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FÖRFARANDET 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-10-20 att förslaget skulle ställas ut. 
Förslaget har varit utställt under tiden 2010-11-24 till 2010-12-23. Samtidigt har 
planförslaget översänts till berörda fastighetsägare, myndigheter och organisationer.  

 
 Eventuella synpunkter skulle vara inlämnade senast 2010-12-23.  
 

19 skrivelser har inkommit från regionala organ, kommunala nämnder/styrelser och 
sakägare. 

 
SYNPUNKTER FRÅN REGIONALA ORGAN OCH LIKNANDE 
  
Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen gör bedömning om frågor som dem bevakar, riksintressen och  
miljökvalitetsnormer. 
Riksintressen 
Kommunen har gjort en naturinventering och med hänvisning till riksintressena i 
området är det angeläget att det som kommer i naturvårdinventeringen beaktas. 
Länsstyrelsen tycker vidare att plankarta och planbeskrivning bör överstämma med 
intentioner i MKB, exempelvis stråk utmed diken. 
Fladdermöss som enligt MKB:n förekommer i området är fridlysta enligt  
4 § Artskyddsförordningen. Länsstyrelsen erfordrar dispens från 
fridlysningsbestämmelserna. 
Miljökvalitetsnormer 
Laholmsbukten är idag klassad med miljökvalitetsnormen otillfredsställande ekologisk 
status. Hedhusets reningsverk som har utsläpp i Laholmsbukten har idag begränsad 
kapacitet att ta emot ytterligare avloppsvatten. 
Länsstyrelsen anser att innan detaljplanen antas behöver avloppsfrågan för hela 
planområdet hanteras och lösas. Länsstyrelsen påpekar vidare att en lagakraftvunnen 
plan kan innebära att markägare har rätt ställa krav på genomförande, och att det inte är 
acceptabelt att skjuta avloppsfrågorna på framtiden utan lösningen ska vara färdigutredd 
innan planen antas. 
Med hänvisning till ovan kan detaljplanen komma att prövas enligt i kap. 12 i PBL. 
Länsstyrelsen föreslår kommunen att de bör ha nytt samråd med dem för att redovisa 
vad man har kommit fram till. 
 
 
 
 



Rådgivande synpunkter från Länsstyrelsen avses frågor om genomförande, biotopskydd 
och uppföljning och övervakning. 
Länsstyrelsen anser att de särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap för allmän 
platsmark är inte i enlighet med PBL och vidare framgår inte vem som ska ansvara för 
driften av bullervallarna på kvartersmark. 
Planläggning utgör inte särskilt skäl för dispens från biotopskyddet att ta bort diken  
med flera biotoper, och framgår inte vilka de särskilda skälen är i MKB:n. 
Lagakraftvunnet beslut om dispens från biotopskyddet bör finnas före detaljplanens 
antagande. 
Länsstyrelsen tycker angående uppföljning och övervakning av skötselplanen för 
naturreservatet det att Laholms kommun eller exploatören som bör ansvara men i 
samråd med Länsstyrelsen. Trafikverkets yttrande bör beaktas. 

 
 Kommentar: 

 Planbeskrivningen och plankartan kompletteras med mer text om 
naturinventeringen som är gjord och alla dessa intentioner som är skrivna i 
MKB. Viktigt är att naturinventeringen som är gjord med hänvisning till 
riksintressena ska beaktas och kommunen bör se till att föreslagna åtgärder 
kommer till utförande.  

 Ett kvalitetsdokument som innehåller en skötselplan som garanterar områdets 
skötsel samt ser till att kompensationsåtgärderna genomförs och fungerar 
kommer att göras och samtidigt antas ihop med detaljplanen. 

 Dispens från fridlysningsbestämmelserna angående fridlysta fladdermöss som 
enligt MKB:n förekommer i området ska arbetas fram. 

 Länsstyrelsen anser att innan detaljplanen antas behöver avloppsfrågan för hela 
planområdet hanteras och lösas. 

 Genomförandebeskrivningen kompletteras ytterligare med motiveringen om de 
särskilda skälen för enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark och med 
texten om vem som ska ansvara för driften av bullervallarna på kvartersmark 

 MKB kompletteras med texten om särskilt skäl för dispens från biotopskyddet att 
ta bort diken med flera biotoper. 

 
Ett nytt samråd med Länsstyrelsen har skett och angivna frågeställningar som berör 
riksintressena och miljökvalitetsnormer har diskuteras. 

 MKB kompletteras med text om vilken kapacitet som finns gällande 
avloppsreningsverket, Hedhuset 

 Dispens från fridlysningsbestämmelserna angående fridlysta fladdermöss samt 
upphävande av biotopskydd avseende diken är ingen förutsättning för att 
detaljplanen skall kunna antas. Ärenden kommer att sökas hos Länsstyrelsen då 
berört markområde skall exploateras. 

 Inre kustvägen undantas vid antagandet av detaljplanen. 
 
 
 

E.ON Gas Sverige AB  
 E.ON Gas AB har inget att erinra. 
 
E.ON Elnät Sverige AB 
 E.ON Sverige AB har ingen erinran. 
 
Kulturmiljö Halland 
 Kulturmiljö Halland har inget att erinra. 
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Telia-Sonera Skanova Access AB 
 Telia-Sonera Skanova Access AB har inget att erinra. 
 
Trafikverket 

Inre Kustvägen:  
Merkostnad för förskjutning av Inre Kustvägen och frågor kopplade till detaljplanen 
skall regleras i avtal mellan kommunen och Trafikverket innan planen antas. 
Hastighetsbegränsning:  
Den reserverade marken för Inre Kustvägen stämmer inte överens med den projektering 
som gjorts. Trafikverket strävar alltid vid nybyggnad att uppnå god standard, 70 km/h, 
kurvan behöver då rätas ut med följden att naturområdet i sydöst minskar något eller 
ytan för verksamheter minskar.  
Avvattningsproblem:  
Vägdragningen enligt detaljplanen medför skevningsövergångar, avvattningsproblem 
med risk för stillastående vatten på vägen. 
Vattenmagasin:  
Vattenmagasin har dimensionerats och placerats på lämpligt ställe enligt våra ritningar, 
saknas helt på detaljplanen. Måste samordnas. 
Cirkulationsplats:  
I Trafikverkets arbete med Inre Kustvägen är en cirkulationsplats ej aktuell. Eventuellt 
behov av en cirkulationsplats bör ej planeras innan behovet uppstår då området etappvis 
ska byggas ut. 
Bullerskydd:  
Föreslaget bullerskydd på västra sidan om Inre Kustvägen får ej placeras inom 
skyddszonen för Inre Kustvägen. Ett plank utgör fast hinder, får inte vara 
siktskymmande i korsningar. Bredden på skyddszonen vid 70 km/h – 7m. Regleras i 
avtal. 
MKB:  
Det fulla ansvaret för framtida bullernivåer vilar på kommunen. Har inte tagits hänsyn 
till trafikmängdsuppgifter som ska ligga till grund för bullerberäkningar. Korrigering 
önskas. Trafikverket förutsätter att planen ej antas innan ett avtal finns påskrivet av båda 
parter. 
 
Kommentar 

 Underhand har diskussion med Trafikverket skett angående Inre kustvägen och visat sig att 
det finns oklara frågor kring hastighetsbegränsning, avvattnings problematik mm.  
Trafikverket arbetar fram en ny arbetsplan, därför bör denna del av detaljplanen undantas 
vid antagandet av detaljplanen. Vidare kommer en separat detaljplan för detta område 
utarbetas.  

 
Lantmäteriet 
 Lantmäteriet har inga synpunkter än de som tidigare lämnats. 
 
Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen anser i likhet med sitt samrådsyttrande att satsningen på den 
hållbara staden Allarp 2:3 kan vara positiv och att man kan tar tillvara erfarenhet om 
hållbart och energieffektivt byggande. 
Naturskyddsförening skriver vidare att Allarp 2:2 måste förbli 
naturområde/naturreservat, naturvårdsinventeringen för Allarp 2:2 och 2:3 styrker detta. 
Allarp hyser flera olika arter fladdermöss i de västra skogs delarna och använder de 
östra delarna som jaktområden. Om Allarp 2:2 exploateras förstörs fladdermössens 
boplatser. Kompensationsåtgärder för fladdermöss bör tas fram i ett kontrollprogram. 
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Ett kvalitetsdokument som innehåller en skötselplan som garanterar områdets skötsel 
samt ser till att kompensationsåtgärderna genomförs och fungerar. Dokumenten måste 
fastställas före detaljplanens antagande. Huvudmannafrågan är viktig.   
 
Kommentar: 
Ett kvalitetsdokument som innehåller en skötselplan som garanterar områdets skötsel 
samt ser till att kompensationsåtgärderna genomförs och fungerar kommer att göras 
och samtidigt antas ihop med detaljplanen. 

 Övrigt se under Länsstyrelsen kommentar 
 
Båstads kommun 

Båstads kommun hänvisar till programsamrådets yttrande. Påminner om att vidare 
planering och exploatering behöver ske i nära samverkan mellan kommunerna. 
 

 
Hallandstrafiken 

Nuvarande linjesträckningar linje (225 och 226) kan behövas omarbetas för att möta de 
nya förutsättningarna i området. Ca 1000 invånare ger ett bra tillskott i underlaget för 
kollektivtrafiken. 

 
SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER/STYRELSER ELLER PARTIER 
 
Kommunstyrelsen 
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Utvecklings- och näringslivsnämnden 
 Utvecklings- och näringslivsnämnden har ingen erinran mot planförslaget.  
 
Servicenämnden 

Lokalt omhändertagande av dagvatten, inte kommunalt huvudmannaskap, dagvatten ska 
inte ingå i kommunens verksamhetsområde i planbeskrivningen. Utbyggnad av 
Hedhuset/Ängstorp mest realistiskt med inledningen av 2011 för ett sådant beslut. 
Genomförandebeskrivningen saknar tydliggörande om vem som blir huvudman för 
områdets dagvattensystem.   

  
 Kommentar: 

Genomförandebeskrivningen kompletteras och förtydliggörs om vem som blir 
huvudman för områdets dagvattensystem. 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
  
Socialnämnden 
 Socialnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
  
Barn- och utbildningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
 
 
Miljöpartiet de Gröna i Laholm 

Naturvårdsinventeringen som gjorts på kommunens uppdrag visar tydligt att kommunen 
måste avstå från att planlägga det angränsande området Allarp 2:2 för bebyggelse. Vi 
finner det omöjligt att behandla Allarp 2:3 och Allarp 2:2 var för sig.  En förutsättning 

 4



för att godkänna detaljplanen för Allarp 2:3 är ett tydligt beslut om att behålla Allarp 
2:2 som naturområde. 

 Kommentar: 
 Det aktuella planområdet avser Allarp 2:3 m.fl. Naturvårdsinventeringen har  

utförts för det aktuella området men även för det västra området Allarp 2:2. 
 Vilka konsekvenser och ställningstagande inventeringen kommer att medföra för det 
västra området kommer att hanteras inom ramen för det uppdraget och är inte aktuellt i 
detta ärende. 
 

 
SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 
 
Allarps Samfällighetsförening 

Allarps Samfällighetsförening har kommit med synpunkter som berör frågor om framtida 
fastighetsreglering om vad som kommer att ingå i samfällighet, ansvarsfördelning, 
skadestånd, riktvärdena på bullernivå mm. 
Allarps Samfällighetsförening vill se miljökonsekvensbeskrivningen för de planerade 
vindsnurrorna och om vi får sättningar i husen eller blir av med vattnet vid en sänkning 
av grundvattennivån förutsätter vi att kommunen eller entreprenören garanterar att ni tar 
det fulla ansvaret för kostnader som kan uppkomma för att rätta till detta. Riktvärdena för 
bullernivån får inte överskridas på Allarps samfällighets östra gränsområdes befintliga 
bebyggelse mot den kommande inre kustvägen. 
 

 Kommentar: 
 Eventuella ändringar av gränsen för Allarps samfällighetsförenings område kommer att 

regleras i samband med fastighetsbildningsförättningar som erfordras för 
genomförande av utbyggnaden inom planområdet. Föreningen kommer inte att 
belastas av kostnader av detta. 

 Inom detaljplanens östra delar finns intentioner att uppföra mindre vindkraftverk av 
typen gårdsverk. Beskrivning om placeringen och utformningen finns benämnt i MKB 
under bilaga1, Övriga miljökonsekvenser som inte bedöms innebära betydande 
miljöpåverkan. Mindre vindkraft av typen gårdsverk krävs bygglov. Frågorna 
angående placering och antal verk provas i bygglov. 

 Detaljplanen föreskriver att bullernivåer inte får överstiga gällande riktvärden för 
trafikbuller. Detta medför att åtgärder behöver vidtas för att nivåerna inte ska 
överskridas. Frågorna angående bullernivå på Allarps samfällighets östra 
gränsområdes befintliga bebyggelse mot den kommande Inre kustvägen hanteras i 
kommande separat detaljplanen för Inre kustvägen. Inre kustvägen undantas vid 
antagandet av aktuella detaljplanen. Trafikverket ansvarar för att befintliga bostäder 
inte drabbas av bullerstörningar. 

 Beträffande eventuella skador i samband med grundvattensänkning av planområdet så 
är det en genomförandefråga. Eventuella skador på fastigheter utanför planområdet 
som orsakas av åtgärder inom planområdet regleras skadeståndsfrågan genom 
Miljöbalkens regler om skadestånd orsakade av sådana åtgärder. 

 
ÖVRIGA SYNPUNKTER 
  
ALLMÄNHET 

Inga synpunkter från allmänheten. 
 
 
Underhand har diskussion med exploatören skett och följande ändringar har framförts. 

 att beteckningen e2 i plankartan ändras till: 

 5



”För småhus är minsta tomtstorlek 250 kvm. Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea per 
bostadsfastighet är 140 kvm, varav 30 kvm får uppföras som komplementbyggnad." 
 
Efter närmare hus- och marknadsstudier visar det sig att det skulle vara mycket positivt om 
byggnadsarean för småhusen kan ökas från 100 till totalt 140 kvm. Detta dels för att kunna 
skapa kvalitativa bostäder i en våning, som skulle kunna vara aktuellt för till exempel seniorer 
med tanke på tillgänglighet. Att öka byggnadsarean är också viktigt eftersom dem kommer att 
ställa höga energikrav i området och många av husen kommer att vara lågenergi byggnader 
med djupare fasader än konventionella byggnader, vilket minskar boarean. 
 

 att den Tekniska anläggningen ”E” i norra delen av planområdet flyttas till norra 
hörnet på andra sidan gatan. 

 
Underhand har diskussion med Trafikverket skett angående Inre kustvägen och visat sig att 
det finns oklara frågor kring hastighetsbegränsning, avvattningsproblematik, kostnad för 
förskjutning av vägen mm.  
Trafikverket arbetar fram en ny arbetsplan, därför denna del av detaljplanen angående Inre 
kustvägen undantas vid antagandet av detaljplanen. Vidare kommer en separat detaljplan för 
detta område att utarbetas.  
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Planförslaget föreslås ändras och kompletteras i följande avseende:  
  

Planbeskrivningen kompletteras med: 
  text om naturinventeringen som är gjord och dess intentioner som är beskrivna i 
MKB. 

 
Plankartan kompletteras med: 
 Beteckningen e2 i plankartan ändras till: ”Största tillåtna sammanlagda 
byggnadsarea per bostadsfastighet är 140 kvm”. 
 Tekniska anläggningen ”E” i norra delen av planområdet flyttas till norra hörnet på 

andra sidan gatan. 
 Beteckningen p4 i plankarta: Byggnader får placeras närmast 6 m från 

fastighetsgräns mot Huvudgata 1 
 

Genomförandebeskrivningen kompletteras med: 
 motiveringen om de särskilda skälen för enskilt huvudmannaskap för allmän 
platsmark och med texten om vem som ska ansvara för driften av bullervallarna på 
kvartersmark 
 att  vad  som kommer att ingå i samfälligheten kommer att regleras i samband med 
fastighetsbildningsförättningar. 

 
MKB kompletteras med: 
 texten om särskilt skäl för dispens från biotopskyddet att ta bort diken med flera 
biotoper 
   texten om vilken kapacitet som finns gällande avloppsreningsverket, Hedhuset 
(Bilaga 3- MKB Hedhus reningsverk) 
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 Dispens från fridlysningsbestämmelserna angående fridlysta fladdermöss som enligt 

MKB:n förekommer i området kommer att arbetas fram när aktuellt område skall 
exploateras. 

 
 Ett kvalitetsprogram som innehåller en skötselplan som garanterar områdets skötsel 

samt ser till att kompensationsåtgärderna genomförs och fungerar kommer antas 
ihop med detaljplanen. 

 
 Inre kustvägen undantas vid antagandet av detaljplanen. 

 
De föreslagna förändringar av planens innehåll som gjorts enligt ovan bedöms som 
redaktionella ändringar.   

 
 

NAMNLISTA 
 
Några kvarstående anmärkningar från sakägare på förslaget finns. 
 
SAKÄGARE (enl. fastighetsförteckning)   
Allarps samfällighetsförening, c/o Leif Blomgren, Allarpsvägen 13,  
312 72 Skummeslövsstrand 
 
 
 
Laholm 2011-04-26 
 
 
 
 
Charlotta Hansson   Sabina Uzelac 
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt 
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