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PROGRAMBESKRIVNING 
 
PLANPROGRAMMETS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

Bakgrund   

Planområdet Östra Nyby har pekats ut som ett intresseområde för bostäder i Laholms 

kommuns översiktsplan Framtidsplan 2030. Områdets norra del har varit föremål för 

planläggning tidigare, dock gjorde arkeologiska fynd och påträffandet av en före detta deponi 

att planarbetet avbröts.  

 

Vidare undersökningar av arkeologi och en deponi har nu gjorts och ett planprogram har 

utarbetats för området. Planområdets storlek och dess lokalisering i direkt anslutning till 

Laholms stad, gör det till ett strategiskt viktigt utbyggnadsområde för utvecklingen av 

tätorten.  

Syfte  

Syftet med planprogrammet för Östra Nyby är att undersöka förutsättningarna för att bygga i 

området, att ta fram ett gestaltningsförslag för kommande bebyggelse samt utreda lämplig 

etappindelning av kommande detaljplaner.  

Huvuddrag 

Planprogrammet innebär att ett nytt bostadsområde byggs ut i den södra utkanten av Laholms 

tätort. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och 

radhus/kedjehus/parhus. En förskola planeras också inom området. Naturmark avdelar 

bebyggelsen från varandra, samtliga villor och radhus/parhus/kedjehus har en fri sida mot 

naturmark. I den nordvästra utkanten av området föreslås en större park med lekplats. I den 

södra delen av området föreslås ett torg som omsluts av högre byggnader där verksamheter 

kan etableras i bottenplan. Planprogrammet möjliggör för att 250 bostäder kan byggas i 

Laholms tätort.  

Lägesbestämning och areal 

Planområdet är beläget i den södra utkanten av Laholms stad, direkt söder om riksväg 24 och 

öster om Ängelholmsvägen. Området ligger i gränslandet mellan staden och landsbygden. 

Från områdets mitt är det cirka 2 kilometer in till Stortorget och 2,5 kilometer till 

järnvägsstationen. Totalt omfattar planprogramområdet cirka 22 hektar mark. Området 

avdelas i mitten av en mindre väg som går i östvästlig riktning. Rakt genom området löper 

den före detta banvallen i nordsydlig riktning. Banvallen går mellan Laholm och Skottorp och 

är idag en gång- och cykelväg.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktskarta som 
visar programområdet 
(blåmarkerat) i 
förhållande till 
Laholms stad.  
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Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar del av fastigheten Nyby 3:26, Nyby 3:33, Nyby 3:38, del av Lagaholm 

5:1 (före detta järnvägsspåret), del av Nyby 5:1, Nyby 4:1, Nyby 3:47, Nyby 3:48 samt Nyby 

3:50. Av ovanstående fastigheter är det Nyby 3:26, Nyby 3:48 och Nyby 3:50 som är i privat 

ägo. Övriga fastigheter ägs av Laholms kommun.   

 

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Kommunens mål och vision 

I Laholm vill vi bli fler, bättre och starkare. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar 

utveckling. 

 

Planprogrammet bedöms överensstämma med kommunens mål och vision då fler bostäder 

och verksamheter ger möjlighet för kommunen att växa i befolkning och arbetskraft. 

Planområdet är utformat för att gynna en hållbar utveckling genom aspekter så som blandad 

bebyggelse, närhet till service, handel, skola, vård och natur.  

Planuppdrag  

Beslut om att upprätta ett planprogram för Östra Nyby, Nyby 3:38 med flera, togs av 

kommunstyrelsen den 11 februari 2014 (KS § 31).  

Gällande planer  

▫ Översiktsplan  

Planområdet finns utpekat i översiktsplanen för Laholms kommun, Framtidsplan 2030, och 

anges som ett utbyggnadsområde, La4, för bostäder, service och kontor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rödmarkerat område La4 är 
utpekat i Framtidsplan 2030 som 
utbyggandsområde för bostäder, 
service och kontor, del 3 
Framtidsplan 2030.  
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▫ Detaljplan  

Det finns ingen gällande detaljplan för planområdet. Programområdet angränsar till detaljplan 

01-107 som upprättades för bostadsändamål, antagen 2005-03-31 och detaljplan 01-86 som 

upprättades för industri och småindustri, antagen 1996-02-29. 

Tidigare utredningar  

I samband med planläggning av detaljplan 01-107 gjordes en översiktlig markteknisk 

undersökning (WSP, Översiktlig miljöteknisk provtagning, Nyby 3:38, Laholm, 2005-08-08) 

då planområdet angränsar till en före detta deponi. Rapporten påvisar områden som är 

förorenade av bland annat metaller, olja och ftalater.  

 

Vidare undersökningar av deponiområdet har gjorts i samband med detta planprogram, läs 

mer i kapitlet programområdets förutsättningar  hälsa och säkerhet.  

Riksintresse 

Planområdet berör riksintressen för naturvården, Laholmsområdet (NN 22), samt riksintresse 

för vägar, riksväg 24. 

 

▫ Riksintresse för Naturvård (NN 22) 

Riksintresset för Laholmsområdet omfattar ett större område som sträcker sig över Laholms 

stad med omnejd. Områdets naturförutsättningar i form av kustslätter, ravinbildningar och 

vattendrag (så som Lagan), bedöms ha stort värde för forskning om frostsprickor från 

mellanistiden samt de geologiska processer som format landskapet sedan den senaste 

nedisningen. Att marken i detta område har nyttjats för jordbruket har gjort att naturområdet 

till största del har bevarat sin ursprungliga form sedan nedisningen.  

 

För att bevara värdena i landskapet bör marken fortsättningsvis brukas, dock utgör 

riksintresset inget hinder för en planmässig utbyggnad av befintliga tätorter. 

 

▫ Riksväg 24 

Riksväg 24 är ett utpekat riksintresse då vägen är av särskild regional betydelse. 

Vägsträckningen utgör en förbindelse mellan regionala centra och binder samman nordöstra 

Skåne med Halmstad. 

 

▫ Planförslagets påverkan på riksintressena 

Planförslaget innebär en utbyggnad av tätorten Laholm, området ligger i direkt anslutning till 

bebyggda delar av staden, därmed bedöms det som förenligt med beskrivningen av 

riksintresset.  

 

Planområdet har anpassats i förhållande till riksväg 24, bebyggelsen har placerats med 

hänsynsavstånd till vägen (mer än 30 meter) och ska inte påverka trafikens framkomlighet. 

Inga nya anslutningar görs till riksväg 24.  

Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 

miljöbalken år 1999 med syfte att reglera utsläpp som kan ha skadliga effekter för människor 

och/eller naturen. En miljökvalitetsnorm kan anges som en halt, ett värde eller alternativt med 

en beskrivande text och omfattas av ett tidskrav då normerna ska vara uppfyllda. Idag finns 

miljökvalitetsnormer för vatten, luft, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.  
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Planområdet berörs av MKN för grundvatten för det grundvattenområde som sträcker sig över 

större delen av Laholms kommuns västra del. Normerna innebär att grundvattnet ska bibehålla 

en god kemisk och kvantitativ status till tidsfristerna år 2015 och 2021.  

 

Planförslaget bedöms inte medföra att några MKN riskerar att överskridas eller att dess status 

försämras.  

Strandskydd 

Planområdet berörs inte av strandskydd.  

 

 
PROGRAMOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Landskap och natur 
Programområdet är beläget i ett öppet landskap med utblickar över jordbrukslandskapet i 

öster och söder. I norr och väster ligger Laholms tätort med bebyggelse. Marken utgörs av 

öppen gräsbeklädd mark som delvis används för bete och till jordbruksändamål.  

 

Jordbruksmarken är generellt klassificerade till klass 5 på en tiogradig skala där klass 10 utgör 

den allra bästa jordbruksmarken (läs mer om planprogrammets bedömda miljöpåverkan på 

jordbruksmarken i kapitlet konsekvenser). I anslutning till riksväg 24 i norr växer buskage och 

den före detta banvallen är kantad av mindre lövträd, så som björk och oxel, samt av buskage.  

 

I anslutning till den gravhög som återfinns i planområdets västra utkant, intill banvallen, 

består vegetationen av bokträd.  

 

En naturvärdesbedömning som tar hänsyn till naturvärden och biologisk mångfald bör göras 

tidigt i detaljplaneskedet för planområdet (Framtidsplan 2030). 

 
▫ Naturvärdesbedömning 

En naturvärdesinventering utfördes under hösten 2014 av tjänstemän från miljökontoret och 

kommunledningskontoret. I denna anges att området består av öppen åkermark där den största 

andelen biologisk mångfald återfinns 

längs banvallen och vid två skogsdungar 

med större träd. Totalt har fyra 

delområden pekats ut som extra viktiga 

naturvärden. Nedan beskrivs dessa mer 

ingående och det ges förslag på åtgärder 

för hur de kan bevaras och förbättras.   

 

Område 1, före detta banvallen: 
Området består av spridda träd och 

buskar samt torrmarksväxter. Den 

befintliga gång- och cykelvägen bör 

breddas för att kunna separera gående och 

cyklister, en bred grön korridor med 

växtlighet så som oxel, lind, lönn och bok 

bör anläggas. Trädsorterna bör varieras 

för att skapa ett rikare växt- och djurliv. 

Ett varierat utbud av trädslag, exempelvis 

oxel, lind, lönn, bok, körsbär och ek, 

Kartbild som visar de fyra delområden som har 
studerats närmare i naturvärdesbedömningen.  
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sprider riskerna med att ett visst trädslag drabbas av sjukdom. 

 

Område 2, skogsdunge längs med banvall som även är ett fornlämningsområde: 

Området består i huvudsak av bok i olika åldrar. För att vårda naturen bör skogsdungen 

gallras och utökas.  

 

Område 3, skogsdunge i planområdets västra utkant: Området består av en blandning av 

olika lövträd, flera äldre björkar och knotig bok samt ek återfinns, liksom päron, äppel- och 

körsbärsträd samt fläder. Söder om området finns trädgårdsväxter och sly. Skogsdungen bör 

gallras och större träd samt buskar bör bevaras. I området kan med fördel fruktträd och 

bärbuskar planteras. Skogdungen kan ingå i ett promenadstråk runt planområdet där 

grillplatser/lekutrustning kan anordnas. 

 

Område 4, markväg: Utanför planområdet, i öster och söder, finns en markväg som kan 

möjliggöra och binda ihop promenadstråk runt hela området. Markvägen i söder har en 

koppling till cykelbanan. För markvägar som ligger på öppen slätt kan vindbrytande buskage 

och trädridåer skapas som skydd för vinden. Befintliga markvägar kan bindas samman med 

promenadstigar inom planområdet. 

 

Generellt för hela programområdet är att läplanteringar behöver anordnas för vinden som drar 

över det öppna slättlandskapet. Promenadstråk som löper runt området kan med fördel 

förläggas i anslutning till läplanteringarna. Lekmiljöer som tillåter vildare lek och grillplatser 

bör anordnas. Jordmånen är sandig med ett tunt mullskikt. Delar av grönområdena kan skötas 

mer extensivt och ha ett tunnare jordtäcke som möjliggör ängsvegetation. Naturen inom 

planområdet bör anläggas likt den äldre slättbebyggelsens kringbyggda gårdsmiljöer som 

kännetecknas av alléer och andra åtgärder som skyddar mot vind. Stora träd och variationsrika 

dungar skapar förutsättningar för biologisk mångfald och stråk med träd samt buskage bör 

bindas samman. 

 

▫ Mark och geoteknik  

En geoteknisk undersökning har gjorts inom området som finns dokumenterad i Översiktlig 

geoteknisk utredning för detaljplan Nyby 3:38 m.fl. Laholms kommun, WSP Sverige AB, 

2015-04-22. Av denna framgår att marklagren består av ett övre mulljordslager på en 

mäktighet på mellan 0,1 till 0,3 meter med ett undre lager av sand ner till ett djup av mellan 

4,2 och 10,5 meter. Sanden bedöms generellt som medelfast till mycket fast, lokalt 

förekommer mer lös sand. Vid undersökningstillfället påträffades berggrunden endast i ett 

provtagningshål, vid 4,2 meters djup. Enligt SGU’s brunnsarkiv ligger berget i närområdet på 

mellan 30 till 50 meters djup. Grundvattennivån var vid undersökningstillfället mellan 2,1 till 

2,8 meter under markytan.  

 

I den geotekniska undersökningen görs den sammanställda bedömningen att det inte finns 

några stabilitetsproblem inom planområdet. Området bedöms ha goda förutsättningar för en 

planerad bebyggelse i upp till 5 våningar. Grundläggning kan utföras på konventionellt sätt 

med platta på mark. En förutsättning är att mulljorden tas bort innan grundläggning. Marken 

parallellt med väg 24 bör inte belastas närmare än 10 meter från släntkrön. Likaså bör 

infiltration av dagvatten undvikas inom samma område. 

 

▫ Fornlämningar/Arkeologi 

Inom programområdet har arkeologiska utredningar gjorts där det konstaterats att området 

består av lämningar från boplatser. I den norra delen av programområdet har arkeologiska 

förundersökningar och en slutundersökning gjorts. Den första arkeologiska förundersökningen 

gjordes under år 2000 och då identifierades fornlämningsområde Laholms stad 31:1, västra 
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och östra delen. Den västra delen har sedan genomgått en slutundersökning och den östra 

delen ytterligare en förundersökning (Östra delen av boplatslämningen RAÄ 31:1, 

Kulturmiljö Halland, november 2013). I förundersökningen för den östra delen framkom 11 

nya anläggningar, men dessa bedömdes vara för få och för spridda för att de skulle föranleda 

ytterligare arkeologiska insatser.  

 

I det södra programområdet har en arkeologisk utredning (Utredning av fastigheterna Nyby 

3:33, 3:38, 3:47, 3:50 och 4:1, Kulturmiljö Halland, november 2013) och efter det en 

arkeologisk förundersökning (Fynd från historisk och förhistorisk tid – en arkeologisk 

förundersökning av en brunn samt boplatslämningar från yngre järnåldern, Kulturmiljö 

Halland, november 2014) gjorts. Utredningarna har resulterat i att två nya fornlämnings-

områden har avgränsats i planområdets södra del. Dessa två nya fornlämningsområden utgörs 

dels av boplatslämningar (så som härdar, stolphål och gropar) och dels av en brunn med rester 

av organiska material. Arkeologiska slutundersökningar krävs inom dessa områden om en 

exploatering ska bli möjlig.  

 

Den arkeologiska rapporten Järnålder i Nyby – En 

gård från romersk järnålder, 2014 har tagits fram 

av Kulturmiljö Halland. Den omfattar RAÄ 

Laholms stad 31:1 som ligger på fastigheten Nyby 

3:38.  Efter avslutad undersökning kunde det 

konstateras att den undersökta ytan var 

anmärkningsvärt ren på lämningar från andra tider 

än romersk järnålder och efterreformatorisk tid. 

En gård från romersk järnålder fanns välbevarad. 

Inga förhistoriska fynd påträffades under 

undersökningen. Tre hus påträffades.  

 

Förutom de två nya fornlämningsområdena 

kvarstår efter dessa utredningar inga arkeologiska 

fyndigheter och därmed föreligger inga hinder, ur 

arkeologisk synpunkt, att planlägga området.  

 

Kommunen har inte för avsikt att exploatera inom 

de två nya fornlämningsområdena varav en 

arkeologisk slutundersökning inte är aktuell.  

 

 

 

▫ Radon  

Radon är ett grundämne i form av en ädelgas som när det sönderfaller blir radioaktivt.  

Marken i Laholms kommun är generellt klassad som lågradonmark. Nya studier visar dock att 

markluften alltid riskerar att innehålla så pass hög radonhalt att inomhushalterna blir för höga.  

 

Strålsäkerhetsmyndigheten har upprättat gränsvärden och riktvärden för radon i inomhusluft i 

befintliga bostäder och lokaler för allmänt ändamål samt för nybyggnationer. Riktvärdet 

innebär att högst 200 Bq/m³ (becquerel per kubikmeter) radonhalt får uppmätas i 

inomhusluften. Radonskyddande byggnationer bör uppföras vid risk för förhöjda radonhalter.  

 

De jordarter som till största del återfinns inom planområdet (mulljord och sand) och det 

relativa långa avståndet ner till berggrunden, medför att området inte bedöms som utsatt för 

markradon.  

Kartbild som visar den ungefärliga utbredningen 
av de arkeologiska områdena som undersökts. 
Grönmarkerade områden kan bebyggas, 
rödmarkerade områden lämnas obebyggda.  
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Befintlig bebyggelse       

▫ Bostäder 

Programområdet ligger i utkanten av Laholms stad, där staden övergår i lantlig karaktär. Den 

befintliga bebyggelsen består av enfamiljshus i en till två våningar. I norr och väster längs 

med Ängelholmsvägen, ligger bebyggelsen samlad med bostadstomter på 900-1200 

kvadratmeter.  

 

I söder och öster är bebyggelsen gles och består av fristående hus alternativt mindre gårdar 

med bostadstomter på 1200-4000 kvadratmeter. Den senaste tillkommande bebyggelsen i 

området är Bumerangen, som är belägen direkt nordväst om planprogramområdet. Bostäderna 

vid Bumerangen byggdes huvudsakligen ut under år 2005 och 2006. 

 

▫ Offentlig och kommersiell service 

Tillgängligheten till offentlig och kommersiell service är mycket god. Det är endast 2 

kilometer in till Laholms stadskärna där det finns utbud av butiker och offentlig service så 

som bibliotek och vårdcentral. Vid Mellbystrands stormarknad, cirka 5,5 kilometer väster om 

planområdet, finns ytterligare utbud av butiker. Från planområdet till närmsta dagligvarubutik 

är det 1 kilometer. Nyby industriområde ligger väster om planområdet och söder om riksväg 

24. Förutom industrier består området även av flertalet detaljhandelsbutiker, träningslokaler, 

bilverkstad med mera. En ny detaljplan, utvidgning av Nyby industriområde, vann laga kraft 

den 20 oktober 2016. Detaljplanen möjliggör för verksamheter inom industri, kontor och 

handel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▫ Arbetsplatser 

Planområdet har ett strategiskt läge i direkt anslutning till Laholms stad, med goda 

möjligheter att nå ett brett utbud av arbetsplatser. För att nämna några så är avståndet från 

planområdets centrala del till Nyby industriområde cirka 1,5 kilometer med bil/cykel, till 

Kartbilden visar planområdets mitt med blå punkt och dess avstånd till skolor, service, upplevelser, 
arbetsplatser, pendlingsmöjligheter med mera.  
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Stortorget cirka 2 kilometer med bil/cykel och till vårdcentralen i centrum cirka 1,5 kilometer 

med bil/cykel. 

 

▫ Skola 

Östra Nyby ligger även med god tillgänglighet till skola. Det är endast 500 meter till 

Lagaholmsskolan (åk 7-9) och Osbeckgymnasiet. Gång- och cykelavståndet till 

Glänningeskolan (åk F-3) är cirka 2 kilometer och med bil cirka 3,5 kilometer. Till 

Blåkullaskolan (åk F-3) samt Parkskolan (åk F-6) är avståndet cirka 2 kilometer.  

 

Gator och trafik 

▫ Gatunät 

Väster om planområdet sträcker sig väg 585, Ängelholmsvägen. Farligt gods kör längs med 

Ängelholmsvägen men vägen är inte utpekad som en primär led för farligt gods. Vägen har en 

skyltad hastighet på 40 km/tim och trafikmätning från 2014 visar att det kör 3054 fordon per 

dygn. Av dem är 239 lastbilar. Säkerhetszonen längs med väg 585 vid fastigheten är minst 3 

meter från vägkanten. Trafikverket förutsätter att byggnader och liknande inte placeras inom 

12 meter från väg 585 till vägområdet. 

 

Norr om planområdet sträcker sig riksväg 24. Mätningar utförda 2014 visar att vägen 

trafikeras med cirka 4900 fordon/dygn. Av dem är 565 lastbilar. Mätningarna är utförda av 

Trafikverkets karttjänst Vägtrafikflödeskartan. Riksväg 24 är en utpekad transportled för 

farligt gods, läs mer under ”Farligt gods”. 

 

I enlighet med § 47 Väglagen gäller att byggnad eller annan anläggning som kan inverka 

negativt på trafiksäkerheten inte utan tillstånd får uppföras inom 30 meter från vägområdet, 

det vill säga krönet på dikets bakslänt. För att säkerställa ett byggnadsfritt område på 30 meter 

kan detaljplanen förses med prickad mark.  

 

Väg 585 och 24 är utpekade i NRL nät (näringslivs transportnät) som betyder att vägarna är 

prioriterade för tung transport. 

 

Genom planområdet i västöstlig riktning sträcker sig en mindre väg, Kullsgårdsvägen som 

delar av planområdet i en nordlig och en sydlig del. Vägen försörjer några fastigheter öster 

om planområdet.  

 

▫ Gång-, cykel- och mopedtrafik  

Den före detta banvallen mellan Laholm och Skottorp är idag en gång- och cykelväg som 

löper i nord-sydlig riktning tvärs genom planområdet. Ytterligare en gång- och cykelväg 

angörs från Ängelholmsvägen och ansluter till gång- och cykelvägen på den före detta 

banvallen. En statlig gång- och cykelväg finns vid östra sidan av väg 585 (Ängelholmsvägen) 

och sträcker sig till befintlig cirkulationsplats där Ängelholmsvägen ansluter riksväg 24.  

 

Som ett led i att förbättra cykelmöjligheterna i kommunen har Cykelplan för Laholms 

kommun år 2015-2020, Tyréns, 2016-03-15 tagits fram. Planen syftar till att identifiera det 

befintliga huvudnätet av cykelvägar och ge förslag på ett kompletterande cykelnät. I denna 

pekas en kompletterande ny cykelväg ut som kommer att löpa parallellt med Industrigatan, 

åtskild från biltrafiken genom remsa och stolpar. Den föreslagna nya cykelvägen kommer att 

koppla Östra Nyby med Nyby verksamhetsområde och järnvägsstationen.  

 

Utvecklingsområden för cykelbanor har tagits fram i samverkan med Framtidsplan 2030 som 

i planen pekar ut nya områden för exempelvis bostäder eller industri. Vid sidan av den 
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kommunala cykelplanen, som främst fokuserar på tätorterna, finns Regional cykelplan för 

Halland 2015-2025 vars främsta syfte är att väva samman cykelnätet mellan tätorterna. På 

nästa sida finns kartor som visar hur cykelvägnätet ser ut idag samt hur det skulle kunna se ut 

i framtiden. Rödstreckad linje i den första kartan på nästa sida visar den planerade dragningen 

av en ny cykelväg, som löper genom Nyby industriområde mot järnvägsstationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartbilden visar dagens cykelnät i Laholm, som finns i Cykelplan för Laholms 
kommun år 2015-2020, Tyréns, 2016-03-15. 
 

Kartbilden visar hur cykelvägnätet skulle kunna se ut i framtiden, Cykelplan för 
Laholms kommun år 2015-2020, Tyréns, 2016-03-15. 
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▫ Kollektivtrafik 

Planområdet ligger med goda förhållanden till kollektiva förbindelser för såväl busstrafik som 

tågtrafik. Närmsta hållplats för busskollektivtrafiken finns 175 meter från planområdet längs 

med Ängelholmsvägen, som trafikeras av linje 226, Laholm – Båstad. Vid LP-Hanssons väg, 

cirka 900 meter norr om planområdet går busslinjer till Halmstad. Placeringen av den 

befintliga busshållplatsen, som ligger i den södra delen av planområdet, kan behöva ses över.  

Avståndet till järnvägsstationen i Laholm är cirka 2,5 kilometer. 

 

Hälsa och säkerhet 

▫ Förorenad mark  

Planområdet har undersökts avseende förekomst av förorenad mark och tre olika områden har 

identifierats som riskobjekt; den före detta banvallen, en före detta deponi som ligger inom 

den nordöstra delen av Nyby 3:38, samt den före detta bryggeritomten Nyby 3:26. Dessa 

områden har därmed genomgått miljötekniska markundersökningar. För att länsstyrelsen ska 

acceptera planen måste undersökningar om förorenad mark vara färdiga inför att detaljplanen 

antas. Sanering av marken kan däremot villkoras till ett senare skede genom 

planbestämmelse. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banvall 
Föroreningar som påträffades längs med banvallen redovisas för i rapporten Översiktlig 

miljöteknisk markundersökning Nyby, DGE Mark och Miljö, 2014-03-27. Av rapporten 

framgår att de fältobservationer och provtagningar som gjorts för området vid banvallen inte 

visar på några föroreningar av oljekolväten eller metaller i jord. Enligt provtagningarna har 

inga halter som överstiger naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (så som 

bostadsändamål, park, odling etcetera) påträffats.  

 

Kartbild som visar den 
ungefärliga utbredningen av 
deponin inom Nyby 3:38 och 
de övriga områdena med 
påträffad förorenad mark, 
Nyby 3:26 respektive den 
före detta banvallen.  
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I två grundvattenprov visar analyserna på att en låg halt av ämnen från bekämpningsmedel 

finns i grundvattnet. Halten ligger under gränsen till det antagna riktvärdet för dricksvatten 

(enligt EU:s dricksvattendirektiv) och bedöms därmed inte utgöra en risk för människors 

hälsa eller för miljön.  

 

I två grundvattenprov har oljekolväten påträffats, dessa överstiger det antagna riktvärdet för 

skydd av ytvatten. De uppmätta värdena bedöms i ett värsta-fall-scenario till mycket allvarligt 

och med en stor påverkan på punktkällan. De förhöjda halterna av oljekolväten bedöms dock 

inte ha någon påverkan på möjligheterna att bygga bostäder inom planområdet och inget 

grundvattenuttag planeras i området.  

 

Deponi 
För deponin har det delvis upprättats en översiktlig miljöteknisk markundersökning 

(Översiktlig miljöteknisk markundersökning Nyby, DGE Mark och Miljö, 2014-03-27) som 

sedan följts upp med en fördjupad riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering 

(Åtgärdsutredning och riskvärdering av deponi i Nyby, Laholms kommun, Laholm, DGE 

Mark och Miljö, 2015-04-07).  

 

I den före detta deponin har föroreningar påträffats i både jord och grundvatten. Deponins 

innehåll består av hushålls- och industriavfall med plast, metaller och organiskt material. 

Föroreningar av metaller, PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och oljekolväten har 

uppmätts i måttlig till allvarlig föroreningsnivå och med trolig till stor påverkan. Risken för 

spridning av föroreningarna till ytvatten har bedömts till stor. En exploatering av bostäder i 

området klassar områdets känslighet som mycket stor och dess skyddsvärde som måttlig.  

 

De detekterade föroreningarna och klassningen av områdets känslighet samt skyddsvärde 

resulterar i en samlad riskbedömning av området till stor risk för människa och miljö om inga 

åtgärder görs innan en exploatering.  

 

Bilden nedan visar deponins utbredning i dagsläget i förhållande till den planerade 

bostadsbebyggelsen som föreslås i planprogrammet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det markerade området 
i rödrandigt utgör 
deponins utbredning 
(känd utifrån de 
provpunkter som 
tagits). Den röda linjen 
markerar ett område 
som löper 10 meter 
utanför deponin. 
Gränsen utgör ett 
minsta avstånd från 
deponin där ny 
bebyggelse får 
tillkomma.    
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Bilden, på föregående sida, visar att området för den före detta deponin delvis måste grävas ut 

för att möjliggöra bostadsbebyggelse i enlighet med planprogrammet. För de delar av deponin 

som inte grävs ut krävs andra åtgärder. En möjlig åtgärd är att täcka marken med ett tätskikt 

av jordmassor som förhindrar att regnvatten infiltrerar deponin och därmed minskar 

spridningsrisken till jord och grundvatten. Ett tätskikt innebär även att risken för att exponeras 

av föroreningar minskar.  

 

Ytterligare en åtgärd, som även kan kombineras med en täckning, är att gräva ut samtliga 

deponimassor. Kostnaderna för en total utgrävning har dock bedömts som så omfattande att 

det inte är aktuellt i dagsläget.  

 

Täckning av marken i kombination med utgrävning av vissa områden bedöms som 

tillfredställande för att motverka negativa effekter på människors hälsa samt miljön. 

Utredning pågår om vilka åtgärder som krävs för att deponin ska vara för säker för dels nya 

bostäder och dels att människor kan vistas i området. Valet av åtgärd kommer att tas under 

detaljplaneskedet och vara klart innan detaljplan för Östra Nyby antas.  

 

Nyby 3:26 
Den miljötekniska markundersökningen för Nyby 3:26 (Kompletterande miljöteknisk 

markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby, DGE Mark och Miljö, 2015-

04-20) visar att fyllnadsmassorna på tomten inte utgörs av deponimassor. Tomten bebyggdes 

enligt de äldre bygglovhandlingarna innan deponiverksamheten startades.  

 

På fastigheten påträffades dock förorening av PAH som bedöms som måttligt allvarlig. I två 

provpunkter påträffades även bly med måttlig allvarlig och allvarlig föroreningsnivå. 

Föroreningarna bedöms inte utgöra risk för markmiljön, men kan utgöra risk för människors 

hälsa vid en exponering. Grundvattnet från befintlig brunn på fastigheten är påverkat av 

kvicksilver och zink. Föroreningarna kan vara kopplade till fyllnadsmassorna på tomten, men 

kan även komma från korrosion av rör.  

 

Inför en eventuellt kommande exploatering av fastigheten måste åtgärder upprättas så att 

föroreningar i jord och grundvatten inte riskerar att påverka kommande bostadsbebyggelse. 

 

▫ Djurhållning  

Att bygga ut Östra Nyby med bostäder är ett politiskt ställningstagande som funnits sedan 

åtminstone 2004, då den före detta översiktsplanen antogs. I februari 2014 gav 

kommunstyrelsen miljö- och byggnadsnämnden uppdraget att planlägga området för bostäder 

med varierande upplåtelseformer.  

 

Inom och i anslutning till planprogramområdet ligger tre fastigheter som bedriver 

djurhållning, Nyby 3:35, Nyby 3:48 och Nyby 3:50. Uppsatta skyddsavstånd mellan bostäder 

och fastigheter med djurhållning uppnås vad gäller fastigheterna Nyby 3:35 och Nyby 3:50. 

 

För att bedöma lämpligt avstånd mellan bostäder och fastigheter som bedriver djurhållning 

används i Laholms kommun Länsstyrelsen i Skåne läns rapport ”Hästar och bebyggelse, 

underlag för den fysiska planeringen” 2004:17. Mellan stall/gödselstad och bostäder ska det 

minst vara 100 meter och mellan hästhage och bostäder ska det vara minst 50 meter.  

 

För skolor och förskolor inom planlagt område bör utgångspunkten vara ett skyddsavstånd på 

200 meter, men avståndet kan anpassas till platsen, beroende på förhärskande vindriktning, 

terräng och antal hästar. För större lantbruk, anmälnings- och tillståndspliktiga, ställs det krav 

på att spridning av stallgödsel inte får ske närmare än 30 meter från bostadstomt och 

vattentäkt. Detta avstånd kan tillämpas även för mindre gårdar. 
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För att minska eller förebygga allergenspridning, lukt, flugor med mera finns det exempel på 

konkreta åtgärder som kan användas vid planläggning av det nya bostadsområdet. Exempelvis 

kan hästgården förvara sin gödselstad under tak eller inomhus samt regelbundet samla in 

gödsel. Mekanisk ventilation kan användas som separerar allergen från luften innan den 

ventileras ut. Vegetation och markterräng kan användas som hindrar allergen att spridas till 

närliggande bostäder. Om hästgården ligger i den förhärskande vindriktningen kan även lukt 

och allergen lättare spridas. Ovanstående tillsammans med antalet hästar som finns på gården 

är avgörande för vilka avstånd som kan komma att behövas mellan bostäder och fastigheter 

som bedriver djurhållning. 

  
Planerade bostäder avskärmas från närmsta hästgård genom vegetation som återfinns längs 

med gång- och cykelvägen vid den före detta banvallen. Vilken vegetation som ytterligare 

behövs kommer att utredas i detaljplaneskedet och lämplig vegetation anläggs i samband med 

att planområdet byggs ut. 

 
 

 
 
▫ Farligt gods  
Väg 24 är en utpekad transportled för farligt gods och har en säkerhetszon som sträcker sig 

minst 10 meter från vägkanten. Säkerhetszonen ska vara fri från fysiska hinder i form av fasta 

oeftergivliga föremål – föremål som inte ger efter om man kör på dem. Det innebär att 

särskild riskhänsyn måste göras inom programområdet för att möjliggöra bebyggelse. 

Ängelholmsvägen är inte utpekad som farligt godsled men det finns inget förbud mot att köra 

med farligt gods på Ängelholmsvägen.   

 

Kartan visar fastigheter som bedriver djurhållning inom eller i anslutning till planprogrammet 
(gröna ytor). Fastigheterna 3:35 och 3:48 bedriver hästhållning medan 3:50 har nötkreatur.  
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Risker med farligt gods ska beaktas inom 150 meter från farligt godsleden. Vid nybyggnation 

av typen tätort (vilket bedöms överensstämma med planprogrammet för Östra Nyby) och intill 

en lågt trafikerad väg rekommenderas ett basavstånd på 60 meter eller ett reducerat avstånd på 

30 meter. Det reducerade avståndet kan endast användas om åtgärder för att förhindra 

trafikolyckor med farligt gods görs. För att kunna använda basavståndet respektive det 

reducerade avståndet krävs skyddsåtgärder. 

  

För basavståndet innebär detta att vätska förhindras att rinna in på området, risken för 

punktering av tank minskas och konsekvenserna vid utsläpp av giftig gas reduceras. För det 

reducerade avståndet innebär det, för kategorin tätort och en lågt trafikerad väg, att 

förhindrande av mekanisk konflikt beaktas, strålningseffekter reduceras samt antalet personer 

som kan bli utsatta reduceras. Skyddsåtgärderna återfinns i tabell A.3 samt A.7 på sidorna A.9 

respektive A.13 i Riskanalys av farligt gods i Hallands län meddelande 2011:19, med 

riktlinjer för samhällsplanering i anslutning till transportleder för farligt gods. Generellt är det 

bättre att minska riskerna genom ett ökat avstånd än genom skyddsåtgärder. 

 

Trafikflödet på väg 24 är beräknat som årsdygnstrafiken (ÅDT) 4900 fordon/dygn (läs mer 

om detta under rubriken gator och trafik).  Här görs bedömningen att riksväg 24 med hänsyn 

till beräknad årsdygnstrafiken är likvärdig med lågt belastad transportled enligt begreppen i 

Länsstyrelsens riktlinjer för Riskanalys av farligt gods i Hallands län. Trafikflödet kan 

jämföras med det för väg 154 som har cirka 2000-4000 fordon ÅDT (mätningar från år 2013) 

enligt Trafikverkets karttjänst Vägtrafikflödeskartan och som i länsstyrelsens rapport anges 

som en lågt trafikerad väg.  

 

I planprogrammet föreslås nya byggnader för bostäder som närmst 50 meter från vägkant 

utmed väg 24. Det är cirka 30 meter mellan riksväg 24s vägkant och parkeringsområdet för 

flerbostadshusen längst i norr och som avslutas med ett parkområde och slänt ner mot väg 24. 

Utmed planerad bostadsbebyggelsen ligger väg 24 nedsänkt i skärning, cirka 4 meter under 

planerad bebyggelse. Baskravet att motverka spridning av vätska vid byggnation inom 60 

meter från farled med farligt gods är uppfyllt med hänsyn att väg 24 ligger lägre än planerad 

bebyggelse och motverkar spridning av vätska. Likaså är aktuellt sidoområde utmed väg 24 

fritt från föremål som kan medför att vätska spridas vid en eventuell olycka. 

 

Längs med väg 24 finns säkerhetshöjande åtgärder som innebär att bostadsbebyggelse bedöms 

som möjligt intill vägen. De säkerhetshöjande åtgärderna är att väg 24 är nedsänkt i 

förhållande till planområdet, cirka 4 meter i höjdled skiljer vägens lokalisering från 

programområdet. Den stora topografiska skillnaden minskar konsekvenserna av en eventuell 

trafikolycka med farligt gods då det förhindrar avåkande fordon, att vätska rinner in i området 

och utgör en barriär vid explosioner.  

 

För att reducera risker vid utsläpp av giftig gas placeras luftintag på motsatt sida om väg 24, 

detta gäller bostäder och verksamheter som ligger närmre än 60 meter från väg 24. 

 

Området närmast väg 24 föreslås kunna användas som en passage mellan Bumerangen och 

gång- och cykelvägen över väg 24, området är ett park/naturstråk och bedöms inte uppmuntra 

till permanent vistelse, därav reduceras antalet personer som kan komma att utsättas.   

Likaså är bedömningen att vistelsen på planerad parkeringsplats 30-50 meter från väg 24 är en 

tillfällig vistelse att endast angöra p-platserna. 

 
▫ Buller 

En översiktlig bullerkartläggning (utförda av samhällsbyggnadskontoret i programmet Buller 

väg version 1.2.7, 2015-12-01) från trafiken på väg 24 och väg 585, Ängelholmsvägen, har 

gjorts i samband med planarbetet. Bullerberäkningarna utgår från trafikmätningar som 
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inhämtats från Trafikverkets vägtrafikflödeskarta (se vidare under rubriken gator och trafik), 

tillsammans med en beräknad trafikökning på 2 % fram till år 2030. I kommande arbete med 

detaljplanen bör bebyggelsen lokaliseras och utformas så att tysta miljöer skapas. 

Bullerbestämmelser i kommande detaljplaner bör formuleras utifrån vad som står i 

bullerförordningen (2015:216). 
 

Bullerberäkningarna har jämförts med riktlinjerna i förordning 2015:216 och Boverkets 

Allmänna råd 2008:1:  

 
Ljudnivå Riktvärde 

Dygnsekvivalent* inomhus 30 dBA 

Dygnsekvivalent* utomhus vid fasad 55 dBA 

Maximalnivå** inomhus nattetid kl. 

22.00 – 06.00 

45 dBA  
(med förutsättning att maximalnivå överskrids högst 5 gånger per natt) 

Maximalnivå** på uteplats dag/kväll 

kl. 06.00 – 22.00 

70 dBA  
(med förutsättning att högst 5 stycken överskridanden inträffar mest belastad 

timme) 

* avser medelljudnivån under dygnet 

** avser högsta ljudnivån under dygnet  
 

Beräkningarna vid väg 24 har gjorts vid vägavsnittet med lägst skärning i förhållande till 

planområdet (cirka 400 meter öster om korsningen med väg 585), vilket motsvarar cirka 4,0 

meter under marknivån för planerad bebyggelse. Närmsta byggnad ligger 50 meter från 

vägkant. Trafiken beräknas just nu till cirka 4900 fordon/dygn (f/d) och fram till år 2030 

beräknas trafiken att öka till 6700 f/d. andelen tung trafik är uppskattad till 7 % och högst 

tillåten hastighet är 90 km/timme.  

 

Beräkningarna visar följande resultat:  

Ljudnivå Riktvärde Beräknat värde 

Dygnsekvivalent* inomhus 30 dBA 28 dBA 

Dygnsekvivalent* utomhus 

vid fasad 

55 dBA 55 dBA 

Maximalnivå** inomhus 

nattetid kl. 22.00 – 06.00 

45 dBA  
(med förutsättning att maximalnivå överskrids 

högst 5 gånger per natt) 

34 dBA 

Maximalnivå** på uteplats 

dag/kväll kl. 06.00 – 22.00 

70 dBA  
(med förutsättning att högst 5 stycken 

överskridanden inträffar mest belastad timme) 

60 dBA 

* avser medelljudnivån under dygnet 

** avser högsta ljudnivån under dygnet 

 

Bullerriktvärdena överskrids därmed inte vid programområdets norra del intill väg 24 och 

några åtgärder är inte nödvändiga.  

 

Beräkningarna vid väg 585, Ängelholmsvägen, har gjorts cirka 300 meter söder om 

korsningen med väg 24. Planerad bebyggelse är placerad cirka 15 meter från vägkant och 

ligger i samma nivå som vägen. Trafikflödet beräknas just nu till 3100 f/d och fram till 2030 

beräknas trafiken kunna öka till 4200 f/d. Andelen tung trafik har uppskattats till 5 % och 

högsta tillåten hastighet är 70 km/timme.  

 

Beräkningarna visar följande resultat:  
Ljudnivå Riktvärde Beräknat värde 

Dygnsekvivalent* inomhus 30 dBA 35 dBA 

Dygnsekvivalent* utomhus 

vid fasad 

55 dBA 62 dBA 

Maximalnivå** inomhus 

nattetid kl. 22.00 – 06.00 

45 dBA  
(med förutsättning att maximalnivå överskrids 

50 dBA 
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högst 5 gånger per natt) 

Maximalnivå** på uteplats 

dag/kväll kl. 06.00 – 22.00 

70 dBA  
(med förutsättning att högst 5 stycken 

överskridanden inträffar mest belastad timme) 

76 dBA 

* avser medelljudnivån under dygnet 

** avser högsta ljudnivån under dygnet 

 

Bullerriktvärdena överskrids därmed intill väg 585 och bullerreducerandeåtgärder krävs på 

platsen. Exempel på åtgärder som kan minska bullret är att placera en garagebyggnad, med en 

höjd av minst 2,4 meter, 10 meter från vägkant. Närmsta bostadsbyggnad bör placeras som 

närmast cirka 25 meter från vägkant.  

 

Illustrationsförslaget har upprättats i enlighet med de föreslagna åtgärderna. Flerbostadshusen 

intill väg 585 som föreslås vid den södra entrén är placerade som närmst 28 meter från 

vägkant och med garagebyggnader förlagda parallellt med vägen. 

 

▫ Närhet till industri 

Området ligger längre än 200 meter från närmsta industri och klarar därmed det generella 

riskavståndet för markanvändning intill industrier som anges i Boverkets bok Bättre plats för 

arbete (1992).  

 

Teknisk försörjning 

▫ Dricks-, spill-, och brandvattenförsörjning  

Planområdet kommer att ingå i verksamhetsområde för dricksvatten och anslutning kan ske 

till befintligt ledningssystem vid den västra delen av området. Behovet av släckvatten bedöms 

till 1200 l/s (Trygghet och säkerhet i Laholms kommun, handlingsprogram 2016-2020). 

Befintliga brandposter med anslutning till V160/150 finns strax väster om planområdet. 

Kontroll av kapacitet i befintliga brandposter samt behov av nya inom planområdet sker i 

samband med att detaljplan upprättas och att det blir aktuellt att projektera.  

 

Planområdet kommer att ingå i verksamhetsområde för spillvatten. Dimensionerande 

spillvattenflöde för ett utbyggt planområde med cirka 200 anslutna bostäder samt övrigt 

tillkommande verksamheter kan uppskattas till 7-8 l/s (P90 Svenskt vatten). Anslutning kan 

ske strax söder om riksväg 24. Alternativt kan även befintligt spillvattenledning i nordväst 

ansluta till vissa delar av planområdet. Sannolikt kan inte hela planområdet anslutas med 

självfall. Lokalisering av pumpstation sker i samband med att detaljplan upprättas och att det 

blir aktuellt att projektera. 

 

▫ Allmänt om vattenverksamhet  

I detta skede är det oklart om någon vattenverksamhet eller dikesföretag i närheten av 

planområdet kommer att påverkas. Detta får utredas i det fortsatta planarbetet. Skulle det visa 

sig vara fallet finns bestämmelser kring vattenverksamhet i 11 kapitlet miljöbalken 

(1998:812).  

 

▫ El och bredband  

E.ON distribuerar el till de befintliga bostäderna i anslutning till planområdet. Utbyggnad av 

elnätet kommer att ske i samband med att området byggs ut. Två E-områden på vardera 14x14 

meter kommer att behöva uppföras inom detaljplaneområdet. Södra Hallands kraft föreslår att 

ett E-område placeras Bredband från Svenska kraftnät kommer att byggas ut i samband med 

att området iordningsställs för ny bebyggelse.  
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▫ Gas  

Kartan nedan visar distributionsledning för natur- och biogas samt servisledningar in till 

byggnader. Ett minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyggt område  

är 2 meter samt närmsta gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter på 2 meter.  

 

Plantering av träd rekommenderas inte ske närmre gasledning än 2,5 meter. För att minska 

risken för skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning, rekommenderas att 

träd i närheten förses med rotskydd. Innan arbetet påbörjas i närheten av ledningarna bör 

kontakt tas med E.ON Gas för ledningsvisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Karta med föreslagen placering av E-områden.    Nyby Östra N284: befintlig 10kV-nätstation.  
Vid utbyte placeras den på det föreslagna 
E-området. Röd: matarkabel 20kV. Orange: 
matarkabel 1OkV. Blå: matarkabel 0,4kV. 
Grön: serviskabel 0,4kV. Lila: gatljuskabel 
0,4kV. 

 

Banvallen 

Riksväg 
24 

Karta över distributionsledningar för 
naturgas och biogas.    
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GESTALTNINGSFÖRSLAG  
Östra Nyby – Laholms nya stadsdel 

 

Östra Nyby är en ny stadsdel i Laholm med ett strategiskt läge i direkt utkant av Laholms 

stad. Här kan vi utnyttja stadens utbud av handel och service, vi har god tillgänglighet till 

kollektivtrafik och inom cykelavstånd når vi stadskärnan, tågstationen, flertalet arbetsplatser 

samt skolor.  

  

I stadsdelen Östra Nyby består bebyggelsen av blandad karaktär – här finns flerbostadshus, 

friliggande villor och radhus/parhus placerade tillsammans, vilket utgör goda möjligheter för 

social integration och generationsboende. I den östra utkanten planeras en förskola, här 

samlas områdets mindre barn.  

  

Torget som placeras i områdets mitt blir en gemensam samlingsplats och utformas som en 

upphöjd stenyta som omsluts av grönt och med byggnader i upp till fyra våningar. I 

byggnadernas bottenplan kan mindre verksamheter så som kontor, caféer eller restauranger 

etableras för att skapa en levande centrummiljö.  

  

Parken som ligger vid infarten till det norra området utgör områdets andra samlingsplats och 

här samsas lek, samvaro och rekreation. I de sammanhängande stråken av naturmark som 

avdelar bebyggelsen mellan varandra och binder samman området, kan barnen röra sig fritt 

och insekter/djur ges utrymme och vandringsvägar. Här förläggs gång– och cykelstigar som 

på ett effektivt sätt tar dig runt och genom området.   

 

Via utblickarna mot öster, väster och söder mot Hallandsåsen, finns naturen och landsbygden 

ständigt närvarande.  

 



 21 

Bebyggelsestruktur 

Grundtanken med planprogrammet för Östra Nyby är att skapa ett nytt bostadsområde där 

olika boendealternativ har blandats. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, 

friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. I mitten av området föreslås även en förskola.  

 

Bilden nedan visar områdets struktur och dess olika typer av bebyggelse.  

 

 

Illustration som visar de olika bebyggelsetyper som föreslås i området.  



 22 

Flerbostadshus  
Totalt föreslås fyra delområden med flerbostadshus, två av områdena placeras längs med 

Ängelholmsvägen och pekas ut som entréer till området, dessa kallas för den norra och den 

södra entrén. Flerbostadshusen varierar från två till fyra våningar i höjd. Den högre 

bebyggelsen på fyra våningar innebär att lägenheterna högst upp får vackra utblickar över 

landskapet.  

 

Totalt planeras det för cirka 160 lägenheter i området. Tomtstorlekarna för flerbostadshusen 

är mellan cirka 3000 kvadratmeter och cirka 7300 kvadratmeter.  

 

Den norra entrén utgörs av nya byggnader på det som idag är 

fastigheten Nyby 3:26. Här föreslås flerbostadshus i två 

våningar (cirka 7-9 meter höga) och som bildar en port in till 

resten av området. Parkeringsplatser och/eller garage/carport 

föreslås placeras längs med Ängelholmsvägen så att 

huvudbyggnaderna kan ha uteplatser eller balkonger mot öster 

och den park som planeras där.  

 

Längst i norr föreslås ett område med flerbostadshus som 

placeras parallellt med väg 24 och bildar en visuell mur som 

skyddar resten av planområdet. Detta område kommer att bli väl synligt från väg 24, som är 

en av infarterna till Laholms stad, och bör därmed utformas med hänsyn till dess läge som en 

entré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringsplatserna och/eller garage/carport till de boende föreslås bli placerade mot väg 24 i 

norr och balkonger/uteplatser mot söder. Byggnaderna föreslås bli upp till fyra våningar höga, 

vilket motsvarar cirka 14-15 meters höjd med taklutning. De kan med fördel avslutas i öster 

och väster med en lägre bebyggelse i två våningar för att bättre möta den befintliga 

bebyggelsen.  

 

Den södra entrén utgörs av byggnader som längst mot Ängelholmsvägen är två våningar höga 

(7-9 meter) för att sedan övergå till fyra våningar (14-15 meter). Parkeringsplatser föreslås 

längst i norr och/eller parallellt med Ängelholmsvägen. På detta sätt kan byggnaderna utnyttja 

söderläget till uteplatser och balkonger. Garage/carport och soprum förläggs parallellt med 

Ängelholmsvägen för att skärma av boendemiljön från trafiken på vägen och motverka buller.  

 

 

Blåmarkerat område 

ovan visar flerbostads-

husen längs med väg 

24.  

 

Perspektiv som visar 

gatubilden från nordöst 

med de tilltänkta 

flerbostadshusen till 

höger i bild. 

(Illustration av  

William B Willox.)  
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I områdets mitt planeras ett större område med flerbostadshus i fyra och två våningar. Dessa 

omsluter ett torg som har goda möjlighet att bli en gemensam samlingsplats i området. I 

byggnaderna runt torget kan verksamheter så som kontor, caféer eller restauranger tillåtas i 

bottenvåningen för att skapa en levande centrummiljö med människor i rörelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blåmarkerat område till höger visar flerbostadshusen vid torget.  

 

Perspektiv över torget från väster, flerbostadshus i fyra och två våningar 

bildar ett torgrum med behaglig skala. Verksamheter kan med fördel ha 

uteserveringar och entréer vända ut mot torget. (Illustration av William B 

Willox).  

Bilden visar ett perspektiv från Ängelholmsvägen med de nya 

flerbostadshusen och alléplanteringarna som planeras längs med den nya 

infartsvägen. (Illustration av William B Willox).  

 

 

 

Blåmarkerat område visar 

flerbostadshusen vid den södra entrén.  
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Byggnaderna runt torget har placerats för att skapa siktlinjer mot söder mellan bebyggelsen 

och för att skapa ljusinsläpp på torget. I anslutning till de friliggande villorna föreslås 

byggnader i två våningar som bildar en mjuk visuell övergång från byggnaderna i fyra 

våningar. Parkeringsplatser till de boende föreslås bli placerade längs med gatorna, torget ska 

dock hållas fri från in- och utfarter till parkeringsplatserna.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radhus/parhus/kedjehus 
Sammanbyggda hus i form av radhus/kedjehus och parhus föreslås i områdena i direkt 

anslutning till flerbostadshusen. De sammanbyggda husen ger känslan av en tätare bebyggelse 

och bildar en mjuk övergång mellan flerbostadshusens större skalor och de friliggande 

villorna. Den här typen av byggnader bildar tydliga gaturum vilket är positivt för att uppnå 

lägre hastigheter på gatorna.  

 

De sammanbyggda husen föreslås bli upp till två våningar höga. I direkt anslutning till 

flerbostadshusen föreslås endast radhus, då dessa resulterar till en tätare stadsbild. I anslutning 

till villabebyggelsen föreslås parhus eller kedjehus då dessa ger en mer gles stadsbild som 

samspelar med villorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderna visar utdrag ur illustrationen som pekar ut de olika 

bebyggelsetyperna i Östra Nyby. Radhus, parhus och kedjehus 

föreslås på olika områden beroende på den närmst liggande 

övriga bebyggelsen.  

Bilden till vänster visar vy från balkongen på ett 

flerbostadshus vid torget, utsikt mot söder.  

 

Bild till höger visar en balkongvy från flerbostadshusen 

längst i norr vid väg 24, utsikt mot söder.  



 25 

Samtliga radhus/kedjehus/parhus placeras så att de får en fri baksida mot ett natur- eller 

parkområde. Totalt planläggs det för cirka 60 nya radhus/kedjehus/parhus, med tomtstorlekar 

som varierar mellan cirka 330 kvadratmeter och upp till cirka 500 kvadratmeter (det 

sistnämnda gäller för radhus i ett plan).  

 

Friliggande villor  
De friliggande villorna har placerats i områdets östra, västra och södra utkanter, delvis i 

anslutning till befintlig bebyggelse. Mindre enheter med villor föreslås som avdelas med eller 

omsluts av naturmark. Villorna föreslås bli upp till två våningar höga och kan med fördel 

placeras förskjutna i förhållande till varandra för att alla ska kunna ta del av utblickarna över 

landskapet.  

 

I anslutning till de befintliga bostäderna vid Bumerangen föreslås att villorna endast ska vara 

en våning hög, vilket överensstämmer med de befintliga bostäderna. Samtliga villor har ett 

fritt läge ut mot antingen söder, öster eller väster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt föreslås 30 villatomter, med varierande storlekar från cirka 650 kvadratmeter och cirka 

1000 kvadratmeter. Tomternas olika storlekar bedöms kunna attrahera en bredare kundkrets 

och möjliggör för människor med olika ekonomiska förutsättningar att köpa en tomt.  

 

Förskola  
En förskola har planerats till programområdets mitt för att kunna försörja både det norra och 

det södra delområdet så effektivt som möjligt. Den föreslagna placeringen innebär att 

förskolan har en fri sida ut mot öster, som i framtiden även kan fungera som ett 

utbyggnadsområde om behov uppstår. Förskolans tomt är cirka 6400 kvadratmeter stor.   

 

 

Bilder som visar exempel på de olika villaområdena, alla 

tomter har tillgång till en fri baksida mot natur.  

Den föreslagna förskolan 

placeras i områdets mitt med 

naturmark som omgärdar 

tomten.    
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Bebyggelsens karaktär och utformning 

Östra Nyby kommer att vara en helt ny stadsdel där det inte finns några andra 

karaktärsskapande byggnader som utgör grund för hur den tillkommande arkitekturen ska 

utformas. Bebyggelsen bör istället bli ett avtryck av den samtida arkitekturen. Det bedöms 

dock som viktigt att utformningen inom området är sammanhållen, inte minst för de högre 

flerbostadshusen som kommer att ligga väl exponerade i det övrigt flacka landskapet.  

 

De friliggande villorna bedöms kunna bli undantagna från regeln att de ska samspela med 

varandra, istället bör varje husägare få möjlighet att fritt välja att utforma sitt hus. På så vis 

blir gatubilden bland villorna mer varierande och livfull.  

 

Bilden nedan pekar ut de områden inom programområdet som bedöms som viktiga att 

utforma med en enhetlig och en sammanhållen karaktär vad gäller arkitektur, materialval och 

färgsättningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flerbostadshusen i norr vid väg 24 

Radhus/kedjehus intill flerbostadshusen i 

norr och runt ett gemensamt grönområde 

Flerbostadshusen vid den norra entrén  

Radhus/parhus mitt i området mellan 

villor och flerbostadshus 

Flerbostadshusen vid torget  

Radhus i direkt anslutning till 

flerbostadshusen vid torget   

Flerbostadshusen vid den södra entrén 
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Grönstruktur 

Programområdet har utformats med grundtanken att Östra Nyby ska vara en grön stadsdel där 

alla boenden ska ligga i direkt anslutning till en fri sida mot naturområde eller i anslutning till 

en park. Flerbostadshusen runt torget är det enda undantaget i området, de har inte direkt 

tillgång till park eller naturmark. Istället blir torgrummet en del av deras närmaste utemiljö 

och det är därför av stor vikt att detta utformas som ett torg med mycket planteringar och träd. 

 

Bilden nedan visar hela grönstrukturen i området med parker, naturmark, alléplanteringar 

längs gator, torgmiljön med mera.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Illustration som visar all grönstruktur i Östra Nyby.  
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I anslutning till det norra entréområdet föreslås en större park, på området för den före detta 

deponin. Med åtgärder i form av täckning av det före detta deponiområdet och/eller delvis 

utgrävning av deponimassorna, blir marken lämplig för park.  

 

I parken kombineras lek och rekreation. De nya 

marknivåerna som uppstår i samband med 

täckningen av deponin kan utnyttjas för att skapa 

ett mer varierat parkrum, till skillnad från den 

öppna och släta markytan som finns idag. I parken 

kommer lekutrustning finnas för såväl mindre som 

större barn. I parkens västra utkant bevaras de 

större träd som redan är uppvuxna och här kan en 

mer vild karaktär skapas med stigar som slingrar 

sig genom vegetationen. Resten av parken kan 

med fördel anläggas med mer arrangerade 

planteringar, för att skilja sig från den mer vilda 

natur som kommer att återfinnas i de andra 

delarna av planområdet.  

 

Den före detta banvallen utgör idag ett grönt stråk med uppvuxen vegetation som kan 

förstärkas med gallring och kompletteras med ytterligare växtlighet. Den befintliga gång- och 

cykelvägen bör förses med belysning längs med hela dess sträckning genom programområdet. 

Gång- och cykelvägen kan även avdelas i två olika körfält, ett för gående och ett för cyklister, 

för att förbättra framkomligheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiv från söder över den befintliga gång- och cykelvägen på den före detta banvallen.  

(Illustration av William B Willox).  
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Gång- och cykelvägen på banvallen utgör en av entréerna in till Östra Nyby för gående och 

cyklister. För att definiera att man kommer in i ett nytt bostadsområde föreslås en 

platsbildning direkt söder om vägbron över väg 24 som bildar en portal in till området. 

Platsen bör utformas med planteringar och belysning som definierar Östra Nyby som en ny 

stadsdel i Laholm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I anslutning till gravhögen som ligger i områdets västra utkant mot banvallen, finns större träd 

som kan bevaras. Naturområdet kan även förstärkas med ytterligare växtlighet för att bidra till 

mer rumslighet i landskapet.  

 

Genom planområdet löper refuger med naturmark som avdelar bebyggelsen från varandra. 

Dessa bildar passager genom området, ger utblickar över landskapet och är positivt för växter 

och djurs livsvillkor.  

 

På grund av områdets lokalisering mitt ute på slättlandskapet förläggs läplanteringar i 

utkanten av planområdet som omsluter bebyggelsen. Dessa planteras med en blandning av 

buskage och högre träd för att bilda en grön mur mot vinden.  

 

 

Illustrationen visar ett exempel på en platsbildning med belysning och planteringar som skapar en port in 

till Laholms nya stadsdel. Utsikt mot norr, in mot Laholms stad. (Illustration av William B Willox).  

Blåmarkerat område visar lokaliseringen av portalen in till Östra Nyby.  
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Torget, som föreslås i planförslaget, bör omgärdas av högre träd som tar ner skalan av 

bebyggelsen i fyra våningar. Torget utformas som ett grönt rum med planteringar som 

inrymmer mindre sittplatser och bildar små samlingsplatser.  

 

Dagvattenhantering 

Planområdet kommer att ingå i verksamhetsområde för dagvatten. Hanteringen av dagvatten 

sker med lokalt omhändertagande, så kallad trög dagvattenhantering. Utgångspunkten är att 

endast grundvatten från dränering tillhörande husgrunder, infiltrationsytor, fördröjnings-

dammar med mera belastar befintligt anslutande dagvattensystem. Övriga flöden ska 

avvattnas lokalt inom planområdet.  

 

Geoteknisk undersökning (utförd av WSP Sverige, 2015-04-22) påvisar jordarter med sand 

som ställvis är siltig och grusig. Grundvattennivån varierar med årstiden och översiktligt 

uppskattas nivån ligga cirka 2 meter under markytan. Slutsatsen är att möjligheten till lokalt 

omhändertagande av dagvatten är relativt god. 

 

Planerad hantering med trög dagvattenhantering medför en naturlig rening av föroreningar 

från hårdgjorda ytor. Bedömningen är att inga ytterliga reningsåtgärder kommer att krävas 

med hänsyn till den markanvändning som föreslås inom området.  

 

Utgångspunkt för dimensioneringen av dagvattenhanteringen är ett 10 års regn som även 

inkluderar framtida klimatpåslag på 30 % extra nederbörd. Inför kommande 

detaljplaneläggning och utbyggnad krävs en särskild dagvattenutredning för att klargöra 

möjligheter och utrymme att uppfylla intentionen i planerad dagvattenhanteringen.  

Anslutning till befintligt dagvattensystem kan i första hand ske strax söder om väg 24. 

Alternativt kan även befintlig dagvattenledning i nordväst ansluta en begränsad del av 

planområdet.  

 

Inom kvartersmark upprättas förbindelsepunkt för dagvatten. Ytvatten från tak och övriga 

hårdgjorda ytor ska i möjlig mån avledas till infiltrationsytor inom fastigheten. Exempelvis 

kan stuprör anslutas mot dränerande ytor, andel hårdgjord yta regleras, takytor magasinera 

dagvatten med mera. Det finns många tekniska möjligheter att åstadkomma trög 

dagvattenhantering, dock är möjligheten att reglera tekniska lösningar i en kommande 

detaljplan relativt begränsad.  

 

De gator med alléplantering som har bredden 6 meter, avvattnas till planteringen som vidare 

avleds mot närliggande park- och naturområden. Övriga gator som har bredden 5 meter 

avvattnas i möjligaste mån mot infiltrationsytor inom park- och naturområden, i andra hand 

direkt via rännstensbrunn. Dessa gator kan även utformas med ytterkanter i betongarmerat 

gräs istället för asfalt, för att öka gatans kapacitet att omhänderta dagvatten ytterligare. 

Betongarmeringen har även en estetisk positiv effekt för upplevelsen av gatan eftersom den 

minskar andelen asfalt och delvis en hastighetsdämpande effekt då gatorna visuellt kommer 

att upplevas som smalare.   

 

Inom park- och naturområden anläggs dränerade infiltrationsytor, fördröjningsdammar samt 

dammar med öppen vattenspegel. Vid nederbördstillfällen kommer infiltrationsytor och 

fördröjningsdammar tidvis stå under vatten. En tillfällig begränsad översvämning inom park- 

och naturområden kan accepteras. Infiltrationsytorna med växtlighet och vattenspeglar bidrar 

dessutom till en attraktiv boendemiljö. Planområdets nordöstra utkant är en naturlig lågpunkt i 

terrängen och passar därmed väl in som en plats för lokalt omhändertagande av dagvattnet i 

till exempel en damm/ett svackdike. Från dagvattendammen kan en utloppsledning sedan 

kopplas till den befintliga dagvattenledningen som löper under riksväg 24. 
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I samband med att marknivåerna måste höjas vid den före detta deponin (en täckning för att 

förhindra spridning av föroreningar) kommer även parkområdet att behöva avvattnas. I 

anslutning till det före detta deponiområdet föreslås därmed en mindre dagvattenhantering i 

form av ett översvämningsbart område, exempelvis ett svackdike.    

 

Gatustruktur  

Östra Nyby har två entréer från Ängelholmsvägen och gatorna inne i området har olika 

karaktär beroende på vart i området du befinner dig. Det finns dels bredare alléplanterade 

gator och dels smalare bostadsgator. Runt om programområdet slingrar sig ett gång- och 

cykelstråk.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▫ Entréer 

Planområdet har två stycken entréer som båda ansluts till Ängelholmsvägen. Entréerna 

utformas för att definiera att man kommer in Laholms nya stadsdel. Med planteringar och 

skyltning visas området upp och lotsar trafikanten in till Östra Nyby.  

Den norra entrén består av en gata som delvis utgörs av en befintlig väg som löper öster ut 

från Ängelholmsvägen. En ny infart/utfart föreslås till Ängelholmsvägen, som ligger längre 

norr ut i förhållande till den befintliga. Gatans nya placering innebär att det skapas bättre 

siktförhållanden söder ut och den fyrvägskorsning som idag finns mellan Ängelholmsvägen, 

Kullsgårdsvägen och den befintliga utfarten undviks. Den norra entrén kommer i första hand 

att försörja det norra delområdet och blir en naturlig infartsväg till den nya förskolan i 

området. 

 

Den södra entrén utgörs av en ny gata som ansluts till Ängelholmsvägen i det södra 

delområdet. Gatan blir en naturlig infartsväg till bland annat villorna i södra delen och 

verksamheterna/bostäderna som föreslås vid torget.   

Entré  

Primär gata 

Sekundär gata 

Gång- och cykelväg 

Gång- och cykelstig 

TECKENFÖRKLARING 
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▫ Gatunät 

Gatunätet har delats upp i ett primärt stråk med bredare, alléplanterade gator (cirka 12 meter 

breda med plantering) och ett mindre sekundärt stråk med smalare gator (cirka 5 meter breda).  

 

Det primära gatustråket utgörs av entrégatorna som löper öster ut i förhållande till 

Ängelholmsvägen, mitt i planområdet viker det primära gatustråket av söder respektive norr 

ut. Längs med de primära gatorna förläggs flerbostadshus och radhus/kedjehus/parhus 

eftersom dessa hustyper skapar ett tydligt gaturum. I det södra delområdet skapas en torgmiljö 

som omsluts av flerbostadshus. Torget har goda förutsättningar att bli en gemensam 

mötesplats i området som utformas med planteringar och sittplatser som ger möjlighet till 

umgänge. Runt torget kan verksamheter ha uteserveringar och entréer. Gatan genom torget 

föreslås bli stenbelagd för att skilja sig från de övriga vägarna och för att minska hastigheten 

genom området.  

 

Det sekundära gatustråket utgörs av alla gator som ligger i områdets utkanter, dessa är 

smalare än de primära gatorna för att minska hastigheten. Det sekundära gatustråket försörjer 

de friliggande villorna och radhusen/kedjehusen/parhusen. De fungerar även som in- och 

utfarter till flerbostadshusens parkeringsplatser. 

 

▫ Gång och cykel 

Den befintliga gång- och cykelvägen som löper på den före detta banvallen utgör det 

huvudsakliga gång- och cykelstråket i nord-sydlig riktning. Dess räta och gena sträckning gör 

att man som cyklist och gående på ett snabbt och enkelt sätt kan ta sig till Laholms 

stadskärna. Planförslaget har utformats för att så få nya övergångar som möjligt ska 

uppkomma på banvallens gång- och cykelväg. Den befintliga gång- och cykelvägen kan med 

fördel belysas och utformas med separata fält för gående och cyklister för att underlätta 

framkomligheten.  

 

Den befintliga gång- och cykelvägen som löper i väst-östlig riktning från Ängelholsmvägen 

och ansluts till banvallen, förlängs öster ut. Genom och runt det nya planområdet slingrar sig 

gång- och cykelstigar fram i naturmark. 

   

▫ Parkeringsplatser 

Utgångspunkten för gestaltningen i området har varit att all parkering ska ordnas inom den 

egna fastigheten. Flerbostadshusen kan utföras med parkeringsgarage för att minska andelen 

markparkeringar och möjliggöra bättre utrymme för utemiljöer eller byggnader. På 

illustrationskartan har parkeringsplatserna illustrerats i markplan för att visa på det utrymme 

som krävs för parkeringsplatser i förhållande till det antal lägenheter som uppkommer.  

 

För de friliggande villorna längst ner i söder föreslås samlade parkeringsplatser som kan 

fungera som besöksparkeringar. Villornas egna behov av parkering ska för övrigt anordnas på 

den egna tomten.  

 

 

 
KONSEKVENSBESKRIVNING  
Den påverkan som planprogrammet och ställningstagandet kring att bebygga Östra Nyby ger 

upphov till beskrivs nedan. Konsekvensbeskrivningen har avgränsats till att innefatta de 

ämnen som bedöms som mest aktuella att belysa i förhållande till planområdet; landskapsbild, 

jordbruksmark, övriga naturvärden, social integration, buller, riskhänsyn till farligt gods och 

förorenad mark.  
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Landskapsbild 

Planprogrammet innebär att ett idag i princip helt obebyggt jordbrukslandskap tas i anspråk 

för bebyggelse. I förhållande till nuläget bedöms därmed påverkan på landskapsbilden som 

stor. Den norra delen av området har mindre påverkan än den södra delen då det finns fler 

befintliga hus i norr idag.  

 

I gestaltningsförslaget för Östra Nyby har ett antal ställningstaganden gjorts för att hantera 

den stora påverkan på landskapsbilden. Ett av ställningstagandena är att endast tillåta upp till 

fyra våningar höga byggnader. Höjden bedöms vara den högsta höjd som kan tillåtas i 

förhållande till det övrigt flacka och öppna landskapet som till största del är obebyggt.   

 

Ett annat ställningstagande är att i så stor utsträckning som möjligt placera den högre 

bebyggelsen så att den ramas in av lägre byggnader. På så vis bildas en visuell övergång 

mellan den högre och den lägre bebyggelsen, skalan ökar respektive minskar stegvis.  

Jordbruksmark 

I översiktsplanen för Laholms kommun, del 4 – Miljökonsekvensbeskrivning, har frågan kring 

ianspråktagandet av jordbruksmark förts. Följande resonemang är hämtat från 

konsekvensbeskrivningen för aktuellt utbyggnadsområde Laholm La4;  

Ianspråkstagandet av jordbruksmark innebär en varaktig påverkan. Jordbruksmarken är ett 

nationellt intresse som endast får tas i anspråk om det tillgodoser väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på annan plats. Laholm ligger i ett 

jordbrukslandskap och i det fall orten ska kunna expandera så blir jordbruksmark berörd 

oavsett var orten byggs ut. Området ligger med direkt cykelväg till Laholms historiska 

centrum och en utbyggnad skulle stödja den service som finns där idag. En stark centralort 

med upprätthållet och utvecklat serviceutbud, kulturutbud och generell funktion av en 

mötesplats för kommuninvånarna är för kommunen ett väsentligt samhällsintresse. Området 

ligger också på cykelavstånd till Laholms station vilket ger en god tillgång med klimatsmarta 

transportmedel till de regionala arbetsmarknaderna, vilket också anses vara ett väsentligt 

samhällsintresse.  

 

Planprogrammet är förenligt med översiktsplanen och de ställningstaganden som gjordes 

kring konsekvenserna av att planlägga marken i området, ligger därmed till grund för 

programmet.  

Övriga naturvärden 

Planförslagets påverkan på de övriga naturvärdena bedöms i förhållande till den upprättade 

naturvärdesinventeringen. Där konstateras att vegetationen längs banvallen samt den 

uppvuxna vegetationen vid den norra entrén är viktiga att bevara. Planförslaget bedöms 

överensstämma med detta då marken intill banvallen och i anslutning till den norra entrén 

föreslås bli park eller natur.  

Social integration 

Utgångspunkterna för planförslaget har varit att skapa ett nytt bostadsområde där olika 

bebyggelsetyper blandas. Detta bedöms ge goda möjligheter för människor i olika åldrar att 

bosätta sig i området. Likaså kan variationen av olika bebyggelsetyper möjliggöra för olika 

upplåtelseformer, så väl köprätter som bostadsrätter och hyresrätter. Detta kan i sin tur leda 

till att människor med olika ekonomiska möjligheter kan bosätta sig inom området.  

 

Området har också utformats med en gemensam samlingsplats, torget, som bedöms kunna bli 

en naturlig samlingspunkt i området. Kommer det dessutom verksamheter som etablerar sig i 
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byggnaderna så ökar sannolikheten för dess betydelse som målpunkt och samlingsplats 

ytterligare.  

Buller 

Gestaltningsförslaget har utformats med hänsyn till att det kan uppstå buller från trafiken på 

Ängelholmsvägen. I en kommande detaljplan får planbestämmelser om markanvändningen 

och exempelvis placering säkerställa att en kommande byggnation inte riskerar att bli utsatt 

för trafikbuller.  

Riskhänsyn farligt gods 

Hänsyn har tagits till väg 24 som utgör led för farligt gods. Bebyggelsen har placerats på ett 

sådant avstånd och med en sådan markanvändning att människor inte ska utsättas för fara i 

samband med en eventuell trafikolycka med farligt gods. Längs med väg 24 finns dessutom 

säkerhetshöjande åtgärder som motverkar risken vid olyckor med farligt gods och som 

därmed gör det möjligt att bebygga området.  

Förorenad mark 

Gestaltningsförslaget har utgått från att marken vid den före detta deponin delvis kommer att 

grävas ut och delvis kommer att täckas. Då åtgärder kommer att göras inom området bedöms 

planprogrammet inte ge upphov till negativa konsekvenser i förhållande till förorenad mark.  

 

 

FORTSATT PLANARBETE 
Efter att planprogrammet har godkännts kan arbetet med att ta fram en detaljplan för Östra 

Nyby påbörjas. Detta planprogram kommer att ligga till grund för den detaljplan som tas fram 

för området. Nedan presenteras information som är bra att ha med sig in i detaljplaneskedet. 

Etappindelning 

Syftet med att ta fram planprogrammet var dels att utreda om området ska planläggas i sin 

helhet eller om området ska planläggas etappvis genom fler detaljplaner. Området bedöms 

kunna planläggas i sin helhet och inte delas in i etapper. På så vis kan ett helhetsgrepp tas över 

området och planprocessens steg, inklusive att utreda markens lämplighet kan samordnas. Fler 

bostäder möjliggörs tidigare än om området delas in i etapper.   

Utredningar 

Förorenad mark 

Den förorenade marken bör undersökas ytterligare i samband med planläggning.  Fastighet 

Nyby 3:26 och deponin behöver utredas kring åtgärder av markföroreningar som omnämns 

under Hälsa och säkerhet - Förorenad mark – Deponi. När det gäller deponin så behöver det 

avgöras hur mycket som ska grävas bort kontra täckas av deponin, vilket kräver en 

förprojektering. 

 

Arkeologi 

Arkeologin i den södra delen av programområdet behöver följas upp mer noggrant. Det bör 

framgå vilka typer av anläggningar som ska tillkomma inom naturområdena med 

fornlämningar. Till exempel om kommunen ska anlägga dagvattendammar, gång- och 

cykelvägar eller lägga upp matjord som högar inom området, även planteringar av träd inom 

dessa områden medför att åtgärderna ska följas upp. Alla ingrepp som på något vis ändrar 

markens höjd kommer att kräva tillstånd enligt 2 kapitlet 12 § Kulturmiljölagen (KML). 

Områdena kan exempelvis skyddas i plan som fornlämningsområden tillsammans med 

bestämmelse att tillstånd krävs för ingrepp i fornlämningsområdena. 
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Dagvattenutredning och höjdsättning  

Under detaljplaneskedet bör befintliga ledningars kapacitet utredas, tillsammans med 

planområdets möjlighet till infiltration och hur mycket från planområdet som ska kopplas till 

ledning. Även höjdsättning av området bör göras i en VA/dagvattenutredning. Det är viktigt 

att dagvattenfrågorna utreds ordentligt för området för att minska belastningen på recipienten 

och slutligen havet. Speciellt med tanke på vatten som kan börja spridas från före detta 

deponiområde och de andra förorenade markområdena. 

Allmän information 

Grönstruktur 

Under detaljplaneskedet behöver samråd ske med länsstyrelsen om grönområdenas 

utformning med hänsyn till 2 kapitlet 6 § kulturmiljölagen (1988:950), KML. Detta med tanke 

på planerad gång- och cykelväg och eventuella markarbeten inom tilltänkta grönområden. 

Tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen för ingrepp i fornlämning enligt 2 kapitlet 12 § 

kulturmiljölagen (KML). 

 

Farligt gods 

Det kan ställas krav på att luftintag placeras på fasader mot söder, trots att bebyggelsen har 

placerats så långt söder ut som möjligt. Detta med anledning av att om olycka sker med farligt 

gods som transporterar gas kan denna gas sprida sig via luften. 

 

Dialog med räddningstjänst 

Avstämning bör göras med räddningstjänsten i det kommande arbetet, bland annat med 

hänsyn till brandvattenförsörjning och framkomlighet för räddningstjänstfordon. 

 

Huvudmannaskap för allmänna platser (genomförande) 

Redovisa vilket huvudmannaskap det ska vara för allmänna platser. 

 

Exploateringsavtal (genomförande) 

Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen redovisa dessa avtals 

huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd 

av ett eller flera sådana avtal, enligt 5 kapitlet 13§ plan- och bygglagen. 

 

Kostnadsberäkningar (genomförande) 

Kostnadsberäkningar ska göras för  

- gator genom två stycken gatusektioner, en för allégator och en för 5 meter breda gator 

med armerat gräs 

- park 

- lekplats 

- VA 

- gång- och cykelstråk 

- allé 

- läplanteringar 

- belysning 

- förbereda tomtmark (?) 

- torgytor 

- åtgärder på bron över väg 24  
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Skötselprogram 

Ett skötselprogram ska tas fram under detaljplaneskedet som redovisar hur de gröna områdena 

i planen i praktiken ska underhållas, dels vid iordningsställande av planen men även löpande 

över tid. 

 

Rörelsenedsättning och tillgänglighet 

När planområdet utformas är det viktigt att tänka på samhällsgrupper som har svårare för att 

ta sig fram. Det kan handla om någon form av rörelsenedsättning, sämre synförmåga och som 

är i behov av tydliga stråk utan onödiga hinder längs med vägen. Det kan även handla om 

barnvagnar och cyklister som tillsammans med rullstolar och rullatorer med mera är i behov 

av avfasade trottoarkanter där passager äger rum. För en god tillgänglighet är en god 

belysning samt tydlig skyltning viktigt.   

 

Busshållplatser 

Se över placering och tillgänglighet för busshållplatser.  
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