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Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige den 30 augusti 2016. Beslutet vann laga 
kraft den 23 september 2016. 
 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

Bakgrund   
Den 25 juni 2013 antog kommunfullmäktige en utvidgad detaljplan för Hiskullens 
industriområde. Del av den nu gällande detaljplanen behöver ändras för att skapa mer 
ändamålsenlig kvartersmark för industri och för att gatuföringen ska bli genare.   
Detta får också ses som främjande av Hishults utveckling, att det tillåts fler verksamheter i 
området. Inom det aktuella planområdet har gator och VA ännu inte byggts ut.   
 
Planändring under genomförandetid 
Planförslaget innebär att del av den nu gällande detaljplanen för området ändras under 
pågående genomförandetid. Ny detaljplan behöver tas fram på grund av nya förhållanden av 
stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid den tidigare planläggningen. Ändringen 
avser en mer ändamålsenlig utformning av kvartersmark och allmän plats (gata).  
 
Syfte  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny industrimark och industrigator.  

Enkelt planförfarande 
Planförslaget bedöms kunna hanteras med enkelt planförfarande då förslaget på ny kvarters-
indelning och sträckning av industrigata inte bedöms som en avsevärd förändring i för-
hållande till den nu gällande detaljplanen, som medger samma ändamål men med en annan 
utformning. Planförslaget övergår till normalt planförfarande eftersom det inte bereddes 
tillfälle för godkännande. 

Huvuddrag 
Planförslaget innebär att ett cirka 31 700 kvm stort område planläggs för industri, kontor, 
lager och detaljhandel med sällanköpsvaror. Inom planområdet möjliggörs också naturområde 
med dagvattendamm. Kvarterens totala storlek inom planområdet är cirka 24 000 kvm. 
Naturområdena utgörs totalt av cirka 3700 kvm. 
 
PLANDATA  

Lägesbestämning  
Planområdet är beläget i den västra delen av Hishults samhälle och inom industriområde, 
cirka 18 kilometer sydöst om Laholm. I norr gränsar planområdet till industrimark vid 
Västergårdsvägen. I öster finns även där industrimark. I söder och väster gränsar området till 
jordbruksmark. 
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Karta över det aktuella planområdet. Den rödstreckade linjen markerar planområdets omfattning. 
 

 

Areal och markägoförhållanden 
Planområdet omfattas av cirka 31 700 kvm mark och utgör del av fastigheten Hishult 2:40, 
denna fastighet ägs av Laholms kommun. 
 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Kommunens mål och vision 
Laholms kommuns vision lyder: I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid. 
Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling. Planförslaget bedöms uppfylla 
kommunens mål och visioner då det möjliggör tillväxt och därmed fler arbetsplatser i Hishult. 

Översiktliga planer 
I Laholms kommuns översiktsplan Framtidsplan 2030, antagen av kommunfullmäktige 2014-
01-28, är Hishult redovisat som ett naturskönt beläget samhälle med historiska och kulturella 
värden. Med hänsyn till befolkningsunderlaget har samhället en förvånansvärt god servicenivå 
med bland annat två gästgiverier, butiker och bank. 
I ortens västra delar finns planlagt men ännu inte utbyggt område för verksamheter. Detta 
område föreslår man ska utökas ytterligare söderut utmed Nordanåvägen. 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen. 
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Översiktlig karta över framtida markanvändning enligt ”Framtidsplan 2030, Översiktsplan för 
Laholms kommun”. Aktuellt planområde markerat med rödstreckad linje.   

 

Detaljplaner och förordnanden  
Planområdet omfattas idag av Detaljplan för Hishult 2:40 med flera, Hiskullens 
industriområde (06-23, laga kraft 2013-07-18). Det aktuella planförslaget kommer, när det 
vinner laga kraft, att ersätta delar av den nu gällande detaljplanen.    

Kommunala beslut i övrigt 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-11 att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att 
ändra Detaljplan för Hiskullens industriområde, Hishult 2:40 med flera i syfte att skapa mer 
ändamålsenliga tomter för verksamheter i planområdet. 

Program för planområdet 
Planprogram har inte upprättats eftersom planförslaget är förenligt med översiktsplanen. 

Riksintresse 
Det finns inget riksintresse inom eller i anslutning till planområdet. 

Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken år 
1999 med syfte att reglera utsläpp som kan ha skadliga effekter för människor och/eller 
naturen. En miljökvalitetsnorm kan anges som en halt, ett värde eller alternativt med en 
beskrivande text och omfattas av ett tidskrav då normerna ska vara uppfyllda. Idag finns 
miljökvalitetsnormer för vatten, luft, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.  
Dagvattnets påverkan på Smedjeåns status beskrivs i kapitlet teknisk försörjning angående 
dagvatten. Planförslaget innebär att verksamheter inte får vara störande för omgivningen. 
Förändringen av vägnätet förändrar inte bullerstörningar för omgivningen. Planbestämmelse 
angående störningsskydd anges på plankartan.   
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Strandskydd 
Planområdet omfattas inte av strandskydd.  
 
 
BEHOVSBEDÖMNING ENLIGT MILJÖBALKEN (1998:808) SAMT  
PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900)  
 
Behovsbedömning 
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program, plan- och bygglagen 
(2010:900), 4 kapitlet § 34 och miljöbalken (1998:808), 6 kapitlet § 11, ska kommunen 
genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner som kan medföra betydande 
miljöpåverkan, såväl positiv som negativ. Som stöd för kommunens ställningstagande att 
planens genomförande medför betydande miljöpåverkan, görs en behovsbedömning. Om 
behovsbedömningen visar på att planen medför en betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning göras i form av en miljökonsekvensbeskrivning. Där identifieras, beskrivs 
och bedöms den betydande miljöpåverkan.  

 ▫ Ställningstagande  
Ett genomförande av planen har ingen påvisbar negativ effekt på miljö, hälsa eller 
hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. Då planen inte påverkar riksintressen 
och har anpassats för att inte motverka miljökvalitetsnormer för vatten eller buller, bedöms 
planen inte medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget medger inga avsevärda 
förändringar från den nu gällande detaljplanen som också medger industri. Denna detaljplan 
innebär i stort endast ny utformning av gator och kvarter. Med hänsyn till ovanstående 
bedöms ingen miljökonsekvensbeskrivning vara aktuell. 

 ▫ Natur- och kulturvård 
Planområdet omfattas inte av riksintresse för natur- eller kulturvård. 

 ▫ Rekreation och friluftsliv 
Planområdet berörs inte av riksintresse för rekreation och friluftsliv. 

 ▫ Hälsa och säkerhet 
Planområdet omfattas inte av riksintresse för hälsa- och säkerhet. 

 ▫ Mark, vatten och miljö 
Åkermark blir industrimark. Infiltration och fördröjningsdamm medför en renande effekt på 
dagvatten före utsläpp i Smedjeån. Dagvattnets påverkan på Smedjeåns status beskrivs under 
Teknisk försörjning och dagvatten. 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  
 
Natur 
▫ Mark och vegetation 
Inom planområdet finns en fastighet med några äldre uthus, denna kringgärdas av gles 
trädvegetation. Fastigheten har förvärvats av Laholms kommun och ingår i industrimarken.  
I övrigt består området av öppen ängsmark. 
 
 ▫ Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden 
Av tidigare geotekniska undersökningar framgår att marklagren i huvudsak består av morän.  
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Mot denna bakgrund görs bedömningen att geotekniska förhållanden inte utgör hinder för 
planerad bebyggelse. Byggnader och anläggningar bedöms kunna grundläggas direkt på 
mark. I de lägst belägna delarna kan det finnas jordmassor som erfordrar utgrävning och 
återfyllnad av andra massor.  
   
▫ Fornlämningar 
Länsstyrelsen beslutade 2012-09-25 om Särskild arkeologisk utredning inför detaljplan del av 
Hishult 2:40, Hishults socken, Laholms kommun. Utredning har gjorts av Kulturmiljö 
Halland och den visar att inga lämningar som föranleder krav på ytterligare arkeologiska 
insatser har framkommit. Länsstyrelsen meddelar att inga hinder föreligger ur arkeologisk 
synpunkt för att det berörda området kan tas i anspråk för avsett ändamål. 

 ▫ Förorenad mark 
Åkermark blir industrimark. Infiltration och fördröjningsdamm medför en renande effekt på 
dagvatten före utsläpp i Smedjeån. 

 ▫ Risk för skred/höga vattenstånd 
Risk för skred: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB 2009-6444) har under-
sökt bebyggda områden i Laholms kommun. Området utmed Smedjeån i Hishult bedöms inte 
utgöra något riskområde. Planområdet är beläget på marknivån cirka +85,0 till +90,0. 

 ▫ Risk för översvämning: Vattenytan på Smedjeån observerades till nivån +78,3 (augusti2012) 
och befintlig närliggande anlagd marknivå inom Hishult 2:46 till nivån +81,7. Inga historiskt 
kända observationer vittnar om översvämningar i nivå med befintlig anlagd marknivå.   
Dagvatten inom kvartersmark ska förebygga översvämning på grund av kraftig nederbörd. 

 ▫ Radon  
Marken i Laholms kommun är generellt klassad som lågradonmark och planområdet bedöms 
inte medföra risk för förhöjda radonhalter. Luften i mark har dock alltid så hög radonhalt att 
halten inomhus kan bli för hög. 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. 

Bebyggelseområden 
▫ Bostäder 
Avstånd från det aktuella planområdet till närmaste bostäder är ca 200 meter.  
 
▫ Arbetsplatser  
Fler arbetsplatser skapas genom detaljplanen. 
 
▫ Skola 
I Hishults samhälle finns Hishultsskolan F-6, cirka en kilometer från planområdet. 
 
▫ Offentlig och kommersiell service 
Offentlig och kommersiell service finns inom en kilometer från planområdet. 

 
▫ Tillgänglighet 
Genom ny vägdragning inom planområdet förbättras tillgängligheten.  
 
▫ Kulturmiljö/fornlämningar 
Inför planläggning av gällande detaljplan beslutade Länsstyrelsen 2012-09-25  
om Särskild arkeologisk utredning inför detaljplan del av Hishult 2:40, Hishults socken,  
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Laholms kommun. Utredning har gjorts av Kulturmiljö Halland och den visar att inga 
lämningar som föranleder krav på ytterligare arkeologiska insatser har framkommit. 
Länsstyrelsen meddelar att inga hinder föreligger ur arkeologisk synpunkt för att det berörda 
området kan tas i anspråk för avsett ändamål. 

▫ Industriverksamhet 
Bebyggelseområdena har utformats så att tomterna kan anslutas till allmän VA-anläggning 
med självfall. Med hänsyn till tillgången på rent vatten kan området inte etableras av industri 
som kräver stor vattenförbrukning. Den allmänna matarledningen har dimensionen 63 mm 
vilket bör uppmärksammas vid dimensioneringen av eventuella interna 
brandsläckningssystem.  

Planförslaget innebär utvidgning av nuvarande industriområde med verksamhet av sådan art 
att närliggande bostadsbebyggelse inte störs. Planbestämmelserna medger industri, kontor, 
partihandel, lager och detaljhandel med sällanköpsvaror. Bilar, färg, möbler, elektronik, bygg- 
och vitvaror är exempel på sällanköpsvaror. 

Tomtstorleken har inte reglerats i detaljplanen. Byggnadshöjden föreslås till 8,0 meter. 
Byggnader skall placeras minst 6,0 meter från tomtgränsen, där det inte är prickmark. 
Prickmarken är 10 meter mot gata och 6 meter mot natur. Större delen av planområdet har 
sådan beskaffenhet att infiltration av dagvatten är möjlig. Denna möjlighet skall tillvaratas vid 
tomtens utformning. Dagvatten ska fördröjas inom fastigheten, se mer information under 
Teknisk försörjning och dagvatten. 
 
Typ av industriell verksamhet  
Befintlig industri i Hishult är kopplad till tätortens förutsättningar som innebär att transport-
möjligheterna är begränsade utan järnväg och endast med mindre vägar.  
Räddningstjänsten har längre insatstider än på andra orter och vattentillgången är begränsad. 
Därmed finns det inget som tyder på att tillståndspliktig verksamhet skulle söka sig till orten. 
Om detta ändå skulle bli aktuellt så skall platsens lämplighet bedömas.  
Störningar på omgivningen skall prövas och lämpliga skyddsavstånd och försiktighetsåtgärder 
arbetas fram. Detaljplanen reglerar även högsta tillåtna bullernivå för verksamheterna vilket 
minimerar risken för bullerstörningar. Läs mer om detta under rubriken störningar. 

Friytor 

▫ Naturmiljö 
Naturområden finns i planområdets norra och södra del. Ingen del av området finns med i 
Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper eller område med särskilda naturvärden. Inom 
området finns inga kända rödlistade arter. Planen innebär att en dagvattendamm ska byggas  
vilken kan gynna växt- och djurlivet. 

Vattenområden 

 ▫ Strandskydd  
Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

Gator och trafik 

 ▫ Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 
Industriområdet angörs via Västergårdsvägen och Slätthultsvägen. Gatornas placering har 
anpassats med hänsyn till tomternas möjlighet till anslutning av allmän VA-anläggning. 
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Gatorna utformas med körbana och motveck för vattenavrinningen. Före utsläpp till Smedjeån 
kommer dagvatten från nyanlagda gator att ansluta via lokal infiltration och/eller 
fördröjningsdamm inom planerat naturområde. Slätthultsvägen är en mindre väg som används 
av fastigheter belägna väster om planområdet. Gatan har fått en något annorlunda sträckning 
då större delen av den ingår i industrimarken. Nya delen av Slätthultsvägen sammanbyggs 
med Västergårdsvägen. Därmed möjliggörs rundkörning.  

 Det krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten enligt 39 § väglagen (1971:948) om 
körvägsanslutning till allmän väg behöver ändras. Väghållningsmyndigheten bedömer om det 
är lämpligt med hänsyn till trafiksäkerheten och framkomligheten på den allmänna vägen.  

 ▫ Kollektivtrafik 
Hishult trafikeras av Hallandstrafikens busslinje 228, Laholm-Ysby-Hishult, Hishult-Ysby-
Laholm. Närmaste busshållplats finns i korsningen Nordanåvägen – Markarydsvägen, 
busshållplats Hishult Timmerbacken. Avståndet mellan busshållplatsen och planområdet är 
cirka 500 meter. Kollektivtrafiken bör utvecklas. 

 ▫ Parkering 
Parkering anordnas inom respektive verksamhet. 

Störningar 
Inom användningsområdet Industri får verksamheter inte vara störande för omgivningen. 
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller får inte överskridas vid plangräns: 50 dBA dag (06-18); 
45 dBA kväll (18-22) samt lör, sön- och helgdag (06-18); 40 dBA natt (22-06). 

Teknisk försörjning 

 ▫ Renvatten, spillvatten och dagvatten 
Ren- spill och dagvatten inom planområdet kan anslutas till allmänna ledningar. 
 
Renvatten 
Området kan anslutas till befintlig allmän huvudledning vid Nordanåvägen (väg 513) samt 
Västergårdsvägen. Dimension och kapaciteten i anslutande huvudledning är begränsad till 
dimension 63 mm. Detta innebär att verksamheter med stor vattenförbrukning inte kan 
etableras i området utan särskilda brandtekniska åtgärder, se vidare under 
brandvattenförsörjning. 
 
Dagvatten  
Förutsättningen för dagvattenhantering inom planområdet är att minst bibehålla den eko-
logiska statusen i Smedjeån. VISS (Vatten Informations System Sverige) redovisar för 
Stensån en måttlig ekologisk status och en god kemisk status. Principen för dagvatten-
hantering inom nyanlagda gator och utökade verksamhetsområden är lokal infiltration  
och /eller uppsamling i översilningsytor och fördröjningsdamm. Utlopp sker via breddning till 
dagvattenledningar inom befintligt verksamhetsområde. Redovisade dagvattenhantering gyn-
nar den biologiska mångfalden och en renande effekt erhålles i Smedjeån. Dagvatten skall 
fördröjas inom kvartersmark, fastigheten bör släppa ut 1,5 liter/sekund och hektar. 25 % av 
fastigheten ska vara genomsläpplig för infiltration av dagvatten. 
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Brandvattenförsörjning 
Vatten för brandsläckning kan tillhandahållas till området genom kombinationer av följande: 

a. Befintliga brandposter finns inte enligt LBVA.  
b. Tank- och släckbilar bedöms kunna användas och kontinuerligt leverera cirka 

600 l/min. Det finns lämplig tankplats vid bron över Smedjeån. 
c. Öppet vattentag finns cirka 300 meter vid Smedjeån norr om planområdet och bedöms 

kunna leverera cirka 1000 l/min. 

Kombination av a till c gör att tillgängligt vatten för brandsläckning är cirka 1600 l/min. 
Enligt dokumentet Trygghet och säkerhet i Laholms kommun, handlingsprogram 2016-2020 
är detta tillräckligt för så kallad B2-bebyggelse med normal brandbelastning (brandsäkra 
byggnader utan större upplag av brännbart material). Vid bebyggelse med högre 
brandbelastning kan brandtekniska åtgärder behövas. Vilka brandtekniska åtgärder som 
behöver regleras i bygglovsskedet. Befintligt vattenledningssystem har låg kapacitet som är 
begränsat till dimensionen 63 mm.  
 
▫ El och bredband 
Södra Hallands kraft ekonomisk förening ansvarar för eldistributionen. Inom området finns 
bland annat anläggningar i mark och om dessa måste flyttas bekostas flytt av exploatören. 
Kabelförläggningen för elkraft och eventuellt andra ledningar vill Södra Hallands Kraft (EL) 
utföra på terrassnivå så de önskar att bli kallade till eventuella planeringsmöten i ett tidigt 
skede. 
 
▫ Optokablar (bredband) 
Svenska Stadsnät AB har anslutit fiber och kabelskåp till industriområdet. 
 
▫ Värme  
Värme anordnas av respektive verksamhet. 
 
▫ Avfall  
Avfall ska hanteras enligt kommunens gällande föreskrifter för avfallshantering. 
 
Sociala aspekter 
 
▫ Trygghet och säkerhet 
En bebyggelseutveckling kan vara positiv ur ett trygghetsperspektiv. Belysning och att fler 
människor rör sig i området kan bidra till en tryggare känsla för dem som går och cyklar. Med 
tanke på att aktuellt planområde ianspråktar tidigare obebyggd mark kommer denna positiva, 
men eventuella effekt inte nödvändigtvis att synas i det nya industriområdet. Sammantaget 
kan dock mer trafik och rörelse genereras på befintliga vägar som idag försörjer till exempel 
det befintliga industriområdet och ovannämnda effekt kan kanske uppstå på dessa platser. 
Industriområden i sig kan bidra till en otryggare känsla: stora byggnader i ett omänskligt  
skal och hårdgjorda ytor. Förutsatt att ingen verksamhet i området även bedrivs nattetid, till 
exempel med nattskift, kan området dessutom vara tomt på människor under dygnets mörka 
timmar. Det är viktigt att området uppförs med belysning och med busshållplats på nära 
avstånd.  
 
▫ Jämställdhet 
Planförslaget skapar möjlighet till nya arbetsplatser. Alla kan ta sig till området, både bilburna 
och de som går/cyklar. Män som kvinnor kan jobba i det nya verksamhetsområdet. 
Naturområde tilltalar alla kön. Men ett industriområde kan skapa otrygga miljöer och ofta är 
det kvinnor som känner sig otryggare än män, till exempel om de ska gå hem från jobbet på 
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kvällen. Därför är det viktigt med bland annat belysning och med busshållplats på nära 
avstånd. 
 
▫ Barn- och äldreperspektivet 
Industriområden skapar fler arbetstillfällen vilket gynnar barnfamiljer och barnen som 
kommer att behöva jobb i framtiden. Finns det jobb i Laholms kommun behöver invånarna 
nödvändigtvis inte flytta. Likaså möjliggör det att fler pendlar/flyttar till Laholm. Berörda och 
allmänheten kommer att få möjlighet att ta del av de planhandlingar som har upprättats och få 
tillfälle att yttra sig i ett samråds- och granskningsskede. Därmed blir alla åldersgrupper 
automatiskt informerade.  

 

  GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR  

Tidplan 
Planen hanteras med normalt planförfarande och ska efter samråds- och granskningsskede 
antas av kommunfullmäktige. 

 
Samråd  november/december 2015 
Granskning  april 2016 
Antagande  juni 2016 
Laga kraft  augusti 2016 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning 
Kommunen ansvarar och bekostar upprättande av planförslaget samt genomförande av allmän 
platsmark. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Kommunen är huvudman för dricks-, spill- 
och dagvatten. Planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för dagvatten. 
 
Avtal 
Inget exploateringsavtal krävs för planens genomförande. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  

Fastighetsrättsliga konsekvenser för berörda fastigheter 
 

 
Fastighet Åtgärd Kostnader Ansvar 

Hishult 2:40 Avstyckning av 
verksamhetstomter 

Kostnader för 
lantmäteriförättning 
utgår i samband med 
fastighetsreglering.  

 
Laholms kommun 

 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm 
Avstyckning av industritomter kommer att ske i takt med att intressenter finns och att mark 
säljs. Slättshultsvägen, vad gäller den del som ligger inom planlagt område, kommer att 
ombildas till allmän gata genom lantmäteriförrättning. Slättshultsvägen är idag en enskild väg. 
Den delen av samfälligheten Hishult S:137 som är belägen inom planområdet avses överföras 
till kommunens fastighet Hishult 2:40 genom fastighetsreglering. 
 
 
EKONOMISKA FRÅGOR  

Planekonomi 
Kostnad för iordningställande av allmän platsmark för hela Hiskullens industriområde 
uppskattas till cirka 3,5 miljoner kronor. 

Inlösen, ersättning 
Ingen intrångsersättning eller inlösen är aktuell. 
 
 
TEKNISKA FRÅGOR  

Tekniska utredningar 
Geoteknik 
Av tidigare geotekniska undersökningar (detaljplan 06-12), byggnadsplan för Hiskullen, 
Hishult 38:1, fastställd 1980-02-02, framgår att marklagren i huvudsak består av morän.  
Eventuella kompletterande undersökningar får avgöras i samband med markförsäljning. 
 
Arkeologisk utredning 
Inför planläggning av gällande detaljplan beslutade Länsstyrelsen beslutade 2012-09-25 om 
Särskild arkeologisk utredning inför detaljplan del av Hishult 2:40, Hishults socken, Laholms 
kommun. Utredningen som har gjorts av Kulturmiljö Halland visar att inga lämningar, som 
föranleder krav på ytterligare arkeologiska insatser, har framkommit. Länsstyrelsen meddelar 
att inga hinder föreligger ur arkeologisk synpunkt för att det berörda området kan tas i anspråk 
för avsett ändamål. 
 

Dokumentation och kontroll 
Ingen övrig specifik dokumentation krävs för upprättande av planförslaget. 
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