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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

GRANSKNINGSFÖRFARANDE  

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott beslutade den 10 februari 2021 § 24 att 

förslaget till detaljplan skulle sändas ut på granskning. Granskningstiden har pågått mellan 

den 22 mars till och med den 30 april 2021. Handlingarna har skickats till berörda 

myndigheter, organisationer och fastighetsägare. Eventuella synpunkter skulle vara 

inlämnande senast den 30 april 2021. 

 

Totalt har 12 skrivelser kommit in, varav 3 från statliga myndigheter, 4 från kommunala 

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

sakägare.  

SYNPUNKTER FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Länsstyrelsen 

 
 Ärendet 

 Planområdet är beläget i Laholm mellan Ringvägen, Danska vägen och Allévägen. 

 

 Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av nuvarande kyrkogårdsverksamhet 

 genom att långsiktigt säkerställa ytor som behövs för driften av kyrkogårdens 

 verksamhet. 

 

  Länsstyrelsen har lämnat ett samrådsyttrande den 29 oktober 2020, dnr 402-6948-20. 

 

 Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § plan- och 

 bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ändringen av detaljplanen enligt 

 förslaget inte kommer att prövas.  

 

 Motiv för bedömningen 

 Länsstyrelsen befarar inte att: 

- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, 

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

- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 

- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,  

- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till risken 

för olyckor, översvämning eller erosion.  

 

 Råd enligt 2 kap. PBL 

 Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget. 
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Trafikverket 

 Trafikverket har inget att invända mot planförslaget. Vi bedömer att förslagen 

 markanvändning ej kommer att påverka statliga anläggning för vilken Trafikverket 

 ansvarar för på något negativt sätt. 

Lantmäteriet 

 

 Delar av planen som bör förbättras: 

 Bildande av rättigheter för underjordisk ledning 

 På s. 22 i planbeskrivningen framgår att ledningsrätt eller servitut behöver upplåtas 

 för underjordiska ledningar. Det som kan tydliggöras är vem som ska ansvara för att en 

 sådan ansökan skickas in till lantmäteriet, samt vem som bekostar åtgärden. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen förtydligas med att respektive ledningsägare ansvara för och 

bekostad ansökan om ledningsrätt.  

SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER OCH STYRELSER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Räddningstjänsten 

 Räddningstjänsten har granskat inkomna handlingar och har inga synpunkter på 

 innehållet. 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

 Kultur- och utvecklingsförvaltningen upplever att de synpunkter som kultur- och 

 utvecklingsnämnden lämnat i ärendet är väl tillgodosedda i den föreslagna detaljplanen.

 Kultur- och utvecklingsnämnden har därmed inget ytterligare att erinra i ärendet. 

Barn- och ungdomsnämnden 

 Barn- och ungdomsnämnden har inget att invända mot plangranskningen.  

Laholmsbuktens VA-nämnd 

 I samband med analys kring föreslagen fastighetsreglering har LBVA konstaterat att det 

 för fastigheten Lagaholm 2:20 inte utdebiteras brukningsavgift för nyttigheterna 

 dagvatten gata eller dagvatten fastighet.  

 

 Lagaholm 2:20 har dagvattenservis för fastigheten sedan tidigare, och fastigheten är 

 därmed avgiftsskyldig för nyttigheterna dagvatten gata och dagvatten fastighet. LBVA 

 kommer därför från och med 2020-11-01 börja debitera brukningsavgift för dagvatten 

 fastighet och dagvatten gata.  

  

 Fastigheten Plommonet 6 har idag serviser för samtliga nyttigheter; dricks-, spill- och 

 dagvatten och ska på motsvarande sätt betala brukningsavgift för vattentjänsterna. Dock 

 saknar Plommonet 6 vattenmätare. Fastigheten behöver förses med godkänd 
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 mätarkonsol så att LBVA kan montera vattenmätare för att mäta 

 dricksvattenförbrukningen.  

 

 Maskinhallen på fastigheten Lagaholm 2:20 har en kombinerade spill- och 

 dagvattenservisledning som måste ersättas av ett duplikatsystem, där spill- och 

 dagvatten avleds i separata servisledningar. Spillvattensystemet får inte belastas med 

 dagvatten. 

Kommentar: 

 Byggnadsenheten har mottagit inkomna synpunkter och ser inte att dessa föranleder en 

 ändring av planförslaget. 

SYNPUNKTER FRÅN ÖVRIGA MYNDIGHETER, BOLAG OCH 
ORGANISATIONER 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda citeras nedan. Originalhandlingarna finns 

tillgängliga på byggnadsenheten.     

Kulturmiljö Halland 

 Kulturmiljö Halland har fått rubricerat ärende för yttrande och har inga synpunkter på 

 detaljplanen. 

Svenska stadsnät 

 Telia, före detta Svenska Stadsnät, har en ledning som går över 2:20 för att ansluta 

 pastorsexpeditionen. Bifogar bild på sträckan. 

  

   
 
 

Kommentar: 

Byggnadsenheten noterar ledningen och informerar fastighetsägaren om dess placering.  
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Södra Hallands Kraft El 

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

 (var vänliga notera att när det gäller gas inom området så svarar vår gasavdelning).  

  

 Vi har tidigare levererat, 20-07-14, en dwg-fil där våra ledningar syns och är inmätta till 

 WSP så det är ganska exakt läge i kartan. WSP ska ha lagt in ett u-område och det är väl 

 det som syns i plankartan. 

  

 10kV-kabeln, orangebrun, se bifogad karta, är mycket viktig ur försörjningssynpunkt 

 så den måste vi kunna komma åt och reparera snabbt och enkelt vid eventuella 

 framtida kabelfel/skador. Om 10kV-kabeln hamnar i en hårdbelagd yta så får den 

 friläggas och förläggas i skyddsrör och det är en kostnad som exploatören får betala.  

 

 När det gäller lågspänningskablarna, blå och gröna, så är det elförsörjningen till kapellet 

 och maskinhallen, även dessa är inmätta. Vid schaktning i närheten av samtliga kablar 

 så är det ledningsanvisning som gäller.  

 

 Vi är gärna med i projekteringsstadiet så vi kan diskutera och samordna planen. 

 

 

Kommentar:  

Byggnadsenheten har mottagit informationen och vidarebefordrar denna till 

fastighetsägaren  

Weum Gas AB 

 Weum Gas AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Weum har 

 inget att erinra då våra frågor/synpunkter besvarats i samrådsredogörelsen.  

  

 Det är viktigt att samråd äger rum med Weum Gas områdeshandläggare redan i tidigt 

 projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen. 
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SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda sammanfattas nedan, originalhandlingarna finns 

tillgängliga på byggnadsenheten.    

Fastighetsägare till Persikan 4,5,6 och 7 

I stora drag är vårt yttrande detsamma som lämnades i samrådsskedet eftersom 

planförslaget nu är nästan exakt som tidigare, men vi vill göra en del förtydligande och 

kompletteringar. Några avgörande förändringar från samrådet har inte skett i 

planförslaget. 

 

Våra två viktigaste invändningar mot planförslaget rör kulturmiljön och det intrång som 

en utvidgad kyrkogårdsförvaltning innebär.  

 

Trafik, transporter, m.m. 

(1) Eftersom vi fått information att kommunen, redan när kyrkan köpte Plommonet 6, 

gav löfte om att man skulle ändra planen enligt kyrkans önskemål och sedan gav 

rivningslov för byggnaderna på Plommonet 6, så kanske det kan uppfattas som onödigt 

för oss att skriva ett yttrande, men vi vill ändå använda möjligheten att uttrycka vår 

uppfattning om planförslaget. Att kyrkan fått löfte om en ändrad plan kan kanske också 

förklara att planförslaget, trots att planen innebär en ganska stor förändring, inte minst 

för boende i området, är väldigt begränsat, utan fantasi och utgår helt ifrån kyrkans 

behov och verklighet.  

 

Läs till exempel det PM som finns om ”In och utfarter” till Plommonet. Hela 

”utredningen” är helt koncentrerad på kyrkans behov, transporter till och från 

Plommonet, fordon och maskiner som antingen tillhör kyrkan eller besökare till 

anläggningen. Påverkan på området, boende i området och gång- och cykeltrafikanter i 

övrigt är mycket begränsat. Vi antar att planarkitekten besökt området, i alla fall vid 

något tillfälle, men hon har exempelvis inte med ett ord, vare sig i planförslaget eller i 

utredningen om in- och utfarter tagit hänsyn till eller berört boendens trafik, besökare 

till boenden i området, gångtrafikanter eller det som vi försöker värna om, de barn som 

har Allévägen som cykelväg till skolan. (2) Många barn, framförallt från Blåkulla, 

använder Allévägen som cykelväg på morgnar och eftermiddagar och på morgnarna är 

det ungefär samma tid som det kommer transporter till kyrkoförvaltningen och när de 

drar igång dagens arbete med ett antal maskiner och fordon. Att helt ”tappa bort” cykel- 

och gångtrafikanter, särskilt skolbarnen, rimmar illa med kommunens ambitioner om 

säkra cykelvägar till skolorna. 

 

I planförslaget skriver man också att transporter, maskiner och fordon inte kommer att 

öka genom en ändrad plan och annan verksamhet. Man beskriver dessutom ett möjligt 

framtida scenario om minskade avfallstransporter. Minskande transporter och trafik är i 

alla (andra) sammanhang en viktig del i samhällsplaneringen. Ska man då hantera det så 

lättvindigt som man gör i det här förslaget och till och med göra det avhängigt framtida 

och möjliga förändringar, på omkringboendes initiativ, som inte är tvingande på något 

sätt?  

 

Att transporter och maskiner inte kommer att öka med detta förslag är bara delvis en 

sanning. Antalet fordon, maskiner och därmed transporter har ökat markant sedan 

kyrkan köpte in Plommonet 6 och började använda det som maskinstation, 

uppställningsplats för fordon och maskiner, plats för trädgårdsavfall, m.m. Om man 

jämför med tiden innan man kunde använda Plommonet 6, så är det stor förändring. Det 

mest korrekta är att en utvidgning av verksamheten genom förvärvet och förändringen 
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på Plommonet 6 (som redan skett med kommunens goda minne) har medfört betydligt 

fler transporter, mer in- och utfart, fler fordon och fler maskiner. I utredningen som 

nämnts, om in- och utfarter, lägger man också, även det obegripligt, in en brasklapp och 

säger att man lägger över eventuell störningsproblematik från trafik och transporter på 

de omkringboende. Ambitionen måste väl ändå vara att minimera miljö och 

hälsoproblem redan under planarbete och genomförande?!  

 

(3) Beträffande parkeringsplatser och utrymme för parkering ger man nu kyrkan fria 

händer att bestämma var parkering ska ske och samtidigt hänvisar man till att man kan 

utöka antalet parkeringar längs Allévägen. Det handlar inte om att utöka antalet platser 

utmed Allévägen eftersom det inte finns några där idag. Det ter sig lika obegripligt nu 

som i samrådet, att man ska kunna anordna parkeringsplatser utmed Allévägen. Det är 

verkligen en brist i planförslaget att man inte vågat, eller kunnat, ge sig på att reglera 

hur parkeringsfrågan ska lösas. På alla andra fastigheter parkeras bilarna på den egna 

tomten, möjligen besöksparkeras det utmed gatan eller så uppmanas besökare att 

parkera vid Ringvägen och gå de fåtal meter det är mellan Allévägen och Ringvägen. 

Att undvika parkering utmed Allévägen är i första hand en säkerhetsfråga, inte minst om 

man som kyrkan har in- utfart (just nu två sådana) för en hel del fordon och som 

nämnts, en risk för cyklande barn. 

 

(4) Beträffande sikt och säkerhet så förutsätter vi att man ser över placeringen av en 

eventuell inbyggd kompostanläggning. Tanken att bygga in densamma för att slippa 

beskåda eller känna lukten av den är väl positiv men i hörnet Allévägen – Ringvägen 

finns en risk att den hindrar en fri sikt vid utfart på Ringvägen.   

                

(5) Kulturmiljö 

Som vi redan i vårt tidigare yttrande försökte beskriva, menar vi att Allévägen, som är 

en del av ”Värnen”, är en kulturhistorisk miljö som är värd att bevara. För ganska 

många år sedan var frågan om kyrkans utvidgning aktuell en första gång. Då hade 

Laholms kommun en stadsarkitekt, vid det tillfället var det Eva Mill som var 

stadsarkitekt, och hon avvisade då förslaget och menade att Plommonet 6 skulle kvarstå 

för bostadsändamål. Respekten för kulturarv, kulturmiljö och gestaltning var stor. Innan 

området vid Allévägen bebyggdes låg det ”på landet” och var ursprungligen 

odlingsplatser för boende i staden och man höll en del ”husbehovsdjur” där. Från och 

med mitten av 1880-talet och fram på 1920-talet byggdes området utmed Allévägen ut. 

Hus och tomtindelningar finns kvar, till stora delar i ursprungligt skick även om en del 

av byggnaderna har förändrats. Området har fortfarande kvar sin ursprungliga karaktär, 

tomterna innehåller ett bostadshus med relativt stora uthus där de som bodde på tomten 

drev en egen verksamhet, snickeri, mindre verkstäder, slakteri, rökeri, bageri, etc. 

På Plommonet 6 fanns ett rökeri redan tidigt 1900-tal och på grannfastigheten fanns 

slakteri. Många Laholmare gick till ”rökarn” och rökte sin julkorv. Bifogat finns ett foto 

som togs på de gamla rökugnarna när byggnaderna revs och vi tar gärna del av den 

dokumentation som vi förväntar oss att kyrkan, kommunen eller Kulturmiljö Halland 

gjorde före rivningen.  

 

Verksamheterna var knutna till de som bodde på tomten, ingenstans fanns en tomt där 

det enbart var verksamhet. Nu menar kyrkan och kommunen att det inte finns någon 

kulturmiljökaraktär att vara rädd om eller ta särskild hänsyn till. Ett av argumenten är 

att det redan finns en kyrkogårdsförvaltning och att en utökning inte har någon 

betydande påverkan. I den betraktelsen ligger inget annat än att man anser att ett område 

inte kan utgöra en kulturmiljö, utan det är enbart enskilda byggnader som utgör 

kulturmiljö. Flera av husen har bevarandevärde om än inte de allra högsta skydden och 
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det är sammanhanget och historien som skapar kulturarvet och den historiska 

kulturmiljön.  

 

Hur ska kommunen agera om någon i framtiden vill stycka av sin tomt (flera tomter är 

ganska stora) eller riva befintliga byggnader och låta bygga en bilverkstad, mindre åkeri 

eller plåtverkstad? Genom att låta kyrkan utvidga verksamheten på det sätt och med det 

innehåll och storlek som nu föreslås så kommer det att blir en stå stor och dominerande 

bild och del av Allévägen att man helt har tillåtit att man ändrar den kulturhistoriska 

karaktären. (Vi misstänker att flera av beslutsfattarna inte besökt området runt 

planförslaget så vi bilägger foto från en del av husen längs Allévägen för att visa 

karaktären)   

 

(6) Rätt verksamhet i ett bostadsområde? 

Allévägen är inte enbart ett kulturmiljöområde. Det är ett levande bostadsområde, där 

generationer boende skiftar genom åren. Äldre, medelålders och barnfamiljer finns i 

området. I många sammanhang, helt korrekt, väljer kommunen som ”planmonopolist” 

att se till att man inte blandar bostäder och verksamhet för att undvika problem med 

miljö och hälsa och för att slippa intressekonflikter. Varför vill man då här utöka 

verksamheten ytterligare? Det finns redan konflikter mellan bostäder och verksamheten, 

men än så länge i lite mindre omfattning fast det ökat sedan man började använda 

tomten på Plommonet 6. Att förlägga maskinstation, avfallsdeponi, större och mindre 

transporter dagligen och ofta hela dagen, tillsammans med bostäder, är ingen lyckad 

lösning. Att dessutom medge en stor utökning, ter sig obegripligt vilket man inte har 

förklarat i planförslaget. 

 

(7) Alternativ? 

Av de skäl som vi anfört så menar vi att en planändring inte ska genomföras eller 

kraftigt begränsas. Precis som i samrådsskedet tycker vi att kyrkan och planförfattaren 

borde titta på alternativ och se om inte en annan planering och intern organisering på 

nuvarande tomt är tillräcklig. Vi har förstått att maskiner, fordon och utrustning som nu 

alltså ska placeras i ett bostadsområde används av kyrkan för underhåll, m.m. även på 

andra platser. Varför måste då maskinstationen placeras i ett bostadområde med de 

miljökonsekvenser man kan förvänta sig? Och varför var det omöjligt att planlägga och 

använda grönområde på den norra sidan av kyrkogården men fullt möjligt att utvidga 

inne i ett bostadsområde?  

 

Bevarade bostad- och gårdsmiljöer på Allévägen i det område som nu ska utökas med 

ytterligare störande verksamhet. Sista bilden visar de rökugnar från tidigt 1910-tal som 

revs tillsammans med byggnaderna i april 2021. 
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Kommentar: 

(1) Kommunens beslut om att bifalla ansökan om planbesked är inte juridiskt bindande  

      och ska inte ses som ett slutgiltigt ställningstagande. Nya ställningstagande och 

 politiska besluta om att fortsätta med detaljplaneläggningen tas inför samråd, 

 granskning och slutligen vid antagande.  

 

(2) Kommunen vidhåller bedömningen att trafiksituationen i stort är oförändrad och att  

       Allévägen inte utgör en risk för barn och unga.  

 

(3) Liksom övriga fastigheter längs Allévägen så har detaljplanen inte för avsikt att i   

      detalj peka ut placering av parkeringsplatser, utan endast säkerställa att tillräckliga 

 ytor finns. Möjlighet kommer således även fortsättningsvis finnas att placera 

 parkeringsplatser utmed Allévägen. Avsikten är dock inte att parkering ska ske på 

 den allmänna gatan, utan måste ske inom den egna fastigheten.  

 

 Planbeskrivningen förtydligar att parkeringsbehovet ska tillgodoses inom 

 kvartersmark.   

 

(4) Kvartersmarken i korsningen Allévägen – Ringvägen är avfasad och byggnader får   

      inte placeras närmare än 4 meter från fastighetsgränsen. Siktförhållandena i      

      korsningen är därför goda.  

 

(5) Laholm kommun instämmer i att det som ses som kulturmiljö inte enbart kan   

      avgränsas till de enskilda byggnader som pekats ut som bevarandevärda, utan 

      måste ses utifrån ett större område och det samlade intrycket. Likaså bär enskilda   

      objekt och platser med sig en historia även om de inte är skyddade av lagstiftning   

      eller är särskilt utpekade. Vid bebyggelseutveckling i befintliga miljöer måste   

      därför avvägningar göras. Kyrkogården är redan idag ett dominerande inslag och  

      en viktig del av områdets kulturmiljö och historia. Kommunen ser inte  

      kyrkogården och Allévägen som två skilda kulturmiljöer. Att värna om     

      kyrkogårdensförutsättningar väger således tungt både för områdets kulturmiljö och  

      för den sociala hållbarheten i kommunen. Att likställa kyrkogårds verksamhet med  

      andraverksamheten kan därför vara missvisande.  

 

Rökugnar och skorstenar till de gamla 

rökarna 
Byggnader på Plommonet 6 som nu är 

rivna. I uthuset fanns rökugnar. 
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 Kommunen vidhåller sin bedömning att samhällsnyttan av att förbättra 

 driftförutsättningarna för kyrkogårdsverksamheten väger tyngre än bevarandet av 

 en enskild byggnad.    

 

 Kulturmiljö Halland har vid samråd- och granskning inte haft några synpunkter på 

 föreslagen detaljplan.  

 

(6) Kyrkogårdsverksamheten utgör inga risker för människors hälsa och säkerhet som  

       motiverar skyddsavstånd mot bostadsbebyggelse. Länsstyrelsen gör i sitt samråds-  

       och granskningsyttrande samma bedömning. Se även kommentar 5.  

 

(7) Kyrkogårdens storlek i förhållande till övriga kyrkogårdar göra att redskapen   

       rimligen kommer nyttjas mer. Genom att förvara redskapen på plats så minskas   

 transportbehovet och därmed också miljökonsekvenserna.  

 

 Att utvidga kyrkogården mot grönområdet vid Gullregnet är fysiskt möjligt,  men 

 har inte sett som fördelaktigt eftersom det skulle innebära att ett grönområde som 

 nyttja för rekreation ianspråktas. Det skulle även innebära att kyrkoverksamhetens 

 lokaler inte kan samlas, vilket skulle försvåra skötselarbetet och därmed syftet 

 med detaljplanen.  

 

 Kommunens politiker har i tidigt skede tagit ställning till att grönområdet inte ska 

 ingå i detaljplanen.  

SAMMANFATTNING  

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

• Planbeskrivningen förtydligas med att respektive ledningsägare ansvarar för och 

bekostar ansökan om ledningsrätt. 

• Planbeskrivningen förtydligar att parkeringsbehovet ska tillgodoses inom 

kvartersmark.   

NAMNLISTA  

Följande berörda har inte fullt ut fått sina synpunkter tillgodosedda. 

Sakägare (enl. fastighetsförteckning)  

Fastighetsägare till Persikan 4  

Fastighetsägare till Persikan 5 

Fastighetsägare till Persikan 6  

Fastighetsägare till Persikan 7  
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Bo Lennartsson       Amadeus Henriksson  

Tf. Byggnadsenhetschef     Planarkitekt  


