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Kommuninformation
Samrådsmöte
Onsdagen den 23 januari 2019 kl.18.30
Miljö- och byggnadsnämnden i Laholm bjuder in till samrådsmöte på Strandhotellet i Mellbyst-
rand kring förslag till: Detaljplan för del av Åmot 1:97 m.fl. Hotell i Mellbystrand, Mellbystrand, 
Laholms kommun.

Planområdet är beläget i den nordvästra utkanten av Mellbystrands tätort och avgränsas i öster 
av Birgittavägen, i söder av Birger Pers väg och i väster av havet. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för ett hotell i Mellbystrand.

Detaljplanen innebär att ett hotell kan etableras inom delar av fastigheten Åmot 1:97. Hotellbygg-
naden placeras i ett läge mot sydväst med parkering mot Birgittavägen i öster. Birger Pers väg och 
Birgittavägen planläggs som gata. Del av Norra Strandvägen kommer att försvinna och planläggs 
som kvartersmark för hotell, en ny vändplats föreslås norr om hotellet. Strandområdet planläggs 
som naturområde, dess östra delar säkerställs som ett område som ska omhänderta skyfall och 
kunna översvämmas. I sanddynerna föreslås mindre byggrätter för hotellets verksamhet. För att 
säkerställa bl.a. räddningstjänstens åtkomst av stranden planläggs en räddningsväg i förlängningen 
av Birger Pers väg. Längst i norr föreslås en gata med gång- och cykelväg.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt på Laholms kommuns hemsida www.laholm.se 
→ bo, miljö & trafik → planer och utredningar → detaljplaner → pågående detaljplaner →  
Mellbystrand. Detaljplanen finns också utställd i Stadsbiblioteket, Humlegången 6, Laholm. 
Öppettider måndag till torsdag kl.10-19, fredag kl.10-17, lördag kl.10-13. Du kan även ta del av 
detaljplanen på samhällsbyggnadskontoret, Humlegången 6 Laholm, telefon 0430-150 00.

Detaljplanen är på samråd enligt 5 kap 11 §, plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Samråd sker även 
kring upprättad 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, fastighetsägare och andra som har ett väsentligt intresse av frågan. Om hyres- 
gäster eller andra boende berörs är fastighetsägaren skyldig att informera dessa. Från kommunen 
medverkar miljö– och byggnadsnämndens ordförande samt tjänstemän från kommunen.

Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen, försedd med tydlig namnunderskrift, adress 
och fastighetsbeteckning, senast den 14 februari 2019, 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.
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