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Detaljplan för   Detaljplanen har antagits av kommun-  
del av ALLARP 2:30   fullmäktige 2006-05-31. 
Skummeslövsstrand   Beslutet har vunnit laga kraft 2006-06-26. 
Laholms kommun 
 
 
 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 
HANDLINGAR Till planen hör förutom denna beskrivning, genomförande- 

beskrivning samt plankarta med bestämmelser. 
 
 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med planen är tillskapa två nya bostadstomter inom 
tidigare område Allarp 2:30. 

 
 
 
PLANDATA 
 
Lägesbestämning Planområdet är beläget i Skummeslövsstrand inom 

detaljplaneområde för del av Allarp 2:30. 
 Området begränsas i öster av Sparvvägen, i söder av 

Beckasinvägens förlängning, i väster av fastighersgräns mot  
 Snapparp 2:1 samt i norr mot befintlig bostadstomt. 
 
Areal Planområdet är ca 2200 kvm. 
  
 
Markägoförhållande Marken inom planområdet är privatägd. För marken  

finns sk förordnande enligt PBL 6:19 (tidigare 
Byggnadslagen 113§). 

 
 
AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 
  Planen är förenlig med bestämmelserna i miljöbalken. 
 
 
 
 
ÖP Nuvarande planområde omfattas av kommunens 

översiktsplanering för kustområdet. 
 Planändringen utgör ingen avvikelse. 
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PROGRAM FÖR PLANOMRÅDET 
 Planen är endast en mindre ändring av gällande plan och 

program har därför inte bedömts behövas. 
 
 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 Planen innebär endast en mindre justering av nuvarande 

plan och innebär i princip ingen ändring av trafik eller annan 
störning. 

 Särskild miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats. 

 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Natur, mark och Planområdet består i huvudsak av gräsbevuxen mark 
vegetation   utan nämnvärda nivåskillnader. 
  
  I nuvarande plan är området planlagt som s k naturområde. 
 
Geotekniska  
förutsättningar Marken består i huvudsak av sand. Grundvattennivån i 

området är hög och beaktas vid val av grundläggningssätt 
och i samband med fastställande av höjdläge för 
bebyggelsen. 

 
Bostäder   
  Förslag till ny detaljplan innebär: 

Området avses för friliggande bostäder med begränsningar  
enligt planbestämmelser angivna på plankarta. 
Byggrätten begränsas 1/5-del av tomtytan.  
Tomtstorlekar skall vara minst 900 kvm. 
 

PARKERING Parkering avses ske inom tomtområde. 
FRIYTOR 
 
Lek och rekreation Planområdet är tidigare avsett som naturmark med särskilt 

förordnande. 
 Nordöst om planerade fastigheter finns ett större 

naturområde. 
  Närhet till strand, andra naturområde innebär att friytor för 
  lek och rekreation i närheten/anslutning till planområdet är 
  tillgodosett. 
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GATOR OCH TRAFIK 
 
Trafik Inga förändringar görs ur trafiksynpunkt. Sparvvägen har vid 

tidigare planändring byggts ut och nya fastigheter ansluter till 
Sparvvägen. 

   
 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 Nybildade fastigheter ansluts till befintligt ledningssystem för 

vatten och avlopp. 
 Dagvatten skall lösas med lokalt omhändertagande på 
  respektive fastighet. 
  
 
Laholm 2006-02-01 
 
AB Lars Harrysson  
Arkitekt- och ingenjörsuppdrag 
 
 
 
Lars Harrysson 
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