
SAMRÅDSHANDLING   
Program för detaljplan Allarp 2:3 
Skummeslövsstrand  
Laholms kommun 
 
 
 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE - planprogram 
 
 
SAMRÅDSFÖRFARANDE 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-09-23 att förslaget skulle sändas ut på 
 samråd. Samrådshandlingar har skickats till berörda myndigheter och fastighetsägare. 
 Eventuella synpunkter skulle vara inlämnade senast 2009-11-20. Allmänt samrådsmöte 
 hölls 2009-11-09. Samrådsmöte med Länsstyrelsen har skett 2009-11-04. 
 
 26 skrivelser har inkommit från regionala organ och kommunala nämnder/styrelser samt
 sakägare.  
 
SYNPUNKTER FRÅN REGIONALA ORGAN OCH LIKNANDE 
 
 Lantmäteriet har inte yttrat sig. 
 
Länsstyrelsen 

Planens konsekvenser för riksintressen i och utanför programområdet måste redovisas. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska visa om och i vilken omfattning området tål 
exploatering. Länsstyrelsen kan komma att bedöma att planförslaget innebär påtaglig skada 
på riksintressen. Planhandlingarna måste redovisa hur avloppsfrågan skall lösas. 
Huvudregeln är enligt plan- och bygglagen att kommunen ska vara huvudman för allmänna 
platser. För enskilt huvudmannaskap krävs särskilda skäl. Vid planläggning av nya områden 
i kustområdet bör ingå förslag till hur ytterligare bilkörning och parkering i strandområdet 
undviks. Sammantaget utgör det berörda området och åkerlandskapet med anslutande 
tallskog och dynområde vid havet den enda kvarvarande och obebyggda förbindelsen 
mellan havet i väster och åkerlandskapet i öster i Laholms kommun. I det aktuella 
dynområdet direkt väster om Allarp förekommer flera arter som är akut hotade och 
hänsynskrävande och som direkt skulle hotas av ett ökat besökstryck. Programmet är 
snarare ett visionsdokument än ett planprogram. Det saknas en djupare redogörelse av 
vilka förutsättningar som gäller för programområdet, t ex de riksintressen som finns i och 
omkring området. Likaså saknas en redovisning av vilka konsekvenser planens 
genomförande kan tänkas få. Vägverkets synpunkter ska beaktas. 
 
Beträffande arkeologin anger Länsstyrelsen i sitt yttrande daterat 2009-11-24 att 
fornlämningsbilden i området samt att ett större markområde tas i anspråk för bebyggelse 
motiverar en arkeologisk utredning.  
 
Efter att ett förtydligande kring detta har begärts så har länsstyrelsens kulturmiljöenhet 
genom Marianne Foghammar angett att kravet på utredning som framförts i 
samrådsyttrandet utgår.  Motiveringen till detta är att området är lågt och har varit utsatt 
för omfattande sandflykt. Och det är därför inte troligt att några fornlämningar finns inom 
området 
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 Kommentar: 

I kommande detaljplanplanarbete är det viktigt att påverkan på omgivning görs i en samlad bedömning för 
hela området. MKB, en separat handling som ska skickas parallellt med samrådshandlingar ska visa om 
och i vilken omfattning området tål exploatering. Planens konsekvenser för riksintressen i och utanför 
programområdet redovisas.  
Naturreservat 
MKB ska beskriva påverkan på befintlig naturreservat väster av planområdet. 
 
Kommunen har fattat beslut kring att det ej längre är aktuellt att utöka naturreservatet i väster. Detta 
innebär att området mellan befintligt naturreservat och aktuellt planområde skall beskrivas som 
exploaterbar mark i det fortsatta arbetet.   
. 
Reningsverket 
Reningsverket Hedhuset har idag begränsad kapacitet och enligt miljöbedömningen kräver ett genomförande 
av planen i sin helhet utbyggnad av reningsverket. Det finns beslut fattade ang att öka kapaciteten för 
Hedhusets reningsverk. Teknik- och service har sedan ett och ett halvt år påbörjat en process kring 
utredningar med mera som skall leda till ökad kapacitet för Hedhuset. Utgångspunkten för denna 
kapacitetsökning är att den sker inom befintlig tomtplats och således inte tar i anspråk större markyta än 
idag. Exploateringen av Allarp 2:3 i förhållande till processen kring Hedhusets utökning skall beskrivas i 
planhandlingarna. 
Planhandlingarna skall redovisa hur avloppsfrågan skall lösas. 
 
Huvudmannaskap 
Huvudregeln är enligt plan - och bygglagen att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. För 
enskilt huvudmannaskap krävs särskilda skäl.  
Planbeskrivningar ska redovisa ställningstagande kring huvudmannaskapet samt redovisa särskilda skäl 
för enskilt huvudmanskap. 
 
Störningar 
Bullerproblematik från väg E6, västkustbanan och den nya kustvägen ska studeras och eventuella problem 
med vibrationer och risker från järnvägen ska beskrivas i MKB. 
 
Biotopskydd 
I området finns flera diken som omfattas av biotopskydd. MKB skall redovisa hur dikena kommer att 
hanteras och hur detta kan förenas med biotopskyddet. 
 
Betydande miljöpåverkan 
Kommunen har liksom länsstyrelsen ansett att planens genomförande kan antas få betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas. 
Brevet som bifogades planprogrammet innehöll felaktigt uppgifter om att planförslaget inte innebär 
betydande miljöpåverkan. I samband med samrådsförfarandet för detaljplanen kommer detta att 
uppmärksammas och förtydligas. 
 
Kommunen planerar för ytterligare exploatering väster ut och Båstads kommun planerar för exploatering 
söder ut.  MKB utförs för det aktuella området och intilliggande planering vägs in och beskrivs utifrån den 
information och fakta som är tillgänglig i dagsläget.  
 
Områdets förutsättningar innebär att en biologisk inventering bedöms som nödvändig. Inventeringen 
kommer att genomföras parallellt med den fortsatta detaljplaneprocessen. Arbetet med inventeringen skall 
beskrivas i MKB och när inventeringen är slutförd skall resultatet inarbetas i planeringen. 
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Parkeringar 
Områdets parkeringsbehov skall lösas inom området.. Exploateringen bedöms ej leda till ytterligare 
bilkörning och parkering i strandområdet. 

 
 Naturvården 

Planområdets och omgivande naturområden har ett högt naturvärde och det är viktigt att beakta och 
redovisa eventuella konsekvenser som exploateringen kan bidra med, till exempel ett ökat besökstryck. 
Upplevelsen av landskapsbilden beskrivs och redovisas i MKB. Fotomontage skall redovisa området från 
Hallandsåsen i söder samt från befintlig bebyggelse i norr. 
 
Arkeologi 
Kravet på arkeologisk utredning har utgått efter att förtydligande i frågan har begärts. 
 

 
Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Skåne anser att MKB:n bör ta upp eventuell påverkan på de i Skåne län 
belägna riksintressena. Flera av frågorna som berör t ex hälsa och säkerhet, 
dagvattenhantering, flyttning av kustvägen och konsekvenser av planområdets närhet till 
stationen i Båstad är mellankommunala. Länsstyrelsen i Skåne förutsätter att Båstads 
kommun är remissinstans under planprocessen. 

 Kommentar: 
Planens konsekvenser för riksintressen i och utanför programområdet kommer att redovisas.  
Laholms kommun har inlett ett samarbete med Båstad kommun som kommer att beskrivas under 
mellankommunala frågor i det fortsatta arbetet. 
Båstads kommun kommer att vara remissinstans under den fortsatta planprocessen. 

 
Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen har tagit del av rubricerade handling och ser positivt på innehållet i förslaget 
till den nya småstaden Allarp. Skogsstyrelsen påpekar att påverkan på Naturreservat 
Skummeslövs södra bör även fortsättningsvis uppmärksammas i processen. 
Kommentar: 
Planens konsekvenser för riksintressen i och utanför programområdet och påverkan på befintlig 
naturreservat kommer att redovisas. 
 

Vägverket 
Vägverket är inte beredd att acceptera nuvarande planutformning utan avtal som reglerar 
de merkostnader för projektering och byggande av Inre Kustvägen som planen innebär. 
Vägverket kräver till följd därav att kommunen/ exploatören upprättar ett avtal med 
Vägverket om finansiering. 

 Kommentar: 
Underskrivet avtal mellan kommunen/exploatören och Vägverket skall föreligga innan detaljplanen 
antas. 

 
Telia Skanova 

Skanova har tagit del av detaljplanen och har inget att erinra mot denna. 
 

E. ON 
 E. ON har ingen erinran mot detaljplanen. 

 
E. ON Gas 

E. ON  gas har ingen erinran mot detaljplanen. 
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Hallandstrafiken 
Hallandstrafiken resonerar att tanken på en central gata för kollektivtrafik är bra, men det 
är inte acceptabelt med en linjesträckning i ”säck”, dvs. att man skall köra runt i området. 
I ”Kollektivstrategi för Halland” påpekas mycket stark att man skall eftersträva så rak och 
snabb linjesträckning som möjligt. 
Området beräknas rymma ca 1000 invånare och kommer inte att vara tillräckligt för en 
egen busslinje. 
Kommentar: 
Kollektivtrafikfrågor kommer att studeras närmare i detaljplaneskedet 
 

Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen tycker att det är bra med satsning på den ”Hållbara staden” i Allarp 
och är positiv till att man tar till vara all ny kunskap och erfarenhet om hållbarhet och 
energieffektivitet. Ett intressant förslag är gröna tak som borde avlasta 
avvattningskapaciteten. Naturskyddsföreningen anser att MKB skall innehålla inventering 
av flora och fauna under en hel säsong på planområdet och de tycker att det kan vara 
lämpligt att Laholms Kommun slutför det redan planerade naturreservat öster om det 
befintliga naturreservatet. En viktig fråga i det fortsatta arbetet är att samråda med Båstads 
kommun angående gemensamma frågor i närområdet 
Kommentar 
Kommunens viljeinriktning i tillsammans med exploatören är att fokusera på den hållbara staden där 
gynnsamma ekologiska lösningar prioriteras och klimateffekten beaktas, att hitta nya tekniska lösningar 
vad avser såväl byggteknik som energi och eftersträva en profil med närproducerad energi. 
 
Områdets förutsättningar innebär att en biologisk inventering bedöms som nödvändig. Inventeringen 
kommer att genomföras parallellt med den fortsatta detaljplaneprocessen. Arbetet med inventeringen skall 
beskrivas i MKB och när inventeringen är slutförd skall resultatet inarbetas i planeringen. 
 

Banverket 
Banverket  har inga synpunkter i detta skede. De uppmärksammar dock att viktiga frågor 
som bör tas upp i det fortsatta arbetet är buller och vibrationer. Programområdet ligger 200 
m från Västkustbanan och i programmet konstateras att åtgärder kan behöva vidtas för att 
riktvärdena inte skall överskridas. 
Kommentar 
MKB kommer att ta upp fråga kring buller och vibrationer. 
 

Båstads kommun 
Båstads kommun anser det positivt att Laholms kommun planerar för ett nytt tätt 
bostadsområde vid kommungränsen. Det ligger nära Båstads kommande station och det 
aktuella området innebär en utveckling i linje med Båstads motsvarande planer på att 
utveckla nya stationsnära bostads-, och arbetsområden. Det är svårt att styra etableringar 
för handel och annan kommersiell verksamhet med fysiska planer. De kan hindra 
etableringar men knappast skapa dem. Om man ska stödja etableringar av kommersiell 
karaktär i detta område bör de enligt Båstads kommun hamna vid den nya stationen, där 
många passerar, eller centralt i hela bebyggelseområdet som består av nya och gamla 
Hemmeslöv, delar av Skummeslöv och Allarp (de hamnar då också relativt nära stationen). 
Allarp har inte en sådan central placering. Angående gång och cykelvägar tycker Båstads 
kommun att huvudsaklig väg anslutning mellan kommunerna bör i framtiden ske via den 
nya Inre Kustvägen. 
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 Kommentar: 
Mellankommunalt intresse är viktigt att bevaka. Det samarbete som har startats upp mellan Laholms och 
Båstads kommun skall redovisas i det fortsatta planarbetet. Inledningsvis har frågor kring grönområden, 
gång och cykelvägar, busslinjer, kommersiell service mm lyfts och det är frågor som bör beaktas i en  
samordnad planering mellan kommunerna. 
 

Skummeslövsstrands Badortsförening 
Skummeslövsstrands Badortsförening tycker att innehållet i planprogrammet är positivt för 
Skummeslövsstrand men i synnerhet får inte begreppet ”småstaden” tolkas så att en ny 
”tätort” ska växa fram i sydöst. De påpekar vidare att det är viktigt att diskussioner  
angående service, skola mm förs med Båstads kommun 
De instämmer att den strategiska placeringen vid kommunens gräns med tillgång till bra 
kommunikation och närhet till natur ger området goda möjligheter för att bli ett vägledande 
bostadsområde. Det är viktigt att ge stor uppmärksamhet av sammanhängande 
grönstruktur i området och inte bara i stadsparken utan också utanför planområdet och 
utmed vägarna. Att skapa mötesplatser och gång och cykelvägnät på ett naturligt sätt som 
ansluter till befintliga gång- och cykelförbindelser är viktigt att bevaka i kommande 
detaljplanarbete. Identiteten är viktigt i ett nytt bostadsområde för att skapa en unik 
karaktär och ge en känsla av tillhörighet hos de boende. 
Kommentar: 
Skummeslövsstrands Badortsförening ger synpunkter på väsentliga delar av planprogrammet och är i stort 
positiva till resonemanget om det framtida bostadsområde. MKB kommer att upprättas och frågor kring  
dagvatten, renvatten, påverkan från järnvägen angående buller mm ska redovisas. 
Mellankommunalt intresse är viktigt att bevaka. Frågorna angående bebyggelse, grönområden, gång och 
cykelvägar, busslinjer, kommersiell service mm bör beaktas och det behövs en samordnat planering mellan 
kommunerna. 
 
 

SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER/STYRELSER ELLER PARTIER 
  
 Kultur- och fritidsnämnden har inte yttrat sig. 
 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tillstyrker principerna till planläggning med förutsättningen att 
utbyggnadsordningen förändras så att kommunens fastighet Allarp 2:2 tas i anspråk senare i 
exploateringen. 

 Kommentar: 
Ett exploateringsavtal, civilrättslig överenskommelse kommer att reglerar förhållandena mellan Laholms 
kommun och exploatör/fastighetsägare till Allarp 2:3 avseende markens bebyggande, etappindelning, 
finansiering mm. 

 
Utvecklings- och näringslivsnämnden 

Utvecklings- och näringslivsnämndens tillstyrker förslaget under förutsättning att 
utbyggnadsordningen förändras så att kommunens fastighet Allarp 2:2 tas i anspråk senare i 
exploateringen. För att få en tydligare bild av översiktsplaneringen i hela kustområdet bör 
en karta tas fram som visar även planerade områden för bebyggelse söder om 
kommungränsen och placeringen av ny järnvägsstation för Båstad. 

 Kommentar: 
Ett exploateringsavtal, civilrättslig överenskommelse kommer att reglerar förhållandena mellan Laholms 
kommun och exploatör/fastighetsägare till Allarp 2:3 avseende markens bebyggande, etappindelning, 
finansiering mm. För att illustrera områdets placering i förhållande till ny järnvägsstation i Båstad med 
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mera kommer en karta med utgångspunkt från Båstads översiktplan redovisas i samband med beskrivning 
av mellankommunala frågor. 

 
Servicenämnden 
 Servicenämnden har yttrat sig genom delegation och framför följande synpunkter: 
 
 Gator 

För att leva upp till områdets identitet med tät och låg bebyggelse, varierat stadsrum, 
miljömedvetenhet mm bedöms det naturligt att införa gångfartsområden inom de centrala 
delarna. Med trafik på de gåendes villkor (gångfartsgata) införs bl.a. enkelriktad trafik som 
ger bättre utrymme för planering av gaturummet. Att införa trafik på de gåendes villkor 
medför goda möjligheter att skapa ett mer attraktivt centrum i linje med områdets identitet. 
Frågan föreslas att utvecklas i det fortsatta planarbetet. 
Parkering 
Utrymme för besöksparkering saknas inom bostadsområden utanför centrumbebyggelsen. 
Inför det fortsatta planarbetet är det av stor betydelse att redovisa strategin angående 
parkeringsfrågan. Här beaktas besökande sommargäster som stannar en längre tid i 
området. Likaså parkeringstopp med tillfälliga badgäster som oplanerat ställer bilar i och 
kring området.  
Gång- och cykelvägar 
Utmed Allarpsvägen ner mot havet, med befintlig och planerad bebyggelse finns behov av 
separat gc-väg. Mot den bakgrunden bör planen kompletteras med separat gc-väg inom 
planerat grönområde utmed Allarpsvägen. 
Huvudmannaskap 
I nuläget är kommunen inte huvudman för allmän platsmark i samhällen utanför tätorten 
Laholm. Allarp 2:3 är en relativt omfattande plan, i princip planeras en ny stadsdel i 
kustområdet.  Här rekommenderas ett strategiskt beslut av kommunen med inriktning att 
överta huvudmannaskapet för allmän plats i hela kommunen. 
 
VA-förutsättningar 
Höjdsättningsplan för området krävs för att Teknik- och servicekontoret ska kunna ta 
ställning till föreslagen lösning för såväl spillvatten- som dagvattenavledning. En 
höjdsättningsplan är grundläggande för att skapa långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur. 
Vattenförsörjning 
Nuvarande kapacitet för vattenverk och vattenledningsnät är tillräcklig för att försörja 
etapp 1 och 2 enligt föreslaget planprogram. Därefter måste utbyggnad ske för att uppnå 
erforderlig leveranskapacitet till området. Planeringsarbete för utbyggnad av Skottorps 
vattenverk pågår, vilket kommer att följas av arbete avseende ledningsnätsförstärkning.  
Dagvattenhantering 
Planprogrammet beskriver en dagvattenhantering baserad på infiltration. Denna lösning 
kommer inte att fungera ensam, utan dagvattensystemet måste byggas ut med 
fördröjningsmagasin med vidare avledning för att ge en långvarigt hållbar lösning. Redan 
idag är grundvattenytan strax under markytan vid långvarig nederbörd, vilket är ett tydligt 
tecken på att avledning av dag- och dräneringsvatten från området måste skapas och 
upprätthållas. Vid exploatering av området blir koncentrationen av dagvatten dessutom 
väsentligt större vilket ställer större krav på ett uthålligt system för omhändertagande av 
dag- och dränvatten. 
Spillvattenförsörjning 
Föreslaget planområde ska anslutas till befintlig pumpstation strax norr om planområdet 
som idag försörjer närliggande bostadsområde. För att kunna avleda planerad 
tillkommande mängd spillvatten krävs ombyggnad och kapacitetsökning av pumpstationen. 
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Avfallskvarnar accepteras inte till spillvattensystemet. 
Verksamhetsområde 
Planområdet avses att införlivas i kommunens verksamhetsområde för ren- spill och 
dagvatten. 

 Kommentar: 
• Inför det fortsatta planarbetet är det av stor betydelse att redovisa strategin angående parkeringsfrågan. Det 

parkeringsbehov som exploateringen genererar skall kunna tas om hand inom området. 
• Planen kompletteras med separat gc-väg inom planerat grönområde utmed Allarpsvägen. 
• Höjdsättningsplan för området görs för att möjliggöra ställningstagande till lösning för spillvatten- och  

dagvattenavledning. Underlagets omfattning beslutas av rep. inom Teknik- och servicekontoret. 
• Koncentrationen av dagvatten vid exploatering är stor, vilket ställer större krav på ett uthålligt system för 

omhändertagande av dag- och dränvatten. Dagvatten utredning skall redovisas i samband med det 
fortsatta planarbetet. 

•  Befintliga Hedhusets reningsverk kommer att byggas ut och den tillkommande mängden spillvatten 
kommer att omhändertas på det ombyggda reningsverket. Den pågående processen kring Hedhusets 
rening verk ska beskrivas i det fortsatta arbetet. 

 
Socialnämnden 

Socialnämnden vill framföra att Miljö- och byggnadsnämnden på ett osedvanligt sätt 
tillvaratagit intressen inom socialnämndens verksamhetsområde och har inget att erinra 
avseende redovisat planprogram. 

   
Miljöpartiet de gröna 

Miljöpartiet tycker att den planerade småstaden Allarp kommer att ligga på fel ställe, på ett 
vattensjukt område bara några få meter över havsytan (åtta meter). Stigande havs- och 
vattennivåer gör att det rekommenderas att man inte ska bygga lägre än 20 m över havet 
och samtidigt kommer saltvatten som trycker in från havet att förstora det söta 
grundvatten. 
Miljöpartiet anser att det är kommunledningens och politikernas ansvar att planera och 
bygga för en trygg framtid. Marknadsför inlandet (med EU pengar LISA)tycker 
Miljöpartiet. 
Miljöpartiet påpekar att kommunen tar i anspråk odlingsbar mark till stadslandskap. 
I en nära framtid behövs all odlingsbar mark pågrund av klimatuppvärmningen, vattenbrist 
och ökenbildning på jorden. Då behövs även åkermark av sämre kvalitet typ den som finns 
i Allarp. 
 
Kommentar: 
Marken som planeras för exploatering är i dagsläget ej mark som brukas. Ur ett hållbarhetsperspektiv 
bedöms det vara motiverat att mark som ligger intill befintlig bebyggelse tas i anspråk. Utredningar i 
samband med det fortsatta detaljplanearbetet kommer att redovisa grundvattenförhållande, höjdsättning etc. 

 Se även ovan under Naturskyddsförening. 
 
Laholmspartiet 

Laholmspartiet är osäker på exploatörens förmåga att genomföra projektet. Partiet tycker 
att man skall kräva att de personer som står bakom projektet skall kunna visa upp en klar 
ekonomisk redogörelse hur man tänker lösa finansiering. 

 Kommentar: 
Ett exploateringsavtal, civilrättslig överenskommelse kommer att reglera förhållandena mellan Laholms 
kommun och entreprenör/fastighetsägare till Allarp 2:3 avseende markens bebyggande, etappindelning, 
finansiering mm.  
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SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE OCH ALLMÄNHETEN 
 
Anna Kokk/ Endel Kokk (Allarp 2:172, Allarpsvägen 53) har fundering kring hur deras utsikt 
mot Hallandsåsen kommer att förändras utifrån liggande planförslag som innebär bebyggelse bl.a. 
1-3 våningar. Vidare redovisar de funderingar angående om kommunen har tänkt någon  
ersättning till de boende på Allarpsvägen för förändrade förutsättningar i området. Det påpekas 
att i området finns ett rikt fågel och djurliv som är viktigt att beakta. 
Kommentar: 
Det aktuella området finns utpekat i kommunens översiktsplan som ett framtida utvecklingsområde. Detta 
innebär att det är tillgänglig information som bedöms vara väl känd. Det fortsatta detaljplanearbetet föreslås 
redovisa fotomontage som visar hur utbyggnaden ter sig i området. 
 
Vad avser djur och fågellivet så kommer en biologisk inventering att ingå i MKB. 
 
Solveig o Bertil Johansson (Allarpsvägen 2) ifrågasätter om utbyggnaden av reningsverket är 
förberett så att energi därifrån kan tas tillvara i utbyggnadsområdet, vilket redovisas som en 
möjlig lösning i planprogrammet. De påpekar att det finns ett rikt djur– och fågelliv i det 
planerade området och att man bör beakta detta. Paret Johansson uppmärksammar vidare att 
mark som ägs av samfälligheten i området tas i anspråk i förslaget och ställer sig frågande till om 
detta är förankrat med samfälligheten.  
Kommentar: 
Med anledning av att det planers för utbyggnad av Hedhusets reningsverk ges det möjligheter att studera frågor 
kring om det är möjligt att utnyttja energi därifrån. Det har ännu ej tagits ställning avseende denna fråga. 
 
Beträffande markägarförhållandena så ägs allmänplatsmark i intilliggande områden av Laholms kommun, dock 
sköts området av Allarps samfällighetsförening. Detta är en genomförandefråga som kommer att hanteras i det 
kommande arbetet med projektet. 
 
Vad avser djur och fågellivet så kommer en biologisk inventering att ingå i MKB. 
 
Hans Petersson (Fiskaregatan 7) är kritiskt till det omfattande dräneringsarbete som planeras 
för Allarp 2:3, vilket kan ge omfattande konsekvenser på närliggande natur och djurliv inom 
området. Han menar att det krävs en övergripande miljökonsekvensutredning som omfattar både 
Allarp 2.3 och Allarp 2:2. Det påpekas vidare att området är rikt med fladdermöss, groddjur och 
den utrotningshotade lövgrodan och att enligt svensk lagstiftning är alla amfibier och reptiler 
skyddade.  
Kommentar: 
Förutsättningarna i området innebär att en inventering av växt- och djurlivet kommer att genomföras parallellt 
med det fortsatta detaljplanearbetet. Miljökonsekvensbedömningen kommer i detta skede omfatta det planerade 
området, Allarp 2:3 samt del av Allarp 2:2. MKB´n kommer att förhålla sig till den information som finns 
tillgänglig i  dagsläget avseende Allarp 2:2 samt planeringen på andra sidan kommungränsen i Båstads kommun. 
I samband med planeringen av området väster ut, Allarp 2:2 kommer en miljökonsekvensbeskrivning att 
upprättas avseende detta området.. 
Ett uthålligt system för omhändertagande av dag- och dränvatten kommer att studeras närmare i 
detaljplaneskedet. 
 
Allarps Samfällighetsförening  
Allarps Samfällighetsförening är positiv till planerna för området Allarp 2:3 och ser fram mot en 
utbyggnad, men vill påpeka en viktig fråga för föreningen avseende angöringspunkt. De är inte 
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positiva till att in och utfart planeras mitt för deras utfart för Allarpsvägen  1-49 av flera skäl, 
framför allt finns det en oro för  ökade störningsmoment, ökad trafik samt ett ökat antal fordon. 
 
Kommentar: 
Trafik och gatufrågor kommer att studeras närmare i detaljplaneskedet.  
Strandmiljö Laholm  
Strandmiljö Laholm har inte något att erinra mot själva bebyggelsen i sig men insisterar på att, när  
Laholms Kommun planerar för ytterligare bebyggelse, ska kommunen samtidigt finna en lösning 
på de problem med trafik, parkering och tillgänglighet som finns idag. Vidare anser de att marken 
som är planerad ( enl. Framtidsplanen 2003) att bli kommunalt naturreservat väster om Allarp2:3 
inte exploateras för bebyggelse. 
Kommentar: 
Det parkeringsbehov som det planerade området kommer att generera skall lösas inom området. Trafikflöde med 
mera kommer att studeras närmare i samband med kommande detaljplan och MKB.  
 
Vad avser området som enl. kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2003, är planerat för ett kommunalt 
naturreservat har Laholms kommun förändrat sitt ställningstagande avseende detta område. Detta innebär att det 
är inte aktuellt att skapa något nytt naturreservat öster om det befintliga, statliga, naturreservatet däremot 
kommer arbetet med att tillskapa ett naturreservat i sanddynsområdet att fortskrida.  
 
Vid samrådsmötet 2009-11-09 diskuterades i stort sett samma frågor, som nu framkommit i 
inlämnade synpunkter. Framför allt gällde det dagvattenproblematiken, grönområdenas betydelse, 
trafikfrågorna samt landskapsbilden, utsikten mot Hallandsåsen. 
 
ÖVRIGT 
Miljökontoret 
Miljökontoret tycker att planerade den bebyggelsen kommer att ge ökat tryck på naturområden 
och grönstråk i och utanför planområdet och att det behövs tas ett helhetsgrepp när det gäller 
grönstråk och naturområden. Vidare efterfrågas förtydligande när det gäller skyddsavstånd mellan 
bostäder och anläggningar för hästar. 
Kommentar:  
Avståndet till hästar skall förtydligas i kommande MKB  
Övriga synpunkter finns kommenterade ovan. 
 
 
Brandförsvaret 
Räddningstjänsten framför en rad synpunkter. Bland annat redovisar de att framkomsttiden  
insatstiden) är en viktig parameter. Räddningstjänsten nämner att det finns ett samarbete med 
gränslös räddningstjänst mellan Laholm och Båstad, vilket innebär att närmsta kår larmas. I det 
aktuella fallet kommer Båstad att blir närmsta kår, dock skiljer inte mycket med hänsyn till den 
tillgänglighet som råder kring vägarna i området. Inre Kustvägen och kopplingen mellan Laholm 
och Båstad bedöms därför vara av högsta vikt vid områdets etablering. 
Vidare pekar räddningstjänsten på att brandvattenförsörjningen är en viktig fråga att belysa i det 
fortsatta arbetet med detaljplanen. 
 
Räddningstjänsten framför också synpunkter kring boendesprinkler, vilket är att betrakta mer 
som en visionär synpunkt i syfte att ytterligare försöka att framhäva och skapa ett unikt 
bostadsområdet. 
 
Kommentar:  
Räddningstjänstens väg och brandvattenförsörjning ska beaktas i vidare arbete med detaljplanen. Exploatören 
informeras om möjligheterna avseende boendesprinkler för att kunna utreda detta närmare om intresse föreligger. 
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SAMMANFATTNING 
 
Planprogrammet har kompletterats enligt följande 
 

• Planens konsekvenser för riksintressen i och utanför programområdet sammanfattas i 
planprogrammet för att sedan detaljstuderas i det fortsatta arbetet. 

 
 
Kommande detaljplan och MKB föreslås kompletteras enligt följande: 
 

• Planens konsekvenser för riksintressen i och utanför programområdet skall redovisas i 
detalj. 

 
• Planområdets placering illustreras med hjälp av en översiktskarta där Båstadsöversiktsplan 

ligger till grund för att redovisa vad som kommer att ske på andra sidan kommungränsen, 
närhet till kommunikation i form av järnvägsstation etc. 

 
• Mellankommunala frågor skall belysas i det fortsatta detaljplanearbetet. Samarbetet som har 

inletts mellan Laholms och Båstads kommun avses att beskrivas. Kommundirektören 
svarar för att ta fram erforderligt PM som kan utgöra underlag 

 
• MKB utförs för det aktuella området och intilliggande planering vägs in och beskrivs 

utifrån den information och fakta som är tillgänglig i dagsläget. Detta innebär bland annat 
att området i väster ska beskrivas som exploateringsområde.   

 
• MKB ska beskriva påverkan på befintligt naturreservat väster om planområdet.  

 
• Planbeskrivningar skall redovisa ställningstagande avseende huvudmannaskap och beskriva 

särskilda skäl för enskilt huvudmanskap. 
 
• Bullerproblematik från väg E6, västkustbanan och den nya kustvägen samt vibrationer och 

risker från järnvägen ska utredas och beskrivas i MKB 
 
• Om Inre kustvägen avses att får en annorlunda sträckning än den som finns i Vägverkets 

planering skall underskrivet avtal mellan kommunen/exploatören och Vägverket föreligga 
innan detaljplanen antas. 

 
• Biologisk inventering ska ingå i MKB med kartläggning av organismer och ev. hotade 

växter för att få en relevant bedömning av exploateringens påverkan. Inventeringen 
förutsätts kunna ske parallellt med det fortsatta detaljplanearbetet. Resultat av 
inventeringen inarbetas fortlöpande i planeringen. 

 
• Upplevelsen av landskapsbilden skall beaktas och redovisas i MKB. Påverkan illustreras 

lämpligast genom fotomontage från företrädesvis söder, Hallandsåsen och norr, befintlig 
bebyggelse. 
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• Exploateringens parkeringsbehov skall redovisas i det fortsatta arbetet och behovet skall 
lösas inom området.  

 
• Planen skall kompletteras med separat gc-väg inom planerat grönområde utmed 

Allarpsvägen. 
 

• Höjdsättningsplan för området skall göras för att Teknik- och servicekontoret ska kunna ta 
ställning till föreslagen lösning för såväl spillvatten- som dagvattenavledning. Underlagets 
omfattning beslutas av ansvarig inom Teknik- och servicekontoret 

 
• Exploateringen av Allarp 2:3 i förhållande till processen kring Hedhusets utökning skall 

beskrivas i planhandlingarna. Erforderlig information kring Hedhuset tillhandahålls av 
Teknik- och service kontoret 

 
•  MKB skall redovisa hur dikena som omfattas av bitopskydd kommer att hanteras och hur 

detta kan förenas med biotopskyddet. 
 

• Planhandlingarna ska redovisa hur spillvattensfrågan skall lösas. 
 

• Det fortsatta detaljplanearbetet skall redovisa hur ett uthålligt system för omhändertagande 
av dag- och dränvatten skapas. Dagvatten utredning skall ingå i underlaget. 

 
• Räddningstjänstens framkomsttid(insatstid) och brandvattenförsörjning ska beaktas i det 

fortsatta arbetet med detaljplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
Laholm 2010-03-03 
 
 
Charlotta Hansson    Sabina Uzelac 
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt 
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