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FÖRFARANDET 
 
 
 Planförslaget har handlagts med enkelt förfarande. Miljö- och byggnadsnämndens bu 
 beslutade 2011-03-02 att förslaget skall sändas ut på samråd. Samrådshandlingar har 
 skickats till berörda myndigheter och fastighetsägare. Eventuella synpunkter skall vara 
 inlämnade senast 2011-04-22. 
  

12 skrivelser har inkommit från regionala organ och kommunala nämnder/styrelser. 
Ingen sakägare har yttrat sig. 

 
SYNPUNKTER FRÅN REGIONALA ORGAN OCH LIKNANDE 
 

Hyresgästföreningen, Kultur- och utvecklingsnämnden, Naturskyddsföreningen och 
Södra Hallands Kraft ek förening Gas, har inte yttrat sig. 

 
 
Länsstyrelsen 
 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunder i 12 kap 1 § plan- och 
 bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt 
 förslaget inte kommer att prövas. 
 Länsstyrelsen befarar inte att: 

 riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas 
 mellankommunal samordning blir olämplig 
 miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas 
 att strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande 

bestämmelser 
 det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet 

 Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att planens genomförande inte bedöms 
 medföra någon betydande miljöpåverkan. 
 Området som på plankartan har beteckningen skog bör anges som prickmark. 
 Hishults skola är C-klassad i bebyggelseinventeringen. Detta bör framgå av plan-
 beskrivningen.  
 Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med texten att Hishultsskola är C- klassad i 
bebyggelseinventeringen. 
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Lantmäteriet 
 Allmänt 
 Lantmäteriet framför synpunkter angående att i plankartan ligger merparten av 
 befintliga ledningar inom u-område med undantag för sträckor inom Hishult 1:29 och 
 1:117. Inom 1:29 tycks enbart en del av verklig sträckning ligga inom u-område och en 
 utökning av u-området i dessa fall är lämplig. 
 Det bör också framgå huruvida avtalade rättigheter finns eller om nya sådana ska bildas, 
 samt att det bör redovisas att initiativ till åtgärd och genomförandekostnader bör läggas 
 på ledningshavaren.  
 Vidare menar man att området som ligger som undervisningsskog bör läggas som 
 prickmark om inte tanken är att det ska vara möjligt att utöka med bebyggelse. Även  
 z-området på brandstationen bör vara prickmark och utvidgas så att det ansluter till 
 allmän  platsmark. Man ställer också frågan om angöring till återvinningsstationen 
 ska ske inom z-området.  
 Behovet av x-område över skolans område är man tveksam till. 
 Fastighetsrättsliga/ Ekonomiska frågor 
 Vad gäller fastighetsrättsliga/ekonomiska frågor så bör en heltäckande redovisning 
 göras för vilka fastigheter som berörs genom fastighetsbildning av planen. Utöver de två 
 som nämns är även 1:127, 1:99, 1:117, 1:74, s:2, 1:113 och 1:8 berörda av mark-
 reglering, gäller såväl hörnavfasningar som möjlighet att kunna köpa till mark. Det bör 
 redovisas vem som ska ta initiativ till åtgärder och vem som ska stå för kostnaderna att 
 genomföra dessa. 
 Kommentar: 

Plankartan kompletteras med utökning av u-området inom fastigheten 1:29, 1:17 och 
1:174. 
Plankartan kompletteras och förtydligas genom att z- området inom brandstationens 
område ska vara prickmark (marken för inte bebyggas). 
Område som i detaljplanen avses som undervisningsskog anses vara kvar för eventuella 
framtida behov av skolans utveckling. 

 I övrigt kompletteras genomförandebeskrivningen enligt Lantmäteriets yttrande. 
 
Telia-Sonera Skanova Access 
         TeliaSonera Skanova Access har en samhällsviktig kabel inom området. Eftersom 
 teleanläggningen berörs kommer TeliaSonera Skanova Access att begära full kostnads- 
 ersättning vid flyttning av kabel. I övrigt har man inget att erinra mot detaljplanen. 
 Kommentar: 

I genomförandebeskrivningen/Ekonomiska frågor/planekonomi framgår att Laholms 
kommun står för eventuell flyttning av befintliga kablar. 

 
Södra Hallands Kraft ek förening EL 
 Södra Hallands Kraft ek förening EL har inget att erinra mot planförslaget. 
 
E.ON Elnät Sverige AB  
 E.ON Elnät Sverige AB har inget att erinra i ärendet. 
 
Svenska Stadsnät Laholm AB 
 Svenska Stadsnät Laholm AB har inget att erinra mot detaljplanen, men informerar om 
 att man har en fiberkabel som går framför och in i skolan. Eventuell flyttning av denna 
 bekostas av beställaren.  
 Kommentar: 
 Se ovan under Telia-Sonera Skanova Access.  
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Hallandstrafiken AB 
 Hallandstrafiken AB menar att busslinje 228 trafikförsörjer Hishult och linjen är 
 anpassad till skolelevernas tider. I detaljplanen refereras till skolbussar men även linje 
 228 trafikerar Möllevägen och flertalet av turerna använder den vändpunkt som i 
 förslaget är markerad för skolbussar.  
 Hållplats Hishult som är en del av planområdet är idag inte tillgänglighetsanpassad. I 
 detaljplanen beskrivs hur området ska fräschas upp och Hallandstrafiken anser det 
 lämpligt att i samband med detta även ser över hållplatsen Hishult. Man hänvisar till de 
 önskemål som fanns i besiktningsutlåtande (Samhällsbyggnadskontoret 2007-06-14).   
 Kommentar: 

Tillgänglighetsanpassning och vidare åtgärder på busshållplatsen inverkar inte på 
detaljplanförslaget. Eventuella åtgärder kommer att göras i samband med kollektiv-
trafikens anordningar på Teknik och service.   

 
 
Trafikverket 
 Trafikverket bedömer att avståndet mellan väg 530 och den föreslagna förskolan är 
 cirka 35 meter, vilket är tillräckligt ur trafiksäkerhetssynvinkel. Dock kommer den 
 föreslagna förskolegården att ligga mot vägen. Trafikmängden enligt senaste beräkning 
 är mellan 1000 och 1999 fordon per årsmedeldygn. Därför bör det göras en buller-
 bedömning för att klargöra att trafikbullret på förskolegården blir acceptabelt. 
 Eventuella behov av bullerdämpande åtgärder för gård och hus måste genomföras av 
 fastighetsägaren/kommunen. Trafikverket vill ha möjlighet att bedöma utförandet av 
 eventuell åtgärd. 
 Trafikverket menar också att korsningarna mellan väg 530 och de anslutande vägarna 
 Högfeltsgatan och Mollevägen är rätt snäva.  Därför är det bra att avsikten är att 
 förbättra sikten i korsningarna. Utgångspunkten bör vara att man från en punkt helst fem 
 meter från vägkanten har sikt 110 meter längs vägen vid en hastighet av 50 km per 
 timme.  Ansökan om nedsättning av hastighet görs till Länsstyrelsen. 
 Kommentar: 

Det är gjort bullerberäkning baserat på trafikmängd 2000 fordon/ dygn 5 % tung trafik, 
helt plan mark ingen skärmning, vägbredd 6 m. Vid hastighet 50 km/timme är minsta 
avstånd 16,5 m för att klara 55 dB ekv. och vid 30 km/ timme är minsta avstånd 13 
meter. Trafikhastigheten på Markarydsvägen längs med skolan bör regleras och sänkas 
till 30 km/h.  
Fritidsverksamhet och lekområde ska avgränsas med plank och skyddsplanteringar för 
att dämpa eventuellt trafikbuller och bedöms inte ha behov av ytterligare 
bullerdämpande åtgärder. Angående sikten i korsningen 
Högfeltsgatan/Markarydsvägen så är det redan planerat förbättring genom 
hörnavskärningar. 

 
SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER/STYRELSER ELLER PARTIER 
 
 
Kommunstyrelsens beredningsutskott  
 Kommunstyrelsens beredningsutskott har inget att erinra mot planförslaget. 
 
 
Servicenämndens beredningsutskott 
 Servicenämnden har inget att erinra mot planändringen. 
  
Barn- och ungdomsnämnden 
 Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget.  
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Laholmsbuktens VA 
 Laholmsbuktens VA tillstyrker planförslaget. 
 
 
SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 

Inga sakägare har kommit med yttrande. 
 
ÖVRIGA SYNPUNKTER 
 
SAMMANFATTNING 
 
Planförslaget föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 
 

 Planbeskrivningen kompletteras med texten att Hishultsskola är C- klassad i 
bebyggelseinventeringen. 

 Plankartan kompletteras med utökning av u-områden. 
 Plankartan kompletteras och förtydligas genom att z-området inom brandstationens 

område ska vara prickmark (marken för inte bebyggas). 
 Genomförandebeskrivningen kompletteras delvis enligt Lantmäteriets yttrande. 
 

Ändringen görs som en komplettering. 
 
 
NAMNLISTA 
 
Några kvarstående anmärkningar från sakägare på förslaget finns ej. 
 
 
 
 
 
Laholm 2011-06-22 
 
 
Charlotta Hansson  Sabina Uzelac Anna-Lena Lundby 
Stadsarkitekt   Planarkitekt   Karttekniker  


