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PLANBESKRIVNING 
 
 
 
HANDLINGAR 
  
HANDLINGAR 
 

Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Plankarta med bestämmelser 
Förordnandekarta 

 Bilaga: Åtgärder avloppsanläggning 
  
  
   

 
 

Syftet med detaljplanen är att förändra byggrätten för befintliga 
fastigheter som innebär en anpassning till nuvarande behov. En ökning 
av byggrätten, utan koppling till tomtstorleken ger förutsättningar för 
skapande av goda bostäder även för permanentboende. För att medge 
en utökad byggrätt är avsikten att öka tomternas storlek. 
Vidare är syftet att fastställa gemensamhetsanläggningar som parkering, 
förrådsbyggnad mm samt att förändra trafikföringen inom området. 
Två område dels i öster och dels i väster undantas från planläggning och 
underliggande detaljplan upphävs. 

 
 
 

 
Lägesbestämning 

Planområdet är beläget ca 2km väster om Skogaby samhälle, med 
tillfartsväg från väg mellan Laholm och Skogaby. 
Området gränsar i norr mot Skogabysjö, i väster, öster och norr mot 
jordbruksmark. 

 
 
 
Areal 
 Planområdet omfattar cirka 13  hektar. 
 
 
Markägoförhållanden 
 
 Marken inom planområdet är privatägd. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

PLANDATA 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
 
 
Översiktliga planer 
 

I kommunens översiktsplan – Framtidsplan 2003 – från 2004, ligger 
området inom riksintresse för naturvård, NN22- Laholmsområdet. 
 

Detaljplaner och förordnande 
 

För planområdet gäller detaljplan fastställd i juli 1967. Hela denna 
detaljplan upphävs i samband med att den nya detaljplanen vinner laga 
kraft. 
 

  
Program 
 
 Inget särskilt program har upprättats. 
 
 
 
 
Kommunala beslut i övrigt 

 
Miljö- och byggnadsnämnden har 2010-10-20 ställt sig positiv till en 
ändring av detaljplanen. Kommunstyrelsen har 2010-11-09 beslutat om 
ändring av detaljplanen för Ebbarps Samfällighet. 
 
Planavtal har upprättats. 
 
 
 

BEHOVSBEDÖMNING ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN OCH MILJÖBALKEN 
 
 

Miljöbedömning av detaljplaner skall utföras för att integrera 
miljöaspekter i planen för att främja en hållbar utveckling enligt 6 kap.11 
§ miljöbalken. 
Miljöbedömning avser detaljplaner som kan antas leda till en betydande 
miljöpåverkan. 
Ställningstagande till miljöbedömning föregås av en behovsbedömning. 
Behovsbedömning har gjort med hjälp av checklista upprättad av 
Laholms kommun. 
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Strandskydd 
 
Norr om planområdet ligger Skogabysjö och söder om planområdet 
rinner Lillån i öst- västlig riktning. 
Detaljplanen berörs av 100 m strandskydd dels från Skogabysjö och dels 
från Lillån. 
Enligt 7 kap 18§ miljöbalken med tillhörande övergångsbestämmelser 
gäller strandskyddet för de delar av planområdet som ligger närmare 
Skogabysjö och Lillån än 100m. 
I planärenden som inletts efter 2009-07-01 är kommunen 
beslutsmyndighet och strandskyddet kan upphävas med 
planbestämmelse. 
För kvartersmark i planförslaget kommer bestämmelse - a1 - att införas, 
bestämmelsen innebär att kommunen upphäver strandskydd. 
Strandskyddet upphävs även för de E- områden, tekniska anläggningar, 
som införs i planen. 
    

 
  Bakgrund 
  Det finns två kategorier markägare inom detaljplaneområdet: 

-Trettiotre enskilda markägare , som har tagit fastigheterna Ebbarp 1:61, 
1:36 m.fl. i anspråk för privat boende. Dessa fastigheter är delägare med 
en (1) andel vardera iEbbarps Samfällighetsförening. 
-Ebbarps Samfällighetsförening, som är ägare av Ebbarp 1:22, på vilken 
gemensamhetsanläggningen Ga1 är placerad. Marken är samfälld mark, 
på vilken finns kommunaltekniska anläggningar och vars 
användningsområde är definierad som allmän platsmark enligt 
förordnande från år 1967. 
 
Sedan 70-talet har utvecklingen i Ebbarps stugby gått mot ett allt mer 
omfattande året-om-boende, vilket exempelvis kräver större boyta och 
bättre förvaringsmöjligheter än vad de flesta av fastigheterna har för 
tillfället. För att möta nya och ändrade behov har föreningen för avsikt att 
omvandla delar  av naturmarken till kvartersmark, för att hjälpa 
delägarfastigheterna att uppnå det viktigaste syftet med detaljplanen – 
att skapa förutsättningar för en utökad byggrätt. 
Förfarandet har skett i samverkan med Lantmäteriet, som har granskat 
och stämt av förslaget, som i huvudsak innebär att fem meter ny 
kvartersmark skapas utanför de enskilda fastigheterna. (Se karta). 
 
Planändringen i den omfattning som nu redovisas har även diskuterats  
med både med tjänstemän och politiker i Laholms kommun. 
Ärendet har pågått, med avbrott, i mer än 10 år! 
Under denna tid har inte strandskyddsfrågan varit något hinder för det 
fortsatta planarbetet från Laholms kommuns sida. 
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Kartan visar strandskyddsområde och de delar, svart fyllning, som utökningen av 
kvartersmark innebär. En mycket begränsad del. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Områdesbeskrivning och användning 

Detaljplaneområdet utnyttjas för boende och för en 
gemensamhetsanläggning enligt beskrivningen ovan. 
Gemensamhetsanläggningen ligger på naturmark, som omger 
fastigheterna.  
Delar av Skogabysjön tillhör området. Sjön används för bad och fiske. Ett 
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antal roddbåtar ligger förtöjda vi bryggorna i sjön, eller är uppdragna på 
land. Sjön innehåller abborre, gädda och mört. En del sjöfågel är 
häckande, som sothöna och gräsand. På höst och vår mellanlandar 
stora skaror av sjöfågel i sjön. Vattnet är av god kvalitet och håller ett 
stabilt vattenstånd genom att underjordiska tillflöden och utflödet i 
bäcken är i balans. Stranden är förhållandevis öppen i den södra delen 
av sjön, men helt igenvuxen av vass i den norra delen. 
Lillån går genom hela området. Den rinner genom en mindre damm, som 
tidigare använts av den nerlagda kvarnen. Ån är synlig vid infarten till 
byn, men spelar för övrigt ingen större roll för naturupplevelsen i 
området, eftersom den till stora delar går genom ogästvänlig kärrmark. 
Ett mindre skogsparti skiljer sjön från de närmast liggande fastigheterna. 
De närmaste husen befinner sig cirka 60-80 meter från sjön. I skogen 
finns möjlighet att plocka svamp och bär i mindre omfattning. Skogen 
består av lövträd, som exempelvis björk och ek.  
Stigar och vägar genomkorsar området. En uppskattad promenadväg är 
den som följer sjökanten 5-10 meter från strandkanten. Allmänheten har 
alltid varit välkommen att utnyttja promenadstråken. Allmänheten utgörs 
till 99% av de boende i området tillsammans med besökare i form av 
familj och vänner. Områdets geografiska placering gör att andra 
människor sällan hittar hit, eller ser någon anledning att vistas i området 
annat än på badplatsen i den nordöstra delen av sjön. Badplatsen tillhör 
inte Ebbarps samfällighet och håller på att mer eller mindre förfalla.  
 
Från naturmark till kvartersmark  
Avsikten med detaljplanen är bland annat att ändra användningsområde 
från naturmark till kvartersmark för en del av Ebbarp 1:22. Berörd mark 
ligger i huvudsak inom fem meter från nuvarande fastighetsgränser. Den 
aktuella marken har markerats med siffror från 1 – 34 på karta 1, nedan.  
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  Marken har delats in i tre huvudområden efter nuvarande användning: 
 
  A. Klippt mark 
  Gäller markområde 1-2, 10-11, 16-17, 25-28, 29-34 
  Består av rent gräsklippta ytor. Ingen annan vegetation. 
 
  B. Bevuxen mark av skogskaraktär 
  Gäller markområde 3-9. 

Innehåller varierande trädslag, som björk, tall, ek, sälg m.m. Ganska tät 
vegetation i behov av gallring. Normal undervegetation med bl.a en del 
blåbärsris. Normalt förekommande insekter som myror, skalbaggar, 
spindlar m.m. Arealen för liten för att vilda djur ska ha intresse av att 
etablera sig, dessutom för nära bebyggelse. 
 

    C. Öppen mark av ängskaraktär 
  Gäller markområde 12-15, 18-20,  21-24 

Mellanområde, som körs över med slaghack två gånger per år för att 
hålla arealen öppen och fri från sly. Innehåller en del vanligen före- 
kommande ängsblommor som violer, kärringtand, lupiner, klöver m.m. 
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Exempel på de olika markområdena har illustrerats med hjälp av 
fotografier från A-J. Karta ovan visar var fotona är tagna och i vilken 
riktning. 
 

  
Bild A 
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Bild B 
 

 
Bild C 
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Bild D 
 
 

 
Bild E 
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Bild F 
 

 
Bild G 
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Bild H 
 
 

 
Bild I 
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Bild J 
 
 
1. Särskilda skäl och ianspråktagen mark 
I ett flertal rättsfall, både i mark-och miljödomstolen och mark- och 
miljööverdomstolen, har följande konstaterats. Rättsfallen behandlar 
strandskyddsdispenser med angivet dispensskäl, att  den berörda 
marken redan har tagits i anspråk: 
Ett markområde, eller en tomtplats, där hemfridszonen gäller är att 
betrakta som ianspråktagen mark enligt MD och MÖD. Avgörande vid 
den bedömningen är att marken inte längre är allemansrättsligt 
tillgänglig. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den 
behöver således inte sammanfalla med fastighetsgränserna. 
För Ebbarps detaljplan borde detta innebära, att den föreslagna 
utvidgningen av fastighetsgränserna på cirka fem meter faller inom 
hemfridszonen, där allmänheten inte har rätt att vistas och marken med 
avseende på strandskyddet, därmed kan anses vara ianspråktagen.   

 
  2. Syftet med strandskyddet 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt 
  - Trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden  
  - Bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Båda dessa syften har uppfyllts under de 40 år som bostäder har funnits 
i området och kommer fortsättningsvis att kunna uppfyllas, efter 
utvidgningen av fastighetsgränserna med 5 meter. Fri passage vid sjön 
kommer att finnas i oförändrad omfattning och Skogabysjön och Lillån 
kommer att leva sitt eget liv som tidigare. 
Den nuvarande situationen inom området kommer att bestå, vilket 
innebär att allmänheten liksom tidigare kommer att ha full tillgång till 
strandområdena och att någon negativ påverkan, eller förändrade villkor 
för djur- och växtliv inte kommer att bli resultatet av den föreslagna 
förändringen.  
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På grund av ovan beskrivna särskilda skäl, definition av ianspråktagen 
mark och syftet  med strandskyddet, önskas upphävande av 
strandskyddet i detaljplanen, för samtliga enskilda fastigheter inklusive 
de utvidgade markområdena enligt karta. Omfattningen av den beskrivna 
förändringen är så ringa att vi även vill åberopa § 25 i kapitel 7, 
miljöbalken som beskriver förutsättningarna för en intresseprövning. 
 
Intresseprövning 
”25 § Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel 
skall hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds 
rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i 
kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet 
skall tillgodoses”. 

 
 

Upphävande av strandskyddet i detaljplanen 
 
Tidigare detaljplan är upprättad och fastställd före ikraftträdande av 
strandskyddsbestämmelser. Förändringar i detaljplaneförslaget bedöms 
inte påverka syftet med strandskyddet. Tomternas utökning på 
naturmark innebär fortfarande full tillgänglighet till Skogabysjö och Lillån 
och förändringen anses inte påverka eller förändra villkor för djur- eller 
växtarter inom strandskyddsområdet. 

 
 
Två förutsättningar för dispens enligt miljöbalken: 

   1.  Det ska finnas så kallade särskilda skäl. 
2.  Syftet med strandskyddet får inte påverkas, det vill säga: 
 - Djur- och växtliv får inte påverkas på ett oacceptabelt sätt 
 - Allmänhetens tillgång till strandområden får inte försämras 

 
Som skäl för upphävande av strandskyddet åberopas, att den berörda 
marken redan har tagits i anspråk och att föreslagna förändringar saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 
 
Slutsatsen för upphävandet har gjort först och främst med hänsyn till 
vilka åtgärder som planändringen innebär, d.v.s. en begränsad utökning  
av tomtmark och de konsekvenser detta får ur ett allmänt perspektiv. 
Efter denna prövning har lagtextens bestämmelser analyserats. 
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Miljökvalitetsnorm (MKN) – Vattenmyndigheten 
  

Planområdet ligger i anslutning till Lillåns vattenområde. Lillåns 
sträckning är från skogsområde väster om väg mellan Knäred och 
Mästocka till utlopp i Lagan ca 1 km uppströms Laholm. Lillån/Lagan 
ingår i Vattenmyndighetens område för Västerhavets nationella del. 
 
Lillån omfattas av Vattenmyndighetens upprättade miljökvalitetsnormer 
(MKN). 
Status för vattenområdet är ”måttlig ekologisk status” år 2009. 
Risk har bedömts att inte kunna uppnå ”god ekologisk status” år 2015.  
Problemen som hänvisas till är främst övergödning. För 
ytvattenförekomster som bedöms ha övergödningsproblem och inte 
omfattas av åtgärdsprogram har tidsfristen att uppnå ”god ekologisk 
status” förlängts till 2021. 
 
 
 
 
 
Lillåns framtida status innebär ökade krav på avloppsanläggningen, från 
idag normal skyddsnivå till hög skyddsnivå avseende reduktion av fosfor. 
Åtgärder som kommer att vidtas är en fosforfällning/fosforfilter som 
komplettering till biologisk behandling i markbäddarna och förslag på 
åtgärder skall lämnas till miljökontoret inom 1 år efter att planen vunnit 
laga kraft. 
 
 

Ställningstagande 
  

Planområdet omfattas inte av tillståndspliktig verksamhet enligt MKB-f 
bilaga 1 eller bilaga 3. 
 
Genomförandet av planen har ingen eller i vissa avseende liten påverkan 
på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser. 
 
Planen har ingen betydande miljöpåverkan och en MKB enligt 5 kap 18 § 
PBL utförs därför inte. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  
 
 
Mark och vegetation 

Planområdet är bebyggt med bostadshus och fritidshus i kvartersmark. 
Marken norr om kvartersmarken ner mot Skogabysjö är naturmark dels 
öppen och dels trädbevuxen. 
 
Del av tidigare planområde som under många år utarrenderats för odling, 
återgår till jordbruksmark. 
 

 
Geotekniska förhållanden 
 Marken består i huvudsak av sand och grus med inslag av natursten. 

Vid anläggande av va- anläggningar och vid byggnation i området har 
ovanstående markförhållanden kunnat konstateras. Markförhållande som 
är mycket goda för grundläggning/byggnation. 
Bebyggelsen har uppförts under en 30- års period och inga som helst 
sättningar eller markpåverkande faktorer har kunnat konstateras. Den 
begränsade utökningen av byggrätten bedöms över huvud taget inte ha 
någon negativ påverkan ur geoteknisk synpunkt.  

 
 
Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom området.  
Bebyggelseområden 
 
Bostäder   Nuvarande 

Planbestämmelser från 1967 i sammanfattning: 
En huvudbyggnad och ett uthus med en byggrätt med högst 1/5- del av 
tomtytan. 
 
Byggnadshöjd 3,5m för huvudbyggnad och 2,5m för uthus. 
 
Taklutning högst 30 grader och en bostad per huvudbyggnad. 
 
Flertalet tomter ligger i storleksordning 600 -750 kvm. 
detta medför en byggrätt med 120 – 150 kvm. 
 
Förändring 
Byggrätten i planförslaget är en ökning till 200kvm som inte är kopplad till 
tomtstorleken. Motiven för ändringen är dels ökning av tomtstorleken och 
dels har nuvarande byggregler vägts in, detta samtidigt som ett antal hus 
används som åretruntbostäder. 
Invändiga ytor i bostäder har i princip minskat med 10% från 1960- talet 
fram till i dag - med samma byggrätt. Detta beroende på nya krav på 
energieffektiva byggnader med ytterväggar som idag kan vara 40- 50 cm 
i tjocklek. 
 
Byggnadshöjd för komplementbyggnader har ändrats till 3,0m. 
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Tomtstorlekarna utökas i syfte att medge en utökad byggrätt, utökningen 
sker i princip genom att tomgränserna flyttas ut 5m. Några speciella 
förhållanden innebär en avvikande utökning. 

  
 Principexempel på utökning av tomter – byggrätt, byggnadsplacering 
 S.k. prickmark 5 m mot naturmark och 6 m mot gata. 
 
Gator och trafik 
 
Gator, gång- och cykelvägar 
  

Gator inom området ingår i gemensamhetsanläggning, GA1. 
Tillfartsvägen mellan 1:34 och 1:35 utgår och ingår i ny fastighet. 
Fastigheter anslutna till Ebbarps gemensamhetsanläggning får genom 
nyttjanderättsavtal rätt att använda tidigare vägsträckning mellan 1:34 
och 1:35 som gång- och cykelväg och för biltrafik under särskilda 
omständigheter.. 

 
Parkering   
 Parkering är i huvudsak ämnad att ske på egen tomtmark. För  

besökande till området och för andra ändamål med större antal bilar 
skapas möjligheter till parkeringsplatser på gemensamhetsområde. 
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Teknisk försörjning 
 

 
Vatten och avlopp 
 
Spillvatten 

Va- anläggning för Ebbarps Stugby är uppdelad i två anläggningar, östra 
och västra. Västra delen har 17 fastigheter anslutna och östra delen har 
18. 
Samtliga fastigheter i området har en slamavskiljare på tomten, med 
volym ca 0,8 kbm. Dessa brunnar töms en gång per år. 
Fastigheterna är anslutna till 3- kammarbrunnar med volym 13,5 kbm, 
en för östra och en för västra området. 
Efter 3- kammarbrunnarna finns uppsamlingsbrunn 4 kbm, därefter 
pumpas avloppsvatten till fördelningsbrunn och vidare till 
infiltrationsbädd. 
Infiltrationsbädden för östra området är ca 90 kvm och för östra ca 120 
kvm. 
Anläggningarna är dokumenterade och beskriva ur skötsel- och 
underhållsynpunkt. Laholms kommuns miljöavdelning har handlingar och 
insikt i anläggningarnas funktion och status. 
Anläggningarna kommer att kompletteras för att klara en hög skyddsnivå 
avseende fosfor, se ovan Miljökvalitetsnorm (MKN) – Vattenmyndigheten 

 
  
Renvatten 
 Området har egen vattentäkt. Tekniskt område, E- område införs kring  
 befintlig vattentäkt. 
 
Dagvatten 

Takavvattning och dränering skall tas om hand på den egna tomten. 
Markbeskaffenheten är god för infiltrering av dagvatten. 
Bestämmelse för dagvatten har införs som planbestämmelse. 

 
 
El, tele 
 Befintligt ledningssystem inom området. 
 Tekniskt områder, E- område införs för framtida transformator. 
 
   
Värme 
 Enskilda anläggningar på respektive fastighet. 
 
 
  
Avfall 

Inom planområdet skapas plats för miljöstation för området., tekniskt 
område, E- område införs. 
En gemensam plats för avfall och återvinning innebär att transporter 
minskar i området. 
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Administrativa frågor 
  

Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. 
 
Laholms kommun är inte huvudman för allmän platsmark. Planområdet 
ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för dricks-, spill- och 
dagvatten. Bedömningen är att, även om det är sammanhängande 
bebyggelse, det inte är möjligt att få kostnadstäckning för utbyggnad av 
allmän VA- försörjning. 
Ebbarps samfällighet är sedan tidigare huvudman för gator inom 
området. 

 
  
MEDVERKANDE  

 
 
 Tjänstemän vid Samhällsbyggnadskontoret 
 Företrädare för Ebbarps Samfällighetsförening 
  
 
 
 
Laholm 2013-09-25 
 
 
Lars Harrysson 
Planförfattare 
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UTSTÄLLNINGSHANDLING 
 
Detaljplan för Ebbarp 1:22 mfl (Ebbarps stugby) 
Laholm     
Laholms kommun    
 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 
Redovisning av organisatoriska, ekonomiska, fastighetsrättsliga och 
tekniska åtgärder som krävs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Här redovisas vem som 
har ansvar och bekostar de åtgärder som krävs för detaljplanens 
genomförande. 

 
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. 
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och 
planbestämmelser. 
 
Detaljplanen omfattas av PBL 1987:10. 

 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
 
Tidplan 
 
 Samråd   Januari/februari 2013 
 Utställning  Oktober/november2013 
 Antagande  December 2013 
 Lagakraft  Januari 2014 
 
 
Genomförandetid 
 

Genomförandetiden har satts till 5 år från den dag planen vinner laga 
kraft. 

 
Ansvarsfördelning 
 

Exploatören ansvarar och bekostar genomförandet av planen. 
Exploatören ansöker om lantmäteriförrättningar. 

 
 
Huvudmannaskap 
 

Ebbarps samfällighetsförening är huvudman för allmänna platser som 
även innefattar gator. Huvudmannen svarar för drift och skötsel av 
allmänna platser inom planområdet. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Ebbarps samfällighetsförening ansöker om fastighetsreglering med 
anledning av utökning av tomter och svarar för förrättning gällande 
gemensamhetsanläggning ga1. 
 
Särskilt förordnande enligt 113 § BL upphävs i de delar som avses bli 
kvartersmark, där dessa delar tidigare varit allmän platsmark. 
Förordnandekarta utgör bilaga till planhandlingarna. 
 
 
 

Konsekvenser för berörda fastigheter 
 
 
 
 
Fastighet 
 

 
Konsekvens 

 
Ansvar 

 
Ebbarp 1:61 
 

Utökning av fastigheten i 
väster och söder. Mindre 
del i söder avgår. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:36 
 

Utökning av fastigheten i 
söder. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:37 
 

Utökning av fastigheten i 
öster och söder. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:27 
 

Utökning av fastigheten i 
nordöst och öst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:59 
 

Utökning av fastigheten i 
öst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:38 
 

Utökning av fastigheten i 
öst. 
Egenskapsgränser 
anpassas mht till nya 
fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 
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Ebbarp 1:64 
 

Utökning av fastigheten i 
norr. 
Egenskapsgränser 
anpassas. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:39 
 

Utökning av fastigheten i 
norr. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:60 
 

Utökning av fastigheten i 
norr och öster. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
 
Ebbarp 1:40 
 

Utökning av fastigheten i 
väster och söder. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:30 
 

Utökning av fastigheten i 
söder och öster. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:32 
 

Utökning av fastigheten i  
nordväst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:41 
 

Utökning av fastigheten i 
nordväst och norr. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:62 
 

Utökning av fastigheten i 
öst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:42 
 

Utökning av fastigheten i 
öst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:43 
 

Utökning av fastigheten i 
öst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 
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Ebbarp 1:44 
 

Utökning av fastigheten i 
nordväst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:45 
 

Utökning av fastigheten i 
nordväst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
 
Ebbarp 1:46 
 

Utökning av fastigheten i 
nordväst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:33 
 

Utökning av fastigheten i 
nordväst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:47 
 

Utökning av fastigheten i  
norr. 
Egenskapsgränser 
anpassas mht till nya 
fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:48 
 

Utökning av fastigheten i 
norr. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:49 
 

Utökning av fastigheten i 
norr. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:31 
 

Utökning av fastigheten i 
norr. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:50 
 

Utökning av fastigheten i 
öst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 
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Ebbarp 1:51 
 
 

Utökning av fastigheten i 
öst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:52 
 

Utökning av fastigheten i 
öst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
 
 
Ebbarp 1:53 
 

Utökning av fastigheten i 
öst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:54 
 

Utökning av fastigheten i 
öst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:58 
 

Utökning av fastigheten i  
öst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:55 
 

Utökning av fastigheten i 
öst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:56 
 

Utökning av fastigheten i 
väst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:63 
 

Utökning av fastigheten i 
väst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 

 
Ebbarp 1:57 
 

Utökning av fastigheten i 
väst. 
Egenskapsgränser 
anpassas med hänsyn till 
nya fastighetsgränser. 

 
Ebbarp ga1 
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AVTAL OCH EKONOMISKA FRÅGOR 
 

Genom planändringen ges samtliga fastighetsägare möjligheten att 
förvärva en utökad del tomtmark. 
Kostnadsregelring för markförvärv och fastighetsreglering fastställs 
genom avtal mellan fastighetsägare och Ebbarps samfällighetsförening. 
Ebbarps samfällighetsförening svarar för genomförandet i samband med 
markförvärv och fastighetsreglering. 
 
Vidare skall Ebbarps samfällighetsförening svara för att en 
anläggningsförrättning genomförs. Denna förrättning skall reglera den 
påverkan som utökning av tomterna medför i förhållande till 
gemensamhetsanläggningen Ebbarp ga:1.  

 
 
Medverkande  
 Tjänstemän vid samhällsbyggnadskontoret 
 
 
Laholm 2013-09-25 
  
 
Lars Harrysson 
Planförfattare 
 
 


