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DETALJPLANEN 
PLANHANDLINGAR 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

▪ Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

▪ Plankarta med bestämmelser

▪ Grundkarta, upprättad 2022-04-07, finns tillgänglig på Byggnadsenheten

▪ Fastighetsförteckning, upprättad 2022-05-20, finns tillgänglig på Plan- och

exploateringsenheten.

Planförslaget med bilagor och utredningar finns tillgängligt på Laholms kommuns hemsida, 

www.laholm.se / Bo, miljö & trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / eller i 

stadshusets entré samt på Byggnadsenheten, Humlegången 6, Laholm. 

PLANFÖRFARANDE 

Detaljplanen regleras genom plan- och bygglagen (2010:900). Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, BFS 2014:5 DPB 1, har använts. 

Detaljplanen handläggs enligt standardförfarande. 

PLANPROCESS 

Granskning pågår från den 13 juni 2022 till och med den 3 juli 2022. 

KONTAKT 

Eventuella synpunkter ska skickas in skriftligen, tillsammans med namn och 

angiven fastighetsbeteckning, senast den 3 juli 2022.   

Skicka dina synpunkter till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Laholms kommun 

312 80 Laholm 

samhällsbyggnadsnamnden@laholm.se 

http://www.laholm.se/
mailto:samhällsbyggnadsnamnden@laholm.se
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VAD ÄR EN DETALJPLAN? 

VAD STYR EN DETALJPLAN?  

En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom 

kommunen, till exempel för bostäder, kontor, handel eller industri. 

Detaljplanen får även reglera placering, utformning, utförande med mera. 

En detaljplan består av en plankarta (denna är juridiskt bindande) och en 

plan- och genomförandebeskrivning som utförligare beskriver plankartans 

innehåll.  

PLAN- OCH BYGGLAGEN STÖDER PLANPROCESSEN 

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen (2010:900) och syftar 

till att pröva om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I 

processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.  

PLANFÖRFARANDET 

Planprocessen kan hanteras antingen med standardförfarande, utökat 

förfarande eller begränsat standardförfarande. Standardförfarande används 

när förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och 

länsstyrelsens granskningsyttrande, om det inte bedöms vara av betydande 

intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, samt då 

planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan. 

PLANPROCESSEN 

Den här detaljplanen hanteras med standardförfarande och genomgår 

kommunikationsstegen samråd och granskning innan detaljplanen antas av 

kommunfullmäktige. Under samråd och granskning kan synpunkter lämna 

på samrådshandlingarna respektive granskningshandlingarna. En detaljplan 

kan överklagas av sakägare som har lämnat in synpunkter under antingen 

samrådstiden eller granskningstiden och som inte har fått sina synpunkter 

tillgodosedda när detaljplanen har reviderats, efter samråd eller 

granskningen. Överklagan kan göras under de tre veckor som går från 

beslutet att anta detaljplanen. När tre veckor gått från antagandebeslutet så 

vinner detaljplanen laga kraft och blir gällande. Därefter kan detaljplanen 

byggas ut och bygglov kan sökas.  
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PLANBESKRIVNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

Bakgrund   

Verksamheterna för socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden har behov av nya 

lokaler i Våxtorp samhälle. Behoven avser en ny förskola med möjlighet till sex avdelningar 

och ett nytt särskilt boende för äldre med 40 vårdplatser. Vinster finns i att samordna dessa 

båda verksamhetslokaler och därför tas en ny detaljplan fram för att möjliggöra en sådan 

byggnation.    

Syfte  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt äldreboende samt en ny förskola i 

Våxtorp samhälle. Ett äldreboende utgörs ofta av en kombination av en bostadsmiljö och en 

vårdmiljö, därmed är syftet även att säkerställa en ändamålsenlig och trygg verksamhet för 

äldre och området planläggs även för vård. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för 

förtätning av ytterligare bostäder i Våxtorp i ett centrumnära läge med god tillgång till 

service och handel. I syftet ingår även att säkerställa kommunalt huvudmannaskap på 

allmänna platser så som kringliggande gator och grönområden.  

Huvuddrag 

Planförslaget möjliggör för att ett nytt äldreboende och en förskola placeras i nordvästra 

delarna av Våxtorp samhälle. Planförslaget innebär att det är möjligt att uppföra en 

kombinerad byggnad där äldreboende och förskola kan samutnyttja delar av lokalerna. 

Planen möjliggör även för att nya bostäder ska kunna byggas i form av tvåbostadshus, 

sammanbyggda småhus och/eller flerbostadshus. Dessa föreslås i direkt anslutning till det 

föreslagna nya äldreboendet/förskolan samt intill Våxtorps skola. Området ligger med god 

tillgång till service och viss handel, intill kollektiva förbindelser och med närhet till 

naturområden. I planförslaget ingår även de närmsta gatorna där kommunen har ambitionen 

att ta över huvudmannaskapet för dessa. Det befintliga grönområdet planläggs som en allmän 

plats och dess funktion som bland annat dagvattenhantering säkerställs långsiktigt.  

PLANDATA  

Lägesbestämning  

Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Våxtorps samhälle i direkt anslutning till 

Kyrkvägen, Södra Musikvägen, Genvägen och Björbäcksvägen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktskarta som 
visar planområdet 
markerat med röd linje.  
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Areal 

Området omfattar cirka 36 350 kvm mark. 

Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar följande fastigheter och markägare:  

Våxtorp 9:80    Laholmshem AB 

Del av Våxtorp 9:149  Kommunfastigheter i Laholm AB 

Del av Våxtorp 9:82 (Södra Musikvägen, grönområde m.m.) Laholms kommun 

Del av Våxtorp 9:62 (Genvägen)  Laholms kommun 

Del av Våxtorp 9:63 (delar av Kyrkvägen samt gång- och cykelväg)          Laholms kommun 

Del av Våxtorp 9:97 (delar av Kyrkvägen) Privat ägo 

Del av Våxtorp 9:60 (delar av Kyrkvägen) Privat ägo 

Del av Våxtorp 9:33 (delar av Kyrkvägen) Privat ägo 

Del av Våxtorp 9:23 (delar av Kyrkvägen) Privat ägo 

Våxtorp 9:15 (delar av Genvägen)  Privat ägo 

 

Samfälligheter; 

Del av Våxtorp S:5 (Kyrkvägen) 

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 då det möjliggör 

för kommunal service i form av förskola och äldreboende i Våxtorp samhälle. 

Verksamheterna bedöms kunna bidra till ökad livskvalité i Våxtorp och medför en hållbar 

utveckling i bemärkelse att planförslaget innebär en förtätning av ett redan ianspråktaget 

område av tätorten, social hållbarhet då det möjliggör för äldre och unga att mötas i 

vardagen, samt ekonomisk hållbarhet genom samlokalisering av gemensamma utrymmen så 

som kök, personalrum, teknikrum m.m.  

Översiktsplan 

Planområdet är en del av befintlig tätort för Våxtorp samhälle och planförslaget bedöms 

ligga i linje med översiktsplanens förslag på utvecklingsåtgärder för orten. De som bedöms 

som relevanta i samband med planförslaget är:  

- Nya sysselsättningsgrenar inom service samt besöks- och upplevelsenäringen bör kunna 

utvecklas bland annat genom lokala initiativ och samverkan. Återkommande evenemang 

som Våxtorps Marknad kan stötta näringar inom lokal odling och hantverk. 

- Den fysiska miljön i tätorten bör förbättras genom åtgärder för försköning och en 

effektivare markanvändning. Utrymme för förtätning och tillkommande serviceaktiviteter 

bedöms finnas. 

Detaljplaner  

Gällande detaljplan för området är plan 13-VÅX-1322, som vann laga kraft 1982-03-17, där 

användningsområdet är A: allmänt ändamål med en byggnadshöjd reglerad till 4,6 meter. I 

gällande detaljplan finns även ytor för park/plantering, gata och transformatorstation. 

 

Om det här förslaget till detaljplan vinner laga kraft kommer delar av den nu gällande 

detaljplanen att ersättas.    

Planuppdrag 

Kommunstyrelsens ledningsutskott (KS lu) har den 8 september 2020 § 150 lämnat positivt 

planbesked för fastigheten Våxtorp 9:80 m.fl. Solgården.  
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Riksintresse 

Planområdet ligger ca 140 meter från väg 24 som löper genom Våxtorp samhälle. Väg 24 är 

av riksintresse för dess funktion som förbindelse mellan regionala centra nord östra Skåne 

och Halmstad. Vägen utgör särskild betydelse för näringslivets transporter och är en 

rekommenderad primär led för farligt gods.  

 

Planförslaget bedöms inte medför inte någon betydande ökning av trafiken som skulle kunna 

påverka framkomligheten på väg 24. De verksamheter som föreslås finns redan på platsen 

idag och den ökning som planförslaget medger är av mindre karaktär.  

Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer (MKN) 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.  

Luft 

Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i tätorter. Riktvärden 

finns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, kolmonoxid, bensen samt PM 10 (partiklar i 

utomhusluft). Laholms kommun har 2018 låtit genomföra en inledande kartläggning av 

luftkvalitén i kommunen, genomförs av SMHI. I denna kartläggning konstateras att den 

nedre utvärderingströsklen för partiklar (PM 10) överskrids på Ängelholmsvägen, men inte 

vid exempelvis E6:an och riksväg 24 då områdena är välventilerat. Kartläggningen 

konstaterar även att den övre utvärderingströsklen för bens(a)pyren överskrids, och att det 

inte kan uteslutas att även MKN överskrids. Småskalig vedeldning bedöms vara den 

dominerande källan till bens(a)pyren. 

 

Planområdet ligger inte intill gator med samma trafikmängder som på Ängelholmsvägen i 

Laholm och planförslaget bidrar inte heller till någon småskalig vedeldning.  

Buller 

Kommuner med mer än 100 000 invånare omfattas av miljökvalitetsnormen för 

omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. 

Normen syftar till att eftersträva att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 

människors hälsa. Laholms kommun omfattas inte av denna miljökvalitetsnorm.   

Vatten 

Våxtorp samhälle och planområdet ligger inom område för grundvattentäkt med MKN som 

innebär att god kvantitativ och god kemisk status ska uppnås till år 2021. Halter för nitrat är 

undantagna. Status för grundvattentäkten är att den uppnår god kvantitativ status men inte 

god kemisk status vad gäller halter av nitrat. Planförslaget innebär förtätning inom befintlig 

tätort och verksamheten (bostäder, förskola, vård) bedöms inte bidra till betydande ökade 

halter av nitrat. Dagvattenhantering kommer att ske genom magasin/kassetter och 

infiltration, vilket bedöms gynna möjligheterna till omhändertagande av eventuella 

föroreningar från biltrafik.  

Miljömål 

Sveriges miljömål består bland annat av 16 miljökvalitetsmål, av dem är det 15 som berör 

Laholms kommun. Hur detaljplanen uppfyller miljökvalitetsmålen beskrivs nedan för 

respektive miljökvalitetsmål. 

Begränsad klimatpåverkan 
Planförslaget medför utnyttjandet av ett befintligt område vilket är positivt i förhållande till 

att ianspråkta jungfrulig mark och i synnerhet jordbruksmark (som i regel annars är 

kommunens enda markreserv). Nya byggnader kommer att utföras med dagens teknik och 

bedöms därmed vara mer energieffektiva än dagens lokaler. 
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Giftfri miljö 
De verksamheter som föreslås i detaljplanen (bostäder, skola, vård) bedöms inte medföra 

föroreningar till mark. I det dagliga arbetet har verksamheterna möjligheter att bidra till att 

uppnå miljömålet genom att exempelvis reducera läkemedelsrester i vatten, genom inköp av 

material/hjälpmedel/leksaker som inte bidrar till kemiska substanser i kretsloppet med mera. 

Ingen övergödning 
Dagvattenhantering genom infiltration innebär rening av vattnet vilket är positivt för 

möjligheten att uppnå miljömålet.   

Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Planområdet omfattar inte havs- eller kustområden. 

Ett rikt odlingslandskap 
Planförslaget innebär förtätning av befintligt område och tar ingen jordbruksmark i anspråk 

vilket bedöms som positivt.   

Frisk luft 
Planförslaget bedöms inte bidra med negativa konsekvenser för miljömålet om frisk luft. 

Den tillkommande trafiken till området är av begränsad karaktär.  

Skyddande ozonskikt 
Planförslaget innebär ökat antal platser för äldreboende och förskola, med det tillkommer 

även fler som arbetar på platsen. Planområdet ligger på ett strategiskt läge i Våxtorp 

samhälle där det finns möjligheter att åka kollektivt eller färdas med cykel. Arbetare och 

föräldrar till barn som hämtar och lämnar kan använda alternativa färdsätt än bil som i regel 

bidrar med utsläpp som påverkar ozonlagret. 

Levande sjöar och vattendrag 
Planområdet omfattar inte sjöar eller andra vattendrag och dagvattensystemet är lokalt 

genom infiltration på plats. 

Myllrande våtmarker 
Planområdet omfattar inte våtmarker och dagvattensystemet är lokalt genom infiltration på 

plats. 

Ett rikt växt- och djurliv 
Det finns inga registrerade skyddade arter inom eller i anslutning till planområdet. 

Naturområdet inom planen är en grön kil mellan bebyggelsen men är inte en del i ett större 

sammanhängande grönstråk. Det har koppling till jordbruksmarken längre väster ut men 

bedöms inte vara av avsevärd betydelse för växt- och djurlivet. 

Bara naturlig försurning 
Planförslaget innebär att dagvattenhantering ska ske genom infiltration vilket medför en viss 

rening av vattnet och bedöms sammantaget som positivt för möjligheten att uppnå 

miljömålet.   

Säker strålmiljö 
Planförslaget utgår från Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer för bostäder vilka konstaterar 

att bostäder bör undvikas att placeras nära anläggningar som ger förhöjda magnetfält, över 

0,2 mikrotesla. Värden över 0,2 mikrotesla finns ut till ca 2 meters avstånd från 

transformatorstationens vägg. Planförslaget säkerställer tillräckliga ytor för 

transformatorstation inom E-området och bedöms i övrigt inte vara en utsatt strålmiljö. 

Grundvatten av god kvalitet 
Infiltration av dagvatten bidrar till möjligheten att bibehålla grundvatten av god kvalitet. 
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Levande skogar 
Planområdet omfattar inte skogsmark. 

God bebyggd miljö 
Planförslaget bedöms bidra till miljömålet genom att tillskapa en gemensam miljö för äldre 

och barn att umgås i. Det bedöms som effektivt att lokalisera dessa ändamål på samma plats 

när det gäller möjligheter att samutnyttja lokaler under hela dygnet. Nya byggnader kommer 

att utföras med dagens teknik och bedöms därmed vara mer energieffektiva än dagens 

lokaler. Bullernivåerna inom planområdet innebär inga åtgärder för placering av 

byggnaderna inom området. Detaljplanen reglerar att en 1,3 meter hög bullerskärm ska 

finnas intill Björbäcksvägen och Kyrkvägen ifall området intill gatorna ska utnyttjas som 

utemiljö för förskolan för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Uteplatser vid bostäder, vilka 

tillhandahålls för de boende inom varje enskild fastighet, bedöms kunna tillskapas på andra 

delar av tomten i ett bullerskyddat läge.  

Allmänt biotopskydd 

Inom planområdet finns enkelsidig trädallé som bedöms omfattas av det allmänna 

biotopskyddet. Läs mer om hur detta hanteras i detaljplanen under sida 10, kapitlet om natur.  

MILJÖBEDÖMNING 

En miljöbedömning är en utredning ifall den plan eller det planprogram som upprättas 

medför en betydande miljöpåverkan eller inte. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 

miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planer och program så att en hållbar 

utveckling främjas.  

 

Ett första steg för att avgöra om planen eller programmet medför betydande miljöpåverkan är 

att göra en undersökning (enligt miljöbalkens (MB) 6 kapitel (kap.) 5 § och 6 §). I 

undersökningen studeras platsens befintliga förutsättningar, planens/programmets påverkan 

på platsen och de miljöeffekter som ett genomförande av planen/programmet medför i den 

direkta närheten och i omgivande miljöer. Om planen/programmet medför betydande 

miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (enligt 6 kap. 11 § MB) tas fram. 

Undersökningen finns tillgänglig på Byggnadsenheten.   

Ställningstagande 

Planförslaget bedöms inte medföra betydande negativ miljöpåverkan och en 

miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.  

Lokaliseringsalternativ 

Planområdet bedöms som en lämplig placering av tilltänkt ny bebyggelse eftersom 

verksamheterna redan finns på plats idag. Förskolans placering ligger i närheten av Våxtorp 

skola vilket bedöms som positivt för möjligheten till pedagogisk samverkan, samutnyttjande 

av lokaler/resurser och trafikmässiga fördelar i samband med hämtning/lämning av barn. 

Planområdet har god närhet till natur vilket bedöms som positivt för såväl yngre som äldre. 

Ett centralt läge i orten bedöms som positivt för möjligheterna att utnyttja kollektivtrafik och 

service. Att ianspråkta ett befintligt område bedöms som fördelaktigt i förhållande till att 

planlägga naturmark eller jordbruksmark. 

 

Inledningsvis har en alternativ lokalisering av förskolan studerats, i ett område intill 

idrottshallen i Våxtorp. Området är idag naturmark. När behovet av att tillgodose ytterligare 

platser för särskilt boende uppstod så koncentrerades utredningen till att titta på lämpliga 

områden för samlokalisering, planområdet pekades då ut som lämpligt område. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Natur 

Mark, natur och vegetation 
Nuläge  

Området där det befintliga äldreboendet Solgården ligger har marknivåer på ca +47,5 meter i 

söder och ca +46 meter i norr. Kvartersmarken för befintliga parhus har marknivåer på ca 

+47 meter inom hela området.    

 

Dagens utemiljö vid Solgården består av rikt uppvuxen vegetation som omger fastigheten. 

Inom området finns dessutom mycket planteringar och buskage. Runt Solgården löper 

upplysta gångstigar som leder till flera olika uteplatser intill byggnaden för verksamhetens 

boende att nyttja. Grönområdet som ligger öster om Solgården består av en öppen gräsyta 

med en mindre samling lövträd i norr. Det finns ingen lekutrustning på platsen men den 

medger ytor för spontanlek, bollsporter m.m. I direkt anslutning till förskolan finns 

lekutrustning och på Våxtorps skolans område finns idrottsanläggningar med fotbollsplaner 

och ytor för friidrott.  

 

Längs med Kyrkvägen finns ensidig trädplantering med 9 stycken avenbokträd som bedöms 

omfattas av det allmänna biotopskyddet. Utöver det utökade marklovet i planbestämmelserna 

som krävs för att få fälla ett eller fler av dessa träd, krävs även dispens från 

biotopskyddsbestämmelserna i Miljöbalken.   

 

Planförslaget 

Detaljplanen innebär att det befintliga grönområdet planläggs som allmän plats naturmark.   

Den befintliga trädraden med avenbok längs med Kyrkvägen skyddas i detaljplanen genom 

allmän plats med bestämmelsen ”träd” som innebär att trädet endast får fällas om det är sjukt 

eller utgör en skaderisk samt utökad marklovplikt för trädfällning, se a1 på plankartan. Då 

träden skyddas av biotopskyddet krävs även dispens från biotopskyddsbestämmelsen enligt 

Miljöbalken innan avverkning. 

 

Utemiljön intill äldreboendet och förskolan kommer att anpassas till den nya byggnaden, läs 

mer om detta under ämnet friytor och lek och rekreation.  

Geotekniska förhållanden 
I samband med detaljplanen har en geoteknisk markundersökning gjorts inom planområdet, 

ÅF-Infrastructure AB, Våxtorp 9:80 och 9:149 – Tekniskt PM geoteknik, 2021-08-13. Denna 

visar att jordlagren består av fyllning som överlagrar sand. Fyllningen har en mäktighet som 

varierar mellan 0,3 och 1,8 meter, där de största fyllnadsmassorna återfinns i den nordvästra 

delen av Våxtorp 9:80. Inom fastigheten Våxtorp 9:149 är fyllnadsmassorna mindre med en 

mäktighet om ca 0,4 meter. Under fyllnadsmassorna återfinns sand med en mycket fast 

lagringstäthet. Det bedöms sammantaget inte förekomma stabilitetsproblem inom området.  

 

Byggnation inom området bedöms kunna utföras på konventionellt sätt med bottenplatta. 

Mullhaltiga jordar ska skiftas ut innan grundläggning. 

Fornlämningar 
Enligt Riksantikvarieämbetets karttjänst fornsök finns det inga kända fornlämningar inom 

eller i anslutning till planområdet. Området är bebyggt och sannolikheten för okända 

fornlämningar bedöms som liten.  

Bebyggelseområden      

Stadsbild  
Planområdet är en del av ett utsträckt centrumområde som sträcker sig genom Våxtorp 

samhälle i öst-västlig riktning med verksamheter längs med gatan. Här bedrivs idag både 
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äldreboende och förskola i byggnader i ett plan. Längs med Kyrkvägen finns en enkelsidig 

trädallé. Sydost om planområdet ligger Våxtorp skola för förskoleklass till årskurs 9. 

Nordväst om Solgården ligger Våxtorps kyrka med kyrkogård. Väster om planområdet finns 

villor och ett öppet jordbrukslandskap. Planområdet ligger i utkanten av Våxtorps samhälle 

där stad möter land. Bebyggelsen i området är låg med höjder som motsvarar 1-2 våningar.  

Befintlig bebyggelse 
Äldreboende och flerbostadshus för äldre   

Äldreboendet Solgården uppfördes 1961 och en större tillbyggnad gjordes 1981. Byggnaden 

har sedan ändrats kontinuerligt efter verksamhetens behov. Utöver Solgårdens 

huvudbyggnad finns ytterligare sex hus inom området med lägenheter för äldre, tre av dem 

ligger längs med Kyrkvägen (uppförda 1964) och de andra tre ligger intill Södra 

Musikvägen. Bostäderna längs med Södra Musikvägen utgörs av parhus som sammanlagt 

medger sex lägenheter i området. Utgångspunkten för planförslaget är att behålla dessa 

parhus.  

 

Vid en statusinventering av Solgårdens huvudbyggnad framkom brister i grund, fasader och 

takkonstruktion. Dagens tillgänglighetskrav för vårdboende uppfylls inte med dagens 

lokaler. Likaså bedöms de tre husen längs med Kyrkvägen vara av mindre gott skick.  

Planförslaget innebär att befintligt äldreboende och de tre husen längs med Kyrkvägen rivs 

och ersätts.  

 

Förskola 

Förskolans lokaler är fördelade i två byggnader samt i två paviljonger. Förskolans 

huvudbyggnad där kök och personalutrymmen finns är i gott skick. Byggnaden där den 

nuvarande storbarnsavdelningen ligger är i mindre gott skick. Paviljongerna har permanent 

bygglov sedan 2017 men upplevs ändå som ett provisorium från verksamhetens sida. 

Förskolans verksamhet bedöms inte som ändamålsenlig när den är fördelad över flera olika 

byggnader och det finns behov av att ha ytterligare kapacitet för förskoleplatser.   

Planerad bebyggelse 
 

Äldreboende och förskola  

Utgångspunkten för detaljplanen är att möjliggöra för en byggnad med lokaler för såväl 

äldreboende som förskola. Genom en byggnad går det att samordna funktioner så som städ, 

tvätt, kök, personalutrymmen med mera för att effektivisera utnyttjandet av lokalerna. I 

detaljplanen ingår även att tillskapa möjlighet för vård som är kopplat till de äldres behov 

eller som utgör ett komplement till äldreboendet, exempelvis fotvård, massage m.m.  

 

Äldreboendet och förskolan regleras med följande planbestämmelser;  

o Användningsområdet är specificerat till S; skola, B1; särskilt boende, samt D, 

vård. Vårdinslaget kan vara en del av det dagliga arbetet på äldreboendet för de 

boende som kräver mer vårdliknande behandling, alternativt är det en 

kompletterande verksamhet till äldreboendet.  

o Största tillåten byggnadsarea är 30% av fastighetsarean inom 

användningsområdet, vilket motsvarar cirka 5200 kvadratmeter om det bildas en 

ny fastighet för ändamålet B1, S1 och D1. Reglering av byggnadsarean görs för 

att uppfylla såväl en ändamålsenlig byggnation som en tillräcklig utemiljö för 

förskolan och äldreboendet.  

o Högsta tillåten nockhöjd för byggnader inom området är 15 meter, regleringen 

avser den huvudsakliga byggnadskroppen och hisschakt samt andra tekniska 

uppstickande delar omfattas inte av bestämmelsen. 

o Minsta tillåten fastighetsstorlek är 6000 kvadratmeter, vilket möjliggör för 

bildandet av två nya fastigheter inom området. 

o Byggnader ska placeras minst 7 meter från Kyrkvägen och Björbäcksvägen, 

samt 4 meter från grönområdet som ligger nordöst om Våxtorp 9:80. Avståndet 
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markeras på plankartan med prickmark, där byggnader inte får uppföras. En 

placeringsbestämmelse reglerar placering från Kyrkvägen med minst 6 meter. 

Bestämmelserna syftar till att placera de relativt höga och nya byggnaderna inom 

området på ett lämpligt avstånd från allmänna platser och gaturummen med 

hänsyn till upplevelsen av byggnaderna och buller.  

 

Skola  

Planförslaget innebär att en mindre del av Södra Musikvägen planläggs som kvartersmark 

för skola. Denna yta tillskapades i den äldre detaljplanen för att möjliggöra en vändplats på 

Södra Musikvägen. Då standarden för vändplatser nu har ändrats och kräver mer yta så 

föreslås detta område istället kunna nyttjas för skoländamål. Inom området får inga 

byggnader uppföras, ytan kan istället nyttjas som exempelvis utemiljö eller parkeringsplats.  

 

Bostäder 

Längs med Södra Musikvägen föreslås ett område med bostäder, det är i samma område där 

det idag finns tre stycken parhus. Planen innebär att fler bostäder kan tillkomma.   

 

Bostäderna regleras med följande planbestämmelser:  

o Bostäder i form av tvåbostadshus, sammanbyggda småhus samt flerbostadshus 

får uppföras inom området. Anledningen är att möjliggöra för de befintliga 

parhusen att finnas kvar, samtidigt som ytterligare byggnation kan göras.  

o Högsta tillåten nockhöjd är 14 meter, vilket motsvarar en bostadsbyggnad i fyra 

våningar. Regleringen avser den huvudsakliga byggnadskroppen och hisschakt 

samt andra tekniska uppstickande delar omfattas inte av bestämmelsen. 

o Största tillåten byggnadsarea motsvarar 30% av fastighetsarean inom 

användningsområdet, av den totala byggnadsarean får högst 20% utgöras av 

komplementbyggnader. Inom det nya användningsområdet för bostäder går det 

enligt planförslaget att tillskapa en fastighet på 4861 kvadratmeter mark. 

Exploateringsgraden innebär då att byggnaderna inom området får uppgå till 

sammanlagt 1458 kvadratmeter byggnadsarea, varav 291 kvadratmeter får 

utgöras av komplementbyggnader.   

o Största tillåten byggnadsarea per huvudbyggnad är 750 kvadratmeter, 

regleringen införs av gestaltningsmässiga skäl för att inte möjliggöra en stor 

byggnadsvolym inom området, utan bryta ned intrycket av bebyggelsen.  

o Byggnader får inte uppföras närmre Södra Musikvägen än 4 meter, detta regleras 

med placeringsbestämmelse och syftar till att skapa en trafiksäker miljö längs 

gatan.  Undantaget är komplementbyggnader som får placeras minst 1 meter från 

fastighetsgräns. 

o Minsta tillåten fastighetsstorlek är 4000 kvm, vilket möjliggör för bildandet av 

en ny fastighet för bostadsändamål.  

o Takvinkel ska vara 20-45 grader och regleras utifrån gestaltningen av området 

där kringliggande bebyggelse huvudsakligen har sadeltak eller liknande. 

Reglering av takvinkel gäller för huvudbyggnader och för den huvudsakliga 

byggnadskroppen, mindre utstickande delar så som entrétak, hisschakt m.m. 

omfattas inte av bestämmelsen.  

Byggrätten inom område beräknas sammanlagt kunna medföra ca 50 nya lägenheter. Detta 

under förutsättning att de befintliga parhusen ersätts med nya byggnader. Under förutsättning 

av parhusen behålls, beräknas ca 30 nya lägenheter kunna tillskapas inom området.  

 

Illustrationerna nedan visar detaljplanens olika alternativ för utbyggnad.  
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3D-volymer 

I samband med detaljplanen har 3D-volymer tagits fram över den planerade nya bebyggelsen 

inom området. Illustrationerna nedan visar på föreslagen ny byggnad för 

förskola/äldreboende, framtagen av White arkitekter, samt förslag till ett nytt flerbostadshus 

längs med Södra Musikvägen. Illustrationerna visar de befintliga byggnadernas höjder i 

förhållande till planförslagets nya byggnader och dess höjder.  

 

 

Illustration som visar 
befintliga parhus med nytt 
flerbostadshus och 
äldreboende/förskola.  
 
Illustration av Cecilia Lindgard 

Illustration som visar möjlig ny 
bebyggelse i kvarteret med 
nya flerbostadshus och 
äldreboende/förskola.  
 
Illustration av Cecilia Lindgard 

Ny förskola/äldreboende 

Nytt flerbostadshus 
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Kulturmiljö och gestaltning 
Befintlig bebyggelse   

Planområdet ligger inte inom ett kulturmiljöhistoriskt värdefullt område, men det finns två 

byggnader i planområdets närhet som har värderats som kulturhistoriskt intressanta. Delvis 

en bostadsbyggnad längs med Kyrkvägen, som har klassificerats till klass C och delvis 

Våxtorps kyrka som är ett kyrkligt kulturminne enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Kyrkan har ett 

medeltida ursprung och är uppförd i sten och vitputsad samt består av trappstegsgavlar vilket 

är typiskt sydsvenskt.  

 

Byggnaderna inom planområdet och i planområdets direkta närhet består delvis av större 

offentliga byggnader så som Våxtorps skola och församlingshem, samt delvis av enskilda 

bostadsbyggnader. Bebyggelsen har tillkommit successivt med åren. Gemensamt för 

bebyggelsen i helhet är att den är låg med höjder motsvarande 1-1½ våning. Solgårdens 

äldreboende, de sex fristående byggnaderna med äldrelägenheter samt Våxtorps skola har 

alla fasader av tegel.  

 

Ny bebyggelse 

I samband med detaljplanen har en förstudie för ett nytt äldreboende och förskola tagits fram 

av White arkitekter. I förstudien presenteras ett första förslag på en ny byggnad. De 

efterföljande illustrationerna visar förslaget på hur bebyggelsen kan komma att se ut. 

Byggnadens slutliga form, utformning, fasadmaterial, fönster osv kommer dock att studeras 

vidare i ett kommande projekteringsskede.  

 

Lokalerna för förskoleverksamhet och lägenheterna för de äldre lokaliseras på motsatta sidor 

från varandra. På så vis har varje funktion egna entréer och olika utemiljöer. Centralt i 

byggnaden lokaliseras de lokaler som kan samutnyttjas av båda verksamheterna. Vissa av 

ytorna utomhus kan även samutnyttjas av såväl de äldre som av barnen vilket möjliggör 

social samverkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration över tilltänkt ny 
bebyggelse med vy från 
Kyrkvägen, framställd av White 
arkitekter.  
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Nytt flerbostadshus 

Ny förskola/äldreboende 
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Utgångspunkten för gestaltningen av den nya byggnaden har varit att bryta ned den relativt 

stora volymen som en sammanhängande byggnad medför. Detta har resulterat i att 

byggnaden föreslås få olika höjder och olika kulörer i fasaden. Byggnaden kommer delvis att 

vara lägre ut mot Kyrkvägen för att möta gatan så att byggnaden inte upplevs allt för hög. 

Byggnaden har också utformats med förskjutningar i fasadlivet och med olika utstickande 

byggnadsdelar för att den inte ska upplevas som en allt för lång och ensidig fasad mot 

Kyrkvägen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunden för gestaltningen av byggnaden är två vinklar som är sammanbyggda på mitten 

genom ett gemensamt skepp där lokaler som kan samutnyttjas är förlagda. Byggnaden 

föreslås få fasader i tegel, med varierande färgskiftningar, som knyter an till Våxtorpsskolans 

uttryck.  

 

Det föreslagna nya äldreboendet och förskolan ligger med ett relativt stort avstånd från 

Våxtorps kyrka och bedöms inte påverka kulturmiljön kring kyrkan negativt. 

 

 

 

Ny bebyggelse 

För att undersöka den tillkommande bebyggelsens påverkan på den befintliga och framför 

allt kulturhistoriska bebyggelsen i planområdets närhet, så har tvärsektioner tagits fram av 

White arkitekter. Tvärsektionerna visar de olika byggnadernas höjd och förhållande till 

Till vänster situationsplan som 
visar förslag till ny byggnad på 
tomten. Illustrationen ovan visar 
huvudentrén till äldreboendet.  
Framställd av White arkitekter.  

Fasad mot nordost, framställd av White arkitekter.  

Fasad mot sydväst och Kyrkvägen, framställd av White arkitekter.  
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varandra vad gäller placering, avstånd, byggnadshöjd med mera från Våxtorps kyrka i 

nordväst till Våxtorps skola och villorna i sydöst.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det mest intressanta ur kulturmiljösynpunkt är hur relationen mellan kyrkan och den nya 

byggnaden med förskola och äldreboende kommer att te sig. Denna visualiseras på bilden 

nedan med kyrkan till vänster i bild och den delen av den nya bebyggelsen som är tänkt som 

förskola till höger. Vad sektionen visar är att kyrkan, marknivån medräknat, fortsatt kommer 

att vara den högsta byggnaden på platsen. Även om hela den tillåtna högsta nockhöjden 

utnyttjas vilket visualiseras av den gröna linjen ovan byggnaderna. 

 

Avståndet mellan den tänkta nya bebyggelsen och kyrkan är ca 118 meter. Inom detta 

avstånd ryms den östra delen av kyrkogården, kyrkans parkering, Björbäcksvägen och 

förskolegården. Här emellan finns även många träd vilka fyller rummet mellan kyrkan och 

den nya bebyggelsen, utan att helt skymma sikten. Att träden ligger där den nya 

förskolegården planeras gör att de, som planen ser ut, kommer att finnas kvar på platsen. 

Träden vid kyrkan berörs inte av detaljplanen.  

 

Växtligheten och den befintliga bebyggelsen gör även att den nya byggnaden för förskolan 

inte kommer att sticka ut på ett sådant sätt att den skulle upplevas stå i skarp kontrast till och 

påverkar upplevelsen av det kringliggande landskapet. Kyrkan är fortfarande dominerande 

från norr, öster och väster. Från söder kommer landskapsbilden ändras, där det nya möter det 

gamla och den nya bebyggelsen med förskola och äldreboende kommer att visa en ny del av 

Våxtorp som möter den äldre kyrkan på andra sidan vägen. Föreslagen placering, med 

förskolan mot kyrkan gör även att barnen får en skolmiljö med kulturhistorisk anknytning 

som kan användas i pedagogiken.  

 

Sträckningen av tvärsnittet mellan Våxtorps kyrka i norr, längsmed Kyrkvägen till 
rondellen i söder. 
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Längre ner längs Kyrkvägen så kommer den tillkommande bostadsbebyggelsen längsmed 

Södra Musikvägen att medföra en större skillnad i området jämfört med dagens bebyggelse. 

Detaljplanen medger ett nytt flerbostadshus på tre våningar vilket kommer att vara i 

jämnhöjd med den nya förskolan/ äldreboendet. Tvärsektionen visar att även här finns ett 

tillräckligt avstånd mellan befintlig närliggande bebyggelse och tillkommande för att inte 

befintlig bebyggelse ska påverkas negativt.  

 

  

Offentlig och kommersiell service 
Våxtorp samhälle har viss service i form av matvarubutik, pizzeria, drivmedelsstation, 

bankomat med mera som ligger ca 700 meter sydost om planområdet.  

Kyrkans församlingshem ligger i direkt anslutning väster om planområdet, tvärs över 

Kyrkvägen, i jämnhöjd med förskolan och äldreboendet. 

Våxtorps skola ligger i söder i direkt anslutning till planområdet.  

Utrymningsmöjligheter 
Närmsta brandstation ligger ca 800 meter från äldreboendet/förskolan/planerade bostäder 

och räddningstjänsten finns inom 10 minuters utryckningstid från planområdet. 

Räddningstjänstens utskjutsstege kan användas vid bebyggelse i upp till 11 meters höjd. De 

riktlinjer som behöver följas för att räddningstjänsten ska kunna nyttjas vid utrymning finns i 

PM Räddningstjänstens åtkomlighet, 2006-04-06, ändrad 2015-02-18. Räddningsvägar och 

uppställningsplatser ska underhållas, snöröjas och sandas efter behov. Rensas från vegetation 

samt hållas fria från parkerade bilar och andra hindrande föremål.  

Tillgänglighet 
Tillgänglighetskraven för lokalerna regleras i samband med bygglovsskedet. I detaljplanen 

har tillgänglighet i form av trafiklösningar, entréer, uteplatser med mera studerats och 

regleras delvis på plankartan.  

Friytor       

Lek och rekreation 
Nuläge  

Solgårdens utemiljö utgör idag en rekreativ yta för de boende, området har rikt uppvuxen 

växtlighet. Lekutrustning finns idag inom förskolans utemiljö och på gården för Våxtorp 

skola. Det mindre grönområde som ligger öster om Solgården har funktion av att tillskapa 

grönstruktur till området och är en grön korridor i nord-sydlig riktning, men bedöms inte ha 

ett större rekreativt värde.  
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Planförslaget  

Planförslaget innebär att en ny utemiljö tillskapas för det nya äldreboendet och förskolan.  

 

Boverket har tagit fram en vägledning för planering, utformning och förvaltning av barns 

och ungas utemiljö, Ge plats för barn och unga, 2015:8. Av denna framgår att som en allmän 

rekommendation föreslås att varje förskolebarn ska ha tillgång till minst 40 kvadratmeter 

friyta.  

 

I skriften beskrivs vikten av lek för barnens utveckling, det gäller så väl den fysiska 

utvecklingen som den sociala och mentala. Lek uppstår där barn möts och behovet av 

mötesplatser inom deras utemiljö är stor. Vikten av att barnen har tillgång till en ”egen” 

utemiljö i direkt anslutning till verksamheten bedöms som stor, det ger en mer aktiv och 

fantasifull lek. Utemiljön bör präglas av naturliga inslag av vegetation och stor variation, 

kantzoner upplevs ofta som spännande och ger en inblick av omvärlden.  

 

En förskolemiljö bör delas in i olika zoner. ”Den trygga zonen”: intill byggnaden och 

verksamhetens entréer och uteplatser skapas denna zon där barnen upplever trygghet, ett 

hemma. Här kan aktiviteter som kräver vuxenstöd anordnas, men även möjlighet till 

utomhusarbetsplatser och utesovplatser. I dessa lägen kan skärmtak förlänga säsongen.  

”Zonen för rörelse och dynamik”; en zon för lek och rörelse som tillskapas genom variation 

av vegetation, rumssammanhang, höjdskillnader och lekredskap. Här ska det finnas utrymme 

för fri lek och fantasi. ”Ytterzonen”; det här är barnens egen zon, främst riktad till det äldre 

spannet av barnen på förskolan, där barnen har utrymme att skapa sina egna platser. Denna 

zon består till fördel av befintlig uppvuxen vegetation och kan inrymma egna kojbyggen och 

markeringar av barnens egna platser.  

 

Utegårdens attraktivitet och användbarhet ökar om det finns skräddarsydda platser för en 

viss aktivitet. Det kan handla om en verkstad, vattenlek, bygglek, berättarplats eller en plats 

där man får vara för sig själv. Dessa platser blir meningsfulla av barnen själva, i pedagogiska 

aktiviteter, eller genom speciella händelser. Dessa platser kan fungera som igångsättare för 

lek eller undersökande verksamhet.  

 

Likaväl är det av stor vikt att det finns utrymme för platser för vila och återhämtning. Dessa 

är gärna tryggt inramade av växtlighet, samtidigt som de inte får kännas instängande. De kan 

placeras mitt på gården, men avskilda genom växtlighet.  

 

Varierande terräng är en tillgång för utemiljön, samtidigt som att tillgängligheten ska vara 

för alla barn oavsett funktionsmöjligheter.  

 

Det viktigaste i en attraktiv utemiljö är vegetationen som ger olika typer av miljöer, 

pedagogiskt material och möjlighet till fri lek. Genom vegetationen har man också möjlighet 

att tillskapa goda miljöer som dämpar solljus och till viss del även buller.  

 

I förhållande till Boverkets riktlinjer för utomhusytor så ska en förskola med 6 avdelningar 

med ca 20 barn på varje avdelning ha tillgång till sammanlagt 4800 kvadratmeter friyta för 

lek. Detaljplanen har upprättats utifrån möjligheten att tillskapa utemiljö för förskolan enligt 

gällande rekommendationer från Boverket vilket är minst 40 kvadratmeter friyta per barn. 
Den största tillåtna byggnadsarean, vilket motsvarar den yta som alla byggnader inom 

området upptar tillsammans på marken, regleras till 30% av fastighetsarena och motsvarar 

sammanlagt ca 5220 kvadratmeter. När ytor för byggnader, parkeringar, infart, entréer med 

mera har räknats bort finns det ca 7000 kvadratmeter mark kvar för utemiljöer. Den exakta 

utformningen av tomten och tillkommande byggnader avgörs i ett senare byggskede. 
Beroende på byggnadernas placering inom området så kan Boverkets riktvärden för utemiljö 

för förskolor därmed uppfyllas. Utemiljöer ska även finnas till förmån för de äldre boende på 

verksamheten. 
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I den förstudie som har tagits fram föreslås utemiljön för förskolan att koncentreras till de 

nordvästra delarna av den nya byggnationen och utemiljön för äldreboendet till de södra 

delarna. Centralt i kvarteret, i anslutning till de lokaler som kan samutnyttjas av såväl 

äldreboendet som förskolan, föreslås utemiljöer som kan samutnyttjas av såväl äldre som 

yngre. Här finns möjlighet till att samverka, gemensamt fira högtider med mera.  

 

I samband med projektering av byggnaderna så kommer även utemiljön att studeras vidare. 

Vattenområden 

Planområdet består inte av några vattenområden.  

Gator och trafik 

Gatunät samt gång- och cykelvägar  
Nuläge  

Planområdet omfattar Kyrkvägen, Genvägen, Södra Musikvägen och en mindre del av 

Björbäcksvägen – anslutningen mot Kyrkvägen. Dessa tre vägar fungerar idag som infart till 

befintligt äldreboende och förskola. Gatorna i Våxtorps samhälle är idag till stor del 

gemensamhetsanläggningar med enskilt huvudmannaskap.  

 

Parallellt med Kyrkvägen, längs med nuvarande Solgården, finns en separerad gång- och 

cykelväg. Vid Våxtorps skola finns separerad gång- och cykelväg som förbinder 

skolområdet med de östra delarna av Våxtorp genom en passage under väg 24.  

I anslutning till förskolans huvudbyggnad finns en mindre gång- och cykelväg som förbinder 

skolan med villaområden i den norra delen av Våxtorps tätort.  

 

Angöring av varor och leveranser till nuvarande förskola sker via Kyrkvägen och sedan 

vidare in till Södra Musikvägen. Äldreboendet angörs via Björbäcksvägen.  

 

Planförslaget  

Planförslaget innebär att Kyrkvägen, Genvägen och Södra Musikvägen planläggs som 

allmän plats gata med kommunalt huvudmannaskap. Enbart anslutningen till Kyrkvägen är 

den del av Björbäcksvägen, som planläggs. Kommunen har inte för avsikt att ändra 

väghållarskapet för Björkbäcksvägen. Gatubredden på Kyrkvägen gör det möjligt att skapa 

en tydligt avgränsat gång- och cykelstråk från Våxtorps skola som leder fram till det nya 

äldreboendet och förskolan vilket placeras över befintligt stråk i öster om Kyrkvägen.  

 

Södra Musikvägen planläggs så att det är möjligt att bygga ut en vändplats som är 

dimensionerad för större fordon.  

 

En befintlig gång- och cykelväg, som löper i nord-sydlig riktning och förbinder Kyrkvägen 

med Båstadsvägen tas med i planförslaget och görs till allmän gång- och cykelväg med 

kommunalt huvudmannaskap. I anslutning till denna gång- och cykelväg behöver passage 

över Båstadvägen ses över. Säker passage för gående och cyklister ska också säkerställas 

över Kyrkvägen, söder ut mot gång- och cykelvägen.  

 

Den befintliga gång- och cykelvägen som förbinder Södra Musikvägen med Norra 

Musikvägen och löper längs med den nuvarande förskolan, planläggs som gång och 

cykelväg och breddas så att det möjliggör för en utbyggnad av vägen.   

 

I anslutning till den nya förskolan och äldreboendet, där det idag är en gångväg, 

trädplantering och parkering planläggs Kyrkvägen som gata, med egenskapsbestämmelser 

för gång- och cykelväg samt parkering. Utrymmet på gatan rymmer parkering och möjliggör 

för cykel-och gångväg att finnas vilket bedöms som den mest trafiksäkra möjligheten på 

platsen. 
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Planförslaget innebär goda förutsättningar att hämta och lämna barn vid Våxtorps skola och 

den nya förskolan via cykel och underlättar för äldre barn att själva ta sig till och från skolan. 

Det är även positivt för möjligheten att pendla med cykel till äldreboendet som kommer att 

utgöra en viktig del av arbetstillfällena på orten.  

 

I den förstudie som har tagits fram föreslås infart till det nya äldreboendet och förskolan via 

den befintliga in- och utfarten till Björbäcksvägen. Angöring till förskolan planeras även att 

ske via Kyrkvägen. Detta är möjliga trafiklösningar men detaljplanen styr inte in- och 

utfarter till området.  

 

Planen upprättas med in- och utfartsförbud i de lägen där de är trafiksäkerhetsmässigt 

ofördelaktiga, i korsningen Kyrkvägen – Södra Musikvägen.  

Trafik  
Dagens trafikmängder  

Trafikmängderna på följande allmänna vägar och gator är relevant för planförslaget; Väg 24, 

Björbäcksvägen väg 510 och Kyrkvägen.  

 

I Trafikverkets karttjänst nationella vägdatabasen (NVDB) finns trafikmätningar för väg 24 

från 2018 som visar på en årsdygnstrafik (ÅDT) på 3637 fordon, varav 15% utgörs av tung 

trafik. Hastigheten på väg 24 är 60 km/tim fram till Våxtorps skola, därefter 40 km/tim.  

 

Tillgänglig trafikdata för Björbäcksvägen (från NVDB) är en trafikmätning från 2008, vilken 

inte bedöms som relevant i förhållande till nuläget. Kommunen har därför gjort en egen 

uppmätning av trafiken på Björbäcksvägen. Trafikräkningen gjordes under november månad 

under 7 dagar, från veckodagarna onsdag till tisdag. Utifrån trafikräkningen kunde ett ÅDT 

på 464,5 fordon beräknas fram, varav 6,7% utgörs av tung trafik. Hastigheten är 40 km/tim.  

 

Trafikmängden på Kyrkvägen har uppmätts under april och maj månad 2017 och beräknades 

då till 323 fordon i ÅDT, varav 2,7% utgörs av tung trafik. Hastigheten på gatan är 40 

km/tim.  

 

Planförslagets trafikmängder 

Den tillkommande trafiken till planområdet består av att förskolan utökas med en avdelning 

som medger ca 20 barn och att äldreboendet genererar ca 5 nya arbetstillfällen. Inom 

planområdet medges även utrymme för ytterligare bostäder längs med Södra Musikvägen, ett 

tillskott som beräknas till som mest 50 lägenheter. Planförslagets trafikalstring har beräknats 

med Trafikverkets trafikalstringsverktyg och resulterade i 283 fordon/dygn i tillkommande 

årsdygnstrafik. 

 

Utöver detta beräknas även en allmän årlig trafikökning på det kringliggande gatunätet och 

vägarna fram till år 2040. Trafikmängderna beräknas att öka med 1,5% per år fram till år 

2040 vilket ger följande resultat på kringliggande gator och allmänna vägar;  

 

Trafikmängder (årlig trafikökning med 1,5%) 
Väg/gata Nuläge (ÅDT) 2040 (ÅDT) 2040 + planförslaget (283 fordon ÅDT) 

Väg 24 3637 5047 5330 

Björbäcksvägen 

(väg 510) 

464,5 625 908 

Kyrkovägen 323 455 738 

 

Den tillkommande trafiken i området bedöms inte påverka framkomligheten på gatunätet och 

inga åtgärder bedöms som nödvändiga. Planförslaget säkerställer passage för gående- och 

cyklister genom området och medger alternativa färdsätt till bilen. Utbyggnad av vändplats 

vid Södra Musikvägen ingår i planförslaget och bedöms utgöra en förbättringsåtgärd för 

trafiksäkerheten.  
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Kollektivtrafik 
Busshållplats finns i direkt anslutning till Solgårdens äldreboende längs med Kyrkvägen och 

trafikeras av linje 227, Våxtorp – Laholm.  

Denna hållplats kommer fortsatt att ha en viktig funktion för den nya förskolan och 

äldreboendet och ligger i anslutning till det som planeras att bli de nya entréerna till 

verksamheterna. 

Parkering 
Nuläge  

Parkering för förskolans personal sker idag längs med Södra Musikvägen, dessa 

parkeringsplatser samordnas med personalen till skolan, samt med föräldrar som hämtar och 

lämnar sina barn. Parkeringsplatserna är i dagsläget inte tillräckliga för att tillgodose alla 

behov. I direkt anslutning till befintlig förskola finns idag 9 parkeringsplatser. För övrigt 

finns ytterligare 15 platser längs med Södra Musikvägen.  

Äldreboendets personal och besökare parkerar delvis längs med Kyrkvägen, men har sina 

huvudsakliga parkeringsytor längs med infarten som angör Björbäcksvägen. Parkeringen 

längs med Kyrkvägen möjliggör idag för ca 14 parkeringsplatser. Parkering i nordöst vid 

infarten till Björbäcksvägen möjliggör ca 15 parkeringsplatser.  

Planförslaget  

Laholms kommuns parkeringsnorm omfattar inte äldreboende och förskola och därmed 

måste parkeringsbehovet beräknas på annat sätt. I detta fall har utgångspunkten varit antalet 

personal inom verksamheterna tillsammans med besökare och anhöriga.  

Antalet personal till ett äldreboende med 40 bostäder är 30 stycken. Dessa är aldrig på plats 

vid samma tillfälle, som mest arbetar det samtidigt 15 personer. Utöver personalen krävs det 

parkeringsplatser för besökare och andra professioner som kommer tillfälligt till 

äldreboendet. Det sammanlagda behovet av parkeringsplatser för äldreboendet beräknas till 

20-25 stycken.

En förskola med 6 avdelningar medför 5 personal per avdelning, vilket innebär 30 stycken 

personal sammanlagt. Utöver detta tillkommer behov av parkeringsplatser för anhöriga som 

hämtar lämnar barnen på förskolan. Dessa uppskattas till 10 samtidiga parkeringsplatser.   

Sammanlagt medför äldreboendet och förskolan ett behov av 60-65 parkeringsplatser. 

Planområdet ligger dock placerat centralt i tätorten och det innebär att det finns goda 

möjligheter att istället gå, ta cykel eller åka buss till området.  

För de tillkommande bostäderna inom området gäller Laholms kommuns antagna 

parkeringsnorm, kommunfullmäktige 26 januari 2016 § 6. För flerbostadshus gäller 10 

bilplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea. Bostäderna regleras med en byggrätt av högst 

30% av fastighetsarean, detta motsvarar 1458 kvadratmeter byggnadsarea inom området för 

kvartersmark. Högsta tillåten höjd med 14 meter beräknas kunna medföra 4 våningar 

bostäder, den sammanlagda bruttoarean blir därmed 1458 x 4 = 5832 kvadratmeter.  

Vid ett fullt utnyttjande av byggrätten behöver 58 parkeringsplatser tillskapas inom området 

för bostäder.  

Parkeringsplatser till följd av exploatering inom planområdet ska anordnas inom den egna 

kvartersmarken.  

Risk, störningar, hälsa och säkerhet 

Buller  
Beräkningsmetod och ingångsvärden  

En bullerutredning har tagits fram i samband med detaljplanen; Bullerutredning Dp Våxtorp, 

Ramböll, 2021-09-16, se bilaga till detaljplanen. Bullerutredningen avser planområdets 
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nordvästra del, dvs området som föreslås för nytt äldreboende och förskola, övriga delar av 

planområdet bedöms inte vara utsatt för trafikbuller. Nedan följer en sammanfattning av 

framtagen utredning.  

 

Utredningen är gjord i ett bullerberäkningsprogram utifrån en höjdmodell över området med 

prognosticerad trafik för år 2040 som inkluderar ett komplett utbyggt planområde och en 

årlig trafikökning av det kringliggande gatunätet, läs mer under rubriken trafik tidigare. 

Trafikbuller från gatorna Kyrkvägen, Björbäcksvägen och väg 24 har studerats.  

Riktvärden  

För bostadsbebyggelse gäller förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande, 

som anger följande riktvärden;  

Utomhus vid fasad – 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå1 

Utomhus vid uteplats – 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå 

Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad – 70 dB(A) maximal ljudnivå2 

 
1. Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en 

sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal 

ljudnivå inte överskrids under nattid 22.00– 06.00.  

2. Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme 

under dagtid 06.00-22.00 

 

För skolgård gäller Naturvårdsverkets riktvärden, NV-01534-17, riktvärden för buller på 

skolgård från väg- och spårtrafik. Följande riktvärden gäller för ny skolas skolgård;  

Gård som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet – 50 dB(A) ekvivalentnivå och 

70 dB(A) maximal ljudnivå 

Övriga vistelseytor inom skolgården – 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A)1 maximal 

ljudnivå. 

 
1. Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr mer maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då 

skolgården nyttjas (exempelvis kl 07-18) 

Resultat  

Resultatet redovisar bullerutbredningen på 1,5 meters höjd ovan mark.  

 

Riktvärdet 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad överskrids inte inom 

planområdet, därmed är det möjligt att placera bostäder inom hela planområdet.  

Riktvärdet 50 dB(A) för uteplats intill bostadsbyggnad överskrids 13-15 meter in från 

Kyrkvägen samt strax under 20 meter in från Björbäcksvägen. Det finns dock möjlighet att 

anlägga uteplats/gemensam uteplats på andra ställen inom fastigheten där riktvärdena 

uppfylls.  

 

Riktvärdet 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats, vilken får överstigas till 80 dB(A) 

maximal ljudnivå max 5 ggr/timme under dagtid, säkerställs ca 5 meter in på fastigheten från 

kringliggande gator.  

 

Utredningen visar att riktvärdet 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå för förskolans gård för lek, vila 

och pedagogik överskrids ca 13-15 meter in från Kyrkvägen och ca 20 meter in från 

Björbäcksvägen. Riktvärdet 70 dB(A) maximal ljudnivå säkerställs ca 16 meter in på 

planområdet.  

 

Bullerreducerande åtgärder  

För att anlägga marken i direkt anslutning till Kyrkvägen samt Björbäcksvägen som 

förskolegård krävs bullerreducerande åtgärder. I den framtagna bullerutredningen har 

uppförandet av en 1,3 meter hög skärm längs med gatorna studerats. Beräkningarna har 

utgått ifrån att skärmen placeras indragen från fastighetsgränsen mot gatan (7 meter från 

Kyrkvägen och 14 meter från Björbäcksvägen) detta i enlighet med de tidiga skisser som 

finns framtagna i området. Beräkning med skärm visar att riktvärdet 50 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå uppnås i direkt anslutning till skärmen. Riktvärdet 70 dB(A) maximal ljudnivå 
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uppnås 2,5 meter in från skärmen intill Kyrkvägen och i direkt anslutning till skärmen intill 

Björbäcksvägen.  

 

 

Planbestämmelser för buller  

Den exakta utformningen av området för ny förskola/äldreboende regleras inte genom 

byggrätten inom området. Det innebär att det krävs andra åtgärder för att hantera risken för 

förhöjda bullervärden inom förskolegården. Detaljplanen upprättas därför med en 

planbestämmelse, se m1 på plankartan, som innebär att en bullerskärm med en höjd av 1,3 

meter över anslutande marknivå ska finnas längs med Kyrkvägens och Björbäckvägens 

sträckning om förskolegård för lek, vila och pedagogisk verksamhet ska anordnas intill 

gatorna. Bullerskärmen får uppföras med vissa öppningar för grindar och/eller enstaka 

infarter för att möjliggöra passager in på området. Bullerutredningen visar på att 

bullernivåerna som uppstår i direkt anslutning till gatorna är förhållandevis låga (runt 55 

dB(A) ekvivalentnivå och det bedöms därmed som rimligt att bullerskärmen kan uppföras 

med vissa öppningar för entrégrindar m.m. Marken intill eventuella öppningar bedöms inte 

nyttjas som primär utegård för lek, pedagogik eller vila.  

Föroreningar 
Det finns inga registrerade uppgifter om potentiell förorenad mark i närheten av 

planområdet. Den markanvändning som finns på platsen idag bedöms inte medföra risk för 

föroreningar i mark.  

 

Planförslagets bedöms inte medföra risk för föroreningar. Inom planområdet är det ytorna för 

parkeringar och gatorna som bedöms utgöra största risk för föroreningar. Genom 

dagvattenhantering i form av tröga system som innebär infiltration kan viss effekt av rening 

uppstå. Läs mer om dagvattenhantering under kapitlet ”teknisk försörjning”.  

Farligt godstransporter 
Planområdet ligger i anslutning till väg 24 som utgör en primär led för farligt gods.  

Risk för olyckor i samband med farligt gods ska beaktas inom 150 meter från vägen. 

Planområdet är en del av Våxtorp tätort där ett basavstånd om 100 meter gäller. Den del av 

planförslaget som möjliggör bostäder ligger längre från väg 24 än 100 meter (ca 140 meter) 

och risknivån bedöms därmed som acceptabel. Planområdet bedöms uppnå de baskrav som 

krävs vilket innebär att vätska inte riskerar att spridas inom området, risk för avåkande 

fordon finns inte. Planförslaget medger ingen ny byggrätt inom 150 meter från led för farligt 

gods och därmed krävs inga andra åtgärder.  

Radon  
Luften i mark har alltid så hög radonhalt att halten inomhus kan bli för hög. Det gäller för 

alla marktyper utom tät lera (där luften flyttar sig för långsamt). Lufttrycket inomhus är ofta 

lägre än utomhus och det är vanligt att radonhaltig jordluft sugs in i byggnader om 

byggnaden inte är radonskyddad eller radonsäker. 

Magnetfält  
Planförslaget utgår från Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer för bostäder vilka konstaterar 

att bostäder bör undvikas att placeras nära anläggningar som ger förhöjda magnetfält, över 

0,2 mikrotesla. Värden över 0,2 mikrotesla finns ut till ca 2 meters avstånd från 

transformatorstationens vägg. Planförslaget säkerställer tillräckliga ytor för 

transformatorstation inom E-området och bedöms i övrigt inte vara en utsatt strålmiljö. 

 

Teknisk försörjning 

Dricksvatten och spillvatten 
Befintliga spillvattenledningar finns i Kyrkvägen, ledning för renvatten finns direkt öster om 

det befintliga äldreboendet Solgården i det som utgör grönområde. Kapaciteten i det befintlig 

VA-nätet bedöms som tillräcklig för den tillkommande bebyggelsen inom planområdet.  



 24 

Dagvatten 
Befintliga system 

I grönområdet öster om Solgårdens äldreboende finns befintliga dagvattenkassetter dit 

gatuvatten från kringliggande gator är kopplat. Kassetterna är inte kopplade till recipient utan 

infiltreras till marken.  

 

Planförslaget  

Laholmsbuktens VA har gjort en beräkning av det tillkommande behovet av 

dagvattenhantering i området i samband med en exploatering. 

 

Exploateringsgraden inom området är 30% av markytan. Vid dimensionering av 

dagvattenmagasinen har ett värsta scenario beräknats som innebär att markens 

infiltrationsförmåga är låg (dvs täta jordlager i form av lera eller liknande) samt att området 

är fullt utbyggt. En klimatfaktor på 1,3 % har legat till grund för beräkningarna.  

 

Resultatet visar på att det då krävs ett dagvattenmagasin som omfattar 23,2 m3 (kubikmeter) 

om den byggs med dagvattenkassetter. Kassetterna är att föredra framför annan lösning så 

som stenkista, eftersom det sistnämnda alternativet skulle kräva betydligt större volym (77,3 

m3). Väggarean på dagvattenkassetterna får inte understiga 28 m2 för att uppnå resultat.  

 

Dagvattenkassetternas volym kan minskas genom att tillskapa viss infiltration ovan mark 

genom att takavvattning kopplas till infiltrationsytor. Dessa kan med fördel samordnas med 

utförandet av utemiljön inom området och medföra positiva inslag för den pedagogiska 

förskolemiljön alternativt som rekreativt värde för utemiljöerna.  

 

Möjligheter finns att även förlägga dagvattenkassetterna öster om äldreboendet och 

förskolan, på naturområdet. Detta måste dock kontrolleras vid en förprojektering, så att 

erforderlig lutning för ledningar kan uppnås samt så att kassetterna kan anläggas i lämplig 

nivå.  

El och bredband  
Södra Hallands kraft står för eldistributionen i området och har även en transformatorstation 

inom planområdet som ligger i direkt anslutning till det nya äldreboendet och förskolan. 

Området är betecknat som ett E-område för tekniska anläggningar och är blåmarkerat på 

plankartan. E-området utökas till ett område som motsvarar ca 10x16 meter för att medge 

utrymme för en utbyggnad av transformatorstationen till en dubbelstation.  

 

Bredband finns inom området.  

Värme  
Byggnaden värms idag med gas. 

 

Föreslagen ny bebyggelse föreslås bli uppvärmd med geoenergi.  

Avfall  
Bostäderna längs med Södra Musikvägen har idag egna kärl för avfallshantering längs gatan. 

Det nuvarande äldreboendet har avfallshantering via infart från Björbäcksvägen. Förskolan 

har avfallshantering via Södra Musikvägen, tillräckliga ytor för att vända sopbilar i slutet av 

gatan saknas.  

 

Planförslaget innebär att äldreboendet och förskolan kommer att få en gemensam 

avfallshantering inom tomten. För detta krävs att det anordnas en vändplats för 

avfallsfordonen inom tomten med motsvarar en vändradie på 10,5 meter, alternativt att 

fordonen kan köra runt fastigheten med separerad infart och utfart. Exakt utformning av 

avfallshantering sker i ett senare skede. I de tidiga skisser som har tagits fram för ett nytt 

äldreboende och förskola har avfallshantering redovisats med in- och utfart via 

Björbäcksvägen samt med vändplats inom tomten.  
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Bostäderna kommer fortsatt att ha avfallshantering längs med Södra Musikvägen och 

planförslaget möjliggör en utbyggnad av en vändplats vid slutet av gatan som är 

dimensionerad för bl.a. avfallsfordon. Placeringsbestämmelsen p1 anger att 

komplementbyggnader, som byggnader som huserar hushållens återvinning etc. får placeras 

närmare tomtgräns än bostadsbebyggelsen, minsta avstånd 1 meter.  

Brandvattenförsörjning  
Vatten för brandsläckning kan tillhandahållas till området genom kombinationer av följande: 

 

a) Befintlig brandpost i korsningen Kyrkvägen – Genvägen, samt i Brassbandsvägen har en 

ungefärlig kapacitet på 10 liter/sekund. 

b) Tank- och släckbilar bedöms kunna användas och kontinuerligt leverera cirka 600 liter/min. 

Det finns lämplig tankplats vid rastplatsen med motorspruta.  

c) Öppet vattentag finns inte i närheten. 

 

Kombination av a till c gör att tillgängligt vatten för brandsläckning är cirka 1200 liter/min. Enligt 

kommunens dokument Handlingsprogram för skydd mot olyckor, 2020-2023 är detta tillräckligt för 

verksamheter med normal brandbelastning. Mängden vatten uppfyller bebyggelse enligt detaljplanen.  

 

Äldreboende kräver installation av sprinkler för brandbekämpning enligt Boverkets byggregler.  

Sociala aspekter 

Trygghet och säkerhet 
Nuläge  

I kommunens trygghetsenkät från september – oktober 2019 står att av dem som besvarat 

enkäten upplever den övervägande delen att de känner sig ”ganska trygga” i Våxtorp 

samhälle. Detta utifrån en skala där man kan ange ”väldigt trygg”, ”ganska trygg”, ganska 

otrygg” och ”väldigt otrygg”.  

 

Belysningen inom området består huvudsakligen av gatubelysning längs med Kyrkvägen och 

Södra Musikvägen. Solgårdens utemiljö har asfaltbelagda gångar som löper runt den 

befintliga byggnaden och dessa är belysta. I Solgårdens södra del går en asfalterad gång- och 

cykelväg som är belyst. Även förskolegårdarna har belysning. Kyrkvägen har idag endast 

trottoar på den ena sidan av gatan längs med Solgården. Det finns inga övergångsställen över 

gatan.  

 

Solgårdens utemiljö har rikt uppvuxen vegetation med häckar, planteringar och träd som 

bildar en gräns runt äldreboendet. Dagens byggnad är utformad med en stor variation av 

vinklar och vrår, vilket skapar trevliga uteplatser som är skyddade från vind/sol/insyn. 

Samtidigt kan dagens utformning av Solgårdens byggnad innebära att man inte har full insyn 

över ett område och att det finns mindre belysta och gömda delar.  

 

Planförslaget  

Planförslaget möjliggör för ny bebyggelse och en nytillskapad utemiljö vilket bedöms som 

positivt för ökad upplevd trygghet på platsen. Stor vikt bör läggas på belysning av utemiljön, 

på ett sätt som gör att området upplevs som tryggt och säkert under den mörka perioden av 

året samtidigt som det inte får upplevas som störande för de boende inom området. Ett 

äldreboende och en ny förskola innebär att arbetstillfällen bibehålls på orten. Planområdet 

har en god placering för förskola och äldreboende på säkra avstånd från större trafikerade 

vägar, transporter med farligt gods, industrier m.m. Planområdet ligger inte inom riskområde 

för översvämning eller erosion. Separerad gång- och cykelväg längs Kyrkvägen kan bidra till 

ökad trafiksäkerhet. Tillkommande bebyggelse i form av flerfamiljsbostäder medför att fler 

människor håller uppsikt över området fler timmar på dygnet.  
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Planförslaget bedöms vara en åtgärd för ökad trygghet; det medger nybyggnation med 

dagens standarder för inom- och utomhusmiljöer, ny belysning, viss ekonomisk trygghet 

genom att det möjliggör fler arbetstillfällen samt säkerställer gång- och cykelpassager inom 

området.  

Social hållbarhet  
Detaljplanen har initierats för att möjliggöra för ett nytt äldreboende och förskola. Att 

samordna äldreboende och förskola bedöms som positivt för möjligheten till social 

interaktion mellan olika åldersgrupper i samhället. Tillskapandet av nya lokaler för förskola 

och äldreboende bedöms som ett positivt för hela Våxtorps samhälle och kan bidra till att 

skapa en stolthet för orten. Det innebär också tillskapandet av nya arbetstillfällen på orten 

och bedöms bidra till attraktiviteten att bo i Våxtorp och ha möjlighet till barnomsorg på 

orten. 

 

Planområdet har ett strategiskt läge för förskola då det ligger i direkt anslutning till Våxtorps 

skola, detta möjliggör pedagogisk samverkan och logistiska fördelar vid hämtning/lämning 

av barn i olika åldrar.   
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

SYFTE 

Syftet med genomförandebeskrivningen är att i ett tidigt skede i planprocessen redovisa de 

organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att 

detaljplanen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt redovisa 

vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. 

Genomförandebeskrivningen är likt planbeskrivningen inte juridiskt bindande utan det är 

detaljplanens plankarta med planbestämmelser som är juridiskt bindande. 

Genomförandebeskrivningen ska ses som en integrerad del i planprocessen.  

ORGANISATORISKA FRÅGOR  

Tidplan 

Planen hanteras med standardförfarande och ska efter samråds- och granskningsskedena 

antas av kommunfullmäktige.  

Planprocessen 
Samråd  november – december år 2021 

Granskning  juni-juli år 2022 

Antagande  september år 2022  

Laga kraft  november år 2022 

Utbyggnadsskedet 
Rivningsarbeten start  mars år 2022 

Fastighetsbildning och bygglov  maj år 2023 

Byggstart   januari år 2023  

Genomförandetid 

Planens genomförande tid är 10 år från det datum planen vinner laga kraft.  

Ansvarsfördelning 

Laholmshem ansvarar för utbyggnad inom kvartersmark. 

 

Kommunen ansvarar för utbyggnad inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.  

Huvudmannaskap 

Allmänna platser inom planområdet har idag enskilt huvudmannaskap. I och med den här 

detaljplanen så kommer kommunen att ta över huvudmannaskapet.  

Avtal 

I samband med detaljplaneförslaget kommer exploateringsavtal skrivas mellan Laholmshem 

och Laholms kommun.  

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal kommer att tas fram i samband med detaljplanen. Kommunen avser i 

exploateringsavtalet att reglera överlåtelse av allmän platsmark mellan exploatör och 

Laholms kommun. Vilka fastigheter som berörs av detta finns nedan under rubriken 

”Fastighetsrättsliga konsekvenser för berörda fastigheter”. Kommunen kommer vidare att 

ställa krav på att exploatören vid nybyggnation bekostar åtgärder som behövs för att kunna 

bygga ut området i enlighet med detaljplan (exempelvis bullerdämpande åtgärder för att 

möjliggöra utomhusvistelse, eventuell sanering, arkeologiska utredningar osv).  
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Exploateringsavtalet kommer även att reglera överlåtelse av kvartersmark mellan exploatör 

och Laholms kommun. 

 

En utredning av samfälligheten Våxtorp S:5 kommer att göras i samband med överlåtande av 

marken från privat till kommunalt huvudmannaskap. Fördelning av kostnaderna för detta 

kommer att regleras i exploateringsavtalet. 

 

Kommunen kommer att ställa krav på säkerhet i form av pant, bankgaranti, borgen etcetera 

för att garantera exploatörens åtaganden i exploateringsavtalet. Säkerhetens storlek är 

normalt minst 50 procent av exploatörens kostnader för de allmänna platser och 

anläggningar som ska utföras enligt avtalet. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Markägoförhållanden 

Planen omfattar följande fastigheter: 

 

Fastighet Fastighetsägare 

Våxtorp 9:80 
Laholmshem AB 

 

del av Våxtorp 9:149 
Kommunfastigheter i Laholm AB 

 

del av Våxtorp 9:82 Laholms kommun 

del av Våxtorp 9:62 (Genvägen) Laholms kommun 

del av Våxtorp 9:63 (delar av Kyrkvägen) Laholms kommun 

Del av Våxtorp 9:97 (delar av Kyrkvägen)  Privat ägo 

Del av Våxtorp 9:60 (delar av Kyrkvägen) Privat ägo 

Del av Våxtorp 9:33 (delar av Kyrkvägen) Privat ägo 

Del av Våxtorp 9:23 (delar av Kyrkvägen) Privat ägo 

Våxtorp 9:15 (delar av Genvägen) Privat ägo 

del av Våxtorp S:5 (delar av Kyrkvägen) Samfällighet med flera delägare 

 

Fastighetsbildning 

Se tabell om fastighetsrättsliga konsekvenser nedan.  

Gemensamhetsanläggningar 

Kyrkvägen och Björbäcksvägen är gemensamhetsanläggningar. Detaljplanen innebär att 

dessa vägar planläggs som allmän plats gata med kommunalt huvudmannaskap. 

Gemensamhetsanläggningarna kommer därför upphöra inom planområdet i samband med 

fastighetsbildning.  

Servitut 

Befintliga servitut kommer att kvarstå vid genomförande av detaljplanen.  
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Våxtorp 9:80 belastas av servitut 1381-13/14.1 för möjligheten att nå parkeringsanläggning 

på fastigheten Våxtorp 7:4.  

Våxtorp 9:82 belastas av servitut 1381-01/57.2 för ledning i mark. 

Våxtorp 9:149 belastas av servitut 1381-01/57.2 och 1381-01/57.3 för ledning i mark. 

Våxtorp 9:63 belastas av servitut 13-VÅX-1150.1, 13-VÅX-1150.3 och 13VÅX-1139.1 för 

infarter.  

Servitut ska upprättas till förmån för Kommunfastigheter i Laholm AB gällande åtkomst av 

VA-ledningar inom Södra Musikvägen (ny vändplats) då delar av marken överförs från 

Kommunfastigheter i Laholm AB till Laholms kommun.  

Ledningsrätt 

Södra Hallands kraft ansvarar för att söka ledningsrätt för den befintliga 

transformatorstationen samt befintliga ledningar inom kvartersmark för Våxtorp 9:80. 

Fastighetsindelningsbestämmelser 

Ej aktuellt. 

Fastighetsplan 

Ej aktuellt. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser för berörda fastigheter 

Fastighet Åtgärd Kostnader Ansvar 

Våxtorp 9:80 

Del av Våxtorp 9:80 som 

omfattar kvartersmark för 

bostadsändamål ska 

överföras till Våxtorp 9:149 

genom fastighetsreglering. 

Del av Våxtorp 9:80 som 

omfattar kvartersmark blir 

allmän plats gata. 

Kostnader för 

lantmäteriförättning 

utgår i samband med 

fastighetsreglering. 

Bekostas av 

Laholmshem AB och 

Kommunfastigheter i 

Laholm AB.  

Laholmshem och 

Kommunfastigheter 

i Laholm AB.  

del av Våxtorp 9:149 

Del av Våxtorp 9:149 som 

omfattar allmän plats gata 

ska överföras till Våxtorp 

9:82 genom 

fastighetsreglering. 

Fastigheten utökas även 

med kvartersmark från 

Våxtorp 9:80 genom 

fastighetsreglering.  

Laholms kommun, 

Kommunfastigheter i 

Laholm AB och 

Laholmshem AB 

Laholms kommun, 

Kommunfastigheter 

i Laholm AB och 

Laholmshem AB 

del av Våxtorp 9:82 

Våxtorp 9:82 utökas med 

allmän plats gata (del av 

Södra Musikvägen) från del 

av Våxtorp 9:149 genom 

fastighetsreglering. 

Fastigheten utökas vidare 

även med allmän plats gata 

från Våxtorp 9:62, Våxtorp 

9:63, Våxtorp S:5, Våxtorp 

S-18, Våxtorp 9:33,

Våxtorp 9:23, Våxtorp 9:60,

Laholms kommun 

Laholms kommun 
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Våxtorp 9:97 och Våxtorp 

9:15 genom 

fastighetsreglering.  

Del av Våxtorp 9:62 

(Genvägen) 

Del av Våxtorp 9:62 som 

omfattar allmän plats gata 

ska överföras till Våxtorp 

9:82 genom 

fastighetsreglering. 

Laholms kommun 

Laholms kommun 

del av Våxtorp 9:63 

(delar av Kyrkvägen) 

Våxtorp 9:63 överförs till 

Våxtorp 9:82 genom 

fastighetsreglering. 

Fastigheten utplånas.  

Laholms kommun 

Laholms kommun 

del av Våxtorp S:5 

(delar av Kyrkvägen) 

Våxtorp S:5 överförs till 

Våxtorp 9:82 genom 

fastighetsreglering. 

Fastigheten utplånas.  

Laholms kommun 

Laholms kommun 

Del av Våxtorp 9:33 

(delar av Kyrkvägen) 

Del av Våxtorp 9:33 som 

omfattar allmän plats gata 

ska överföras till Våxtorp 

9:82 genom 

fastighetsreglering. 

Laholms kommun 

Laholms kommun 

Del av Våxtorp 9:23 

(delar av Kyrkvägen) 

Del av Våxtorp 9:23 som 

omfattar allmän plats gata 

ska överföras till Våxtorp 

9:82 genom 

fastighetsreglering. 

Laholms kommun 

Laholms kommun 

Del av Våxtorp 9:60 

(delar av Kyrkvägen) 

Del av Våxtorp 9:60 som 

omfattar allmän plats gata 

ska överföras till Våxtorp 

9:82 genom 

fastighetsreglering. 

Laholms kommun 

Laholms kommun 

Del av Våxtorp 9:97 

(delar av Kyrkvägen) 

Del av Våxtorp 9:97 som 

omfattar allmän plats gata 

ska överföras till Våxtorp 

9:82 genom 

fastighetsreglering. 

Laholms kommun 

Laholms kommun 

Del av Våxtorp 9:15 

(delar av Genvägen – 

Kyrkvägen) 

Del av Våxtorp 9:15 som 

omfattar allmän plats gata 

ska överföras till Våxtorp 

9:82 genom 

fastighetsreglering. 

Laholms kommun 

Laholms kommun 

EKONOMISKA FRÅGOR  

Planekonomi 

Detaljplanen upprättas på bekostnad av Laholmshem AB. Ett planavtal har upprättats.  

 

Planavgift  

Planavgift kommer inte tas ut i samband med bygglov.  

Inlösen och ersättning 

Kommunen kommer i första hand att eftersträva frivilliga förvärv alternativt att 

ansöka om fastighetsreglering enligt 5 kapitlet 8a § FBL (1970:988). Inlösen av mark från 

Våxtorp 9:149 kommer att hanteras i exploateringsavtal.  

 

Kommunen har också möjlighet att begära inlösen av den allmänna platsmarken 
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enligt 6 kapitlet 13 § PBL. Kommunen blir även enligt 14 kapitlet 14 § PBL skyldig att lösa 

in allmän plats om fastighetsägaren så begär. 

 

Ersättning för marköverföringar av allmän platsmark enligt ovan skall enligt 6 

kapitlet 17 § PBL utgå i enlighet med reglerna i 4 kapitlet expropriationslagen som 

anger att ersättningen är marknadsvärdet innan nu aktuell detaljplan med ett påslag 

om 25 %. 

 

Gemensamhetsanläggningarna för Kyrkvägen och Björbäcksvägen behöver som en följd av 

planförslaget omprövas och en minskning av de upplåtna områdena behöver ske. Enligt 40 a 

§ Anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning 

av en gemensamhetsanläggning betala ersättning till de fastigheter som deltar i 

gemensamhetsanläggningen. 

TEKNISKA FRÅGOR  

Tekniska utredningar 

Bullerutredning, Bullerutredning Dp Våxtorp, 2021-08-17, Ramböll  

Geoteknisk markundersökning, Våxtorp 9:80 och 9:149 - Teknisk PM Geoteknik, 2021-08-

13, ÅF-Infrastructure AB 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE  

Konsekvenser för berörda fastigheter  

 
Fastighet Konsekvens Ansvar 

Våxtorp 9:80 

Ändrat användningsområde från A, 

allmännt ändamål till; bostäder för 

särskilt boende, skola, vård, samt 

bostäder för tvåbostadshus, 

sammanbyggda småhus och 

flerbostadshus. Området belastas av 

ett E-område för tekniska 

anläggningar, området utökas i 

förhållande till gällande detaljplan. 

Del av fastighet, längsmed 

Kyrkvägen blir allmän plats gata.  

Laholms kommun 

del av Våxtorp 9:149 

Ändras delvis från A till området för 

skola där byggnader inte får 

uppföras, allmän plats gata i form av 

ny vändplats på Södra Musikvägen, 

allmän plats gång- och cykelväg,  

samt till området för bostäder i form 

tvåbostadshus, sammanbyggda 

småhus och flerbostadshus. 

Kommunalt huvudmannaskap träder 

in för allmänna platser.  

Laholms kommun 

del av Våxtorp 9:82 

Ändrad markanvändning från 

park/plantering till allmän plats 

natur med kommunalt 

huvudmannaskap.  

Laholms kommun 

del av Våxtorp 9:62 

(Genvägen) 

Användningsområde väg med 

enskilt huvudmannaskap som ändras 
Laholms kommun  
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till gata med kommunalt 

huvudmannaskap.  

del av Våxtorp 9:63 (delar av 

Kyrkvägen) 

Ändrad användning från 

park/plantering och väg med enskilt 

huvudmannaskap till allmän plats 

gata samt gång- och cykelväg med 

kommunalt huvudmannaskap.  

Laholms kommun 

Del av Våxtorp 9:97 (delar av 

Kyrkvägen)  

Ändrad användning från 

park/plantering med enskilt 

huvudmannaskap till allmän plats 

gata med kommunalt 

huvudmannaskap.  

Laholms kommun 

Del av Våxtorp 9:60 (delar av 

Kyrkvägen) 

Ändrad markanvändning från väg 

med enskilt huvudmannaskap till 

allmän plats gata med kommunalt 

huvudmannaskap.  

Laholms kommun 

Del av Våxtorp 9:33 (delar av 

Kyrkvägen) 

Ändrad markanvändning från väg 

med enskilt huvudmannaskap till 

allmän plats gata med kommunalt 

huvudmannaskap. 

Laholms kommun 

Del av Våxtorp 9:23 (delar av 

Kyrkvägen) 

Ändrad markanvändning från väg 

med enskilt huvudmannaskap till 

allmän plats gata med kommunalt 

huvudmannaskap. 

Laholms kommun 

Våxtorp 9:15 (delar av 

Genvägen) 

Ändrad markanvändning från väg 

med enskilt huvudmannaskap till 

allmän plats gata med kommunalt 

huvudmannaskap. 

Laholms kommun 

Del av Våxtorp S:5 (delar av 

Kyrkvägen) 

Ändrad markanvändning från väg 

med enskilt huvudmannaskap till 

allmän plats gata med kommunalt 

huvudmannaskap. 

Laholms kommun 

Konsekvenser av kombinerade användningsområden 

Planförslaget innehåller ett område där flera olika användningsbestämmelser kombinerats, 

och där det råder fri fördelning mellan användningarna (det vill säga att det saknas 

precisering av hur stor del av kvartersmarken som ska användas för vardera användning). 

Kombinationen i fråga gäller användningarna B1 (särskilt boende), D (vård) och S (skola). 

Denna kombination av användningar innebär att området planläggs dels som kvartersmark 

för enskilt bebyggande (B1), dels som kvartersmark för annat än enskilt bebyggande, det vill 

säga för allmänt ändamål (D och S).  

Användningen B1(Särskilt boende) gäller bostäder för personer med särskilda behov av 

omsorg. Ofta äldre människor, men det kan även röra sig om personer med sjukdomar och/ 

eller funktionsnedsättningar med särskilda behov av omsorg. Det kan exempelvis vara 

personer som berörs av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller 

SoL (socialtjänstlagen). Planens syfte är att tillhandahålla äldreboende, vilket bör regleras 

både som en form av bostadsändamål och som vårdändamål. I vissa fall bedöms äldreboende 

till största del utgöra en bostadsform, men det kan även vara så att de boende kräver 

vårdinslag i sin vardag som innebär att detta måste anordnas inom verksamheten.  

För att kunna erbjuda så mycket flexibilitet i planen som möjligt, samtidigt som planens 

syften uppfylls har D och S inte preciserats till D1-äldrevård eller S1-Förskola. Inom 

användningen D- vård ryms all offentlig och privat hälso-, sjuk- eller kriminalvård som avser 

människor. Det kan till exempel vara barnavårdscentral, ungdomsmottagning, äldrevård, 
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sjukhus, vårdcentral, psykisk vård eller fängelse. Även lättare former av vård och hälsovård 

ingår. Förskola ryms inom användningen S (skola) och tillåter en större flexibilitet i 

detaljplanen om behovet i Våxtorp skulle ändras med tiden till att det skulle behövas annan 

skolverksamhet på platsen än förskoleverksamhet. Mängden friyta som finns tillgänglig i 

detaljplanen är utformad efter Boverkets rekommendationer för förskola. 

 

Kombinerat så ger B1 -särskilt boende och D vård förutsättningar för ett äldreboende med 

vårdinslag i detaljplanen samtidigt som S – skola ger möjlighet till förskoleverksamhet. 

Fördelningen av verksamheterna avgörs av behovet i Våxtorp och i Laholms kommun och 

det kommunala bostadsbolaget.  

 

Då användningsbestämmelser kombineras såsom gjorts i planförslaget uppstår vissa 

inlösenfrågor. Enligt 6 kap. 13 § första stycket 2 p. PBL har kommunen bland annat rätt att 

lösa in mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för annat än enskilt 

byggande. Lösenrätten gäller under förutsättning att markens eller utrymmets användning för 

det avsedda ändamålet inte kan anses säkerställd ändå. Vidare följer av 6 kap. 13 § andra 

stycket PBL att kommunens lösenrätt upphör att gälla om bygglov lämnas i enlighet med 9 

kap. 32 a § första stycket PBL, det vill säga när bygglov ges till en sökande som inte är ett 

offentligt organ. Det föreligger dessutom enligt 14 kap. 14 § första stycket 2 p. PBL en 

skyldighet för kommunen att på fastighetsägarens begäran lösa in mark eller annat utrymme 

som ska användas för annat än enskilt bebyggande. Även här upphör skyldigheten att gälla 

om bygglov ges i enlighet 9 kap. 32 a § första stycket PBL.  

 

När användningsbestämmelser för såväl enskild som allmän kvartersmark kombineras utan 

att omfattningen preciseras närmare (t.ex. på vilket våningsplan som det allmänna ändamålet 

ska utövas) uppstår en viss osäkerhet kring risken för inlösen. För kommunens del ligger 

risken i att fastighetsägaren, intill dess att bygglov givits till ett icke-offentligt organ, kan 

kräva inlösen. Kommunen behöver i det fallet lösa in hela användningsområdet. Omvänt 

gäller samma scenario även för fastighetsägaren, dock med skillnaden att risken istället 

ligger i att kommunen har rätten att lösa in marken i fråga.  

 

Marken som omfattas av den kombinerade användningen ägs av ett helägt kommunalt bolag. 

Samma bolag kommer söka bygglov för de aktuella åtgärderna på området. Ett kommunalt 

bolag har av lagstiftaren inte ansetts vara ett sådant offentligt organ som avses i 9 kap. 32 a § 

första stycket PBL (prop. 2013/14:126 s. 312). Rätten och skyldigheten för kommunen att 

lösa in området kommer således upphöra att gälla när bolaget fått bygglov. Med anledning 

av detta bedömer kommunen att risken för inlösen inte överväger nyttan av att använda den 

föreslagna kombinationen av användningsbestämmelser.   
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