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SAMRÅDSFÖRFARANDE 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-06-23 att förslaget skulle sändas ut på 
 samråd. Samrådshandlingar har skickats till berörda myndigheter och fastighetsägare. 
 Eventuella synpunkter skulle vara inlämnande senast 2010-08-27. Allmänt samrådsmöte 
 hölls 2010-07-05. Samrådsmöte med Länsstyrelsen har skett 2010-08-19. 
 

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

 
SYNPUNKTER FRÅN REGIONALA ORGAN OCH LIKNANDE 
 

Banverket, Luftfartsverket, Hyresgästföreningen, LRF:s samrådsgrupp, Södra Hallands 
kraft/gas, Skummeslövs Vägförening, Skummeslövs Hembygdsförening, Telia Sonera 
Skanova, Kommunala handikapprådet och Båstads kommun har inte yttrat sig under 
samrådet. 
 

Länsstyrelsen 
Riksintressen 
Länsstyrelsen gör bedömning att föreslagen exploatering kan utgöra en utveckling av 
den befintliga tätorten Skummeslövsstrand i enlighet med Särskilda 
hushållningsbestämmelser som anges i 4 kap.1 § MB. Det konstaterades att det hade 
varit värdefullt om resultatet av pågående biologiska inventering hade funnits med nu 
för bedömning av på vilket sätt området kan bebyggas. 
Länsstyrelsen tycker att föreslagen exploatering ligger i bakkanten av riksintressen för 
friluftsliv och tar i anspråk huvudsakligen åkermark varför påverkan på riksintressen är 
godtagbar.  
Riksintresse för naturvård har en indirekt påverkan genom med ökade trycket på 
sandstranden nedanför planområdet. Länsstyrelsen delar inte fullt ut kommunens 
bedömning att exploateringsområdet ligger så pass nära att det inte genererar 
biltransport till stranden. 
Hälsa och säkerhet 
Dagvatten bör framgå av planbeskrivning/genomförandebeskrivning samt på plankartan 
med bestämmelse om hur dagvatten ska hanteras. 
Länsstyrelsen påpekar att ett antagande av detaljplanen kan behöva avvakta mer 
klargörande fakta kring utbyggnaden av reningsverket. 
 
Buller 
Länsstyrelsen tycker att det är lämpligare att ange högsta tillåtna värde för buller som 
planbestämmelser istället att för att hänvisa till en proposition. 
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Ridstigar 
Ridstigar som nu ligger under planområdet ska flyttas. Länsstyrelsen undrar vad detta 
mer konkret innebär framgår inte i planförslaget. 

 
 Kommentar: 

Riksintressen 
Planbeskrivningen kompletteras med texten hur det ökade trycket påverkar 
strandområdet av alla besökare från exploateringsområdet  för att riksintressen för 
naturvård ska kunna vara  möjligt godtagbar. 
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 påbörjat en process kring utredningar med mera som skall leda till ökad kapacitet 
för Hedhuset. Planbeskrivningen kompletteras med fakta kring utbyggnad av 
reningsverket. 

Hälsa och säkerhet 
Planbeskrivningen beskriver hur dagvatten ska hanteras och att daggvattenutredningen 
är gjord som ett miljötänkande, att dagvatten ska fördröjas och renas lokalt (LOD -
lokalt omhändertagandet av dagvatten) skall skrivas in på plankartan. 
Principen för omhändertagandet av dagvattnet inom detaljplaneområdet är ett trögt 
dagvattenssystem, det vill säga ett system där vattnet fördröjs på väg till recipienten 
(mottagaren). Då minskar belastningen både direkt I-systemet och på recipienten på 
grund av att volymen vatten sprids ut över tiden. Föroreningar i dagvattnet hinner 
också till viss mån tas upp eller sedimenteras under dess färd. 
Buller 
Plankartan kompletteras med att skriva in högsta tillåtna värde för buller enligt 
Bullerberäkning (2010-04-30). Planbeskrivningen bör kompletteras med en skiss på 
möjlig placering och bullerskydds utformning.  
Ridstigar 
Planbeskrivningen kompletteras med att beskriva mer om hur nya/omlagda ridstigar 
bör placeras lämpligt i förhållande till befintlig bebyggelse. 
 
En naturvårdsinventering av områdets flora och fauna har genomförts. 
Planhandlingar kompletteras med vissa kompensationsåtgärder.  

 
Lantmäteriet 

Lantmäteriet påpekar att det bör redovisas varför enskilt huvudmannaskap väljs före ett 
allmänt huvudmannaskap. Lokalgator inom kvartersmark redovisas som allmän 
platsmark då blir x- och y-områden överflödiga. Samtliga anläggningar och funktioner 
som skall ingå i en gemensamhetsanläggning bör redovisas så att fastighetsägarna 
tydligt kan se vad deras förvaltningsansvar innefattar. Vem skall bekosta framtida drift 
och underhåll av ett kraftvärmeverk? Exploatören och kommunen får delat ansvar för ny 
utloppsledning, det bör göras en tydlig beskrivning av innebörden och konsekvenser. 
 
Kommentar:  
Huvudregeln är enligt plan - och bygglagen att kommunen ska vara huvudman för 
allmänna platser. För enskilt huvudmannaskap krävs särskilda skäl.  
Planbeskrivningen ska redovisa ställningstagande kring huvudmannaskapet samt 
redovisa särskilda skäl för enskilt huvudmanskap. 
Planhandlingarna kompletteras enligt Lantmäteriets yttrande 

 
Kulturmiljö Halland 
 Kulturmiljö Halland har inget att erinra mot planförslaget. 
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Trafikverket 

Trafikverket tycker att ambitionen är hög vad gäller att skapa ett område med tydlig 
hållbar profil där gynnsamma ekologiska lösningar prioriteras. 
Inre Kustvägen är tänkt att binda samman det attraktiva kustområdet mellan Laholm och 
Båstad. Trafikverket kan acceptera en förskjutning av Inre Kustvägen men 
merkostnaden skall regleras i avtal mellan kommunen och Trafikverket innan planen 
antas. 
Naturområdet mellan Västkustbanan och föreslagna bebyggelse kan leda till att fler 
människor kommer att vistas i närheten av järnvägen och kan medföra ett ökat 
önskemål att kunna passera över järnvägen. Trafikverket påpekar att detaljplan 
inkluderar en bedömning av behov av skyddsåtgärder för att minimera risken för ökat 
spring över spåren. 
Trafikverket anser generellt att riktvärdena för buller vid fasad och uteplats bör skrivas 
ut som planbestämmelser. 
Trafikverket påvisar vikten av att säkerställa att boendemiljön i området blir bra utifrån 
hälso- säkerhetsaspekter t.ex. frågorna om buller mm. 
Trafikverket förutsätter att ovanstående synpunkter tas tillvara och att de kan inarbetas i 
kommande planförslag på ett bra sätt. 

 
 Kommentar: 

Avtal mellan kommunen/ exploatören och Trafikverket kommer att skrivas och 
inledande möten har redan skett. Fördjupade bullerberäkning kommer att tas fram när 
projektering av området är klar. 
Behov av skyddsåtgärder mellan naturområdet och Västkustbanan för att minimera 
risken för ökat spring över spåren bedöms inte nödvändigt. Det finns redan idag en 
gångtunnel under Västkustbanan som kan användas som en säker passage. Passagen 
ska markeras på grundkarta. 

 
Skogsstyrelsen (Hänvisar till planprogrammets yttrande) 

Skogsstyrelsen har tagit del av rubricerad 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 
befintligt naturreservat är redovisat i MKB. 

 
Posten Laholm 

Posten Laholm tycker att det bör anläggas samlingar av lådor och på en del ställen 
fastighetsboxar där boende kan hämta sin post. Viktigt att detta finns med i 
planförslaget. Finns alltid en risk när folk börjar flytta in i områden och ska tycka till 
själva om hur lådor ska placeras. Är de redan uppsatta och utplacerade försvinner hela 
denna problematik. 
 
Kommentar 
Placering av postlådor är en fråga som inte hanteras i detaljplanprocessen. Under 
utbyggnadsskedet av området är det viktigt att samråd sker med Posten Laholm. 
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Hallandstrafiken 
Hallandstrafiken kommer att behöva förändra linje 225 och 226 för att någon av dem 
ska kunna betjäna det nya området och alla dess ca 1000 invånare. Busshållplatsens 
placering enligt planen är vid ett stråk som leder bekvämt och tryggt in i området. Har 
inga ytterligare synpunkter. 

 
Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen föreslår ”Gröna Tak” för att avlasta avvattningskapaciteten. Bra 
att minimera asfalterade ytor. Om Expendo AB är föregångare med hållbarhetsfrågorna 
intar de en tätposition i vår Ekokommun. Hela området från planområdets västra gräns 
fram till befintligt naturreservat bör utgöra grönstråk i enlighet med riksintresse för 
friluftslivet. Laholms kommuns planerade naturreservat mellan planområdet och 
befintligt reservat bör genomföras. Pågår en inventering av flora och fauna, vi 
återkommer med synpunkter på dessa värden. Finns många fågelarter i området flera är 
hotade och rödlistade. Viktigt att de ytor som berörs av ökat slitage i Influensområdet 
tas med, större delen av det havsnära området. Samordning med Båstads kommun borde 
ske i gemensamma frågor.   

 
 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. 
En naturvårdsinventering av områdets flora och fauna har genomförts. 
Planhandlingar kompletteras med vissa kompensationsåtgärder.  
 

Södra Hallands Kraft 
 Södra Hallands Kraft har inget att erinra mot planförslaget. 
 
E.ON Gas Sverige AB 
 E.On Gas Sverige AB har inget att erinra mot planförslaget. 
 
E.ON Elnät Sverige AB 
 E.ON Elnät Sverige AB har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Skummeslövsstrands Badortförening 

Skummeslövsstrands Badortsförening har varit i huvudsak positiva till planprogrammet 
som de framförde i sitt yttrande (2009-11-17). Skummeslövsstrands Badortsförening 
instämmer i att MKB bör upprättas för att belysa olika former av miljöpåverkan som 
behövs för att säkra en fortsätt utveckling mot ett hållbart samhälle. De anser att det är 
viktigt att diskussioner angående service skola mm förs med Båstads kommun och dem 
har instämt i konstaterandet att den strategiska placeringen vid kommungränsen ger 
området Allarp goda möjligheter för att vara vägledande bostadsområde. 
 
Vidare vill Skummeslövstrands Badortsförening belysa frågor angående kollektivtrafik, 
etablering av framtida service, kommentarer till MKB, behovet av kommunal service, 
samarbete med Båstads kommun, trafikbuller mm. 
Skummeslövsstrands Badortsförening påpekar i sitt yttrande att det är viktigt att det 
Kvalitetsprogram betr. utformning av ny bebyggelse skall vara färdig i december 2010 
för genomförande av detaljplanen och att byggprocessen följer samma höga ambitioner 
som planprocessen. 
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 Kommentar 
Skummeslövsstrands Badortsförening ger synpunkter och resonerande tankar på 
väsentliga delar av planprogrammet och detaljplanen och är i stort positiva till 
resonemanget om det framtida bostadsområdet.  
Mellankommunalt intresse är viktigt att bevaka. Frågorna angående bebyggelse, 
grönområden, gång och cykelvägar, busslinjer, kommersiell service mm bör beaktas 
och det behövs en samordnad planering mellan kommunerna. 
Ambitionen är att detaljplanen kommer att antas i början av år 2011och vinna laga 
kraft januari/februari 2011. Det finns lika stor ambition att byggprocessen och 
utbyggnad av området kommer successivt att exploateras. 

 
Hallands Botaniska Förening 

Hallands Botaniska Förening tycker att det blir alldeles för hög exploatering av området 
med hänsyn till närheten av kusten och naturreservatet där det finns mycket höga 
biologiska värden, åtta rödlistade arter. Reservatet bör utökas åt stranden och österut. 
Planområdet utgör riksintresse för friluftslivet samt ingår i Hallands kustområde som 
ska skyddas mot exploatering enligt 4:e kapitlet miljöbalken. Planförslaget strider 
därmed mot miljöbalkens intentioner. 
 
Kommentar: 
Se under Länsstyrelsen kommentar 
 
 

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 

Servicenämnden lämnar samrådsyttrande i enlighet med teknik- och servicekontorets 
tjänsteskrivelse.  
Synpunkter avseende gator, trafik och teknisk försörjning 

• saknas förbindelser för gång- och cykeltrafikanter mellan huvudgator 1 till 
huvudgata 2 och lokalgata.  

• bestämmelser saknas huruvida körbar förbindelse (utfart) ej anordnas mot gata 
och detta bör regleras på lokalgata, huvudgata och eventuella utfarter utmed Inre 
kustvägen 

• framgår inte av redogörelsen avseende ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
att Inre kustvägen är allmän väg.  

• angiven lägsta höjd för gatumark och färdigt golv ska överensstämma med 
godkänd VA-utredning.  

• planbestämmelse föreskriver att bullerskydd ska uppföras utmed Allarpsvägen 
södra sidan, bör redovisas i bestämmelserna enligt godkänd bullerutredning 

• beteckning e5 saknar förklaring i planbestämmelserna. 
• ”Dagvatten ska fördröjas och renas lokalt” bör ersättas med LOD, Lokalt 

omhändertagande av dagvatten istället.  
• lokalgator med bestämmelser g kompletteras med bestämmelsen  

 u( plats tillgänglig för underjordiska ledningar) 
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• Laholms kommun kommer att vara huvudman för vatten och spillvatten men 
inte för dagvattensystem i området 

• för att underlätta för tunga fordon att vända vid kärl och containertömning är det 
viktigt att planera för ytor med vändplats. 

• Det pågår utbyggnad av spillvatten reningskapacitet vilket krävs. Avfallskvarnar 
accepteras inte till spillvattensystemet. 

  
 Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret instämmer med en del av synpunkter avseende gator, trafik 
och teknisk försörjning och tar med sig detta vidare i planeringen.  
Plankartan kompletteras med:  

• en gång- och cykelförbindelse inom kvartersmark i östra delen av området för 
att skapa en naturlig förbindelse till både parkområde och centrumområde.  

• planbestämmelse körbar förbindelse (utfart får inte anordnas) utmed västra 
sidan av Inre Kustvägen. 

• Lägsta golvhöjd - färdigt golv skall skrivas in under ny rubrik ”byggnadsteknik” 
• Beteckning e5 - avfallshantering mm……. 
• lokalgator med bestämmelser g kompletteras med bestämmelsen  

 u (plats tillgänglig för underjordiska ledningar) 
• Dagvatten ska fördröjas och renas lokalt” bör ersättas med LOD, Lokalt 

omhändertagande av dagvatten istället. 
Planbeskrivningen kompletteras med texten att Laholms kommun kommer att vara 
huvudman för vatten och spillvatten men inte för dagvattensystem i området. Arbetet 
med utbyggnad av spillvattenrenings kapacitet pågår. Planbeskrivningen kompletteras 
med att avfallskvarnar inte accepteras till spillvattensystemet. 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot detaljplanen.  
Ber entreprenören att avsätta medel enligt regler som finns för offentlig utsmyckning. 

 
Socialnämnden 
 Socialnämnden har inget att erinra mot detaljplanen. 
  
Barn- och utbildningsnämnden 

Barn och utbildningsnämnden påpekar att texten i handlingarna som berör skola är fel 
och bör ändras till: 
”Skottorpsskolan har en stigande elevtalsutveckling och med dagens 
upptagningsområde är prognoserna för år 2015 att skolan inte kommer att räcka till. Det 
är därför viktigt att tillräckliga ytor avsett för förskola och skolverksamhet ingår i 
aktuell plan”. 

 
 Kommentar: 
 Planbeskrivningen ändras med delen av texten som berör skola. 
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SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 
Allarps Samfällighetsförening är oroliga för hur dagvattensystemet utformas på den nya 
detaljplanen att det inte får några negativa konsekvenser och påverkningar i framtiden för 
deras område och vill att riktvärdena för bullernivå inte överskrids på Allarps Samfällighets 
östra gränsområde. 
Allarps Samfällighetsförening har inte i nuläget några invändningar mot planen och ser fram 
emot ett växande Skummeslövsstrand. 
 
Kommentar: 
Kommunens viljeinriktning 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 dagvattenteknik, byggteknik som energi och 
eftersträva en profil med närproducerad energi. Detaljplanen föreskriver att bullernivåer inte 
får överstiga gällande riktvärden för trafikbuller. Detta medför att åtgärder behöver vidtas 
för att nivåerna inte ska överskridas. 
 
Rolf Johansson( Hemmeslöv10:23) fastighetsägare och aktförvarare för Skummeslövs- 
Hemmeslövs dikningsföretag hänvisar till Restriktioner för markanvändning (Tillståndsbeslut 
2005-01-31) Jordbruksverket, Vattenenhet) och påpeka att vatten inom dikningsföretag rinner 
genom nyanlagda våtmarker och kvävedammar på Hemmeslövs gård. 
 
Kommentar: 
Överenskommelse mellan partnerna inom Dikningsföretag kommer att ske. 
 
Mattias Philipson, Herrgårdsvägen 44, 269 96 Båstad ägare och driftansvarig av berörda 
våtmarken vilken vattenförsörjning kommer till stora delar från det tilltänkta planområdet 
Allarp 2:3. Han vill bli informerad om framtida vattenavrinningsplaner för Allarp 2:3.  
 
Kommentar: 
Se under Rolf Johansson kommentar 
 
Vid samrådsmötet 2010-07-05 diskuterades i stort sett samma frågor, som nu framkommit i 
inlämnade synpunkter. Framför allt gällde det dagvattenproblematiken, grönområdenas 
betydelse, trafikfrågorna, landskapsbilden mm. 
 
ÖVRIGA SYNPUNKTER 
Brandförsvaret (Hänvisar till planprogrammets yttrande) 
Kommentar: 
Räddningstjänstens väg och brandvattenförsörjning ska beaktas i vidare arbete med 
detaljplanen. 
 
Miljö- och hälsoskyddskontoret 
Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att riktvärden för buller bör klaras utan särskilda 
åtgärder som fönsterisolering, riktade uteplatser mm. Redovisa åtgärder så att maximal 
ljudnivå utomhus innehålls. Detta område är tätortsbebyggelse och inte bostäder i lantlig miljö 
enl. MKB. Rapporten från Länsstyrelsen i Skåne berörande hästar och hästallergener stämmer 
överens med detaljplaneområdet. Inte tillräckligt underlag för att visa hur dagvattenhantering 
påverkar havsmiljön. Tveksam om en utfyllnad på 0-0,3 m är tillräcklig för planerad 
byggnation. Artinventeringen inte redovisad. Bör redovisa utformningen av dagvattendikena i 
områdets stadspark. Grundvattensänkningen är otillräckligt utrett.  
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Kommentar: 
Kommunens viljeinriktning 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 dagvattenteknik, byggteknik som energi och 
eftersträva en profil med närproducerad energi. Detaljplanen föreskriver att bullernivåer inte 
får överstiga gällande riktvärden för trafikbuller. Detta medför att åtgärder behöver vidtas 
för att nivåerna inte ska överskridas. 
Övriga synpunkter finns kommenterade i MKB. 
 
SAMMANFATTNING 
 
Planförslaget föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 
 

Planbeskrivningen kompletteras med: 
• texten hur det ökade trycket kan påverka strandområdet av alla besökare från 

exploateringsområdet för att riksintressen för naturvård ska kunna vara möjligt 
godtagbar. att göra, t.ex. bygga cykelvägar, stänga gamla vägen mot Båstad 
mm.) 

• fakta kring utbyggnad av reningsverket  
• beskriva mer om hur nya/omlagda ridstigar bör placeras lämpligt i förhållande 

till befintlig bebyggelse 
• bör kompletteras med en skiss på möjlig placering och bullerskydds utformning 
• text ändras med delen av texten som berör skola 

”Skottorpsskolan har en stigande elevtalsutveckling och med dagens 
upptagningsområde är prognoserna för år 2015 att skolan inte kommer att 
räcka till. Det är därför viktigt att tillräckliga ytor avsett för förskola och 
skolverksamhet ingår i aktuell plan”. 

 
 Genomförandebeskrivningen kompletteras med: 

• anges det som avses regleras i ram/exploateringsavtal mellan kommunen/ 
exploatören  

• redovisning varför enskilt huvudmannaskap väljs före ett allmänt 
huvudmannaskap 

• att avtal mellan kommunen/Trafikverket ska skrivas och inledande möten har 
redan skett. 

 
 
 Plankartan kompletteras med: 

• skriva in högsta tillåtna värde för buller  
• en gång- och cykelförbindelse inom kvartersmark i östra delen av området för 

att skapa en naturlig förbindelse till både parkområde och centrumområde.  
• planbestämmelse körbar förbindelse (utfart får inte anordnas) utmed västra sidan 

av Inre Kustvägen. 
• lägsta golvhöjd - färdigt golv skall skrivas in under ny rubrik ”byggnadsteknik” 
• beteckning e5 ska skrivas in på plankarta 
• lokalgator med bestämmelser g kompletteras med bestämmelsen  

 u (plats tillgänglig för underjordiska ledningar) 
• dagvatten ska fördröjas och renas lokalt” bör ersättas med LOD, Lokalt 

omhändertagande av dagvatten istället. 
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NAMNLISTA 
 
Några kvarstående anmärkningar från sakägare på förslaget finns ej. 
 
 
 
 
 
 
 
Laholm 2010-10-20 
 
Charlotta Hansson    Sabina Uzelac 
Samhällsbyggnadschef    planarkitekt  
 
       
 
       
   
 
   
 
 
 


