
SÄRSKILT UTLÅTANDE 
 
ANTAGANDEHANDLING 
Detaljplan för  
Hasslöv 4:8 m fl 
Hasslöv 
Laholms kommun 

 

 

FÖRFARANDET 
 
 
 Planförslaget har handlagts med enkelt förfarande. Miljö- och byggnadsnämnden 
 beslutade 2011-05-25 att förslaget skall sändas ut på samråd. Samrådshandlingar har 
 skickats till berörda myndigheter och fastighetsägare. Eventuella synpunkter skulle vara 
 inlämnade senast 2011-09-02.  
  

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

 
SYNPUNKTER FRÅN REGIONALA ORGAN OCH LIKNANDE 
 
  
Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen menar att enligt 7 kap 18g § miljöbalken med tillhörande övergångs-
bestämmelser inträder strandskyddet för de delar av planområdet som är beläget 
närmare Truedsbäcken än 100 meter. Enligt 5 kap 7a § PBL ska ett upphävande av 
strandskyddet ske som en planbestämmelse. Planförslaget ska därför kompletteras och 
nytt samråd med Länsstyrelsen ske. Inlämnad ansökan till Länsstyrelsen om upp-
hävande av strandskydd bör samtidigt återkallas. 
Man anser också att bestämmelsen om våningsantal under rubriken ”Placering, 
utformning, utförande” motsägs av bestämmelsen under beteckningarna B1 respektive 
B2 att ett andra plan får inredas. Bestämmelsen under ”Placering, utformning, 
utförande” föreslås utgå. 
Trafikverkets yttrande ska också beaktas. 

 
 Kommentar: 

I samband med Länsstyrelsens samrådsyttrande över förslag till detaljplan enligt 7 kap 
18 g § miljöbalken med tillhörande övergångsbestämmelser har särskilt samråd med 
Länsstyrelsen skett. 

 Planförslaget kompletteras med planbestämmelse för strandskyddsupphävande  
 (a1-kommunen upphäver strandskyddet inom kvartersmark).  

Planbeskrivningen kompletteras med skäl för strandskyddsupphävande.  
Bestämmelsen under ”Placering, utformning, utförande”ska utgå. 

 
Lantmäteriet 
 Lantmäteriet har tagit del av planförslaget och har inga synpunkter på detta. 
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Trafikverket 

Trafikverket menar att förslaget innebär ett ökat innehåll på befintliga fastigheter samt 
sannolikt ökad trafik till bygdegården eftersom den fastigheten ges möjlighet till 
restaurang och handel. Väg 115 har på den aktuella sträckan 2-4000 fordon per dygn. 
Man bedömer dock trafikförändringen som måttlig p g a utbyggnadsmöjligheterna. 
 
Bebyggelsefri zon på 12 meter menar man är uppfylld i detaljplanen. Det bör preciseras 
att detta också gäller mer eller mindre tillfälliga uppställningar av containers etc. 
Utfarterna från fastigheterna till väg 115 är i dag mycket oprecisa och ligger tätt, vilket 
är ett riskmoment från trafiksäkerhetssynpunkt. Därför bör detaljplanen reglera var 
utfarterna mot väg 115 ska göras. Slutligen anser Trafikverket att det bör övervägas om 
detaljplanen ska medge en gång- och cykelväg längs fastigheterna. 

 
 Kommentar: 

Bygdegårds ändamål C - centrum menas all sådan verksamhet som är lätt att nå många 
människor och användes redan idag av Hasslövs byalag, boende, skola, föreningar och 
liknande. Bedömning om eventuell ökad störning i form av trafikförändring bedöms 
måttlig. Bygdegården har ordnat egen parkering.  
Befintlig cykelväg  finns redan strax söder om planområdet, längs Karupsvägen –  
väg 115. 

 
 
Södra Hallands Kraft ek förening/EL 

Södra Hallands Kraft ek förening/EL har inget att erinra gällande rubricerat planförslag. 
Man upplyser om att inom området finns befintliga lågspänningskablar till och mellan 
de olika fastigheterna. Om flytt av dessa måste ske på grund av till- eller ombyggnader, 
svarar fastighetsägaren själv för dessa kostnader. 

 
E.on Gas Sverige AB  

E.on Gas Sverige AB har inte några ledningar inom planområdet och har inget att erinra 
i ärendet. 
 

TeliaSonera Skanova Access AB 
TeliaSonera Skanova Access AB har inget att erinra mot detaljplanen. 

 
 . 

 
SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER/STYRELSER ELLER PARTIER 
 
 
Kommunstyrelsens bu 
 Kommunstyrelsens beredningsutskott har inget att erinra mot planförslaget. 
 
  
Kultur- och utvecklingsnämnden 
 Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att erinra mot detaljplanen. 
 
  
Servicenämnden 
 Servicenämnden har inget att erinra mot förslaget till detaljplan.  
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Laholmsbuktens VA-nämnd 
 Laholmsbuktens VA tillstyrker planförslaget. 
 
 
SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 

Ingen sakägare har yttrat sig. 
 

 
ÖVRIGA SYNPUNKTER 

Miljökontoret påtalar att planområdet ligger inom skyddsområdet för Dömestorps 
vattentäkt, tertiär skyddszon 1. I föreskrifterna för vattentäkten regleras att schaktnings-
arbeten till större djup än 1,5 m under markytan eller inom större yta än 20 m2 ska 
anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden. Tillstånd krävs för anläggning av jord-, berg-   
och grundvattenvärme. Man menar också att det finns riktlinjer för exploatering inom 
vattenskyddsområde och att det kanske bör skrivas in i planbestämmelserna. 
Kommentar: 
Planbeskrivningen kompletteras enligt Miljökontorets synpunkter med att planområde 
ligger inom skyddsområdet för Dömestorps vattentäkt mm.  

 
SAMMANFATTNING 
 
Planförslaget föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 
 

 Plankartan kompletteras med planbestämmelse för strandskyddsupphävande  
  (a1-kommunen upphäver strandskyddet inom kvartersmark).  

 Plankartan kompletteras med att bestämmelsen ”Placering, utformning, 
utförande” utgår från plankartan. 

 Planbeskrivningen kompletteras enligt Miljökontorets synpunkter 
 Planbeskrivningen kompletteras med skäl för strandskyddsupphävande.  

 
De föreslagna förändringar av planens innehåll som gjorts enligt ovan bedöms som 
redaktionella ändringar.   
 
 
NAMNLISTA 
 
Några kvarstående anmärkningar från sakägare på förslaget finns ej. 
 
 
ALLMÄNHET 
Inga synpunkter har inkommit från allmänheten. 
 
 
 
Laholm 2011-09-15 
 
 
Charlotta Hansson    Sabina Uzelac 
Samhällsbyggnadschef    planarkitekt 
 
 


