar har skickats till berörda myndigheter och fastighetsägare. 

Eventuella synpunkter skulle vara inlämnande senast den 1 februari 2019. Allmänt 

samrådsmöte hölls den 17 december 2018. Samrådsmöte med Länsstyrelsen har skett den 28 

januari 2019.  

 

Totalt har 24 skrivelser kommit in, varav 4 från statliga myndigheter, 7 från kommunala 

nämnder eller styrelser, 5 från övriga myndigheter, bolag och organisationer, 1 från 

intresseföreningar samt 7 från sakägare. 

SYNPUNKTER UTAN ERINRAN 

Nedan nämnda remissinstanser har lämnat in yttranden utan erinran.  

 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Kulturmiljö Halland 

Socialnämnden 

Svenska kraftnät 

Villaägarna i södra Halland 

Weum Gas AB 

SYNPUNKTER FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Länsstyrelsen 

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 en detaljplan enligt 

förslaget kan komma att prövas. 

 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar att riksintresset för friluftsliv kan komma att skadas och att det 

som föreslås blir olämpligt med avseende på risken för översvämning. 

 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

- 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. 

 

(1) Riksintresse för friluftsliv 

Detaljplanområdet ligger inom riksintresset FN 14 Laholmsbukten och också i ett flera 

kilometer långt grönstråk inom detta riksintresse. Förekomsten av sammanhängande 

gröna stråk är ett av skälen till att området utpekats som riksintresse för friluftsliv. En 

annan väsentlig del av detta riksintresse är stränderna, men eftersom de i framtiden 
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kommer att påverkas av stigande havsnivåer är det viktigt att även gröna stråk lite 

längre från havet värnas. 

 

En del av planområdet är utpekat för bostadsbebyggelse i gällande översiktsplan. Den 

delen har länsstyrelsen accepterat i sitt granskningsutlåtande över översiktsplanen. 

Länsstyrelsen ser inte heller några problem med att den befintliga campingen 

planläggs som camping. Problemet är att området som planläggs för camping är något 

större än det befintliga och området som planläggs för bostäder är påtagligt större än 

bostadsområdet i översiktsplanen. Resultatet av det är att stora delar av det gröna 

stråket blir cirka 55-70 meter smalare än i översiktsplanen. Det finns en gräns för hur 

smalt grönstråket kan bli utan att riksintresset för friluftsliv skadas påtagligt och 

länsstyrelsen befarar att den gränsen passeras i det aktuella planförslaget. 

 

(2) Risk för översvämning 

Marken som avses bebyggas utgörs i dagsläget av naturmark. Genomförandet av 

planen kommer öka de hårdgjorda ytorna i området och därmed även mängden 

dagvatten som behöver tas omhand. Systemen som föreslås dimensioneras för 10-

årsregn med en pålagd klimatfaktor på 1,3 för framtida nederbördsintensitet. Det är 

troligt att området kommer utsättas för större nederbördsmängder än 10-årsregn under 

byggnadernas livslängd och det är därför viktigt att utreda var vattnet tar vägen när 

ledningar/diken/dammar är fulla och hur detta vatten ska omhändertas. I 

ytavrinningsplanen för Skummeslöv och Mellbystrand har översvämningsrisken vid 

100-årsregn på torr mark och 20-årsregn på vattenmättad mark studerats. Studien visar 

att de största konsekvenserna för översvämning i det aktuella området är 20-års regn 

på vattenmättad mark, då delar av norra området översvämmas. Länsstyrelsen anser att 

åtminstone 100-årsregn på torr mark och 20-årsregn på vattenmättad mark måste 

studeras i dagvattenutredningen för planen. Genom en väl genomtänkt höjdsättning av 

hela planområde kan man välja vilka ytor som ska översvämmas vid kraftiga regn. 

Exempelvis kan grönytor användas som översvämningsytor. 

 

Det är flera detaljplaner och exploateringsprojekt på gång i området. Kommunen bör 

göra en helhetsbedömning av detaljplanernas sammanlagda påverkan på 

dagvattenhanteringen i Skummeslövstrand. 

 

Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken 

(3) Betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen anser att planens konsekvenser för naturvärden, friluftsliv och 

översvämningsrisk underskattas i behovsbedömningen, men gör trots det 

bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Det är dock 

mycket viktigt att konsekvenserna av planen studeras och beskrivs noggrant i 

planbeskrivningen. Detta gäller i synnerhet naturvärden, friluftsliv och 

översvämningsrisk. 

 

(4) Miljökvalitetsnormer för vatten 

Planhandlingarna ska innehålla en beskrivning av vilka vattenförekomster som berörs 

(både yt- och grundvatten) samt kemisk och ekologisk status för dessa. 

Planhandlingarna ska även innehålla beskrivning och bedömning av hur MKN för 

vatten kan påverkas och hur möjligheten att uppnå MKN påverkas. 

 

(5) Naturvärden och skyddade arter 

Laholms kommun har tagit fram en Grönområdesutredning för Laholms kust (antagen 

av kommunfullmäktige 2015-12-15) för alla befintliga grönområden i kusten. I 

utredningen har de olika områdenas betydelse för bland annat dagvattenhantering, 
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rekreation och naturvärden klassificerats i tre olika klasser, klass 1 – mycket viktigt, 

klass 2 – viktigt och klass 3 – mindre viktigt. Planområdet berörs av område 163 (klass 

2), 166 (klass 2), 180 (klass 2) och 181 (klass 1) i grönområdesutredningen. Område 

181 har i den totala bedömningen fått den högsta klassen på grund av sina mycket 

höga naturvärden. Både område 180 och 181 redovisas i grönområdesutredningen som 

viktiga för rekreation. Enligt grönområdesutredningen ska en detaljerad 

naturvärdesinventering utföras i samband med arbetet med ny detaljplan för dessa 

områden. Någon naturvärdesinventering finns inte i planhandlingarna, så en sådan 

behöver tas fram. Naturvärdesinventeringar ska följa den svenska standarden SS 

199000:2014. Planhandlingarna bör innehålla en beskrivning av de skyddade och 

rödlistade arter som förekommer i området samt planens påverkan på arterna och deras 

bevarandestatus. De skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kommer vidtas för att 

undvika negativ påverkan på dessa arter bör också redovisas och arbetas in i 

detaljplanen. Det kan innebära att planen behöver arbetas om i vissa avseenden. 

 

De förslag på åtgärder för att gynna friluftsliv och spridning av djur- och växter som 

beskrivs i planhandlingarna är bra men planen innebär trots detta att grönstråket blir 

smalare. När grönstråk blir smalare riskerar funktionen hos stråken som 

spridningskorridor 

för djur- och växter att försämras av exempelvis ökade störningar från trafik 

och människor och förändring av förhållanden i djurens- och växternas livsmiljöer. 

 

Det är flera detaljplaner och exploateringsprojekt på gång i området. Kumulativa 

effekter på naturvärden och grön infrastruktur bör beskrivas i planhandlingarna så att 

effekterna vid genomförande av samtliga detaljplaner i området synliggörs. 

 

I texten om kompensationsåtgärder beskrivs att skiftande vattennivåer har varit 

naturligt förekommande inslag även i sandlanskapet i form av lågpunkter med en 

kombination av högt grundvattenstånd och överflöd av ytvatten vid kraftig nederbörd 

och att det varierande vattenståndet innebär en bred strandzon med livsmiljöer för 

olika växter. Vidare beskriver planhandlingarna att det eventuellt finns behov av 

dränering av grundvattnet. Om dränering är aktuellt anser länsstyrelsen att 

planhandlingarna bör kompletteras med hur dränering av grundvattnet kan påverka 

arter och deras livsmiljö i området. 

 

(6) Vattenverksamhet 

Enligt planbeskrivningen behöver området dräneras för att kunna bebyggas. Det kan i 

så fall innebära markavvattning. Enligt 11 kap. 2 § miljöbalken (MB) är definitionen 

av markavvattning en åtgärd som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om 

avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett 

vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt 

öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål. 

 

Enligt 11 kap. 14 § MB gäller följande: Regeringen får förbjuda markavvattning som 

skulle kräva tillstånd enligt detta kapitel i områden där det är särskilt angeläget att 

våtmarker bevaras. Länsstyrelsen får meddela dispens från förbudet som meddelats 

enligt första stycket om det finns särskilda skäl. Om dispens meddelas enligt andra 

stycket fordras för utförandet av markavvattning att tillstånd söks enligt 9 §. Beslutet 

om dispens upphör att gälla om tillstånd till markavvattning meddelas. 

 

Enligt 11 kap. 9b § MB prövar Länsstyrelsen tillstånd gällande markavvattning. 

Undantaget i 11 kap. 12 § MB gäller inte för markavvattning. 
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Ovanstående innebär att markavvattning är förbjudet i södra Sverige. Den som vill 

utföra markavvattning söker först dispens hos Länsstyrelsen. Meddelar Länsstyrelsen 

dispens kan den som vill utföra markavvattning ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. 

 

(7) Arkeologi 

Sett ur fornlämningssynpunkt finns inget att erinra mot aktuell detaljplan. Inom 

området finns ingen känd fornlämning. Sannolikheten för okända fornlämningar dolda 

under mark är liten inom området. Länsstyrelsen vill dock påminna om 

kulturmiljölagen 2 kap 10 § lagen (1988:950), vilken innebär att om fornlämning trots 

allt påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet avbrytas och förhållandet 

omedelbart anmälas till länsstyrelsen. 

 

(8) Bostäder 

Laholm har länets högsta andel villor i bostadsbeståndet och samtidigt den största 

andelen äldre i befolkningen. Kanske är det inte fler villor som är det viktigaste att 

planlägga för i Skummeslövsstrand. 

 

(9) Utformning 

Eftersom gatorna i bostadskvarteren ligger på kvartersmark blir det möjligt för de 

framtida fastighetsägarna att stänga dem och skapa ett så kallat ”gated community”. 

Det är oftast inte önskvärt och kanske inte heller kommunens avsikt. Gator bör vara 

allmän platsmark. I det här fallet skulle även områdets utformning vinna på att gatorna 

i bostadskvarteren blir allmän platsmark. Då behövs inte vändplatserna, eftersom bilar 

kan vända genom att köra in på gatorna i bostadskvarteren. Det finns både estetiska 

och ekonomiska fördelar med det. 

 

Det är bra för natur- och friluftsvärdena att gatorna mellan de båda bostadsområdena 

inte binds samman med en gata för bilar, men en gång- och cykelväg av något slag är 

lämplig, eftersom människor troligen vill kunna röra sig tvärs över grönstråket och ner 

mot stranden. Se även avsnittet Trygghet och säkerhet. 

 

Gatorna i bostadsområdena ansluter till den större gatan i korsningar som inte riktigt 

blir T-korsningar och inte riktigt fyrvägskorsningar. Ofta är det bättre för både 

trafiksäkerhet och upplevelsen av området om man utformar dem tydligt som antingen 

T-korsningar eller fyrvägskorsningar. 

 

E-området i den östra delen av planområdet kommer att ligga i fonden när man rör sig 

österut på gatan. Eftersom transformatorstationer och liknande tekniska byggnader 

oftast inte är så vackra är det inte det bästa att lägga på ett så synligt ställe som i 

fonden av en gata. Transformatorstationer och liknande behöver ofta ha ett 

bebyggelsefritt område runt sig. Det måste i så fall säkerställas i planen. 

 

(10) Trygghet och säkerhet 

I planbeskrivningen står under rubriken ”Trygghet och säkerhet” följande: ”Då 

campingen är säsongsverksamhet och planerad bebyggelse i stor utsträckning troligen 

blir fritidshus är trygghet och säkerhet något sämre under vinterperioden”. Här är det 

nära till hands att tänka att man menar risken för inbrott. Detta bör då förtydligas 

istället för att använda begreppen trygghet och säkerhet. Begreppet är definierat av 

Boverket och innefattar inte risken för brott. Begreppet trygghet är i sin tur inte 

definierat i PBL och är svårdefinierat. Om det ska användas bör det definieras närmre. 

Annars går det bra att använda uttryck som ”risk för stöldbrottslighet” eller ”risk för 

stöld och liknande brott”. 
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Risken för brottslighet i området blir troligtvis större på vinterhalvåret, då platsen 

saknar naturlig övervakning genom att personer rör sig på platsen. Särskilt utsatta är 

fritidshusen med tanke på inbrottsrisken. Denna risk är ännu större med tanke på att 

det inte finns någon naturlig koppling mellan den västra delen med fritidshus och den 

östra delen med permanentbostäder. Den planerade vägen är inte genomgående vilket 

gör att den naturliga sociala kontrollen och övervakningen i fritidshusdelen riskerar att 

bli minimal med en förhöjd risk för brottstillfällen. 

 

Risken för brottslighet kan man försöka minska till exempel genom att koppla ihop 

vägen mellan västra och östra delen. Om det ger alltför stor påverkan på naturvärden 

och friluftsliv kan en gång- och cykelväg övervägas. En annan tänkbar åtgärd skulle 

kunna vara att i den västra delen skapa platser eller aktiviteter som lockar 

åretruntboende i närområdet att använda platsen under så stor del av dygnet som 

möjligt. Det kan exempelvis vara lekplatser och utegym om det stämmer med 

önskemål som befolkningen i närområdet har. Övervakningen på platsen kan också 

underlättas ifall växtlighet och belysning anordnas så att det skapas fria siktlinjer mot 

de angränsande åretruntbostäderna. 

 

(11) Trafik 

Hänsyn ska tas till Trafikverkets synpunkter. 

 

(12) Huvudmannaskap 

Det är tveksamt om det är lämpligt att ha enskilt huvudmannaskap för NATUR-

områdena. Enligt 4 kap 7 § PBL ska kommunen vara huvudman för allmänna platser. 

Om det finns särskilda skäl får kommunen dock bestämma i detaljplanen att 

huvudmannaskapet ska vara enskilt. I så fall ska de särskilda skälen anges i 

planbeskrivningen. 

 

Huvudregeln är att kommunen är huvudman för de allmänna platserna. Om det finns 

särskilda skäl kan någon annan än kommunen vara huvudman, så kallat enskilt 

huvudmannaskap. Ska en allmän plats ha enskilt huvudmannaskap är det viktigt att 

kommunen motiverar de särskilda skälen i planbeskrivningen. I beslutet om den 

allmänna platsen ska ha kommunalt eller enskilt huvudmannaskap bör kommunen 

beakta i vilken omfattning allmänheten utnyttjar den allmänna platsen eller 

anläggningar som finns på den. Om kommunen anser att allmänhetens tillträde till 

platsen är viktig bör kommunen planlägga med kommunalt huvudmannaskap.  

 

Planbeskrivningen (sidan 21) säger: ”Huvudmannaskapet för naturmarken ligger kvar 

hos fastighetsägaren. Bebyggelsen som planeras är avsedd för fritidshus och 

campingen är säsongsbetonad. PBL medger enskilt huvudmannaskap för område som 

används under delar av året. Övriga naturområde som ingår i Skummeslöv 3:9 och 

3:10 och som tidigare planlagts har enskilt huvudmannaskap.” Det stämmer inte att all 

bebyggelse som planeras är fritidshus. En stor del av den befintliga bebyggelsen runt 

planområdet är också permanent och det är troligt att de boende där använder 

grönområdena hela året. 

 

(13) Lantmäterifrågor 

Hänsyn ska tas till Lantmäteriets synpunkter. 

 

(14) Plankarta och planbestämmelser 

GC-vägen i sydväst saknar gräns mot det som förmodligen är tänkt att vara gata för 

bilar.  
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Vissa linjer som ser ut att vara egenskapsgränser är tunnare än andra och någon är 

heldragen, vilket gör plankartan svårläst. 

 

Diverse egenskapskrav, som antal byggnader och byggnadsarea, står i 

användningsbestämmelserna. De bör stå som egenskapsbestämmelser. 

 

För de delar av N-områdena som verkar vara tänkta för enbart husvagnar regleras inte 

någon högsta byggnadsarea, nockhöjd etc, vilket dessvärre betyder att man får bygga 

hur mycket som helst och hur högt som helst. 

 

Byggnadshöjd är ett svårtolkat begrepp och rekommenderas inte för friliggande 

bebyggelse. Ofta räcker det att reglera nockhöjd och taklutning. Om kommunen ändå 

vill använda begreppet byggnadshöjd bör det anges i planbestämmelsen vilken fasad 

som ska vara beräkningsgrundande. 

 

Syftet med att reglera antalet husvagnar och avståndet mellan dem med 

planbestämmelser är gott, men det är tveksamt om det är juridiskt korrekt. 

 

Det är bra för naturvärdena att det krävs marklov för att fälla större träd. 

Kommentar: 

(1) Utbyggnadsområde har setts över för att säkerställa att det stämmer  

överens med översiktsplanen, Framtidsplan 2030. Området för natur har 

utökats för att hindra att riksintressen tar skada. 

(2) Planhandlingar har kompletterats med bedömning kring risk för 

översvämning vid 20- och 100-årsregn. Samt hur detta skall hanteras. 

En fördjupad översiktsplan för kusten håller på att tas fram där ett 

bredare grepp om kommande plan- och exploateringsprojekt tas. 

Kommunen har dock valt att fortsätta med denna detaljplan eftersom 

området är utpekat i gällande översiktsplan och projektet har pågått 

under flera år. Kompletterande utredning ligger som bilaga till 

detaljplanen. 

(3) Vi noterar att länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det för 

planens ändamål inte behöver upprättas en miljökonsekvensbeskrivning. 

(4) Planhandlingarna har kompletterats med beskrivning av vilka 

vattenförekomster som berörs samt kemisk och ekologisk status för 

dessa. Planbeskrivningen har även kompletterats med bedömning över 

hur miljökvalitetsnormer kan påverkas. Kompletterande utredning 

ligger som bilaga till detaljplanen.  

(5) Naturvärdesinventering har genomförts enligt svenska standarden SS 

199000:2014. Resultatet har arbetats in i detaljplanehandlingarna. 

Inventeringen ligger som bilaga till detaljplanen. 

(6) Vi noterar att det krävs dispens från länsstyrelsen om det skall kunna 

genomföras markavvattning. Detta är dock inte aktuellt för 

detaljplanens ändamål. Se bilaga Skummeslövsstrands camping VA-

utredning. 

(7) Vi noterar att länsstyrelsen anser att det inte finns ytterligare anledning att 

genomföra arkeologisk utredning. Om fornlämningar trots allt påträffas under 

grävning eller annat arbete, kommer arbetet avbrytas och förhållandet omedelbart 

anmälas till länsstyrelsen. 

(8) Utbyggnadsområdet har kompletterats med möjlighet till en variation av 

upplåtelseformer. 
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(9) Lokalgator i området får kommunalt huvudmannaskap. Medan gator i 

stugområden kommer att säkerställas genom 

gemensamhetsanläggning. Bostadsområden kopplas samman med en 

gång- och cykelväg i form av en naturstig. E-området ligger kvar på 

samma plats efter samråd med Södra Hallands kraft. 

(10) Avsnittet gällande trygghet och säkerhet har kompletterats med 

förtydligande med vad som menas kring att det är något sämre 

trygghet och säkerhet under vinterperioden. 

(11) De ändringar som Trafikverkets synpunkter medför har kompletterats 

och tydliggjorts i planhandlingarna.  

(12) Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap anges i planbeskrivning. 

(13) De ändringar som Lantmäteriets synpunkter medför har kompletterats i 

planhandlingarna.  

(14) Hänsyn har tagits för synpunkter och har arbetats in i plankartorna. 

Trafikverket 

Trafikutredning  

Planförslaget behöver kompletteras med uppgifter om det ökade transportbehov som 

den föreslagna exploateringen förväntas medföra och hur det bedöms påverka det 

statliga vägnätet. Då det gäller en camping kan säsongsvariationer förekomma vilket 

behöver tas i beaktande.  

 

Trafikverket rekommenderar att man använder sig av Trafikalstringsverktyget för att 

få en uppskattning av hur mycket trafik som kommer att genereras. 

Trafikalstringsverktyget finns på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se.  

 

Övrigt  

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.  

Kommentar: 

Planhandlingar har kompletterats med uppgifter om ökat transportbehov till 

följd av föreslagen exploatering samt hur den tillkommande campingen och 

bebyggelsen bedöms påverka statliga vägnätet. Trafikverkets 

trafikalstringverktyg har använts och är inarbetat i planbeskrivningen. 

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 

(1) Omprövning av gemensamhetsanläggning, ersättningsfrågor 

Gemensamhetsanläggningen Skummeslöv ga:4 behöver omprövas som en följd av 

planförslaget. Delar av de områden som i planförslaget är utlagda som allmän plats, 

kommunalt huvudmannaskap, för gata är idag upplåtna till förmån för 

gemensamhetsanläggningen 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 planbeskrivningen nämns inget om omprövning av 

Skummeslöv ga:4. Vidare nämns ej heller något om ersättningsreglerna som gäller när 

en gemensamhetsanläggning minskas i omfattning och som inte är dispositiva, alltså ej 

möjliga att avtala bort. 
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(2) Egenskapsbestämmelser relaterade till tomt eller fastighet  

I planförslaget har bestämmelser relaterats till begreppet tomt. Vid bestämmelser om 

fastigheters storlek är det enligt PBL endast begreppet fastighet och inte tomt som är 

möjligt att reglera. Med anledning av detta behöver bestämmelsen omformuleras.  

 

Lantmäteriet vill påminna om att begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som inte är 

en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark 

som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska 

kunna användas för avsett ända-mål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). Begreppet tomt 

inte har inte någon betydelse i äganderättsligt hänseende, medan däremot fastighet är 

ett fastighetsrättsligt begrepp. En fastighet kan ibland innehålla flera tomter och ibland 

kan en tomt kan vara uppdelad i flera fastigheter. Eftersom tomt inte är ett 

fastighetsrättsligt begrepp medför det att det i vissa situationer kan vara svårt att 

definiera vilken omfattning tomten har och var tomtgränsen går. Begreppet fastighet är 

där-för ofta att föredra i planbestämmelser. Se gärna en film från Boverket ang. 

begreppen tomt och fastighet.  

 

(3) Plankarta  

Administrativ gräns saknas under gränsbeteckningar.  

 

(4) Grundkarta  

Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i 

grundkartan saknas.  

 

(5) Beteckning finns men planbestämmelse om GC saknas  

På plankartan finns, inom Skummeslöv 3:10 i sydost på plankarta 1, beteckningen GC 

väg. Oklart om den hamnat fel då den är utlagd på kvartersmark och inte allmän plats.  

 

(6) Huvudmannaskap  

Med begreppet huvudmannaskap i en detaljplan avses normalt sett vem som är 

ansvarig för de allmänna platserna. I 1 kap. 4 § PBL definieras allmän plats som gata, 

väg, park, torg eller annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt 

behov. 

 

Det är bra om begreppet huvudman/huvudmannaskap reserveras för ansvaret för 

allmänna platser och att andra former av ansvar beskrivs med andra termer än 

huvudmannaskap för att undvika otydlighet och risk för sammanblandning. Andra 

ansvarsfrågor (t.ex. vem som har hand om VA och elförsörjning) bör istället beskrivas 

under rubriken ansvarsfördelning. 

 

Det är något oklart vilka områden som avses vid motiveringen till val av 

huvudmannaskap; ”övriga grönområden som ingår i Skummeslöv 3:9 och 3:10…”. 

 

(7) Delar av planen som bör förbättras  

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer  
Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas på ett 

enhetligt sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. 

Detaljplanen tas fram enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner med 

planstart under tiden fram till och med december 2014. För denna typ av detaljplaner 

bör som bekant PBL Kunskapsbanken (i den form som gällde fram till årsskiftet 

2014/2015), tillämpas som Boverkets rekommendationer för utformning av planen. 
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Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkter och det finns inget 

motiv angivet till varför så har skett:  

 

• Tillfällig vistelse (beteckningen O) har enligt Boverkets rekommendationer 
funnits som planbestämmelser från och med januari 2015.  

• Lokaltrafik (beteckningen GATA) har enligt Boverkets rekommendationer 
funnits som planbestämmelser från och med januari 2015. Tidigare 
användes beteckningen LOKALGATA.  

• Naturområde har vid skarven mellan plankartorna vit färg och troligen 
missats att färgläggas grönt.  

• Områden på plankarta 1(2) har vid skarven mellan plankartorna inte fått 
med textbeteckningarna.  

 
(8) Huvudmannaskap och ansvarsfördelning  

Med begreppet huvudmannaskap i en detaljplan avses normalt sett vem som är 

ansvarig för de allmänna platserna. I 1 kap. 4 § PBL definieras allmän plats som gata, 

väg, park, torg eller annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt 

behov.  

 
Det är bra om begreppet huvudman/huvudmannaskap reserveras för ansvaret för 

allmänna platser och att andra former av ansvar beskrivs med andra termer än 

huvudmannaskap för att undvika otydlighet och risk för sammanblandning. Andra 

ansvarsfrågor (t.ex. vem som har hand om VA och elförsörjning) bör istället beskrivas 

under rubriken ansvarsfördelning.  

 

Det är något oklart vilka områden som avses i motiveringen till val av 

huvudmannaskap; ”övriga grönområden som ingår i Skummeslöv 3:9 och 3:10…”.  
 

(9) Stora arealer allmän plats i förhållande till kvartersmarkens behov  

Inom planområdet är det mycket stora områden som är avsatta som allmän plats 

NATUR. Omfattningen av allmän plats förefaller överdimensionerad och mer knuten 

till exploatörens markinnehav än till vad som kan uppfattas som funktionell skötselyta 

för kvartersmarkens behov av allmänna platser.  

 

Lantmäteriet vill uppmärksamma att i förrättning när den allmänna platsmarken ska 

upplåtas till gemensamhetsanläggningen görs en båtnadsanalys, huruvida det finns 

båtnad i att upplåta all allmän platsmark till gemensamhetsanläggningen. 

Båtnadsvillkoret i 6 § anläggningslagen är inte dispositivt varför båtnad måste finnas 

för genomförandet. 

 

Kommentar: 

(1) Genomförandebeskrivning har kompletterats med information gällande 

omprövning av gemensamhetsanläggning. 

(2) Begreppet ”tomt” ersätts med ”fastighet” i planbeskrivningen. 

(3) Administrativ gräns läggs till under gränsbeteckningar på plankartan. 

(4) Plankarta har kompletterats med aktualitetsdatum för grundkartan. 

(5) GC-väg har lagts till under planbestämmelser på plankartan. 

(6) Användningen av begreppet ”huvudmannaskap” har setts över i 

handlingarna. 
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(7) Vi har valt att följa nu rådande rekommendationer för användning av 

detaljplanebestämmelser 

(8) Användningen av begreppet ”huvudmannaskap” har setts över i 

handlingarna. 

(9) Planhandlingar har kompletterats med hur marken skall skötas av 

markägaren. Särskilda skäl för valet av huvudmannaskap anges i 

planbeskrivningen. 

SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER OCH STYRELSER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har i tidigare församråd yttrat sig om ett antal punkter 

kring brandskyddet för den nya planen. Räddningstjänsten anser att detta 

inte tagits i beaktande utan önskar att följande ändras: 

 

På sid 16 bör meningen kring hur uppställningsplatser och 

räddningstjänstens framkomlighet ändras till något likt följande: 

 

Uppställning av husvagnar, husbilar, tält och stugor bör ske enligt de regler, 

allmänna råd och rekommendationer som myndigheter ger ut avseende 

brandskydd på campingplatser. Räddningstjänsten behöver kunna ta sig fram 

i hela området, i enlighet med Räddningstjänsten i Laholms PM Åtkomlighet 

för räddningstjänsten. 

 

Brandvattenförsörjning 

Räddningstjänsten vill betona vikten av att inte blanda begrepp. I planen står det kring 

släckvatten. Detta är det vatten som blir kvar efter att det använts för att släcka. På sid 

19 i planen har släckvattenbegreppet använts för att beskriva brandvattenförsörjning. 

Räddningstjänsten önskar att man formulerar sig likt man föreslog i 

församrådsyttrandet: 

 

Vatten för brandsläckning kan tillhandahållas till området genom kombinationer av 

följande: 

 

a. Befintliga brandposter (korsningen Doktorsgatan/Barrvägen och 

Bladvägen/Fiskarevägen) har en ungefärlig kapacitet på 900 l/min. 

b. Tank- och släckbilar bedöms kunna användas och kontinuerligt leverera cirka 600 

liter/minut. 

c. Öppet vattentag finns inte i närheten. 

 

Kombination av a till c gör att tillgängligt vatten för brandsläckning är över 1 200 

l/min. Detta är tillräckligt för är detta tillräckligt för aktuell bebyggelse inom 

detaljplanen. Ett A2 eller B2-område (annan bostadsbebyggelse och byggnader med 

normal brandbelastning) enligt dokumentet Trygghet och säkerhet i Laholms kommun, 

handlingsprogram 2016 -2020. 
 

Kommentar: 

Planhandlingar har kompletterats i enlighet med räddningstjänstens yttrande. 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända Plansamråd för detaljplan för 

del av Skummeslöv 3:10 med flera, men lämnar följande synpunkter att beakta i 

utvecklingen av Skummeslöv:  

 

- Utökning av service gällande allmän kultur och bibliotek  

- Utövning av friluftsliv/aktiviteter som kan kräva sporthallar, lek-platser etc.  

- Tillgänglighetsanpassning för tillgång till området  

- Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, vid torgbildning till exem-pel och 

att man i denna fråga följer en-procents-regeln. 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit inkomna synpunkter och ser inte att 

dessa föranleder en ändring av planförslaget.  

 

Barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomskontorets synpunkter 

I planen medges ett område med fastigheter avsedda för friliggande fritidshus och 

bostadsfastigheter för permanentboende. De planerade bostäderna för 

permanentboende kommer med största sannolikhet att tilltala barnfamiljer. Det är 

däremot mer tveksamt om fritidshusen kommer att vara tillräckligt stora för att passa 

familjer med barn. Barn- och ungdomskontorets vill således återigen framföra att 

planen kommer att medföra ett ökat tryck på platser i både förskola och skola i 

Skummeslövsstrand. 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit inkomna synpunkter och ser inte att 

dessa föranleder en ändring av planförslaget.  

Laholmsbuktens VA-nämnd 

Stora delar av detaljplanen ligger idag utanför verksamhetsområde för dricksvatten, 

spillvatten och dagvatten, men föreslås ingå när detaljplanen vunnit laga kraft och 

utbyggnad av va-ledningar skett. 

 

Av planbeskrivning framgår att området föreslås omfattas av verksamhetsområde för 

dagvatten vilket innebär att planerad fördröjning av dagvatten måste redovisas som 

särskilt utpekade ytor på plankarta, och dessa ska utgöras av allmän platsmark. LBVA 

accepterar inte att dessa ytor placeras på kvartersmark. Om det däremot bedöms som 

lämpligt att dagvattensystemet inklusive fördröjning inom området ska utgöras av en 

gemensamhetsanläggning kan dessa ytor placeras inom kvartersmark. 

Dagvattenanläggningar såsom fördröjningsdammar, fördröjningsytor och svackdiken 

som ska ingå i den allmänna dagvattenanläggningen ska vara åtkomliga för skötsel och 

underhåll, samt vid framtida behov av förnyelse. Befintliga diken som används som 

recipient för dagvatten ska ingå i den kommunala VA-anläggningen och därmed ska 

dikets funktion, utseende, ägande och säkerhet ses över från anslutningspunkt till 

slutlig recipient. som framgår av planbeskrivningen ska trög dagvattenhantering 

tillämpas för att säkerställa att befintlig avledningskapacitet i angränsande är tillräcklig 

ska begränsning av hårdgörande anges på plankarta. 
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Alla kommunala va-ledningar ska placeras inom allmän platsmark eller i u-område 

med ledningsrätt. Va-ledningar kommer i området få begränsad lutning pga av de 

befintliga markhöjderna, varför en förprojektering av va/gata behöver genomföras för 

att säkerställa att anslutningar av alla planerade fastigheter går att lösa och att 

ledningar placeras rätt i förhållande till hur fastigheter/gator/u-områden föreslås 

placeras. Alla registerfastigheter ska ha var sin förbindelsepunkt med tillhörande 

separata servisledningar, vilket skulle underlättats om detaljplanen redovisar hur dessa 

kommer att styckas av. Varje fastighet ska ha separat vattenmätare. 

Anslutningsavgifter för tillkommande fastigheter och bebyggelse regleras via 

exploateringsavtal eller gällande va-taxa.  

 

Kommunalt huvudmannaskap anges på lokalgata, här behöver avvattning av gatan ses 

över, som alla nya gator inom planområdet. Fastigheten Skummeslöv 3:10 omfattar 

även del av Södra Kustvägen och borde ingå i planområdet och få kommunalt 

huvudmannaskap. 

Kommentar: 

Plankartor har kompletterats med redovisning av vilka ytor som planeras 

användas för fördröjning av dagvatten. Detaljplanen har setts över så att 

ledningar är tillgängliga för skötsel och underhåll samt framtida förnyelse. 

Ledningsrätt är inarbetad i plankartan. 

SYNPUNKTER FRÅN ÖVRIGA MYNDIGHETER, BOLAG OCH 
ORGANISATIONER 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda citeras nedan. Originalhandlingarna finns 

tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret. 

Region Halland 

Planförslaget innebär att campingen och Skummeslöv stärks, vilket Laholmsnämnden 

anser vara positivt för näringslivet, turismen, kusten och kommunens tillväxt. 

Laholmsnämnden bedömer även att förslaget kan möjliggöra fler arbetstillfällen och 

bostäder. 

 

Laholmsnämnden vill samtidigt belysa att det är viktigt att ha i åtanke att 

utbudet främst riktar sig till samhällsgrupper som har goda socioekonomiska 

förutsättningar. Det kan leda till att grupper som av ekonomiska orsaker ofta 

exkluderas inte kommer vistas i området, vilket kan öka ojämlikheten och 

segregationen i Laholms kommun. Man bör se över vilka åtgärder som 

behövs för att området ska vara inkluderande för samtliga invånare och 

samhällsgrupper. Laholmsnämnden förespråkar en sammanhängande och 

integrerad kommun, där det uppstår naturliga möten, mångfaldig 

beblandning och tillit, då det bidrar till ett socialt hållbart Laholm. 

 

I detaljplanen framgår att området ligger cirka 800 meter från havet och att det till stor 

del består av åkermark, planläggningen har en viss påverkan på områdets karaktär då 

åkermark tas i anspråk för bebyggelse. Större naturområden kommer bevaras och 

kompensationsåtgärder föreslås stärka den befintliga karaktären, vilket 

Laholmsnämnden ställer sig bakom då gröna miljöer är av stor betydelse för 

hållbarheten och människans välbefinnande. Vistelse i grönytor bidrar till en ökad 
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upplevd hälsa, livskvalitet och minskad stress, dessutom är sådana miljöer tillgängliga 

för alla och kan bidra till en ökad social interaktion och gemenskap. 

 

I detaljplanen framgår att det finns och planeras lekplatser inom campingområdet, 

vilket Laholmsnämnden ser positivt på. Barn och unga vistas i sin närmiljö mer än 

vuxna och är i behov av kostnadsfria platser för möten och samspel. Inkludering, 

variation och trygghet är aspekter som bör beaktas vid utformning av ytor för barn och 

unga. Även biltrafiken bör beaktas ur barnperspektivet då barn är mer känsliga för 

buller och luftföroreningar. I detaljplanen nämns att den nya bostadsbebyggelsen 

kommer medföra en ökning av biltrafiken. Laholmsnämnden vill belysa att det är av 

stor betydelse att barnens närmiljö hålls separerad från biltrafiken och att stråk till och 

från lekytor är bilfria, alternativt bilsäkra.  

 

I övrigt har Laholmsnämnden inget att erinra. 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit inkomna synpunkter och ser inte att 

dessa föranleder en ändring av planförslaget.  

 

 TeliaSonera Skanova Access AB 

Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad 

karta. 

 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar 

nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband 

med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  

 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 

möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 

bekostar den.  

 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 

plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 

 

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se  

 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit inkomna synpunkter och noterar att Skanova 

önskar att behålla befintliga kabelanläggningar i största mån som är möjligt. 

Ledningarna skall inte behöva flyttas för detaljplanens angivna ändamål. 

Södra Hallands Kraft El 

Södra Hallands kraft ekonomisk 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 idag en transformatorstation i hörnet av Södra Kustvägen – Wingrens 

väg, västra sidan av Södra Kustvägen och södra sidan av Wingrens väg. Den 

kommer att behöva bytas ut om några år med tanke på kapaciteten. Därför 

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/


 

 15 

har vi behov av ett nytt E-område, 14x14m., på den östra sidan av Södra 

Kustvägen enligt bifogad karta. Alternativ placering kan vara utmed 

Wingrens väg enligt samma karta. 

 

Längre österut på plankartan för västra delen av finns det inritat ett E-

område, detta vill vi öka till 14x14m., se bifogad karta. 

Det samma gäller plankartan för den östra delen, där finns också inritat ett 

E-område, detta vill vi också öka till 14x14m., se bifogad karta. 

 

Vi vill i god tid ha reda på storlek och placering av eventuella 

nyanslutningar eller utökningar av befintliga anslutningar så vi kan planera 

nätutbyggnaden. 

 

Ev. flyttning av befintliga elkablar inom planområdet bekostas av 

fastighetsägare/exploatör. 
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Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit inkomna synpunkter och har 

kompletterat plankartan i enlighet med önskemål i samråd med SHK.  

SYNPUNKTER FRÅN INTRESSEFÖRENINGAR 

Naturskyddsföreningen 

1. Naturskyddsföreningen yrkar på att en fördjupad översiktsplan för kustområdet tas 

fram innan granskningsförfarandet av Skummeslöv 3:10 mfl presenteras. Denna 

fördjupade översiktsplan skall visa: 

- vilka områden som behövs för att ta hand om dagvatten, 

- hur parkeringsproblematiken skall lösas, 

- hur en grön sammanhängande infrastruktur för hela kustområdet ska se ut, 

- hur alla grönområdena fortsatt kan hänga ihop och inte bli små isolerade öar. 

- hur man skall möta klimatförändringarna med höjda havsnivåer 

 

2. I kompensationsutredningen (Kompensationsåtgärder Skummeslövs 3:9, 3:10. 

MINA Natur) och delvis inplockat i planbeskrivningen, beskrivs intentionerna om 

hur kvarvarande natur kan skötas. Hur säkerställs att så blir fallet? Måste skrivas in 

i plankarta, då endast denna är juridiskt bindande. 

3. Hur påverkas det nordsydliga grönstråket i kusten av denna exploatering? Det 

gröna Gunnebo-staketet i norr bör avlägsnas för att inte vara en barriär för viltet. 

4. Vatten strävar alltid att rinna till sin lägsta punkt. Snabbare om höjdskillnaden är 

stor. Markområdet inom detaljplanen är ganska platt med låga nivåskillnader, det 

innebär att vattnet i öppna diken kommer att rinna mycket långsamt. Det bildas 

vass och andra vattenväxter i öppna diken samt avlagringar i form av lös sand som 

kommer från omgivningen. Dikena måste rensas ofta på grund detta- höga 

driftskostnader. För att ett öppet dike skall fungera på sandig mark måste dikena 
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vara breda för att inte sanden skall börja flyta när det är blött. (kräver stora 

arealer). Detta inträffar vanligen flera gånger varje år om det inte finns 

vattenväxter som förbättrar stabiliteten. I diken med stillastående vatten trivs 

mygglarver. 

 

Vad beträffar infiltrationsdammar får aldrig dessa torka ut på sandiga marker med 

stort järninslag. Grävs de djupare så att det alltid finns vatten på bottnen bildas det 

alltid en randzon där järn fälls ut i mer eller mindre fast form. Då marken torkar 

upp bildas det olika former av järnoxider. Detta kan man uppleva som en slemmig 

röd massa. Ofta bildas det ett hårt ogenomträngligt lager på botten av dessa 

dammar. Det heter podsolbildning och kan bli hårt och ogenomträngligt som 

betong. Vill man ha en infiltrationsdamm på dess typer av marker måste ” 

betonglådan” vara utan botten. Bottnen måste rensas regelbundet från sand, 

vattenväxter, mygglarver och järnutfällning om den skall användas som en 

infiltrationsdamm. 

5. Hur stor yta kommer att hårdgöras iomed denna plan? Hus, stenläggningar, altaner, 

vägar mm? Hur kommer miljökvalitetsnormerna för Laholmsbukten att påverkas? 

Hur blir badvattnet vid utsläppspunkten på stranden och hur påverkar det 

badvattenkvalitén i stort? Vi bedömer att om förslaget fullföljs, kommer den 

ekologiska statusen försämras i bukten. Laholmsbukten kommer få svårt att uppnå 

god ekologisk status till år 2021.  

Kommentar: 

1. Arbetet med detaljplanen har pågått under flera år och området finns 

utpekat i den gällande översiktsplanen. Även om kommunen bör vara 

restriktiva med att planlägga nya områden innan den fördjupade 

översiktsplanen för kusten är färdig, kan detaljplaner förankrade i den 

kommunövergripande översiktsplanen fortskrida. 

2. Ansvarsfördelningen regleras i avtal med exploatören. 

3. Detaljplanen har ett släpp för det nordsydliga grönstråket. Detta har 

breddats ytterligare efter samrådet för att säkerställa att riksintressen inte 

tar skada. Staketet i norr ligger inte på exploatörens fastighet. 

4. Vi noterar informationen. Utformning av dagvattenlösningar är 

presenterade i VA-utredningen som finns som bilaga till detaljplanen. 

5. Plankartan har kompletterats med begränsningar för hårdgörande av 

mark. Dagvattenutredning säkerställer att exploateringen inte medför att 

Laholms bukten får försämrad ekologisk och kemisk status. 

SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda sammanfattas nedan, originalhandlingarna 

finns tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. 

Fastighetsägare till Merkuriusvägen 26 

• För ”östra” delen av planförslaget som föreslår villabebyggelse borde 

det planeras in en lekplats. Exempelvis vid vändplatsen för lokalgatan, 

vid naturmarken som hamnar mellan ny villabebyggelse eller alternativ 

nere mot anslutningen till stjärnhemsvägen/Merkuriusvägen. Eftersom 

exploatering skett på Merkuriusvägen (Skummeslöv 24:1) och även 

tidigare kring Saturnusvägen har medfört stor inflyttning av 

barnfamiljer och mycket små barn. För små barn är det mycket långt till 
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kommunens lekplats vid ”Skummeslövs centrum”. Ett exempel på en 

bra lekplats som kan smälta in i området är lekplatsen vid Hemmeslövs 

vid nyanlagda området kring Vildaspelvägen. 

 

• Med ett tillskott på cirka 55 villor, utöver tillskotten av cirka 35 villor 

på Merkuriusvägen (Skummeslöv 24:1), medför detta en hög 

trafikbelastning på Stjärnhemsvägen som anslutningsväg ut till Stora 

Strandvägen. Redan är trafiken för stor för att vara en lokalgata. I och 

med Stjärnhemsvägens utformning som är väldigt rak utan hinder blir 

hastigheterna höga. 

I samband med utbyggnad av Skummeslöv 3:10 bör dels 

hastighetsreglerande åtgärder vidtas och framförallt bör gång- och 

cykelväg anläggas i anslutning till Stjärnhemsvägen ut till Stora 

Strandvägen för skolbusshämtning. 

Bästa lösningen borde vara en gång- och cykelväg som startar vid 

tomten Merkuriusvägen 46 går längs med 

Merkuriusvägen/Stjärnhemsvägen på södra sidan hela vägen ut till 

anslutande gång- och cykelväg utmed Stora Strandvägen. Plats finns 

mellan Stjärnhemsvägen och villatomter på Pegasusvägen. 

 

• Trafiksituationen ute på Stora Strandvägen bör planeras om i samband 

med ett tillskott på 55 villor. Idag finns inte något riktig avfartsficka om 

bilar kommer från E6/Skottorp och skall svänga vänster in på 

Stjärnhemsvägen. Utforma avfarten likt avfarten vid Stora 

Strandvägen/Inre Kustvägen. 

Kommentar: 

Vi tackar för ert yttrande. Samhällsbyggnadskontoret har framfört 

önskemålet om en lekplats till fastighetsägarna. En analys av tillkommande 

trafik har utretts och arbetats in i planbeskrivningen. Men lämpliga åtgärder i 

omgivande bebyggelse regleras inte i detaljplanen. Vi tar med oss 

informationen till driftenheten inför genomförandet. 

Fastighetsägare till Skummeslöv 3:108 

1. Den tänkta in- och utfarten till de fyra fastigheterna kommer att kunna 

ge hög trafikbelastning in- och ut mot Barrvägen mitt emot den gång- 

och cykelväg som gränsar till vår tomt samt vår in- och utfart. Det 

riskerar att skapa en del riskfyllda trafiksituationer. 

 

2. Genomförs ovanstående enligt plan anser vi att, om inte så redan är 

planerat, gatubelysningen på Barrvägen bör förlängas från Doktorsgatan 

ner mot Wingrens väg. 

Kommentar: 

Vi tackar för ert yttrande. Barrvägen är inte tänkt som någon form av in- och 

utfart till campingområdet. En analys av tillkommande trafik har utretts och 

arbetats in i planbeskrivningen. 

Fastighetsägare till Skummeslöv 3:194 & 3:195 

1. Vi hemställer om att ett staket sätts upp längst diket, se bifogad karta. 
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2. Vi hemställer om att Barrvägen stängs för biltrafik vid diket, se karta. Redan idag 

används Barrvägen som en genväg till och från campingområdet i stället för att 

köra via Kustvägen. Då Barrvägen är rak inbjuder den till höga hastigheter vilket 

ofta sker trots gällande hastighetsbegränsning. Många går och cyklar på 

Barrvägen som helt saknar gång- och cykelbana. Enligt föreslagen detaljplan 

befaras dessutom ytterligare ökad trafik. 

3. Förslag angående dagvatten. När permanenthus byggs mellan 3:177 och 3:126 

förmodar vi att dagvattenledning anläggs. Rent kostnadsekonomiskt borde det 

vara ett utmärkt tillfälle att ansluta och ta hand om dagvattnet från diket samtidigt 

då avståndet är kort mellan de nya husen och diket. Dessutom finns nödvändiga 

maskiner på plats. 

4. Redan nu är vattennivån i diket ofta mycket hög och då står det synligt vatten i 

krypgrunden under husen. Därför motsätter vi oss ytterligare belastning av 

dagvatten i diket såvida det inte tas omhand och leds bort på tillfredsställande sätt. 

I övrigt har vi inget att invända utan tycker att detaljplanen är bra. 
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Kommentar: 

En analys av tillkommande trafik har utretts och arbetats in i 

planbeskrivningen. Justeringar till följd av information som framkommer 

genom denna komplettering presenteras i granskningsskedet. 

Dagvattenhantering är utredd i en VA-utredning som finns tillgänglig att ta 

del av via Laholm kommuns samhällsbyggnadskontor. 

Fastighetsägare till Skummeslöv 3:273 

Yttrande 1: 

Vi vill först framhålla att det är mycket trevligt att man planerar bygga stugor, 

bostäder och nytt campingområde, vi är inte motståndare till utbyggnaden, vi vill 

gärna framföra ett önskemål och förslag angående planbestämmelsen. 

 

Vi tycker dock även att man kanske borde se över och minska på de 

totala ”tomtantalet”, så att man kan gör lite mer gröna ytor och bibehåller mer av 

naturen. 

Vi är sommarboende /pensionärer på Axels väg 17 och ägare Fastighet 3:273, till 

bringar halva året här, varit på denna fastighet ca 12 år .( Ämnar flytta hit.) Har varit 

sommarboende i detta underbara, härliga Skummeslöv i ca 40 år. 

 

Vår fastighet 3:273 mot angränsade planerade område Etapp 3. 

 

Från vår södra tomtgräns är det 24 M till den planerade etapp 3 norra tomt gränser. 

 

Vänligen läs först sammanfattning av mejlkonversation med planarkitekt Martin Pamp 

Laholms kommun enligt nedan: 

 

1/ 

Mejl svar i från Martin Pamp, angående min fråga hur man får bygga på det planerade 

området 

”Man får lov att bygga enligt planen: 

Bostadsbebyggelsen närmast er fastighet får bebyggas i endast en våning med 

byggnadshöjd på högst 3,5 m. Däremot får nock höjden vara högst 6,5 m hög. 

Huvudbyggnaden måste placeras minst 4 m från tomtgränsen och 

komplementbyggnad minst 3 m från tomtgräns. 

 

Detta innebär i praktiken att man kan bygga exempelvis ett fristående hus med en 

våning och sedan ha ett sadeltak med inredd vind.” 

 

2/ 

Undertecknad följdfråga i mejl konversationen: 

Kan man tänka sig då, att det skulle kunna bli något liknande hus typer, som man har 

byggt nere vid havet på södra sida/ Stora strandvägen Skummeslöv, två vånings höga 

så kallade ”låd hus" med uppbyggd / inglasade väggar på takterrass. Kan 

man då bygga, kringgå denna bestämmelse med att göra en liten "avsats" 

efter 

första våningen och kalla det "takfoten" och sedan fortsätta upp en våning till och 

sedan avsluta med nästan platt och / eller ett lite sluttande tak? 

 

3/ 

Mejl svar i från Martin Pamp: 
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”En villa i två våningar med vågrätt takvinkel är inte tillåtet att bygga. Däremot går det 

att bygga så som du beskriver. Där man utnyttjar planbestämmelsen till att placera sin 

vindsdel i ena långsidan i riktning mot gatan, vilket kan resultera i som du beskriver 

nedan som: 

"Det är enligt planen tillåtet att bygga en sådan tvåvånings villa som du kallar ”låd 

hus”. Man kan bygga, kringgå denna bestämmelse med att göra en liten "avsats" efter 

första våningen och kalla det "takfoten" och sedan fortsätta upp en våning till och 

sedan avsluta med nästan platt och / eller ett lite sluttande tak.” 

 

4/ 

Undertecknad sammanfattning: 

Då kan man bygga ”ett golv” på detta tak, med inglasad /skydds väggar runt om, med 

höjd av ca 1,4 -1,8 m ... och till hörande grill utrustning med skorsten, utemöbler, höga 

växter... etc,etc 

Det skymmer då utsikt, för grannar/ närboende. Tycker nog att Laholms Kommun 

borde se över denna ”regel” så att den stoppas... i detta område! Det blir ju helt fel i ett 

bostadsområde / villaområde att man skall kunna förstöra utsikt, genom att kunna 

bygga på detta sätt... 

 

5/ 

Vi vill härmed enligt ovanstående information i från planarkitekt Martin Palm , 

att man ser över och tar bort denna möjlighet, att man kringgå denna byggnads 

bestämmelsen på detta området / Etapp 3 . Att man inte kan bygga så kallad ” 

lådhus” på detta planerad området Etapp 3. 

 

6/ 

Om inte detta är möjligt, begär vi att de gränserna på ”tomter”-på Etapp 3 /Norra del 

mot vårt område skall flyttas ytterligare minst 25-30 M söder ut. 

 

Vi tycker inte det är särskilt trevligt, att man bygger så att vi / närboende ser in i en 

husrad med höga ”plana” väggar och inglasade väggar på taket och som kan bli total 

höjd bli 6,5 + 1.5-2 M 

 

Det skymmer vyer och utsikt. 

 

Yttrande 2: 

Vi vill först framhålla att det är mycket trevligt att man planerar bygga bostäder stugor 

och nytt campingområde, vi är inte motståndare till utbyggnaden. Vi vill gärna 

framföra ett förslag på förbättring för djuren, som uppehåller sig i denna skog. Samt 

tycker vi att man borde minska lite på det totala tomtantalet så att man får mer gröna 

ytor och bibehålla mer av naturen. Det är planerat 55 bostadstomter fast boende på 

etapp 3. Kan nog tycka att det för många bostadstomter på en liten yta, om man jfr. på 

andra bostads område i Skummeslöv. 

 

Vi år sommarboende/pensionärer på Axels väg 17 ägare av Fastighet 3:273, till 

bringar halva året här, varit på denna fastighet ca 12 år. ( Ämnar flytta hit!) Har varit 

sommarboende i det underbara Skummeslöv i ca 40 år. 

 

Vår fastighet 3:273 mot angränsade planerade område Etapp 3. 

 

Från vår södra tomtgräns är det 24 M till den planerade etapp 3 norra tomt gränser. 
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Vårt förslag, flytta etapp 3 området / norra delen något längre västerut ca 75 M / 

50 M 

 

Beroende på följande: 

Detta ”planerade” området har fått växa upp de sista 25-30 åren. Det har vuxit upp 

till en ”mindre skog”. Höga träd, björk, al och tall etc Det har bildats, stora 

björkdungar och 

björksly har vuxit upp. 

Området har verkligen blivit en ”fristat” för djuren, allmänt vedertaget begrepp bland 

oss 

som bor här. De äter av de nyutslagna skott, björksly och har ett ca 50-75 m långt 

bäck/dike/vattenhål att dricka ur. 

 

Detta natur fenomen är ”allmänt känt” av alla närboende runt detta område.... 

Eftersom vi bor endast 25 m i från skogskanten, ser vi både rådjur, älgar och fåglar/ 

fasaner, änder(vintertid) , som uppehåller sig i skogen och speciellt närma detta 

bäck/dike som är ca 50-75 m långt/ ca 1,5-2 m varierande bred, som går i nord-sydlig 

riktning riktning( har en viss samman koppling med den bäcken, som går i gränsen 

mellan resp. 

område) 

 

Se bifogad fil: Bilaga 1 / Pdf va-utredn-bilaga-1 

 

Vi (inklusive grannar ) ser dessa djur under alla årstider och våra natur upplevelser 

med dessa djur är alltid ett allmänt, intressant och trevligt diskussions ämne. 

 

Många bilder / videor har tagits på dessa djur, och kan visas om så önskas? 

Vi ser rådjur, som kommer gående i skogsdungen och även precis utanför vår tomt 

Har sett älgko med två kalvar, som lekt precis i skogskanten, oberörda av vår närhet. 

Såg en tidig vår(ej någon löv på träden) fyra älgar, som turades om att gå fram och 

dricka vid detta vatten dike. 

 

Vår och sommartid, rådjur/älgar äter på de ny utslagna skott och färsk björklöven. 

Älgarna är något lättare att upptäcka, då de är mycket större, man kan se att de ligger 

ner inne i dungarna närma detta vattenhål. 

I anslutningen till denna bäck/ vatten dike kan man se väldigt mycket spillning från 

rådjur/älg, kan även se ned legad gräs sk.”liggplatser” av älgar. 

 

Den bäcken, som rinner mitt i tomtgräns( Område Skummeslöv 3:17 och till det 

planerad området), 

 

Se bifogad fil: Bilaga 1 / Pdf va-utredn-bilaga-1 

 

Här kan man dock aldrig se några djur dricka, eller uppehålla sig. Denna bäcken är för 

öppen, inga träd/ buskar och alldeles för närma bostäderna . 

 

Det finns fortfarande en del djurpassage områden kvar i Skummeslöv, som djuren 

kan äta, dricka, åter hämta sig , men dessa blir färre och minskar i takt med den 

mycket intensiva exploateringen som pågår just nu i Skummeslöv. 

 

Vi med många andra i vårt område (Skummeslöv 3:17) har ofta rådjur/älg 

påhälsning, vi har ju även stora grönområde( ”djurpassage”) mellan våra bostäder och 

det gör det lätt för dem att vandra vidare. 
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Naturligtvis så händer det att rådjuren och älgarna och går in på våra tomter. 

Äter ibland av det som är kvar i äpple träden. Händer då efter mörkrets inbrott, på 

höstkanten. Rådjuren nafsar på nyuppkomna blommor, etc. Hör fasaner och ser änder 

då de stannar till i bäcken/diket Det händer allt som oftast, det är lite spännande och 

samtidigt lite exotiskt, vi är vana vid detta. Detta återkommer varje år. Vi kan även 

ibland se älgspillning i vår trädgård. 

 

Djuren på denna sidan motorvägen( västra) rör sig från Hallands åsen ner förbi 

Hemmeslöv , Allarps området, Skummeslöv ( En del stannar Natur reservat 

Svarvareskogen), sedan ev. Mellbystrand vidare till Naturreservat Hökafältet 

Inom samtliga dessa platser finns det öppna fält, fast fortfarande en del större och 

mindre 

skogsdungar som djuren kan uppehålla sig, både dag tid och nattetid. 

Man ser en väldig exploatering södra Skummeslöv. Söder om Allarps området( Själva 

Allarps området har behållet stora gröna ytor och skogsdungar. 

 

Dessa djur älgar/ rådjur har funnits i alla år och vandrat emellan ovannämnda 

skogsområde och inne bland villor, sommarstugor, etc och kommer att göra så i 

framtiden med, därför tycker vi att man skall försöka behålla de gamla invanda 

naturliga ytor, som djuren kan känna sig trygga, dricka och återhämta sig. 

 

Enligt er plankarta 2(2) kommer man exploatera Etapp 3 / Nord-östra delen , exakt på 

detta området, med den ca 50-75 m långa bäcken /vatten diket, man kommer då att 

avverka/ såga ner hela skyddade området och björkdungar 

 

Med hänvisning på ovanstående, anser vi att man flyttar etapp 3 / Norra delen 

väster ut ca 75 M. Etapp tapp3 /södra delen väster ut ca 50M. Då bibehåller, 

skyddar man det nämnda området. Djuren kan fortsätta uppehålla sig i sin 

invanda,ostörda skyddade björkdunge och dricka i vatten ur bäcken / diket. Man 

kommer då att bibehålla orört ca ett 100 M brett 150 M långt skogs område och 

mitt i detta blir även bäcken /vatten diket orört och djuren blir skyddad med de 

träd, buskar som växer där. 

 

På er plankartan 2(2) har man planerat att gräva en ”damm” mellan Etapper 2 och 3. 

 

Denna damm kommer förmodligen byggas in med nät,( vilket är gjort på alla andra 

område i Skummeslöv, liknande damm finns bland annat på område Skummeslöv 

24:1, inhägnad med nät , inga träd, buskar....helt öppet... ) 

Djur kommer får svårt att dricka ur denna uppgrävda, konstgjorda, onaturliga lösning. 

Även om man inte sätter upp nät, kommer med största sannolikhet djuren inte våga sig 

dit, eftersom det kommer att byggas/exploateras på båda sidor om denna damm. Träd, 

buskar kommer att sågas ner, djuren kommer att bli störda och stressade av maskiner 

och byggverksamhet under ett antal år. 

 

Se bifogade filer: 

 

Ref: till Laholms kommun sida: 

Detaljplaner / Skummeslöv 3:10 m.fl 

Ref. Dokument 

 

1/ 

Se bifogad fil. 



 

 24 

PM VA (&,31 MB) 

På sid 7 av 19 

Under kapitel 2.6 

”Planområdets utformning En illustrationsplan över planområdet kan ses i figur 7. 

Planområdet har delats in i delområde 1-3.” 

 

Figur 7: 

Här kan man tydligt se den ca 50-75 långa bäcken/vatten diket i nord- östra delen/ 

Etapp 3 på er karta. På denna ritning, har ni Etapp 3 flyttad ca 25-30 M västerut, 

därutav kan man tydligt se denna bäck, den finns med på denna karta! 

 

2/ 

Se bifogad fil: Plankartan 2.(2) 

 

På nord-östra delen/ Etapp 3 av denna karta. Här har ni helt tagit bort /dolt denna 

bäck/dike på kartan?! Varför detta? 

 

 

3/ 

Se bifogad fil Bilaga 1 / Pdf va-utredn-bilaga-1 

 

Här kan man även tydligt se den ca 50-75 långa bäcken/vatten diket i nord- östra 

delen/ Etapp 3 på er karta finns med. På denna ritning, har ni Etapp 3 flyttad ca 25-30 

M västerut? därutav kan man tydligt se denna bäck, den finns med på denna karta! 

Här finns denna bäck/dike på kartan?! 

 

4/ 

Se bifogad fil.  

IMG_2523 försto.bild fr. kart. på bäcken,diket (1) Förstorad bild från kartan på 

bäcken/diket. 
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Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit era synpunkter och noterar att ni 

ställer er positiva till detaljplanens nya bostads, stug- och campingområden. 

 

Yttrande 1: Vi noterar att ni motsätter er att detaljplanen medger möjlighet 

att bygga hus som kan ha platta tak med golv ovanpå. Det är inte aktuellt 

med platta tak inom detaljplanen. 

 

Yttrande 2: Vi noterar att ni anser att etapp 3 bör flyttas 50-75 meter västerut 

för att bibehålla ett större skogsområde och skydda en bredare passage för 

djur. Med anledning av länsstyrelsens yttrande, gällande riksintresset FN 14 

Laholmsbukten, har grönområdet i mitten av detaljplanen redan breddats för 

att skydda riksintressen. I sitt yttrande trycker även de på att bevara det 

grönstråk som finns längs kusten. Figur 7 i VA-utredningen och tillhörande 

bilaga 1 redovisar ”bäcken/diket” eftersom VA-utredningen innehåller mer 

preciserad hantering av dagvatten. Detaljplanen redovisar enbart att 

dagvatten får hanteras inom naturområde. Kartorna har alltså olika syften 

och ändamål vilket medför att utseendet skiljer sig åt. 

Fastighetsägare till Skummeslöv 24:36 

Vill börja med att jag är positivt inställd till kommunens utveckling där 

kommuninnevånarna kan verka och trivas, jag och min hustru trivs bra och 

har färdigställt vårt drömhus som kan fungera väl under vår ålderdom. 

Den information som gavs var bra men har anledning att kommentera 

projektet då det kan komma att beröra vår livskvalitet. 

 

1. Det berörda området är idag bevuxet med skog av tallar och diverse 

andra träd vilket ger oss boende ett bra vind- och väderskydd från 

sydvästliga vindar, eftersom det är väldigt öppet mot havet och blåser 

mycket valde vi att flytta in lite från havet där vårt nuvarande hus har 

bra skydd från den uppvuxna skogen (från tänkta planändring som ni 

kallar ”Östra delen” 

2. Enligt samrådshandling del av Skummeslöv 3:10 m.fl. sidan 12 står 

det planläggning har påverkan på skog och åkermark men ett större 

område finns kvar för behållande av livsmiljön (för oss) och för 

befintliga djurarter 

Om träd behålles vad jag förstod 12 meter från närmaste tomt som 

gränsar mot vårt grönområde Ga:13 så borde vindskyddet för oss 

Boende på samfällighetsföreningen Orion s medlemmar där jag ingår 

och har därmed inget att erinra på planen vad gäller denna fråga i 

annat fall reserverar jag mig mot edra beslut. 

Detta klassas vad jag förstår som klass 1 (mycket viktigt) att bevara enl. 

plankarta 2(2) (744 kb) är färglagt med ljusgrön färg som jag uppfattar  

är befintlig skog/grönområde enl. klassa 1 

3. Den s.k. Östra delen skall bebyggas med 55 permanenthus med tomtstrl 

800 kvm blir en väldig förtätning och tomterna borde ligga på mellan 

900-950kvm St. i stället. 

4. Enligt samrådshandling del av Skummeslöv 3:10 m.fl., sidan 17 

Gator och trafik 

Till östra delen med planerade 55 bostäder trafikmatas genom ny 

tillfartsled från öster leder Via Stjärnhemsvägen ut mot Stora 

Strandvägen, innebär dessa nya hus + i områdets tidigare byggda och 



 

 26 

pågende hus 55+30+30+30 = blir ca 145 bostäder med många 

förvärvsarbetande föräldrar som behöver varsin bil för att ta sig till 

jobbet. 

Blir ca 200—250 bilar som skall ta sig ut på Stora Strandvägen mellan 

06,30—07,30 med risk för mycket stor köbildning, likadant vid hemfärd 

efter klockan 16.00-17-00. 

Som vägen är utformad idag verkar inte detta genomtänkt här behövs en 

konsekvensutredning innan beslut om planändring. 

En rondell kanske kan vara en lösning. 

 

 

5. Sidan 18. 

Gång och cykelväg mellan område Öster och Väster bör finnas så som 

som bor i område Öster lätt kan ta sig till stranden, detta bör stå med i 

detaljplanen. (Har ej noterat detta står bara om andra befintliga gång och 

cykelbanor). 

 

Övrigt. 

 

Luftkvaliten kan även märkbart bli sämre om alla kommer värma upp 

sina hus med s.k. braskaminer. Detta bör också konsikvensutredas. 

 

Har tyvärr dålig erfarenhet av att flera grannar eldar upp stup i kvarten 

någon eldar upp skräp och papper det dom är dom inte avsedda för, 

medför en klart sämre livsmiljö med dåligluft (farlig gasbildning vi 

uppträndning av kaminen , främjar ju inte miljön. 

 

Hoppas mina kommentarer beaktas innan beslut. 

 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit inkomna synpunkter och noterar att 

ni ställer er positiva till utvecklingen av området där invånare kan verka och 

trivas. Med anledning av länsstyrelsens yttrande, gällande riksintresset FN 

14 Laholmsbukten, har grönområdet i mitten av detaljplanen breddats och 

det östra bostadsområdet har flyttats något söderut. En 

naturvärdesinventering är genomförd och denna pekar på att en del av träden 

ni hänvisar till behöver plockas ner för att öka den biologiska mångfalden 

inom planområdet. Detaljplanen medger gång- och cykelväg i sin nuvarande 

utformning. Användningen natur medger stigar, motionsslingor så väl som 

gång- och cykelväg. Reglering av braskaminer genomförs inte i 

detaljplanen. Olägenheter som försämrad luftkvalitet, kopplade till eldning, 

är en fråga för miljökontoret.  

Samfällighetsföreningen Pollux 

Matargatan till nytt bostadsområde med ca 55 villor är tänkt att via 

Mercurivägen och Stjärnhemsvägen ansluta till Kustvägen. 

 

Redan idag när det nya området vid Mercurivägen är bebyggt till mindre än 

hälften har vi boende utmed vägen där den ansluter till Stjärnhemsvägen i en 

fyrvägskorsning noterat åtskilliga kollisionsincidenter med höga hastigheter. 

 

Vi oroas för den mer än fördubbling av trafiken som vi befarar. 
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Kommentar: 

Planhandlingarna har kompletteras med ytterligare information gällnade 

tillkommande trafik och bedömning av dess påverkan. Denna komplettering 

hittar ni i planbeskrivningen. 

SAMMANFATTNING 

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

• Utbyggnadsområde har setts över för att säkerställa att de stämmer 

överens med översiktsplanen, Framtidsplan 2030. 

• Planhandlingar har kompletterats med bedömning kring risk för 

översvämning vid 20- och 100-årsregn. 

• Planhandlingar har kompletterats med uppgifter om ökat 

transportbehov till följd av föreslagen exploatering samt hur det 

bedöms påverka statliga vägnätet. 

• Planbeskrivning har kompletterats med information gällande omprövning av 

gemensamhetsanläggningen Skummeslöv ga:4. 

• Begreppet ”tomt” har ersatts med ”fastighet” i planbeskrivningen.  

• Planbeskrivningen har kompletterats i enlighet med räddningstjänstens yttrande. 

• Avsnittet gällande trygghet och säkerhet har kompletterats med förtydligande 

gällande vad som menas kring att det är något sämre trygghet och säkerhet under 

vinterperioden. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av vilka vattenförekomster 

som berörs samt kemisk och ekologisk status för dess. Planbeskrivningen har 

även kompletterats med bedömning över hur miljökvalitetsnormer kan påverkas. 

• Naturvärdesinventering har genomförts enligt svenska standarden SS 

199000:2014. Resultatet har arbetats in i detaljplanehandlingarna. 

• Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap har tydligghorts i planbeskrivningen. 

 

 

Plankartan föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 

• Egenskapsgränsers linjepresentation har setts över. 

• Egenskapskrav har flyttats från användnings- till egenskapsbestämmelser. 

• N-område avsett för husvagnar kompletteras med högsta byggnadsarea och 

byggnadshöjd. 

• Byggnadshöjd har ersatts med bestämmelser om nockhöjd och taklutning. 

• Bestämmelse gällande antal husvagnar och placering har justerats. 

• Begreppet tomt har ersatts med fastighet. 

• Administrativ gräns har lagts till under gränsbeteckningar. 

• Plankarta har kompletterats med aktualitetsdatum för fastighetsredovisning och 

grundkarta. 

• Plankartans bestämmelseförteckning har kompletterats med bestämmelsen GC-

väg. 

• Naturområden som lämnats vita har färglagts grönt. 

• Områden på plankarta 1(2) vid skarven mellan plankartorna har 
kompletterats med textbeteckningar.  

• Plankartors e-områden har anpassats i enlighet med Södra Halland Krafts och 

länsstyrelsens yttrande. 
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• Redovisning av vilka ytor som planlagts för fördröjning av dagvatten har setts 

över med anledning av LBVAs yttrande. Ledningar skall vara tillgängliga för 

skötsel och underhåll. 

Inventeringar och utredningar som föreslås är: 

• Bedömning av tillkommande trafik och dess påverkan med hjälp av Trafikverkets 

trafikalstring-verktyg har genomförts. 

• Naturvärdesinventering enligt svenska standarden SS 199000:2014 har 

genomförts. 

• VA-utredningar har kompletterats med bedömning kring risk för översvämning 

vid 20- och 100-årsregn. 

NAMNLISTA  

Följande berörda har inte fullt ut fått sina synpunkter tillgodosedda. 

Sakägare (enl. fastighetsförteckning)  

Fastighetsägare till Merkuriusvägen 26 
Fastighetsägare till Skummeslöv 3:108 

Fastighetsägare till Skummeslöv 3:194 & 3:195 

Fastighetsägare till Skummeslöv 3:273 

Fastighetsägare till Skummeslöv 24:36 
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