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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
 
SAMRÅDSFÖRFARANDE  
 
 Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott beslutade 2012-12-05 att förslaget 
 skulle sändas ut på samråd. Samrådshandlingar har skickats till berörda myndigheter 
 och fastighetsägare. Eventuella synpunkter skulle vara inlämnande senast  
 2013-03-15. Allmänt samrådsmöte hölls 2013-03-04. Samrådsmöte med Länsstyrelsen 
 har skett 2013-02-21. 
 

13 skrivelser har inkommit från regionala organ och kommunala nämnder/styrelser.   
4 sakägare har yttrat sig. 

 
SYNPUNKTER FRÅN REGIONALA ORGAN OCH LIKNANDE  
Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras i sin helhet enligt nedan.  
 
Länsstyrelsen 
 Ärendet 
 Planområdet är beläget cirka 2 km väster om Skogaby samhälle. Planområdet gränsar i 
 norr mot Skogabysjö. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätterna, fastställa 
 gemensamhetsanläggningar samt förändra trafikföringen inom området. 
  
 Ärendet är påbörjat genom kommunstyrelsens beslut den 9 november 2010 och ska 
 därmed behandlas enligt den äldre plan- och bygglagen, PBL 1987:10. Samtliga 
 hänvisningar i detta yttrande avser därför den äldre plan- och bygglagen. 
 Planförslaget har behandlats på länsstyrelsens plangrupp den 21 februari 2013 med 
 länsstyrelsens sektorsföreträdare. 
  
 Gällande regleringar 
 Planområdet omfattas av byggnadsplan för fastigheten Ebbarp 1:22, laga kraft den 7 juli 
 1967. 
 Planområdet omfattas av riksintresse för naturvården, Laholmsområdet, enligt 3 kap 6 § 
 miljöbalken (MB).  
 Planområdet omfattas av strandskydd från Skogabysjö i norr och från Lillån i söder. Då 
 området omfattas av en byggnadsplan och ärendet är påbörjat efter den 1 juli 2009 åter- 
 inträder strandskyddet automatiskt då gällande byggnadsplan ersätts med en ny detalj- 
 plan. Ett upphävande av strandskyddet prövas genom en planbestämmelse på plan-
 kartan. 
 Planområdet omfattas av förordnande enligt 6 kap 5 § PBL, upprättat enligt 113 § 
 byggnadslagen i samband med att gällande plan upprättades. 
 
 Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § plan- och 
 bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt 
 förslaget kan komma att prövas då Länsstyrelsen inte instämmer i de särskilda skäl som 
 anges för upphävande av strandskyddet. 
 
 Motiv för bedömningen  
 För att kunna upphäva strandskyddet inom planområde krävs särskilda skäl enligt 7 kap 
 18 c-d §§ miljöbalken. De särskilda skäl för upphävande av strandskyddet som anges i  
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 planhandlingarna är något svepande och kan inte anses gälla för hela området. 
 Tomterna utökas på naturmark vilket innebär att det inte är inom redan ianspråktagen 
 mark Därmed gäller inte det särkskilda skäl som anges i planbeskrivningen på sidan 5. 
 
 Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken 
 Strandskydd 
 Det bör tydligt anges på plankartan vilka delar som omfattas av strandskydd. 
 Planhandlingarna saknar beskrivning av de områden där strandskyddet ska upphävas 
 avseende natur- och friluftsvärde. 
 På plankarta finns inte någon plats för avloppsanläggningarna markerade. Om 
 kompletteringen av anläggningarna innebär en åtgärd som kräver strandskyddsdispens 
 eller upphävande, ska dessa också vara med. 
 Områden E1 och E2 ska också omfattas av strandskyddsupphävande, dvs. förses med 
 bestämmelsen a1. 
 
 Betydande miljöpåverkan 
 Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planens genomförande inte bedöms 
 medföra någon betydande miljöpåverkan förutsatt att konsekvenserna av planens 
 genomförande beskrivs. Konsekvenserna av planens genomförande är i aktuellt förslag 
 alltför bristfälligt beskrivna. Konsekvenser av ett ev. strandskyddsupphävande, 
 ytterligare belastning på avloppshanteringen, djurhållning inom området, stabilitet m m 
 måste belysas ytterligare. 
 
 Förordnande 
 Vid upprättandet av den nu gällande detaljplanen år 1967 förordnades den allmänna 
 platsmarken enligt 113 § byggnadslagen. Då allmän platsmark nu tas i anspråk för 
 kvartersmark i aktuellt planförslag krävs ett upphävande av förordnandet för berörda 
 delar. I planhandlingarna ska det framgå att planområdet omfattas av förordnande samt 
 konsekvenser av ett eventuellt upphävande. Ändring av förordnandet sker genom beslut 
 från länsstyrelsen efter att kommunen lämnat in en ansökan. Beslut om ändring av 
 förordnandet ska föreligga innan detaljplanen antas. 
 
 Djurhållning 
 Enligt planbeskrivningen bedrivs djurhållning inom planområdet, 4 hästar och får. 
 Länsstyrelsen anser att kommunen måste förtydliga vad man vill med djurhållningen 
 inom planområdet. Om djurhållning ska bedrivas inom planområdet ska detta även 
 säkerställas i planen. 
 
 Geo 
 Stabiliteten inom området behöver kartläggas ytterligare genom en geoteknisk utred-
 ning, särskilt med hänsyn till närheten av Lillåns dalgång. 
   
 Förorenad mark 
 Prover bör tas med hänsyn till förorenad mark vid Ebbarps kvarn och åkeri. I områden 
 som planläggs för bostäder ska det inte finnas föroreningsnivåer överstigande 
 Naturvårdsverkets riktvärden för KM (känslig markanvändning). 
 
 Vatten och avlopp 
 Länsstyrelsen ställer sig frågande till helhetssynen i avloppsfrågan. Hur förhåller sig 
 området till kommunens VA-plan? Finns det något kommunalt ansvar enligt 6 § lag 
 (2006:412) om allmänna vattentjänster? 
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 Huvudmannaskap 
 Om kommunen inte ska vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet 
 ska det anges på plankartan. Det ska också i planbeskrivningen motiveras varför 
 kommunen inte ska vara huvudman för allmänna platser. 
 
 Plankartan 
 Enligt Länsstyrelsen ska Boverkets anvisningar om utförande av plankarta med 
 bestämmelser gälla för ärendet, se vidare PBL Kunskapsbanken 
 www.boverket.se/vagledningar/PBL-kunskapsbanken/ Länsstyrelsen har med anledning 
 av det följande synpunkter på plankartan och dess regleringar: 
 

 Områden som i planen lagts ut som allmän platsmark, dvs LOKALGATA och 
NATUR , behöver inte nödvändigtvis regleras med g1 och g2 om det inom 
området råder enskilt huvudmannaskap. 

  Bestämmelserna g1 och g2 utgör egenskapsbestämmelser och ska därför inte 
  redovisas under rubriken Användning av allmänna platser.              

 Naturmark regleras genom bestämmelsen NATUR. 
 Prickad mark inom användningen B2 är oklart redovisad genom felaktig 

gränsmarkering kring befintlig väg. Kommunen bör fundera över regleringen av 
tillåten byggnadsarea inom B2. Byggnadsarean bör delas upp på de två fastig- 
heterna för att förhindra att en av fastigheterna utnyttjar all tillåten byggnads-
area. Tillfartsväg saknas till kvartersmarken B3. 

 Byggnaden i nordöstra delen av planområdet har i planförslaget inte erhållit 
någon byggrätt. Det är därmed inte möjligt att stycka av området till en egen 
fastighet. Inte heller strandskyddet behandlas för denna byggnad. Denna 
byggnads framtid är därmed inte tryggad. Länsstyrelsen har därför svårt att se 
motiven till att trygga tillfartsväg till denna byggnad om man inte i planen gett 
byggnaden förutsättningar att finnas. Länsstyrelsen ställer sig även frågande till  
om gemensamhetsanläggningen är villig att sköta en väg som endast försörjer 

  ett hus, förutsatt att vägen inte fyller fler behov, vilket dock inte framgår av 
  planhandlingarna. 

 Länsstyrelsen ställer sig frågande till syftet att planlägga jordbruksmark L.  
 Området bör undantas från planläggning i det aktuella ärendet och istället 
 upphävas. Om området kvarstår måste frågan om förordnande hanteras, se 
 föregående synpunkter. 

 Förklaringen till LOKALGATA saknas bland planbestämmelserna. 
 Bestämmelserna E1 och E2 utgör användning av kvartersmark, ej reglering av 

markens anordnande. 
 Den generella bestämmelsen om hantering av dagvatten ska redovisas under 

rubriken Placering, utformning, utförande. 
 Formuleringen för prickmark bör ändars till byggnad får inte uppföras i enlighet 

med Boverkets översyn av bestämmelsesystemet. 
 Ett mindre område mellan Ebbarp 1:40 och lokalgatan saknar användnings-

bestämmelse. 
 Illustrerad parkering bör istället redovisas som en egenskap inom användningen 

NATUR. 
 
          Övrigt 
 Planhandlingarna bör i större utsträckning beskriva planens förändringar och vad dessa 
 innebär för de som berörs. Av planhandlingarna är det till exempel svårt att utläsa om 
 avsikten är att utöka tomternas storlek eller om avsikten bara är att öka byggrätterna. 
 Detta bör i så fall framgå, t ex i syftet.  
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 Lantmäteriets synpunkter ska beaktas. 
Kommentar: 
 Planförslaget omarbetas enligt Länsstyrelsens yttrande gällande plankarta och plan-
 beskrivning. 
 
Lantmäterimyndigheten 
 Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig 
 genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på 
 genomförandefrågor. 
 
 Lantmäteriet har tagit del av planförslaget och har synpunkter på denna. 
 

1.  I planbestämmelserna bör anges att annan än kommunen är huvudman för allmänna 
      platser. I beskrivningen bör redovisas varför kommunen inte ska vara huvudman. 

 
2. Ett förordnande enligt 113 § BL finns förordnat sedan tidigare. Förordnandet  

behöver upphävas i de delar som nu föreslås bli kvartersmark i stället för allmän      
platsmark som i gällande detaljplan. 

 
3. På motsvarande sätt ska den befintliga gemensamhetsanläggningen Ebbarp ga:1 inte 

längre ha tillgång till de utrymmen som nu förslås bli kvartersmark. För detta krävs 
att en anläggningsförrättning genomförs. 

 
4. Den allmänna platsmarken – naturmark – är en för planområdet gemensam 

angelägenhet och ingår redan i Ebbarp ga:1.  
       vidare får planförslaget anses innebära att byggnaden i nordöstra delen och inom 
       allmän plats inte ska vara någon bestående markanvändning. Beteckningarna g1 och 
       g2 inom allmän platsmark kan tas bort. 
 

5. Planförslaget redovisar inte hur man når fram till jordbruksmarken (L). Även om 
angränsande markägare kan nå området är detta inte tillräckligt. Området ska kunna 
nås även under andra omständigheter. En lösning av tillfartsfrågan bör redovisas         
alternativt kan området utgå i planförslaget och i stället följas av ett upphävande       
av den befintliga detaljplanen i denna del. 

 
6. Genomförandebeskrivningen bör kompletteras så att det tydligt framgår vilka 

möjligheter som planförslaget avser ge fastighetsägare m fl aktörer i området. Det 
bör framgå vilka åtgärder, lantmäteriförrättningar mm, som krävs för att genomföra 
dessa möjligheter. Det bör framgå vem som ansöker om och bekosta dessa 
genomförandeåtgärder. De olika rollerna bör tydliggöras. En redovisning av vad 
som faller på Ebbarps samfällighetsförening respektive de enskilda fastighets-
ägarna. 

Kommentar: 
 Planförslaget kompletteras enligt Lantmäterimyndighetens synpunkter. 
 
Kulturmiljö Halland 
 Kulturmiljö Halland har fått rubricerade ärende på remiss och har inga synpunkter 
 på planen. 
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Södra Hallands Kraft ekonomisk förening/EL 
 Södra Hallands Kraft ekonomisk förening /EL har inget att erinra gällande rubricerat 
 planförslag (var vänlig notera att när det gäller eventuell gas inom området så svara vår 
 gasavdelning). 
 Vi förutsätter att våra befintliga ledningar i mark/luft kan ligga/stå kvar och att innan ev. 
 arbete påbörjas så kontaktas vi för kabelutsättning. Om ledningar måste flyttas så 
 bekostas förändringen av markägaren/exploatören.      
 Vi vill gärna ha ett E-område på 10x10 m för eventuell framtida transformatorstation på 
 marken. Det kan placeras i anslutning till där vår stolptransformatorstation står idag. 
 (N504). 
 Södra Hallands Kraft ekonomisk förening bifogar i sitt yttrande, en karta på befintliga
 ledningar som bilaga nr 1. 
 OBS! Det område som på Er karta är benämnt E2 = Teknisk anläggning-miljöstation, 
 korsas av vår 10kV-luftledning idag. Där får inte byggas närmare än 5 m från yttersta 
 faslina.  
Kommentar: 
 Planförslaget kompletteras enligt Södra Hallands Kraft ekonomisk förening/EL:s 
 önskemål om E-område. 
 
TeliaSonera Skanova Access AB 
 Bakgrund 
 TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslag till detaljplan enligt  
 ovan, och låter framföra följande: 
 Yttrande 
 Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat plan-
 förslag. Vi har därför inget att invända mot gällande detaljplaneförslag. 
 
E.ON Gas Sverige AB 
 E.ON Gas Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att 
 erinra i ärendet.  
  
 
SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR/ 
STYRELSER/PARTIER 
Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  
 
Kommunstyrelsens beredningsutskott 
 Kommunstyrelsens beredningsutskott har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden 
 Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Servicenämnden 
 Servicenämnden överlämnar Teknik- och servicekontorets tjänsteskrivelse som yttrande 

över förslag till detaljplan för Ebbarp 1:22 m fl Ebbarps stugby till miljö- och 
byggnadsnämnden.  

 Teknik- och servicekontorets tjänsteskrivelse: 
 En konsekvens av att Ebbarps samfällighetsförening är huvudman för allmänna platser 

är att även gatorna i området innefattas. Drift och skötsel ska då bekostas av  
 huvudmannen och stugföreningens tidigare kommunala bidrag kommer att upphöra. 
 I övrigt har teknik- och servicekontoret inget att erinra mot planförslaget.   
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Laholmsbuktens VA-nämnd 
 Laholmsbuktens VA yttrar sig enligt nedanstående: 
 Planområdet ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för dricks-, spill- och 
 dagvatten och därmed har Laholmsbuktens VA inget att erinra mot planförslaget i 
 nuläget. 
 Observeras bör att den aktuella detaljplanen avser sammanhängande bebyggelse av 
 sådan storlek att det kan komma att ställas krav på kommunalt huvudmannaskap för 
 vatten- och avloppsförsörjning. Områdets belägenhet medför att det inte är möjligt att  
 få kostnadstäckning vid eventuellt krav på utbyggnad av allmän VA-försörjning. 
 
Socialnämnden 
 Socialnämnden har inget att erinra mot planförslaget 
 
Barn- och ungdomsnämnden  
  Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget 
 
Miljökontoret 
 Planområdet ligger inom riksintresse för naturvård, NN22-Laholmsområdet. Detta bör 
 omnämnas även om en utökad byggrätt inte påverkar riksintresse och det i ÖP anges att 
 det inte finns hinder för planmässig utbyggnad av tätorter. 
 Angående förorenad mark:  
 Det finns ett åkeri i området, på Ebbarp 1:34. Åkerier bedöms inte utgöra stora risker 
 för föroreningar. Men uppgifter om detta bör finnas med. 
 Kvarnbyggnaden också Ebbarp 1:34, finns inte med i länsstyrelsens inventering av 
 förorenad mark vid anläggningar där det förekommit betning av säd (2012). 
Kommentar: 
 Miljökontorets synpunkter kompletteras i planbeskrivningen. 
 
SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 
Synpunkterna från ovan nämnda berörda sammanfattas enligt nedan, originalhandlingarna 
finns tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret.    
 
Sakägare 1  
 Ebbarps Samfällighetsförening. Styrelsen för Ebbarps samfällighetsförening upp-
 märksammades på samrådsmöte den 4 mars om att nya regler för kommunala bidrag gör 
 enskilda vägar har lett till att föreningen kommer at bli av med sitt bidrag när detalj-
 planen vinner laga kraft. Man menar att denna information kommit på bordet lite väl 
 sent i processen och känner sig rejält besvikna och frustrerade över följande: 
 Vi har levt med en gammal byggnadsplan från sextiotalet fram tills nu. Den har de 
 facto fungerat som en detaljplan med grundkarta och planbestämmelser, som bland 
 annat har reglerat vårt byggande. I november 2010 ingick vi avtal med kommunen om 
 att skapa en ny detaljplan, vilket uppfattades som något positivt – inte bara av oss, utan 
 även av berörda i kommunen. I planavtalet förutsattes att vi själva ska göra jobbet, med 
 hjälp av en egen plankonsult. Kostnaderna för arbetet ska vi hantera. Allt detta har vi 
 gjort till fullo och till höga kostnader. När vi väl genomfört arbetet, är det således 
 meningen att vi ska bestraffas, genom att vi går miste om vägbidraget! Bara för att vi 
 byter etikett från byggnadsplan till detaljplan ska vi i praktiken även avgiftsbeläggas 
 med drygt 20 000:-per år (uteblivet bidrag). 
 Det återstår sex områden i kommunen med gammal byggnadsplan som plattform och 
 som får behålla sina vägbidrag intakt. Hur ser framtiden ut för dem? Hur ska 
 kommunen leva upp till någon form av likabehandlingsprincip mot den beskrivna 
 bakgrunden?  
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 Någonstans måste det vara rejält fel! Vår grundinställning är att fel av den här kalibern 
 måste rättas till: Hur det i praktiken ska genomföras är inte vår sak att bedöma. Om det 
 ska ske via dispenser, tillägg till beslut, undantagsregler eller via helt nya beslut får ju 
 avgöras i den kommunala beslutsapparaten, men att något måste göras känns rimligt, 
 både ur rättvisesynpunkt och ur ett allmänt rättsperspektiv. 
Kommentar: 
 Se Servicenämndens yttrande. 
 
Ytterligare synpunkter har inkommit från Ebbarps samfällighetsförening: 
 Behov av ändrad gränsdragning mellan Ebbarp 1:34, 1:35, ägare Thomas Andersson 
 och Ebbarp 1:22, ägare Ebbarps samfällighet: 
 Gränsdragningen i detaljplaneförslaget, vad gäller gårdsplanen framför garage-
 byggnaden som markerats med A på bifogad karta, stämmer inte överens med överens-
 kommelsen, som träffats mellan ovanstående markägare. Gårdsplanen ska till största 
 delen tillhöra Ebbarp 1:34, 1:35. Tyvärr gjordes ingen mätning för att kontrollera att 
 karta och tänkt verklighet stämde överens – inte förrän planhandlingarna redan lämnats 
 in. Bifogad karta redovisar hur parterna tänkt sig lösningen och det är vårt önskemål att 
 den slutliga detaljplanen ska omfatta överenskommelse och tänkt lösning. 
Kommentar: 
 Planförslaget ändras enligt skrivelsens bifogade karta. 
 
Sakägare 2  
 Bror-Erik Jönsson (Ebbarp 1:29). Enligt planbeskrivningen ska tillfartsväg mellan 
 Ebbarp 1:34 och 1:35 utgå och ingå i en ny fastighet samt även begränsas till gång- och 
 cykelväg.  
 Yrkande: fastigheten Ebbarp 1:29 gränsar till den tillfartsväg som skall utgå och äger 
 enligt lagfartsbevis nr:2749 rätt att nyttja intillgränsande utfartsväg. Denna  rätt ska 
 fortsätta gälla utan begränsningar i form av hinder/avstängningar eller 
 förbuds/begränsningsskyltar. 
 Möjligheten att via vägen komma åt marken med exempelvis traktorer eller av- 
 verkningsmaskiner för skog ska finnas kvar.  
 Som delägare i Ebbarp-Skogabysjöns fiskevårdsförening förbehåller Ebbarp 1:29 sig 
 rätten att även i fortsättningen kunna ta sig med bil till sjön på befintlig väg genom 
 Ebbarps stugby. 
Kommentar: 
 Planförslaget regleras planmässigt så att fastighetsägaren kan använda vägen enligt 
 ingånget avtal. 
 
Sakägare 3 
 Stig Lundin (Ebbarp 1:60). Vid samrådsmötet den 4 mars framkom uppgifter 
 om att  samfällighetens kommunala vägbidrag för all framtid ska upphöra den dag som 
 den nya detaljplanen blivit godkänd. Stig Lundin menar att varken styrelsen i Ebbarps 
 samfällighet eller de närvara personerna från kommunen kunde vidimera eller avfärda 
 detta påstående. Efter mötet har styrelsen skickat ut informationsblad och bekräftat 
 ovanstående uppgifter och framför i samma skrift förhoppningar om att föreningen 
 möjligen skulle kunna få ansvariga beslutsfattare att få till någon sorts undantagsregel. 
 Han menar också att om nuvarande beslut om vägbidrag kommer att kvarstå så kan den 
 framtida förlusten föreningen beräknas uppgå till 532 500:- (25 år = 4% ränta, senaste 
 årets bidrag på 21 300:- . 
 Vidare menar han att vid slutligt utfall enligt ovan måste samfälligheten överväga andra 
 alternativa lösningar än att för närvarande genomföra detaljplanen. Under alla 
 förhållande måste alla fakta avseende ett framtida uteblivet vägbidrag komma fram och 
 presenteras för samtliga fastighetsägare. 
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 Avseende det presenterade planförslaget anser han att Ebbarp 1:34 och 1:35 inte ska 
 ingå i densamma, eftersom det bedrivs en åkeriverksamhet på dessa fastigheter. Gräns 
 för detaljplan borde utgöra nuvarande östra tomtgräns för Ebbarp 1:34, således ej 
 inkluderad föreslagen utvidgning åt öster. Vid en sådan lösning skulle verksamheten 
 kunna bedrivas på nyinköpt område västerut helt utan störning av andra boende i 
 området. Fastighetsägaren skulle därvid också vara förpliktigad att använda sin egna 
 infartsväg till fastigheten. 
Kommentar: 
 Teknik- och servicekontorets yttrande ska skrivas in i planbeskrivningen. 
 
Sakägare 4 
 Mikael Svensson (Ebbarp 1:51) ställer frågan hur kommunen kan ta med Ebbarp 1:34 
 och 1:35 i detaljplanen då dessa inte ingår i Ebbarp 1:22 och hänvisar till bifogad karta. 
 Han menar vidare att kommunen inte har informerat om allt vad en ny detaljplan 
 innebär och att plankonsult och de som haft hand om detaljplanen inte har tagit fram 
 och redovisat fakta. Han menar att det har skapats ett dyrare Ebbarp eftersom de går 
 miste om vägbidrag på 20 000:-/år om detaljplanen går igenom. Slutligen frågar han sig 
 hur kommunen kan tillåta en svartbyggd bro i detaljplanen, det finns inga ritningar eller 
 bygglov på denna, se karta. 
Kommentar:  
 Se Teknik- och servicekontorets yttrande. 
 
 
ÖVRIGA SYNPUNKTER 
Samrådsmöte hölls angående planförslag för Ebbarp 1:22 m fl (Ebbarps stugby) hölls 
måndagen den 4 mars 2013 i Stadshusets cafeteria. 
Följande synpunkter framfördes på mötet: 

 Söder om Ebbarp 1:60 är markerat en användningslinje vid vägens slut och fråga 
ställs om man även i fortsättningen kan ta sig ner därifrån till Skogabysjö. 

 Inom B3-området är tänkt förråd, hur stort kommer detta att vara? 
 Frågor ställs angående om friggebod och skärmtak får byggas utöver den 

föreslagna byggrätten på 200 kvm. 
 Vägbidraget försvinner? 
 Frågor ställs angående avloppsanläggningen i området, fosforfilter mm. 

 
SAMMANFATTNING  
Två områden, dels i öster och dels i väster undantas från planläggningen och underliggande 
detaljplan upphävs. 
Planförslaget föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 
 

1. Plankartan kompletteras:  
 De delar som omfattas av strandskydd redovisas tydligt på kartan. 
 Områden E1, E2 och E3 omfattas av strandskyddsupphävande, förses med 

bestämmelsen a1. 
 g1 o g2 tas bort eftersom förslaget får anses innebära att byggnaden i nordöstra 

delen och inom allmän plats inte ska vara någon bestående markanvändning. 
Inom området råder enskilt huvudmannaskap. 

 Området L utgår ur planförslaget och denna del upphävs ur den befintliga 
detaljplanen. 

 Naturmark regleras genom bestämmelser NATUR. 
 Förklaringen till LOKALGATA kompletteras i planbestämmelserna. 
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 Bestämmelserna E1 och E2 utgör användning av kvartersmark, ej reglering av 
markens anordnande. 

 Den generella bestämmelsen om hantering av dagvatten ska redovisas under 
rubriken Placering, utformning, utförande. 

 Formuleringen för prickmark ändras till byggnad får inte uppföras i enlighet 
med Boverkets översyn av bestämmelsesystemet. 

 Ett mindre område mellan Ebbarp 1:40 och lokalgatan kompletteras med 
användningsbestämmelsen NATUR. 

 Illustrerad parkering redovisas som en egenskap inom användningen NATUR. 
 E-område önskas inom området av SHK. Redovisas som område E3. 
 I plankartan kompletteras med ny gränslinje vid Ebbarp 1:34, 1:35, enligt 

bifogad karta. 
 I planbestämmelserna anges att annan än kommunen är huvudman för allmän  

            plats. 
 
2. Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras: 

 Särskilda skäl för upphävande av strandskydd redovisas avseende natur- och  
       friluftsvärden. 
 Konsekvenser av strandskyddsupphävandet, ytterligare belastning på avlopps-

 hanteringen, stabilitet mm måste belysas ytterligare. 
 Planområdet omfattas av förordnande samt konsekvenserna av ett eventuellt 

upphävande. 
 Varför kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats. 
 Syftet att avsikten är att utöka tomternas storlek. 
 Text angående geotekniken, dock har undersökning ej gjorts. 
 Genomförandebeskrivningen kompletteras med konsekvenser för berörda 

fastighetsägare samt lantmäteriförrättningar som krävs och hur kostnader för 
genomförandeåtgärder fördelas. 

 Genomförandebeskrivningen kompletteras med att en anläggningsförrättning 
ska genomföras. Detta krävs då Ebbarp ga:1 inte längre ska ha tillgång till de 
utrymmen som föreslås till kvartersmark. 

  
3. Förordnandekarta upprättas angående upphävande av allmänplatsmark, med berörda 

delar markerade. 
 
NAMNLISTA  
 
Följande sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda: 
 
Sakägare (enl. fastighetsförteckning)  
 

 Ebbarps samfällighetsförening 
 Stig Lundin, Ebbarp  
 Mikael Svensson, Ebbarp 1:51 

 
 
LAHOLM 2013-09-04 
 
 
Charlotta Hansson                           Anna-Lena Lundby 
Samhällsbyggnadschef    Karttekniker  


