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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

SAMRÅDSFÖRFARANDE  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2020 att förslaget till detaljplan skulle 

sändas ut på samråd. Samrådshandlingar har skickats till berörda myndigheter och 

fastighetsägare. Eventuella synpunkter skulle vara inlämnande senast den 6 december 2021. 

Allmänt samrådsmöte hölls den 17 november 2021.  

 

Totalt har 19 skrivelser kommit in, varav 3 från statliga myndigheter, 5 från kommunala 

nämnder eller styrelser, 4 från övriga myndigheter, bolag och organisationer, 1 från 

intresseföreningar samt 5 från sakägare. 

SYNPUNKTER UTAN ERINRAN 

Nedan nämnda remissinstanser har lämnat in yttranden utan erinran.  

 
Kommunstyrelsen 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Laholmsbuktens VA-nämnd 

PostNord 

Södra Hallands Kraft El 

TeliaSonera Skanova Access 

Hallandstrafiken 

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 § 

PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt 

förslaget inte kommer att prövas.  

 

Länsstyrelsen befarar inte att:  

− riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas,  

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

− miljökvalitetsnormer enligt MB inte iakttas,  

− strandskydd enligt 7 kap. MB upphävs i strid med gällande bestämmelser, 

− det som föreslås blir olämpligt avseende människors säkerhet eller till 

risken för olyckor, översvämning eller erosion.  

 

Övriga synpunkter  

Elektromagnetiska fält I detaljplanen finns området E1, som ligger i direkt 

anslutning till området S1B1D1. Området E1 är tänkt att innehålla en 

transformatorstation, vilket är en källa till elektromagnetiska fält. 

Länsstyrelsen anser att elektromagnetiska fält i bostäder och lokaler där 

människor vistas under en längre tid inte bör vara över 0,4 µT (mikrotesla). 
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Magnetfält runt transformatorstationer ger på några meters avstånd mycket 

låg exponering. I detaljplanen bör det säkerställas ett skyddsavstånd kring 

transformatorstationen för att minska riskerna med magnetfält.  

 

Naturmiljö  

Den i planbeskrivningen omnämnda allén om 9 avenbokträd omfattas av 

biotopskydd, vilket också kommunen skriver i planbeskrivningen. I 

planbestämmelserna anges att marklov krävs även för trädfällning. 

Länsstyrelsen påminner om att utöver marklov krävs även dispens från 

biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalken om ett eller flera alléträd 

avverkas.  

 

Kulturmiljö  

Planområdet gränsar i nordväst till området Vallen – Axelvold som finns 

utpekat i kommunens kulturmiljöunderlag Bygd att bevara från 1987. Till 

dess att kommunen tagit fram ett uppdaterat kulturmiljöprogram bör det 

äldre beaktas och den närliggande kulturmiljön bör nämnas i 

planbeskrivningen. Även den ålderdomliga kyrkomiljön kring Våxtorps 

kyrka och begravningsplats som skyddas genom 4 kap kulturmiljölagen 

(1988:950) gränsar till planområdet och ingår som en del i området Vallen - 

Axelvold. För att uppfylla kraven i 2 kap 6 § plan- och bygglagen ska 

bebyggelse anpassas till både landskapsbild och kulturvärden på platsen. Ny 

bebyggelse i nordvästra delen av planområdet bör anpassas till den 

omgivande landskapsbilden med kyrkomiljön och jordbrukslandskapet och 

låta kyrkan fortsätta dominera. Kommunen bör se över lämpligheten i 

angiven nockhöjd i förhållande till kyrkan och landskapet i nordväst och i 

norr samt till omgivande kvarter i söder och i sydost med låg bebyggelse.  

 

Kommunen bör även redogöra tydligare för hur man bedömt detaljplanens 

anpassning till landskapsbilden vad gäller den nya bebyggelsens höjd 

jämfört med den befintliga bebyggelsens höjd på 1–2 våningar. 

Volymstudier bör visa på hur kyrkan kommer upplevas om den nya planen 

bebyggs enligt maximal tillåten volym och höjd.  

 

Social robusthet, tillgänglighet och användbarhet  

Länsstyrelsen har tagit del av den sociala konsekvensanalysen och den är 

utförlig och beskriver bra nuläge och konsekvenser samt ger förslag på 

relevanta åtgärder.  

 

Utformning  

För bebyggelsen anges nockhöjder på 15 respektive 14 meter. Området 

domineras idag av mycket låg bebyggelse, i huvudsak enplanshus. De 

angivna nockhöjderna motsvaras av hus i 4-5 våningar. Volymstudier bör 

visa den nya bebyggelsen kommer att se ut jämfört den kringliggande 

bebyggelsen.  

 

Se även lantmäteriets synpunkter.  

 

Behovsbedömning  

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 

miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 
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Kommentar: 

Ett skyddsavstånd för magnetfält runt transformatorstationer kommer att 

säkerställas i detaljplanen.  

Avsnittet om biltopsskyddsdispens kompletteras enligt Länsstyrelsens 

kommentar. 

En volymstudie avseende den nya bebyggelsens höjd och påverkan på 

kulturmiljön kommer att genomföras. 

 

Trafikverkets synpunkter 

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

förskola i Våxtorp samhälle. 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.  

 

I planhandlingarna står felaktigt att Kyrkvägen och Björbäcksvägen är 

gemensamhetsanläggningar. Samt att detaljplanen innebär att dessa vägar 

planläggs som allmän plats gata med kommunalt huvudmannaskap. Detta 

stämmer inte då Björbäcksvägen är allmän väg 510 vilken Trafikverket är 

väghållare för. Om kommunen har för avsikt att ta över väghållarskapet för 

väg 510 görs detta via rutin enligt länk; Om kommunen inte har för avsikt att 

ta över väghållarskapet för väg 510 bör vägen ej ingå i planförslaget.  

 

Planförslaget bedöms inte medför inte någon betydande ökning av trafiken 

som skulle kunna påverka framkomligheten på väg 24 och ej heller på väg 

510. De verksamheter som föreslås finns redan på platsen idag och den 

ökning som planförslaget medger är av mindre karaktär och inga åtgärder 

bedöms därför som nödvändiga.  

 

Den exakta utformningen av området för ny förskola/äldreboende regleras 

inte genom byggrätten inom området. Detaljplanen upprättas därför med en 

planbestämmelse 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.  

 

Förutsatt att planhandlingarna korrigeras angående väghållarskap för väg 

510 har Trafikverket inget att invända. 

Kommentar: 

Felaktig påståenden i planhandlingarna gällande gemensamhetsanläggningar 

och väghållarskap kommer att korrigeras. 

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

 

BESKRIVNING AV HUR x-OMRÅDET SKA GENOMFÖRAS OCH 

SKÖTAS  

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/vaghallaransvar/
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I planen finns ett x-område utlagt, men det finns inget omnämnt i 

planbeskrivningen om x-området eller hur det är tänkt att genomföras. 

Lantmäteriet vill här upplysa om följande vad gäller x-områden:  

 

- Genom att lägga ut x-område i en detaljplan reglerar kommunen endast att 

byggnadsnämnden inte får bevilja bygglov som hindrar möjligheten att bilda 

en rättighet för allmänhetens tillträde till x-området. För att rättigheten ska 

vara säkerställd krävs det dock att det även finns en upplåtelse t.ex. ett 

servitut till förmån för en kommunal fastighet.  

- Om någon annan än kommunen äger marken kan ägaren kräva att kommunen 

ska ordna en rättighet för att använda utrymmet och betala ersättning för 

detta.  

- Det finns inget regelverk kring utbyggnad och underhåll av anläggningar på 

x-områden. Om ingen annan bygger ut anläggningar på området faller det 

därför rimligen på kommunen att ordna detta.  

- Kommunen är skyldig att sköta underhåll och renhållning inom x-områden 

sedan man t.ex. skapat rättighet för området.  

- Om det i en gällande plan är så att markägaren, eller någon rättighetshavare, 

inte vill upplåta en sådan rätt och släppa fram allmänheten, har kommunen 

små möjligheter att tvinga sig till en sådan rätt. För att vara säker på att få 

tillträde till fastigheten behöver normalt sett rättigheten säkras upp innan 

planen antas.  

- Om kommunen och markägaren inte skrivit något avtalsservitut kring x-

området krävs det dessutom att det är av väsentlig betydelse för en 

kommunal fastighet för att det ska vara möjligt att bilda ett servitut på x-

området i en lantmäteriförrättning.  

- Dessa förhållanden behöver på något sätt beskrivas i planhandlingarna med 

anledning av att det finns x-områden utlagda i planförslaget. Om det 

ovanstående innebär problem för kommunen borde det kanske övervägas att 

lägga ut området för gång- och cykeltrafik som allmän plats istället för som 

x-område?  

 

Delar av planen som bör förbättras  

 

EXPLOATERINGSAVTAL AKTUELLT MEN LITE FÖR OTYDLIG 

REDOVISNING  

 

Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå 

exploateringsavtal, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga 

innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med 

stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen.  

 

I planbeskrivningen anges att ett exploateringsavtal ska tecknas i senare skede. 

Det anges också vissa åtgärder som exploatören ska ansvara för samt vilka krav 

kommunen kan komma att ställa på standard och kostnader. Redovisningen 

kring exploateringsavtal upplevs vara beskriven utifrån vad som generellt 

behandlas i exploateringsavtal med kommunen och skulle kunna förtydligas 

genom att specificera vad som gäller i just den aktuella planen.  

 

Det är bra att kommunen redovisar att en säkerhet kommer ställas mot 

exploatören, men konsekvenserna kring att kommunen ställer sådant krav samt 

att detaljplanen genomförs med stöd av ett exploatörsavtal skulle även kunna 

redovisas.  



 6 

 

Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, 

Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni 

kompletterar planhandlingarna.  

 

REDOVISNING AV BEFINTLIGA SERVITUT SAMT HUR DESSA 

PÅVERKAS  

I planbeskrivningen redovisas vilka befintliga servitut som finns inom 

planområdet. Det redovisas däremot inte hur dessa servitut påverkas vid 

genomförandet av detaljplanen, tex om de ska ändras eller upphävas.  

 

OREGISTRERAD SAMFÄLLIGHET/VÅXTORP S-18  

 

I planbeskrivningen nämns i ett flertal avsnitt att samfälligheten Våxtorp s-18 

omfattas av planförslaget. Lantmäteriet har noterat att det inte finns någon 

samfällighet med registerbeteckningen Våxtorp s:18 i fastighetsregistret. Det 

finns däremot en oregistrerad samfällighet som torde kunna vara den som 

kommunen avser, se kartbild nedan.  

 
 

Lantmäteriet vill även uppmärksamma kommunen om att delägarkresten i 

Våxtorp s:5 inte är fullständigt utredd.  

 

ÖVRIGA FRÅGOR  

De lager som redovisas i grundkartan har samma färgnyans och tjocklek som 

gränserna i plankartan, vilket gör det svårt att särskilja lagren och gränserna från 

varandra. För att göra skillnaden mellan dem tydligare kan lagren från 

grundkartan redovisas i en annan nyans, förslagsvis grå, och med tunnare linjer. 
 

Kommentar: 

x-området tas bort och ersätts med allmän platsmark gång och cykel med 

kommunalt huvudmannaskap vilket förtydligar ansvar för anläggning och 

förvaltning. 

Exploateringsavtalet ska redovisas tydligare enligt Lantmäteriets 

kommentarer. 
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Gällande den oregistrerade samfälligheten Våxtorp s:18 kommer den att tas 

bort från planområdet. En utredning av Våxtorp S:5 kommer att göras i 

samband med överlåtande av marken från privat till kommunalt 

huvudmannaskap. 

 

Kartmaterialet kommer att göras tydligare visuellt gällande färger och 

skillnader mellan olika linjer till granskningsskedet. 

 

SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER OCH STYRELSER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut  

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på föreslagen detaljplan.  

 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningarna för socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden har 

behov av nya lokaler i Våxtorps 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 har kommunstyrelsen gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 

att detaljplanelägga fastigheten Våxtorp 9:80 m.fl.  

 

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

förskola som ska ersätta Solgårdens och Bullerbyns lokaler. 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 detaljplanen 

ingår att säkerställa kommunalt huvudmannaskap på allmänna platser så som 

kringliggande gator, gång- och cykelvägar samt grönområden. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har skickat samrådsremiss till kommunstyrelsen 

angående plansamråd för del av Våxtorp 9:80 m. fl. Solgården och 

Bullerbyn, Våxtorps tätort.  

 

Samhällsutvecklingsverksamheten har inga synpunkter på föreslagen 

detaljplan.  

 

Beslutsunderlag  

Samrådshandlingar detaljplan för del av Våxtorp 9:80 m.fl.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Roland Norrman (M): Byggstart bör tidigast vara år 2026-2027 utifrån den 

säboutredning som socialnämnden upprättat. Erling Cronqvist (C) med 

instämmande av Kjell Henriksson (S): Bifall till 

samhällsutvecklingsverksamhetens förslag till beslut.  
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Beslutsgång Ordföranden ställer Roland Norrmans förslag mot Erling 

Cronqvists förslag och finner att ledningsutskottet beslutar i enlighet med 

Erling Cronqvists förslag till beslut. 

Kommentar: 

Byggnadsenheten har mottagit kommunstyrelsens yttrande vilket inte 

föranleder någon ändring av planhandlingarna. 

Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har granskat inkomna handlingar och har inga synpunkter 

på innehållet.  

 

På sidan 23 nämns att äldreboendet kräver installation av sprinkler för 

brandbekämpning. Det går att fundera om detta är rätt formulering. Sprinkler 

är ett krav i boverkets byggregler och inget från räddningstjänsten. Så länge 

man inte misstolkar formuleringen som står, behöver man inte ändra. Annars 

bör man ev. se över formuleringen. 

Kommentar: 

Formuleringen på sida 23 ses över för att minska risken för missuppfattning 

kring kraven på byggnadernas säkerhet vid brand.  

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

detaljplanelägga fastigheten Våxtorp 9:80 m.fl. Solgården och Bullerbyn i 

Våxtorps tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt 

äldreboende samt en ny förskola som ska ersätta Solgårdens och Bullerbyns 

lokaler. 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 detaljplanen ingår att säkerställa kommunalt 

huvudmannaskap på allmänna platser så som kringliggande gator, gång- och 

cykelvägar samt grönområden.  

 

I enligt med 5 kapitlet 11-17 §§ plan- och bygglagen (2010:900/2014:900) 

sänds detaljplanen ut på samråd. Samråd sker även kring gjord 

miljöbedömning som visar att planförslaget inte innebär betydande 

miljöpåverkan.  

 

Svar kan lämnas fram till och med den 6 december 2021.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända mot Plansamråd - 

Detaljplan för del av Våxtorp 9:80 m.fl. Solgården och Buller byn, 

Våxtorps tätort, men påtalar vikten av tillgång till allmänna 

kommunikationer. 

 

Nedanstående har tagits i beaktning  

      Tagits i beaktning  Ej relevant  

Likabehandlingsperspektivet   ☐     ☒ 

Medborgarlöften     ☐     ☒   
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Agenda 2030      ☐     ☒ 

Barnkonventionen     ☐     ☒ 

Dataskyddsförordningen (GDPR)  ☐     ☒  

Nationella minoriteter    ☐     ☒ 

Integrationsprogrammet    ☐     ☒ 

Kommentar: 

Byggnadsenheten har mottagit Kultur- och utvecklingsnämnden yttrande 

vilket inte föranleder ändring av planhandlingarna.   

Barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomsförvaltningen ser att ett område för skola planeras inom 

planområdet och enligt kommunens funktionsprogram för förskolor så skall 

utomhusytorna motsvara 40 kvm per barn eller totalt minst 3000 kvm.  

 

Barn- och ungdomsförvaltningen kommer följa detaljplanens fortsatta 

tidsplan samt process då det är av stor vikt för förvaltningen att en ny 

förskola byggs i Våxtorp. 

Kommentar: 

Detaljplanen har upprättats utifrån möjligheten att tillskapa utemiljö för förskolan enligt 

gällande rekommendationer från Boverket vilket är minst 40 m2/ barn, detta har bland annat 

tillgodosetts med reglering av exploateringsgraden inom användningsområdet. Den exakta 

utformningen av tomten och tillkommande byggnader avgörs i ett senare byggskede.  

Laholmsbuktens VA-nämnd 

Laholmsbuktens VA AB, LBVA, har ingen erinran angående rubricerad 

detaljplan.  

 

LBVA önskar dock framföra följande: Begreppet avlopp på sidan 26 skall 

ersättas med spill- och dagvatten.  

 

LBVA förordar infiltration ovan mark enligt nedanstående text, hämtad från 

samrådshandlingen:  

 

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. 

Kommentar: 

Avlopp på sidan 26 ändras till spill- och dagvatten enligt LBVAs önskemål.  

SYNPUNKTER FRÅN ÖVRIGA MYNDIGHETER, BOLAG OCH 
ORGANISATIONER 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda citeras nedan. Originalhandlingarna finns 

tillgängliga på byggnadsenheten. 
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Hallandstrafiken 

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

förskola i Våxtorps samhälle. Ett äldreboende utgörs ofta av en kombination 

iav 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. 

 

Busshållplats finns i direkt anslutning till solgårdens äldreboende läng med 

Kyrkvägen och trafikeras av linje 227, Våxtorp – Laholm. 

 

Utbudet på linje 227 består av 10 dubbelturer per vardag. 

 

Hallandstrafiken har inte synpunkter på planförslaget.  

Kommentar: 

Byggnadsenheten noterar att Hallandstrafiken inte har synpunkter på 

planförslaget som föranleder ändring i planhandlingarna. 

PostNord 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 

posttjänsten vilket bland annat innebär att det är PostNord som ska godkänna 

placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 

representerar PostNord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 

aktuella området. Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, 

trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. 

För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 

standardiseras. Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden 

placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus 

ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.  

 

Kontakta PostNord i god tid för dialog gällande godkännande av 

postmottagning i samband med nybyggnation och förändring av befintlig 

detaljplan.  

 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 

adressen. 

Kommentar: 

Byggnadsenheten har mottagit PostNord yttrande vilket inte föranleder 

någon ändring av planhandlingarna. 

Region Halland 

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

i plansamråd gällande detaljplan för del av Våxtorp 9:80 med flera, 

Solgården och Bullerbyn, Våxtorps tätort. Lokal nämnd Laholm har i 

uppdrag att bland annat bidra till utveckling av de samhälleliga faktorerna 
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som påverkar hälsan och en jämlik hälsoutveckling. Nämnden ska även 

bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov.  

Lokal nämnd Laholm menar att det är viktigt att ta hänsyn till att det finns 

goda förutsättningar för en social hållbarhet vid samhällsplanering. 

Nämnden betonar vikten av det hållbara samhället utifrån ett ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt perspektiv.  

 

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

förskola i Våxtorp samhälle. 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.  

 

Lokal nämnd Laholm ser positivt på att hänsyn har tagits till de sociala 

aspekterna. Nämnden vill uppmuntra till att löpande dialog förs med berörda 

målgrupper, barn och äldre, för att säkerställa att deras perspektiv hålls 

aktuella i hela processen.  

 

Det framgår av samrådshandlingarna att Solgårdens utemiljö idag utgör en 

rekreativ yta för de boende. Det framgår även att byggrätten beräknas kunna 

medföra 30-50 nya lägenheter. Lokal nämnd önskar att det förs ett 

resonemang kring tillgången till utemiljö i form av rekreativ yta för samtliga 

boende om dessa lägenheter tillkommer.  

 

I övrigt har lokal nämnd Laholm inget att erinra. 

Kommentar: 

Byggnadsenheten har mottagit Region Hallands yttrande. Resonemang kring 

utemiljöer för de boende i tillkommande lägenheter läggs till i 

planhandlingarna. Varje fastighet med boende ska innehålla en utemiljö för 

rekreation för de boende. Solgårdens utemiljö är inte allmän plats och är 

enbart till för de boendes användning. Detsamma kommer att gälla det nya 

äldreboendet. 

Södra Hallands Kraft El 

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

plansamråd (var vänliga notera att när det gäller gas inom området så svarar 

vår gasavdelning).  

 

Vi konstaterar att det finns med ett E-område för vår nätstation med plats för 

ett framtida nätstationsbyte enligt tidigare överenskommelse samt u-område 

för bl.a. kablar vilket är bra. 

Kommentar: 

Byggnadsenheten har mottagit Södra Hallands Krafts yttrande som inte 

föranleder någon ändring av planhandlingarna. 

TeliaSonera Skanova Access 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet  
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Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 

nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 

samband med flyttning.  

 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för 

att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 

åtgärden även bekostar den.  

Kommentar: 

Byggnadsenheten har mottagit Skanovas yttrande som inte föranleder några 

ändringar i detaljplanen. 

SYNPUNKTER FRÅN INTRESSEFÖRENINGAR 

Våxtorps Byalag 

 

Vi är inga fastighetsägare i området, men som förening med omsorg för 

Våxtorp hela utveckling vill vi ge några kortfattade synpunkter på 

detaljplanen.  

För det första ser vi mycket positivt på idén om att bygga förskola och 

äldreomsorg i anslutning till varandra. Vinsterna av detta är både sociala och 

ekonomiska.  

 

För det andra är det mycket angeläget att inte dra ut på ärendet för länge. 

Behovet av ny förskola är överhängande och det vore olyckligt för byns 

utveckling om gamla Solgården ska stå övergivet och öde en längre tid.  

 

För det tredje är vi tveksamma till byggandet av fler bostäder vid Södra 

Musikvägen. Vi förstår behovet av att förtäta, men att bygga bostäder här 

kan ställa till problem för en eventuell framtida utveckling av 

Våxtorpsskolan. Redan i dag vittnar många om att det är ont om 

parkeringsplatser och mycket trafik på denna gata. Behovet av parkeringar 

finns även kvällstid eftersom ambitionen med biblioteket är att det ska vara 

aktiv mötesplats.  

 

Om bostäderna enligt planen byggs vid Musikvägen ska dessa i så fall vara 

servicebostäder så att kopplingen till äldreomsorgen finns, men det är ändå 

vår mening att servicebostäder i stället kan byggas på annan mark i närheten 

så att vi inte sätter i käppar i hjulen för utvecklingen av skolan.  

 

För övrigt kan vi även hänvisa till Våxtorps Byalags syn på ärendet i den 

skrivelse vi skickade till kommunen 27 oktober. /Våxtorps Byalag 

Kommentar: 

Uppskattad trafik fram till 2040 visar att den tillkommande trafiken i 

området inte kommer att öka till en grad som skulle vara ohållbar sett till 

antal parkeringsplatser eller vägarnas kapacitet. Parkeringsplatser ska som 

regel anordnas inom den egna fastigheten och inte på gatumark. 

 

Det bedöms som ett effektivt markutnyttjande att ha ytterligare bostäder 

inom området då det redan finns bostäder längs Södra Musikvägen.  
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Detaljplanen möjliggör för bostäder som både kan byggas med utökad 

tillgänglighet riktade till äldre, eller som standardlägenheter. Det är det 

kommunala bostadsbolaget som avgör lämplig målgrupp för de 

tillkommande bostäderna.  

 

Det finns i dagsläget inget uttalat behov av ytterligare mark för 

skolverksamheten i Våxtorp. 
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SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda sammanfattas nedan, originalhandlingarna 

finns tillgängliga på Byggnadsenheten. 

Fastighetsägare till Våxtorp 9:45 

Hejsan!  

Här vill jag meddela mina synpunkter på er detaljplan ang Våxtorp 9:80 

Bullerbyn och Solgården.  

1. Vägen som ingår på våxtorpsskolan behöver göras enkelriktad. Det är en 

trafikfara med bussar, tunga leveransfordon, sopbilar, som kör på båda håll 

och möts samtidigt som föräldrar som hämtar och lämnar på båda hållen. 

Ingen kan vända och barnen springer utmed och mellan bilarna.    

2. Parkeringsplatser. Det finns redan ont om dem så ni behöver utöka dem när ni 

bygger för att bli av med det befintliga problemet också och att de boenden 

inte får sina egna parkeringsplatser om personal/föräldrar tar de platserna.  

3. Cykelvägarna behöver ses över, utanför Kyrkvägen 4, 6, 8 är den alltid grusig 

pga dagvatten avrinning och den efterhålls inte rejält. Det är stolpar som inte 

tagits bort som sticker upp ur marken.  

4. Se över trafiksituationen och hur man kör in och vänder på 

förskolan/äldreboendet.  

5. Bygger man nya lägenheter behöver ni se över skolan och dess lokaler 

samtidigt. Inte bygga lägenheter utan använda den till ny/utbyggd skola. 

belysningen befintlig och inte befintlig på och inom det blåa området.    

6. Gång och cykelväg utmed väg 115 för att knyta an utfart cykelvägen till 

genvägen.    

7. Cykelvägen från Kyrkvägen‐115 är inte anpassad för cykling och barnvagnar. 

Då väljer de att gå på vägen. 

Kommentar: 

1. Kommunen vidarebefordrar dessa synpunkter till Kommunfastigheter i 

Laholm AB som har rådighet över skolområdet. Våxtorps skola ingår inte i 

planområdet för detta planförslag. 

2. Grunden för parkeringsplatser är att de ska anordnas inom den egna 

fastigheten och inte belasta det allmänna gatunätet. De föreslagna nya 

bostäderna inom planområdet ska tillgodose sitt parkeringsbehov inom den 

egna fastigheten. Parkeringsplatser för skolans ändamål ska tillgodoses inom 

skolfastigheten.  

3. I samband med detaljplanen kommer kommunen att överta 

huvudmannaskapet för gatorna inom planområdet. Det innebär att vi har 

möjlighet att sköta och underhålla gatorna på ett ändamålsenligt sätt. 

Trafiksäkerheten längs hela Kyrkvägen kommer att ses över i samband med 

detaljplanen.  

4. I samband med detaljplanen har Laholmshem tagit fram en förstudie för en ny 

byggnad för äldreboende/förskola, i denna ingår att se över lämplig 

hantering av varuintag och liknande till de nya verksamheterna. Detta 

regleras inte i detaljplanen, utan flera olika angöringar till området 

möjliggörs.  

5. Belysning inom området för en ny förskola och äldreboende kommer att ses 

över i samband med att en ny byggnad utformas. En god belysning i detta 
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område är av mycket stor vikt då målgruppen för verksamheterna in området 

är barn, unga och äldre, för vilka trygghetsaspekter är av hög prioritet.  

6. Området längs väg 115 ingår inte i planområdet. Byggnadsenheten tar med 

sig synpunkterna till kommunens trafikplanerare.  

7. Gång- och cykelvägen mellan Kyrkvägen och väg 115 ingår i planområdet 

som en allmän plats som kommunen har för avsikt att ta över 

huvudmannaskapet för. Det innebär att vi har rådighet över gatans 

utformning, skötsel och underhåll. Gata- och driftenheten har för avsikt att 

rusta upp gång- och cykelvägen.  

 

Trafiksituationen kring skolan är något som är viktigt att ta hänsyn till då det 

påverkar säkerheten för de som rör sig till och från skolan. Detsamma gäller 

för säkra vägar till och från skolan för barn att använda. Då skolan och det 

nya äldreboendet skapas kommer hänsyn tas till att trygga trafiksituationen.  

De kringliggande vägarna inkluderas i detaljplanen för att föra in dem under 

kommunalt huvudmannaskap.  

Höks Pastorat 

Förslaget till ny detaljplan för Våxtorp 9:80 m.fl gränsar till Svenska 

kyrkans fastigheter i Våxtorp och berör vår verksamhet där. Men anledning 

av detta vill pastoratet lämna yttrande över planförslaget pga. följande 

grunder:  

- Trafikflödet för nybygget får ej hindra kyrkans verksamhet. Varken 

bilister, cyklister eller gående får hindras av trafik till/från den planerade 

förskolan.  

- Antalet parkeringsplatser för kyrkan får ej heller påverkas  

- Man skall kunna förflytta sig från kyrkan till församlingshemmet på ett 

säkert sätt - Ett övergångställe och/eller farthinder bör tillföras  

- Nybygget får varken inkräkta på säkerheten för personer eller den 

fungerande trafiksituationen 

Kommentar: 

Den tillkommande trafiken vid utbyggt område väntas inte bli så stor att den 

påverkar svenska kyrkans verksamhet i området. Längs med den nya 

fastigheten för ett nytt äldreboende/förskola planeras en gång- och cykelväg 

som löper parallellt med Kyrkvägen, denna ansluter till Björbäcksvägen i 

norr och möjliggör därmed en överfart till kyrkan. Längsmed denna kommer 

det även att finnas parkeringsplatser. Björbäcksvägen är en statlig väg som 

sköts och underhålls av Trafikverket. Möjligheten att anordna överfart över 

vägen beslutas därmed av Trafikverket, kommunen vidarebefordrar frågan.  

Fastighetsägare till Våxtorp 9:33 

Önskar framföra följande synpunkter  

 

1,  Att uppföra och tränga in flerbostadshus i detta område låter inte alls 

genomtänkt. Låt det förbli skola, dagis, ålderdomshem och 

pensionärsbostäder samt parkeringsplatser och utemiljöer till dessa 

verksamheter. Skolan behöver redan idag mer parkeringsplats och 

Björbäcksvägen/Kyrkvägen är redan belastad med för mycke trafik. Måste 

det byggas flerbostadshus i Våxtorp finns det tillgänglig tomtmark på 

Genvägen 1.  



 16 

 

2, Trafiken på Björbäcksvägen/Kyrkvägen får inte ökas pga av denna 

byggnation. Vi har redan mycket trafik med bussar, hästsläp till ridbanan, 

stora traktorer, lastbilar och inte minst lärare, skolpersonal, föräldrar till 

dagis och skola. Barn från Björbäck/Kärr cyklar denna väg till skolan. De 

äldre är ute och går med sina rullatorer till Kyrkan. Det är många som 

dagligen cyklar och promenerar på dessa vägsträckor som saknar vägren. 

Förslag: Gamla lekis rivs och blir parkeringsplats till skola, dagis och 

ålderdomshem. Denna parkeringsplats blir en sammanhängande 

parkeringsplats och personalparkering som sträcker sig mellan 

Björbäcksvägen och Södra musikvägen. Utfarter till båda vägarna. 

Huvudentren flyttas till östra sidan, dvs mot Brassbandsvägen och den nya 

sammanhängande parkeringen.  

 

3. Varför inte placera ålderdomshemmet i huskroppen mot kyrkan och dagis 

mot skolan.  

Kommentar: 

Uppskattad trafik fram till 2040 visar att tillkommande trafik i området inte 

kommer att ha negativ påverkan på området sett till gatans kapacitet eller 

parkeringsmöjligheter.  

De verksamheter som föreslås inom planområdet finns på plats redan idag. 

Dock är det viktigt att se till att trafiksituationen kring förskola och 

äldreboende är säkra för de människor verksamheterna riktar sig åt. Speciellt 

som det är barn och äldre människor det handlar om. 

Parkering är något som kommer att tillkomma för de boende och 

verksamheterna inom dessas fastigheter och ska därför inte påverka 

parkeringsbeståndet i närområdet.  

  

Fastighetsägare till Våxtorp 9:148 

En tanke jag har är att ni ska vända på de så att förskolan är närmst byn och 

äldreboendet är närmst kyrkan. Detta tycker jag för att förskolan ska komma 

bort från så mycket trafik som möjligt.   Vad är tanken med skolgården om 

inte de nya bygget blir av?  

Kommentar: 

Detaljplanen möjliggör för olika utformningar inom fastigheten för skola 

och vård och specificerar inte orientering av verksamheterna inom denna. I 

detaljplanen möjliggörs en långsiktig utveckling av Våxtorp med ett brett 

användningsområde som kan anpassas efter behovet på orten eller i 

kommunen.  

Synpunkterna på orientering vidarebefordras till Laholmshem som driver 

förstudien för ny byggnad.  

 

Fastighetsägare till Kyrkvägen 9:150 

Hej!  

Synpunkter på nybygga av äldreboende och förskola i Våxtorp.  

 

Tänk på detta innan bygget startar 
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- Bygg ej äldreboende i 2 våningar ingen bra lösning för äldre. (Har 

arbetat inom äldrevården i många år.) 

- Bygg ej förskola i 2 våningar inget bra för små barn. Har erfarenhet. 

- Bygg inget hyreshus använd tomten till grönområde eller parkering till 

befintliga byggnader, råder brist redan idag. 

Kommentar: 

För att kunna erbjuda den service som krävs i en växande kommun så måste 

äldrevården byggas ut, vilket för Våxtorp sker i denna detaljplan. Detta 

kombineras med problematiken att inte ta mer jungfrulig mark i anspråk. 

Lösningen ligger då i att bygga mer på höjden på de platser som redan är 

ianspråktagna, men att göra detta väl och anpassat till de specifika 

förutsättningar som finns på platsen och den målgrupp byggnaden är avsedd 

att passa. Ytterligare volymstudier på byggnaderna har genomförts inför 

granskning för att säkerställa detta. 

 

Den tillkommande bebyggelsen kommer att tillhandahålla den tillkommande 

parkeringen för verksamheterna och de boende i området. Knyts förskolan 

och skolan samman bättre med befintliga cykelvägar kan förhoppningsvis 

trafiken minska ytterligare i detta område, vilket ytterligare skulle förbättra 

trafiksituationen.  

 

ÖVRIGA SYNPUNKTER 

SAMMANFATTNING 

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

• Avsnittet om naturmiljö kompletteras enligt Länsstyrelsens kommentar. 

• En volymstudie avseende den nya bebyggelsens höjd och påverkan på 

kulturmiljön kommer att genomföras. 

• Beskrivna förhållanden för gemensamhetsanläggningar och väghållarskap 

kommer att korrigeras. 

• Planområdets tidigare x- områden kommer att tas bort och ersättas med gång- och 

cykelväg inom allmän plats gata, resonemang kring detta.  

• Markägoförhållanden ska redovisas tydligare i planbeskrivningen. 

• Exploateringsavtalet ska redovisas tydligare enligt Lantmäteriets kommentar. 

• Ett förtydligande läggs till under genomförandebeskrivning om att en utredning av 

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

marken från privat till kommunalt huvudmannaskap. 

• Resonemang kring utemiljöer för de boende i tillkommande lägenheter läggs till i 

planhandlingarna enligt Region Hallands önskemål. 

• Resonemang kring skyddsavstånd för magnetfält kring transformatorstationer 

läggs till. 

• Avlopp på sidan 26 ändras till spill- och dagvatten enligt LBVAs önskemål. 

• Formuleringen på sida 23 ses över för att minska risken för missuppfattning kring 

kraven på byggnadernas säkerhet vid brand.  
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Plankartan föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 

• Kartmaterialet kommer att göras tydligare visuellt gällande färger och linjer. 

• x-område ersätts med allmän plats gata med precisering på gång- och cykelväg. 

• Den outredda fastigheten Våxtorp S:18 tas bort från planområdet. 

Inventeringar och utredningar som föreslås är: 

• Volymstudie för att avgöra den nya bebyggelsens påverkan på kulturmiljön runt 

planområdet. 

 

NAMNLISTA  

Följande berörda har inte fullt ut fått sina synpunkter tillgodosedda. 

 

Fastighetsägare till Våxtorp 9:150 – tomten för flerbostadshusen kommer inte att 

användas för parkering eller grönområde. 

 

Fastighetsägare till Våxtorp 9:45 – vägen som går in på Våxtorpsskolans område 

ligger utanför planområdet och kan ej påverkas i denna detaljplan. 

 

Sakägare (enl. fastighetsförteckning)  

Fastighetsägare till Våxtorp 9:45 

Fastighetsägare till Våxtorp 9:148 

Fastighetsägare till Våxtorp 9:33 

Fastighetsägare till Kyrkvägen 9:150 

Höks Pastorat 

Allmänhet  

Våxtorps Byalag  

 
 
 
 
 
 
 
 

LAHOLM 2022-03-25 
 

 

 

Mikael Lennung     Rebecka Palmqvist 

Plan- och exploateringschef   Planarkitekt  

 

 

 

 


