
Kommuninformation
Samrådsmöte
Torsdagen den 22 november 2018 kl. 18.30 i Mellbyst-
randsskolans matsal

Miljö- och byggnadsnämnden i Laholm bjuder in till samrådsmöte 
i Mellbystrandsskolans matsal kring förslag till:
Detaljplan för del av Mellby 2:13 och del av Västra Mellby 
2:19 (Strandgläntan), Mellbystrands tätort.

Syftet med detaljplanen är att skapa område för sammanbyggda 
bostäder som ligger väl anpassade till platsen. I syftet ingår även 
att tillskapa område för parkering. Planområdet är beläget i norra 
delen av Mellbystrand, väster om Kustvägen endast 150 meter från 
strandremsan. Planen omfattar i huvudsak fastigheten Mellby 2:13
och del av Västra Mellby 2:19. Området gränsar i öster mot ett
hyreshusområde i ett plan och söder därom ligger Mellbystrands-
gården. Planområdet gränsar i norr mot Cervins väg och söderut 
mot Dahlqvist väg. 

Planförslaget innebär att ett område för mindre bostäder som kan 
upplåtas som hyresrätt eller bostadsrätt tillskapas i Mellbystrand. 
Bostäderna nås från Cervins väg via en ny gata. Den huvudsakliga 
bebyggelsen i Mellbystrand är friliggande småhus i form av villor 
och fritidshus, de nya bostäderna som föreslås utgör ett komple-
ment till den befintliga bebyggelsen i form av sammanbyggda 
småhus i mindre storlekar. Befintligt parkeringsområde i slutet 
av Bergtallsvägen görs om till natur och ersätts av en ny samlad 
parkering i hörnet Cervins väg/Bergtallsvägen. 

Under samrådstiden finns detaljplanen tillgänglig på Laholms 
kommuns hemsida: www.laholm.se → bo, miljö & trafik → 
planer och utredningar → detaljplaner → pågående detaljplaner. 
Planförslaget är även utställt i Stadsbiblioteket, Humlegången 
6, Laholm, öppet måndag-torsdag kl. 8–19, fredag kl. 8–17 och 
lördag kl. 10-13. Du kan också ta del av detaljplanen på samhälls-
byggnadskontoret, Humlegången 6 Laholm, telefon 0430-15 000. 
Detaljplanen är på samråd enligt 5 kap 11 §, plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). Samråd sker även kring gjord behovsbedömning 
som visar att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan.

Under samrådsmötet ges information om detaljplanen och ni kan 
lämna era synpunkter på förslaget. Inbjudna är sakägare, fastig-
hetsägare och andra som har ett väsentligt intresse av frågan.  
Om hyresgäster eller andra boende berörs är fastighetsägaren  
skyldig att informera dessa. Från kommunen medverkar miljö– 
och byggnadsnämndens ordförande, tjänstemän från samhälls-
byggnadskontoret samt exploatörens konsult. 

Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen, försedd 
med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning, 
senast den 14 december 2018, till miljö- och byggnadsnämnden 
i Laholms kommun, 312 80 Laholm. För att kunna överklaga 
detaljplanen behöver dina synpunkter ha lämnats in antingen under 
samrådstiden eller granskningstiden. Efter samrådstidens slut och 
när ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden förbe-
reds detaljplanen för granskning. 

Samrådsmöte
Onsdagen den 28 november 2018 kl. 18.30 i Stadshusets 
cafeteria

Miljö- och byggnadsnämnden i Laholm bjuder in till samrådsmöte 
i Stadshuset, Stadshusets cafeteria på våning 1 kring förslag till:
Detaljplan för Östra Nyby, Laholms kommun. 

Syftet med planförslaget Östra Nyby är att möjliggöra för ett nytt 
bostadsområde med olika typer av boendeformer samt lokaler för 
en förskola. Planområdet är beläget i den södra utkanten av  
Laholms stad, direkt söder om riksväg 24 och öster om Ängel- 
holmsvägen. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde 
byggs ut i den sydöstra utkanten av Laholms tätort. I detaljplanen 
föreslås en blandning av olika bostadstyper; friliggande enbostads-
hus, sammanbyggda enbostadshus (radhus, parhus och kedjehus) 
och flerbostadshus. Även ett område för en förskola samt för lager, 
kontor eller handel föreslås. En större park med lekplats för barn 
i olika åldrar föreslås i områdets västra del. I den östra delen före-
slås ett naturområde för bland annat dagvattenhantering. 

Den befintliga gång- och cykelvägen på den före detta banvallen 
utgör ryggraden i området och ges en prioriterad framkomlighet. 

Detaljplanen finns tillgänglig på Laholms kommuns hemsida: 
www.laholm.se → bo, miljö & trafik → planer och utredningar 
→ detaljplaner → pågående detaljplaner. Planförslaget är också 
utställt i Stadsbiblioteket, Humlegången 6, Laholm, öppet mån-
dag-torsdag kl. 8–19, fredag kl. 8–17 och lördag kl. 10-13.
Du kan också ta del av detaljplanen på samhällsbyggnadskontoret, 
Humlegången 6 Laholm, telefon 0430-15 000. 

Detaljplanen är på samråd enligt 5 kap 11 §, plan- och bygglagen
(PBL 2010:900). Samråd sker även kring gjord behovsbedömning 
som visar att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan.

Under samrådsmötet ges information om detaljplanen och ni kan 
lämna era synpunkter på förslaget. Inbjudna är sakägare, fastig-
hetsägare och andra som har ett väsentligt intresse av frågan.  
Om hyresgäster eller andra boende berörs är fastighetsägaren 
skyldig att informera dessa. Från kommunen medverkar miljö– 
och byggnadsnämndens ordförande och tjänstemän från samhälls-
byggnadskontoret. 

Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen, försedd 
med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning, 
senast den 21 december 2018, till miljö- och byggnadsnämnden 
i Laholms kommun, 312 80 Laholm. För att kunna överklaga 
detaljplanen behöver dina synpunkter ha lämnats in antingen under 
samrådstiden eller granskningstiden. Efter samrådstidens slut och 
när ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden  
förbereds detaljplanen för granskning. 

Plangranskning 
2018-11-12 till och med 2018-12-21
Detaljplan för Del av Trulstorp 1:9 m.fl., Laholms kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett verksamhetsområde 
för handels- och kontorsändamål i Laholms tätort. En liten del av 
planområdet planläggs även för drivmedelsförsäljning. Planom- 
rådet ligger cirka 2 kilometer sydväst om centrumkärnan.

Planförslaget finns tillgängligt på Stadsbiblioteket, Humlegången 
6, Laholm. Öppet måndag-torsdag kl. 8–19, fredag kl. 8–17 och 
lördag kl. 10-13.

Planförslaget finns även på samhällsbyggnadskontoret,  
Humlegången 6, Laholm telefon 0430-150 00 samt på Laholms 
kommuns hemsida www.laholm.se → bo, miljö & trafik →  
planer och utredningar → detaljplaner → pågående detaljplaner.

Detaljplanen granskas enligt 5 kapitlet 18 § PBL. Förslaget är 
förenligt med översiktsplanen, men har ansetts kunna medföra en 
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har 
därför tagit fram. 
Planförslaget har kompletterats enligt samrådsredogörelsen. 

De som berörs av planförslaget är sakägare, fastighetsägare och 
andra som har ett väsentligt intresse av frågan. Om arrendatorer, 
hyresgäster eller andra boende berörs är fastighetsägaren skyldig
att informera dessa. 

För att kunna överklaga detaljplanen behöver du lämna in skriftliga 
synpunkter med din namnteckning senast den 21 december 2018. 
Efter granskningstidens slut och när ärendet har behandlats i
miljö- och byggnadsnämnden förbereds planförslaget för antagande.

Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen med 
namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning till: 
Miljö- och byggnadsnämnden, Laholms kommun, 312 80 Laholm

Skicka in dina synpunkter senast den 21 december 2018.

/MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Hos Medborgarservice kan du få hjälp med dina kommun- 
ärenden, telefon 0430-150 00. På Stadsbiblioteket finns till-
gång till dator och Internet. Laholms kommun www.laholm.se


