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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
SAMRÅDSFÖRFARANDE
Miljö- och byggnadsnämnden beredningsutskott beslutade den 10 februari 2016 att förslaget
skulle sändas ut för samråd. Samrådshandlingar har skickats till berörda myndigheter och
fastighetsägare. Eventuella synpunkter skulle vara inlämnade senast den 25 mars 2016.
Allmänt samrådsmöte hölls den 29 februari 2016. Samrådsmöte med Länsstyrelsen har skett
den 18 februari 2016.
Totalt har 24 skrivelser kommit in. Av dem är fem från regionala organ, fyra från kommunala
nämnder, styrelser eller partier och 13 är från sakägare. Barn- och ungdomsnämnden och
E.ON Elnät Sverige AB har ingen erinran kring planförslaget.

SYNPUNKTER UTAN ERINRAN
Barn- och ungdomsnämnden
E.ON Elnät Sverige AB

SYNPUNKTER FRÅN REGIONALA ORGAN OCH LIKNANDE
Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan. Originalhandlingarna
finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret.
Länsstyrelsen
Ärendet
Programområdet är beläget i den södra utkanten av Laholms stad, direkt söder om väg
24 och öster om Ängelholmsvägen. Syftet med programmet är att undersöka
förutsättningarna för att bygga i området, att ta fram ett gestaltningsförslag för
kommande bebyggelse och att utreda lämplig etappindelning av kommande planer.
Regleringar
Området är inte planlagt sedan tidigare. Området omfattas av riksintresse naturvård.
Området gränsar till väg 24 som är av riksintressen för kommunikationer.
Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken
Övergripande
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen har höga ambitioner kring gestaltningen av
den nya stadsdelen. Ambitionerna bör, för att bli verklighet, resultera i viss reglering av
utformningen i de kommande detaljplanerna. Uppbyggnaden av stadsdelen kring ett
centralt gång- och cykelstråk skapar goda förutsättningar för att områdets boende kan
röra sig som gående och cyklister.
Förorenad mark
Den förorenade marken bör undersökas ytterligare i samband med planläggning, precis
som kommunen skriver i planprogrammet. Det är inte tillräckligt att undersökningarna
görs innan exploatering. För att länsstyrelsen ska acceptera planen måste
undersökningar vara färdiga tills planen är antagen. Saneringen kan däremot villkoras
till ett senare skede genom planbestämmelse.
Farligt gods
Det bör förtydligas i planprogrammet att enligt Riskanalys av farligt gods i Hallands
län, som Länsstyrelsen i Hallands län har gett ut, ska risker med farligt gods beaktas
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inom 150 meter från farligt godsleden. Vid nybyggnation av typen tätort och en lågt
trafikerad väg rekommenderas ett basavstånd på 60 meter eller ett reducerat avstånd på
30 meter. 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. Generellt är det bättre att minska riskerna genom ett ökat avstånd
än genom skyddsåtgärder. I dagsläget saknas information i planprogrammet om
kommunen har beaktat risken för utsläpp av giftig gas och reducering av detta, åtgärder
för att reducera strålningseffekter samt till viss del åtgärder för att begränsa antalet
personer som kan påverkas. Avstämning bör göras med räddningstjänsten i det
kommande arbetet, bland annat med hänsyn till brandvattenförsörjning och
framkomlighet för räddningstjänstfordon.
Arkeologi
Inom norra delen av planprogramsområdet för Nyby 3:38, motsvarande planens Etapp
1, genomfördes en arkeologisk förundersökning år 2001, och därefter en arkeologisk
undersökning hösten 2014 (diarienummer 431-6396-13). Vid denna dokumenterades en
gårdslämning från tiden romersk järnålder-folkvandringstid med ett par långhus.
Dokumentationen av de nu borttagna arkeologiska lämningarna har ett stort
informations- och kunskapsvärde. Aktuellt markområde motsvarande planens Etapp 1
kan tas i anspråk för avsett ändamål, och inga ytterligare arkeologiska åtgärder är
nödvändiga.
I södra delen av planområdet innefattande del av Nyby 3:38 och 3:50, motsvarande
planens Etapp 2, har vid arkeologisk förundersökning hösten 2014 en gårdslämning från
yngre romersk järnålder-folkvandringstid (200–550 efter Kristus) påträffats
(diarienummer 431-1429-14). Lämningarna består bland annat av långhus och en brunn.
I sin planering har Laholms kommun placerat grönområden över fornlämningarna (Raä
Laholms stad 50 & 55) för att ge möjlighet till bevarande av dessa. Inför fortsatt
planarbete ska kommunen samråda med länsstyrelsen om grönområdenas utformning
med hänsyn till 2 kapitlet 6 § kulturmiljölagen (1988:950), KML. Detta med tanke på
planerad GC-väg och eventuella markarbeten inom tilltänkta grönområden. Tillstånd
skall sökas hos länsstyrelsen för ingrepp i fornlämning enligt 2 kapitlet 12 § KML.
Djurhållning
Avståndet till djurstallarna och den föreslagna bebyggelsen är 130 meter. Mellan
beteshage och närmsta fastighetsgräns för föreslagna bostäder är det endast tio meter.
Länsstyrelsen anser att det kan behövas ett större avstånd. Marken mellan bostäder och
hästverksamheten kan även behöva regleras, till exempel så att vegetation med en viss
höjd ska finnas.
Jordbruksmark
Det är bra att kommunen resonerar kring ianspråktagandet av jordbruksmark.
Jordbruksmarken måste värnas, samtidigt har Laholm inte några alternativ om man ska
expandera. Resonemanget kring ianspråktagandet av jordbruksmarken bör följa med till
kommande planbeskrivningar. När jordbruksmarken väl tas i anspråk för bebyggelse är
det positivt att göra det på ett effektivt sätt och att inte till exempel planera glesa
villaområden på marken.
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Buller
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). Beräkningar av bullret ska finnas
med i planbeskrivningen.
Generell upplysning om vattenverksamhet
Bestämmelser om vattenverksamhet finns i 11 kapitlet miljöbalken och i lagen med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812). Åtgärder som innebär till
exempel avvattning av mark eller grävning i vattenområde utgör vattenverksamheter
som kräver ett tillstånd eller en anmälan.
Vid avledning av dagvatten till nedströms liggande vattenområden, såsom diken eller
andra vattenområden, är det viktigt att ägare till sådana vattenanläggningar eller områden kontaktas och att dessa medger eventuella ökade flöden eller påverkan på
vattenanläggningar utanför planområdet. Om en överenskommelse med ägare till
vattenanläggningar som påverkas av till exempel ökade flöden inte kan träffas kan
frågan behöva tillståndsprövas i domstol. Om ett dikningsföretag berörs krävs i regel
omprövning om man ändrar företagets båtnadsområde eller flödesmängder till företaget.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna och kommer att arbeta vidare med
frågor om utformning, farligt gods, förorenad mark, arkeologi, djurhållning, buller och
dagvatten i det fortsatta planarbetet. Planprogrammet kompletteras avseende
information om förorenad mark, buller, vattenverksamhet, farligt gods, riksintresse för
naturvård, djurhållning intill bostäder, arkeologi samt att grönområdenas utformning ska
samrådas med Länsstyrelsen.
Trafikverket
Ärendet
Syftet med planprogrammet för Östra Nyby är att undersöka förutsättningarna för att
bygga cirka 250 nya bostäder i området. Bebyggelsen består av en blandning av
flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. I området föreslås även
en förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats.
Planområdet är beläget i den södra utkanten av Laholms stad, direkt söder om väg 24
och angränsar väg 585 (Ängelholmsvägen) österut. Inga nya anslutningar görs till väg
24, planområdet ska ansluta till väg 585.
Vägarna
Väg 24 är utpekad som riksintresse i enlighet med § 3:8 Miljöbalken och primär väg för
farligt gods. Väg 24 har en skyltad hastighet på 100 km/tim och trafikmätning från 2014
visar 4917 fordon per dygn, varav 565 lastbilar.
Säkerhetszonen längs väg 24 vid fastigheten är minst 10 meter från vägkant.
Säkerhetszonen är det område utanför körbanan som ska vara fritt från fysiska hinder i
form av fasta oeftergivliga föremål. Säkerhetszonen intill en väg måste alltid beaktas
och utformas så att den bidrar till tydlighet, säkerhet och trygghet för alla trafikanter
(TRV 2013:121).
Längs väg 24 gäller i enlighet med § 47 Väglagen att byggnad eller annan anläggning
som kan inverka negativt på trafiksäkerheten inte utan tillstånd får uppföras inom 30m
från vägområdet (krönet på dikets bakslänt). Kommunen bör i detaljplanen säkerställa
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ett bebyggelsefritt avstånd intill statlig väg, genom så kallad prickmark, det vill säga
mark där byggnader inte får uppföras. Trafikverket förutsätter att byggnader och
liknande inte placeras inom 30 meter från vägområdet (TRV 2013:121).
Båda vägarna är utpekade i NRL nät (näringslivs transportnät) som betyder att vägarna
är prioriterade för tung transport.
Väg 585 är inte utpekad som riksintresse i enlighet med § 3:8 Miljöbalken eller primär
väg för farligt gods. Väg 585 har en skyltad hastighet på 40 km/tim och trafikmätning
från 2014 visar 3054 fordon per dygn, varav 239 lastbilar.
Säkerhetszonen längs väg 585 vid fastigheten är minst 3 meter från vägkant.
Trafikverket förutsätter att byggnader och liknande inte placeras inom 12 meter från av
väg 585 till vägområdet. En statlig GC väg finns vid östra sidan av väg 585 till den
befintlig cirkulationsplats med väg 24.
Trafikverkets synpunkter
Transportsnål planering
Trafikverket ser positivt på att kommunen planerar för bostäder och service nära
Laholms centrum med närhet till service, andra skolor, arbetsplatser och kollektivtrafik.
Härigenom kan man minska bilberoendet och nå mål om en minskad klimatpåverkan.
Trafikflöde
Planförslaget behöver kompletteras med uppgifter om det ökade transportbehov som
den föreslagna exploateringen förväntas medföra och hur det bedöms påverka det
statliga vägnätet, särskilt längs väg 585 och vid cirkulationsplats utmed väg 24.
En trafikutredning måste utvärdera exploateringens påverkan på trafiksystemets
framkomlighet och trafiksäkerhet utmed allmänna vägarna. Utredningen måste
analysera föreslagna genomförbara åtgärder som kan göra planförslaget acceptabelt.
Trafikverket rekommenderar att man använder sig av Trafikalstringsverktyget för att få
en uppskattning av hur mycket trafik som kommer att genereras.
Trafikalstringsverktyget finns på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se Utan en
trafikutredning kan Trafikverket inte ta ställningen till påverkan på väg 24, ett utpekat
riksintresse.
Väganslutningen
Programområdet planeras att ansluter till väg 585 med två väganslutningar.
Väganslutningar måste klara kraven för sikt, korsningsradier, vilplan och bredder i
VGU.
Bullerstörning
Trafikverket noterar att bullerprognos är endast till år 2030, det bör uppgår till 20 år
efter bostäder tas i drift, dvs. cirka 2040. Bullerutredningen bör uppdateras för
bullernivåerna ligger på 55 dBA ekvivalent vid väg 24 och redan överskrida maximal
nivåer; därför kan skillnaden i prognosåret betyda att planområdet klarar Boverkets
riktlinjer för buller (Boverkets Allmänna råd 2008:1 – Buller i planering) eller inte.
Enligt Trafikverkets bedömning gäller bullerriktvärden för den planerade lekplatsen.
”Trafikverket har också del i ansvaret för att barnkonventionen efterlevs. Barn anses
utgöra en särskilt utsatt grupp, vilket bland annat framgår av de senare upplagorna av
Socialstyrelsens och Karolinska institutets Miljöhälsorapport. Därför är det viktigt att
utomhusmiljöer där barn ofta vistas skyddas från störande trafikbuller eller lokaliseras
så att de inte är exponerade för trafikbullernivåer högre än riksdagens riktvärden för
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boendemiljöer. Det gäller lekplatser, dag- och fritidshem och skolgårdar”. (TRV
2011:460) Bullerutredningen bör kompletteras så att den omfattar lekplatsen.
Vibrationer
Efter 2016-01-02 är det viktigt att tillse att riktvärden för vibrationer inte överstigs vid
byggnation i närheten av större vägar. I utrymmen där människor stadigvarande vistas
ska 0,4 mm/s vägd RMS inte överstigas enligt Naturvårdsverket.
Riskhantering
Trafikverket noterar att planprogrammet föreslås nya byggnader som närmst 50 meter
från vägkanten på väg 24, men uppmanar kommunen att öka avståndet till den 60 meter
som gäller som ett basavstånd.
Övrigt
Trafikverket noterar att planprogrammet har stöd från översiktsplanen för Laholms
kommun, Framtidsplan 2030.
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna och kommer att arbeta vidare med
bland annat buller och lämpliga säkerhetsavstånd i det fortsatta detaljplanarbetet.
Planprogrammet kompletteras med information som Trafikverket har lämnat.
Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplaneprogram. Någon
fullständig genomgång av förslaget har inte skett. Genomgången har främst varit
inriktad på genomförandefrågor.
Det bör redan i detta skede framgå vilket huvudmannaskap det ska vara för allmänna
platser.
Även vad gäller dagvattenfrågor bör huvudmannaskapet och vem som ska ansvara för
drift och underhåll lyftas fram.
Mot bakgrund av nya regler i PBL rörande exploateringsavtal vill Lantmäteriet ta
tillfället i akt att generellt påminna om reglerna i 5 kap 13§ PBL: 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.
Då det vid kommande samråd eller senare i planprocessen sannolikt inte föreligger
något färdigt exploateringsavtal bör ändå ett vid respektive tillfälle konceptförslag till
sådant redovisas tillsammans med underlag för bedömning.
Enligt 5 kapitlet 15§ PBL ska Lantmäteriet särskilt ge råd om avtalets förenlighet med 6
kapitlet 40-42§§. Detta förutsätter att Lantmäteriet också tidigt får uppgifter om
exploateringsavtalets inriktning i angivna avseenden.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna och kommer att arbeta in
huvudmannaskap för allmänna platser och dagvatten samt exploateringsavtalets
inriktning i kommande detaljplan.
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Hallandstrafiken
Syftet med planprogrammet är att möjliggöra utbyggnad av cirka 250 bostäder i olika
upplåtelseformer. Det tänkta utbyggnadsområdet är lokaliserat söder om riksväg 24 och
öster om Ängelholmsvägen i Laholm. Gamla västkustbanan kommer att binda ihop
området och vara den primära vägen mot centrala Laholm. Området är tänkt att
exploateras i två etapper där den norra etappen kommer först och den södra efteråt.
Hallandstrafiken ser med fördel på att det byggs fler bostäder i Laholms tätort. Orten
har en högkvalitativ kollektivtrafik där både buss och tåg kompletterar varandra väl
beroende på resmål. Närmaste hållplats (Grönkulla) med god kollektiv busstrafik
ligger mellan 450 och 1100 meter norr om planområdet. Det långa avståndet från de
södra delarna av programområdet kan komma och göra så att kollektivtrafiken upplevs
som oattraktivt då avstånden är långa. Kollektivtrafikutbudet på Ängelholmsvägen är
för att tillse ett basbehov av resande och kommer med stor sannolikhet behålla den
karaktären under överskådlig tid. Vid utbyggnad av etapp två bör det ske en översyn av
hållplatsplaceringen vid södra entrén.
Laholms station ligger 2,5 kilometer från de östra delarna av området. Avståndet är att
betrakta som långt, men fullt rimligt att kunna cykla eller gå. Dock behöver gång- och
cykelvägar stärkas och tydliggöras i området för att alternativet ska vara möjligt.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna. Busshållplatser intill planområdet
ses över under det fortsatta detaljplanearbetet.
Kulturmiljö Halland
Kulturmiljö Halland har fått rubricerat ärende på remiss. Länsstyrelsen fattar beslut om
huruvida slutundersökningar av fornlämningar behövs. Under förutsättning att
arkeologiska aspekterna är lösta har vi inga synpunkter på planen.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna. Arkeologin har undersökts genom
att nedanstående utredningar har utförts. Vid behov kommer arkeologin att utredas
vidare i detaljplaneskedet.
-

Utredning av fastigheterna Nyby 3:33, 3:38, 3:47, 3:50 och 4:1, Kulturmiljö
Halland, 2013
Östra delen av boplatslämningen RAÄ 31:1, Kulturmiljö Halland, 2013
Redovisning av utförd arkeologisk undersökning, Riksantikvarieämbetet, 2009
Fynd från historisk och förhistorisk tid, Kulturmiljö Halland, 2014
Järnålder i Nyby, Kulturmiljö Halland, 2014

SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER/STYRELSER/PARTIER
Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan. Originalhandlingarna finns
tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret.
Laholmsnämnden
Laholmsnämnden har erbjudits möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss.
Laholmsnämnden har i uppdrag att bidra till utveckling av de samhälleliga faktorerna
som påverkar hälsan, för en jämlik hälsoutveckling. Nämnden ska även bidra med
inventeringar och bedömningar av invånarnas behov.
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Utifrån uppdraget att bidra till utveckling av de samhälleliga faktorerna som påverkar
hälsan, för en jämlik hälsoutveckling har Laholmsnämnden följande synpunkter:
Nämnden anser sig inte, utifrån nämndens uppdrag, ha några invändningar mot
föreslagen utformning av det aktuella området.
Det är positivt att det går att utläsa i planprogrammet för östra Nyby att hänsyn tagits till
tillgängligheten till grönområden, fritidsanläggningar samt till gång- och cykelväg för
att möjliggöra rekreation, motion och aktiv transport. Nämnden ser det som värdefullt
att det finns en närhet till kommunikationer och handel.
Laholmsnämnden ser det även som positivt att social integration tagits särskild hänsyn
till genom den blandade bebyggelsen. Nämnden ser det som angeläget att det sociala
hållbarhetsperspektivet finns med i all samhällsplanering och vill mot den bakgrunden
betona vikten av mötesplatser och trygghet för invånarna. Nämnden ser att buller och
djurhållning är uppmärksammat i planprogrammet.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna.
Kommunstyrelsens ledningsutskott
Planen bör utformas så flexibel så att såväl enbostadshus som parhus kan uppföras där
det i planprogrammet föreslås villor. Kommunstyrelsens ledningsutskott har i övrigt
inget att erinra mot förslag till planprogram för Östra Nyby.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna och kommer att ta med sig dem när
detaljplan för Östra Nyby tas fram.
Räddningstjänsten – för kommunstyrelsen på delegation
Räddningstjänsten har granskat planförslaget och har inget att invända mot att det tas.
När man påbörjar detaljplaner bör man fortsätta ha med farligt gods,
brandvattenförsörjning och räddningstjänsten
tillgänglighet/framkomlighet/uppställningsplatser etcetera.
Det skulle i detaljplaneprocessen behöva undersökas vilka industrier som finns i
närområdet, så att den nya bebyggelsen inte påverkar befintlig verksamhet.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna och kommer att ta med sig dem när
detaljplan för Östra Nyby tas fram. Avstånd till närmsta industri är mer än 200 meter,
vilket har angetts i planprogrammet, men kan i detaljplanen specificeras kring
industrityp och exakta skyddsavstånd som behöver hållas. Dialog med
Räddningstjänsten angående brandvattenförsörjning, tillgänglighet och
uppställningsplatser med mera kommer att ske under detaljplaneprocessen. Farligt gods
kommer att utredas vidare i detaljplaneskedet.
Socialnämnden
Socialnämnden är positiv till att ett nytt bostadsområde planeras i Laholm. Behovet av
bostäder är stort. Vid planeringen av bostadsområde är det viktigt att planering sker
utifrån att det skall bli ett område som tillgodoser olika målgruppers behov särskilt skall
beaktas äldre, personer med olika funktionsnedsättningar, barn och unga samt
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perspektivet socioekonomisk utsatthet. Socialnämnden vill betona vikten av att
bostadsområdet och utemiljön blir lätt tillgänglig för såväl äldre som personer med
funktionsnedsättningar samt att aspekter som trygghet och säkerhet skall vägas in i
planeringen av området. Planeringen bör också utgå ifrån att det skapas service med
varierat utbud. Det är också viktigt att överväga behovet av markberedskap för
samhällsnyttiga lokaler såsom öppen förskola, gruppbostäder och olika former av
äldreboenden.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna och kommer att ta med sig dem när
detaljplan för Östra Nyby tas fram.

SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE
Synpunkterna från ovan nämnda berörda citeras nedan. Originalhandlingarna finns
tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret.
E.ON Gas Sverige AB
Ovannämnda remissinstans har tillsammans med sitt yttrande bifogat en karta över
distributionsledning för natur- och biogas samt servisledningar in till byggnader.
Kartan redovisas som bilaga.
E.ON Gas Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och
har följande synpunkter.
Inom eller strax utanför den norra delen av planområdet (Etapp 1) har E.ON Gas en
distributionsledning för natur- och biogas samt servisledningar in till byggnader, se
bifogad karta.
Distributions- och servisledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN
2014) som bland annat innebär ett minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad
inom tätbebyggelse 2 meter samt närmaste gräns för område med förväntade
grävningsaktiviteter på 2 meter.
Plantering av träd bör ej ske närmare 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, tfn 020-22 24 24.
Det är viktigt att ett detaljerat samråd med vår områdeshandläggare Claes Torstensson,
tfn 070-891 56 88 äger rum redan i tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete sker i
närheten av gasledningarna.
E.ON Gas förutsätter att exploatören står för eventuella kostnader såsom flyttning och
särskilda försiktighetsåtgärder med mera som måste vidtas kring ledningen på grund av
planens genomförande.
E.ON Gas har ambitionen att i framtiden öka andelen biogas i gassystemet och vi kan
erbjuda ett energisnålt alternativ med energigas som uppvärmning då vi finns inom
området. Mot bakgrund av detta bör det framgå i planhandlingarna att närheten till vårt
natur- och biogasnät innebär att gas kan vara ett mycket intressant energialternativ för
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framtida bebyggelse och verksamheter. För information om anslutning av gas, kontakta
gärna E.ON Gas marknadsenheten, 040- 25 50 00.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna och kompletterar planprogrammet
med information kring lokalisering av distributionsledningar för natur- och biogas samt
servisledningar och vilka skyddsavstånd som krävs gentemot bebyggelse och
trädplanteringar.
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen i Södra Halland ser positivt på bostadsutveckling i denna del av
Laholm. Utbyggnad sker förvisso på åkermark (klass 5) som är en ändlig resurs, men
föreningen anser precis som planförfattarna att närhet till järnväg, befintlig infrastruktur,
skolor, affärer med mera väger upp beslutet.
Viktigt att det verkligen genomförs en säker cykelväg till stationen, precis som
intentionerna är i den nya cykelplanen.
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.
Naturvärdena i området kan öka jämfört med dagens markanvändning. Intentionerna om
en grön stadsdel tycker vi låter mycket bra. Viktigt att det omsätts i praktiken och även i
framtida skötsel och underhåll av de gröna områdena.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna och kommer att ta med sig dem när
detaljplan för Östra Nyby tas fram. Avsikten är att ett skötselprogram ska tas fram under
detaljplaneskedet. Utformning av cykelväg och dagvattenfrågorna kommer att arbetas
vidare med när detaljplan för Östra Nyby arbetas fram.
Södra Hallands Kraft (EL)
Ovannämnda remissinstans har tillsammans med sitt yttrande bifogat kartor över
placering av E-område samt befintliga anläggningar. Kartorna redovisas som bilaga.
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening/EL har inget att erinra gällande rubricerat
plansamråd (var vänliga notera att när det gäller gas inom området så svarar vår
gasavdelning.)
Även om vi inte har något att erinra begär vi dock även fortsättningsvis att våra
befintliga ledningar i mark ligger skyddade i till exempel U-områden där det behövs.
Eventuell flytt, nu eller senare, av dessa utrustningar bekostas av
markägaren/exploatören. Vi kommer att behöva två stycken E-område på 14x14meter.
Se förslag bilaga 1.
Till sist önskar vi att bli meddelade i god tid innan eventuell asfaltering och övrig
ledningsdragning blir aktuell.
Vi bifogar karta på befintliga anläggningar som bilaga 2.
Nyby Östra N284 = Befintlig 10kV-nätstation. Vid utbyte placeras den på det
föreslagna E-området.
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Röd = Matarkabel 20kV.
Orange = Matarkabel 1OkV.
Blå = Matarkabel 0,4kV.
Grön = Serviskabel 0,4kV.
Lila = Gatljuskabel 0,4kV.
För exakt läge på kablar krävs utsättning på plats.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna och kompletterar planprogrammet
med information som Södra Hallands kraft lämnat. Lokalisering av u-områden och eområden utreds när detaljplan för Östra Nyby tas fram, i samråd med Södra Hallands
kraft.
Villaägarna
Villaägarna Södra Halland har tagit del av samrådshandlingarna med mera i rubricerade
ärende. Villaägarna är mycket positiv till att bostäder tillskapas i detta relativt centrala
läge i Laholm. Förslaget till den blandade bebyggelsen bedöms som väl balanserat
mellan olika boendeformer och med en gestaltning som upplevs som väl anpassad som
komplettering till den befintliga bebyggelsen i Laholm.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna och kommer att ta med sig dem när
detaljplan för Östra Nyby tas fram.
Fredrik Andersson (Nyby 3:37)
Som fastighetsägare av Altonavägen 26 som innehafts av familjen i 35 år tycker jag att
det nya planerade området med höghus som granne kommer störa min integritet och
känslan av att kunna vara i trädgården helt oberoende av insyn samt att fastighetsvärdet
försämras och lusten att renovera och underhålla fastigheten känns som bortblåst.
Tanken att placera höghus på detta område som gränsar till mig anser jag vara väldigt
olämpligt och störande. Denna mark har i alla tider varit ett lantområde med god miljö
som passar bättre med hästgårdar och mindre bebyggelse så som en gammeldags by och
inte som ett höghusområde som nu planeras. Tänk efter innan något beslut fattas. Vi
kommer att överklaga eventuella beslut som inte stämmer överens med den miljö vi har
och önskar att få bevara.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna.
Alla kommuner ska ha tagit fram en översiktsplan som ska aktualitetsprövas vart fjärde
år. Översiktsplanen anger kommunens mål och visioner samt hur mark- och
vattenområden ska användas. Redan i kommunens översiktsplan Framtidsplan 2003 och
som antogs av kommunfullmäktige 2004-01-29 pekades Östra Nyby ut som ett
utbyggnadsområde för bostäder. Idag är det Framtidsplan 2030, antagen 2014-01-28
som gäller för Laholms kommun. I den anges att Östra Nyby ska ses som ett
utbyggnadsområde för bostäder, service och kontor.
Kommunstyrelsen gav i uppdrag den 11 februari 2014 Miljö- och byggnadsnämnden att
upprätta ett planprogram för fastigheterna Nyby 3:38 med flera i syfte att planlägga för
bostadsbebyggelse med varierande upplåtelseformer. I samband med att uppdraget gavs
så bestämdes planprogrammets avgränsning.
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Östra Nyby är ett lämpligt utvecklingsområde för bostäder på flera sätt. Området ligger i
direkt anslutning till befintliga bostads- och industriområden och har god tillgänglighet
till skolor, handel, service och kollektivtrafik. Det är cykelavstånd till det mesta och det
är nära till tågstationen som möjliggör för pendling till och från Laholm.
Kristina och Kjell Helgesson (Karusellen 5)
Ovannämnda remissinstans har tillsammans med sitt yttrande bifogat kartor, en karta
över ritning på förslag av hur gång- och cykelvägen ska gå samt en nybyggnadskarta
över fastigheten Karusellen 5. Kartorna redovisas som bilaga.
Vi önskar att få utöka, köpa till cirka 5 meter på östra och södra sidan på Karusellen 5,
totalt cirka 300 kvadratmeter.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret har tagit emot era önskemål. I detta skede är det för tidigt att
avgöra om marken kommer att behövas till kommande detaljplan för Östra Nyby. Det är
i detaljplanen som utformningen av den nya stadsdelen kommer att sättas och det är i
det skedet som en eventuell försäljning av marken kan ske, under förutsättning att
marken inte behövs till förmån för det nya bostadsområdet.
Viktor och Marica Stefansson (Nyby 4:3)
Ovannämnda sakägare har tillsammans med sitt yttrande bifogat karta över föreslagen
vägdragning. Kartan redovisas som bilaga.
Området ser fint och välplanerat ut men vi anser att man måste ta hänsyn till oss
som bor i området och lyssna på våra åsikter och synpunkter.
Vi tycker bland annat att:


Man måste ta hänsyn till de fastigheter i området som har djur och inte gå
emot vad lagar och bestämmelser säger om avstånd med mera.



Man bör även tänka på att längst in på området är där jordbruksmark och
bonden måste köra igenom hela området med stora maskiner för att ta sig dit.



Vad det gäller den norra infarten, så måste man få igenom köpet av
Krönleins fastighet för vägen kan inte gå där den går idag dels för att sikten
är alldeles för dålig och sen ska inte fastigheten närmast infarten behöva ha
så mycket trafik precis utanför dörren.



Sedan tycker vi att vägen som går förbi familjen Potocki och ut till vår
fastighet bör läggas på annat sätt, se bifogad karta.

Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna.
Gällande lagar och bestämmelser
Varken plan- och bygglagen eller miljöbalken reglerar vilket avstånd som ska användas
mellan bostäder och hästgårdar eller stall. Länsstyrelser, Boverket och
Folkhälsomyndigheten med andra har tagit fram rekommenderade avstånd för att
förebygga allergenspridning, lukt och flugor. Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett
avstånd på 200 meter. Boverket har ändrat sina riktlinjer när det gäller avstånd och tagit
hänsyn till hur domstolar dömer i rättsfall. I rättsfall tas hänsyn till områdets topografi
förhärskande vindriktning och bebyggelsestruktur, om hästgårdarna och bebyggelsen
ligger i utpräglad lantmiljö med flera hästgårdar i dess omgivning så kan
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skyddsavstånden bedömas till mycket kortare avstånd jämfört med de rekommenderade
avstånden mellan hästgård och bostäder. I rättsfall M4048-2007 (Mark- och
miljööverdomstolen, Svea Hovrätt) beslutades att stallbyggnaden kan ligga 20 meter
från närmaste bostadshus. Ett visst inslag av ljud och lukt från hästar får därför anses
ingå som ett naturligt inslag i byn med omnejd, ansåg domstolen. Stor vikt har lagts på
områdets karaktär. Består området av lantlig karaktär så har domstolar bedömt att de
boende ska ha större förståelse för att det förekommer hästgårdar eller hästhagar i
området och på så vis ha överseende med lukt, flugor och allergenspridning. Exempel
på fler rättsfall och bedömning sett ut finns i Boverkets Vägledning för planering för
och invid djurhållning, rapport 2011:6.
Miljökontorets bedömning
Ett avstånd på 100 meter mellan stall/gödselstad och bostäder samt ett avstånd på 50
meter mellan hästhage och bostäder bedömer Miljökontoret som tillräckligt.
Planprogrammet uppnår avståndet 100 meter mellan gödselstad och stall på fastigheten
Nyby 3:35 och närmast planlagda bostäder. 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.
Studier
Allergen från hästar kan även spridas genom människor och dess kläder eller hår.
Studier visar på att allergen avtar kraftigt efter 50-100 meter från källan samt att endast
bostäder på mycket nära håll, cirka 10 meter, hade mätbara halter av hästallergen
inomhus, om ingen av de boende hade regelbunden kontakt med hästar.
Laholms kommun
Laholms kommun har tagit fram riktlinjer för avstånd mellan bostäder och hästhållning i
kommunens översiktsplan Framtidsplan 2030. Där står det ”För skyddsavstånd mellan
bostäder och hästhållning är utgångspunkten de avstånd som anges i Länsstyrelsen i
Skåne läns rapport ”Hästar och bebyggelse, underlag för den fysiska planeringen”
2004:17” (Framtidsplan 2030, del 1). Översiktsplanen är sig inte juridiskt bindande
utan fungerar vägledande. Länsstyrelsen i Skåne genom ovanstående dokument
uttrycker rekommenderade skyddsavstånd för hästgårdar med upp till tio hästar ska
skyddsavstånd om 100 meter användas mellan bostäder och stall/gödsel samt minst 50
meter mellan bostäder och området där hästar visats.

Tillgänglighet till jordbruksmark
Att planerat bostadsområde byggs ut hindrar inte för lantbrukaren att ta sig till
områdena öster om planområdet. Frågan kommer att utredas och lösas i det fortsatta
detaljplanearbetet.
Krönleins fastighet
Planprogrammet bygger på att köpa in Krönleins fastighet, vilket finns redovisat i
planprogramkartan. Vägdragningen förbi Krönleins fastighet är flyttad norrut i
jämförelse med hur vägen går idag och i planprogrammet är ett mindre grönområde
avsatt mellan vägen och fastighet Nyby 3:34, Ängelholmsvägen 69.
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Vägdragning
Den exakta dragningen av vägen kommer att utredas i detaljplaneskedet och kommer
baseras på flera aspekter, exempelvis på lämpliga trafikflöden till föreslagna och
befintliga verksamheter samt olika hälso- och säkerhetsaspekter. Föreslagen
vägdragning kan möjliggöra för rundkörning och därmed bidra till högre
trafikbelastning än vad som är nödvändigt. Ert förslag kommer att beaktas i
detaljplaneskedet när vägar inom detaljplaneområdet planläggs.
Lutz Müller och Christel Feldt (Nyby 3:34)
Vi bor på Nyby 3:34, Ängelholmsvägen 69. Planförslaget till området Östra Nyby
ser i stora delar trevligt ut och vi tycker man tänkt bra kring grönområden och en
variation i bostadstyper. Vi ser fram emot att kommunen kan erbjuda fler människor
boende.
Efter första samrådet i december blev det ändringar i planförslaget och vi upplevde
att man från kommunens sida då tog hänsyn till de synpunkter som vi förde fram
angående sträckningen av Norra infarten. Vi ifrågasatte den Norra infarten där man i
det första förslaget valt att behålla befintlig vägsträckning. Vi såg framför oss en
kraftigt ökad mängd trafik, precis utanför vår tomtgräns och vi påtalade att den raka
vägsträckningen uppmuntrar till accelerering vilket skulle medföra olycksrisker vid
ökad trafik. Sikten i fyrvägskorsningen är också mycket dålig nu. Därför är vi
mycket nöjda med att man från kommunens sida ritade om sträckningen av vägen
och flyttade infarten cirka 40 meter norrut.
Dock tycker vi att trevnaden med att bo till en del "på landet" som vi gör, riskerar att
gå förlorad med nuvarande planförslag. Vi anser också att tillräcklig hänsyn till
övriga befintliga fastighetsägare inte har tagits. Därför vill vi framföra följande
synpunkter:


Området präglas, liksom hela Laholm, av en lantlig känsla. I Östra Nyby är
den bland annat representerad av det två hästgårdar som nu finns där. Vi
tycker det är nonchalant att man i planförslaget inte tagit hänsyn till de
skrivningar som finns i miljölagarna, som handlar om avstånd till
bebyggelse, privat och offentlig. Vi vill att man tar ansvar fullt ut och
garanterar att hästgårdarna kan finnas kvar av två skäl: för det första för att
det inte anstår en kommun att köra över sina kommuninvånare och för det
andra för att värna den lantliga känslan.



Vi föreslår att förskolan placeras öster om övergången (gamla banvallen) till
väg 24, det ersätter då två fyravåningshus. Man behåller fyravåningshusen
väster om övergången för att få den profil man eftersträvar vid 24:an. Man
kanske kan föreställa sig att förskolan har en avdelning med 20 barn, det kan
med nuvarande förslag innebära 20 bilar/dag som ska lämna och hämta barn
på förskolan. Det i sin tur blir 80 passager med bilar/dag utanför befintliga
fastigheter. Man kan föreställa sig att en del föräldrar cyklar och en del
lämnar fler än ett barn, men man kan också föreställa sig att förskolan snabbt
kommer att fyllas med fler än en avdelning. Med en flytt av förskolan vinner
man då dels avstånd till hästgårdarna och dels minskad trafik förbi de
nuvarande fastigheterna öster om gamla banvallen.



Vi anser att antal hushåll i planförslaget måste minskas för att behålla den
lantliga känslan och samtidigt erbjuda nya bostäder. Enligt planförslaget
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byggs det 250 bostäder. I Sverige bor det i genomsnitt 2 personer/hushåll,
det blir 500 nya invånare i Östra Nyby. 2010 bodde i Laholm stad 6150
personer på en yta av 4.66 km2 vilket ger en invånartäthet på 1320
personer/km2. Om vi räknar om ytan och invånarantal till personer/km2 i
planerade Östra Nyby kommer invånartätheten att vara 2270 personer/km2,
som jämförelse. Det blir med andra ord tätt och trångt. Arkitekten har ritat
bra men tänkt lite för stort, hälften av den tilltänkta bebyggelsen skulle
räcka.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för era synpunkter och ser positivt på att ni är nöjda
med föreslagna grönområden och variationen av bostadstyper.
Ansvar för att hästgårdarna ska få finnas kvar
Att bygga ut Östra Nyby för bostäder är ett politiskt ställningstagande som sattes redan
2003, se kommentar till Fredrik Anderssons yttrande. När det kommer till rådande
miljölagar, se kommentar till Victor och Marica Stefansson under rubriken Gällande
lagar och bestämmelser.
Förskolans lokalisering - trafikflöde
Förskolans placering kommer att utredas i detaljplaneskedet. Utbyggnaden av
planområdet kommer att medföra ökad trafik på de vägar som ansluter till den norra
(Kullsgårdsvägen) och den södra infarten. Det är inte bara trafik till och från förskolan,
utan även boende och besökare i området, som kommer att trafikera vägarna.
Beläggningen på förskolan kommer troligtvis i första hand att täckas av boende inom
det planlagda bostadsområdet. Vilket i så fall skulle betyda att merparten av trafiken till
och från förskolan kommer ske via den föreslagna väg som går genom
planprogramområdet, i nordsydlig riktning och inte via Kullsgårdsvägen.
Förskolans lokalisering – avstånd till hästgård
Avståndet till förskolan gör det svårt att fortsatt bedriva hästhållning på fastigheten
Nyby 3:48. Mark som idag används till beteshage arrenderas och kommer att avslutas i
samband med att detaljplanen byggs ut.
Minska antalet hushåll
Att planlägga Östra Nyby för bostäder är ett politiskt ställningstagande som har funnits
åtminstone sedan 2003, se kommentar till Fredrik Andersson. Kommunstyrelsen gav i
uppdrag den 11 februari 2014 Miljö- och byggnadsnämnden att upprätta ett
planprogram för fastigheterna Nyby 3:38 med flera i syfte att planlägga för
bostadsbebyggelse med varierande upplåtelseformer. Inom ramen för beslutet gjordes
avgränsningen för planprogrammets utbredning.
Kommunens vision är att uppnå 25000 invånare fram till 2025 vilket är en ökning med
805 invånare jämfört med år 2015 då kommunen hade 24195 invånare. Av Boverkets
bostadsmarknadsenkät framkommer att 240 av Sveriges 290 kommuner har
bostadsbrist, Laholms kommun är en av dem. Särskild brist är det på lägenheter.
Laholmshem har idag 3274 sökande och sju lediga lägenheter.
Per Nilsson (Nyby 3:39)
Skriver detta brev för att framföra min syn och frågor angående bostadsbyggandet på
Östra Nyby. Köpte mitt hus en gång för det perfekta läget som närhet till stan, skolor,
simhall med mera men framförallt för att man bor ute på landet.
15

Kommunens planering går ej att stoppa men eventuella förändringar för allas trevnad
måste lösas.
Vägen hit blev vi som bor här ägare till och med det tvungna att själva bekosta
snöröjning och underhåll. När det nu blir bygga av så lär den bli rikligt trafikerad.
Kommunen har väl i tanke att på något vis köpa tillbaka denna.
Utsikten och läget som är en av anledningarna att man bor här lär bli begränsad med
tanke på villor och fyravåningshus som skall byggas här.
Familjen Potocki är speciellt drabbade eftersom deras boende inte längre blir en
hästgård. De blir av med sitt arrende och därmed sina hästhagar. Detta är något som
måste gå att lösa, kanske genom att flytta på förskolans placering. Hästgårdarna tillför
så mycket här ute.
Jag och många med mig eldar med ved. Hur kommer det att fungera när det enligt
planering blir ett tätbefolkat område.
Tänker även på kostallet som ligger söder om Potockis hästgård, hästlukten är ingenting
i jämförelse med vad kostallet luktar.
Lämnar härmed en protest angående byggnationen Östra Nyby. Finns en hel del
problem och frågor som säkert går att lösa till det bästa.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna.
Östra Nyby – politiskt ställningstagande
Att bygga ut Östra Nyby för bostäder är ett politiskt ställningstagande som sattes redan
2003, se kommentar till Fredrik Anderssons yttrande.
Kullsgårdsvägen
För närvarande tas ett planprogram fram som underlag för att detaljplanelägga Östra
Nyby. Nästa steg är att planprogrammet antas och först därefter upprättas en detaljplan
för området. När detaljplanen för Östra Nyby har vunnit laga kraft kommer kommunen
att ta över befintliga vägar inom detaljplanområdet samt bygga ut planlagda vägar.

Nyby 3:48
I detta skede kommer förskolan att ligga kvar på utsatt plats. Planprogrammet fungerar
som ett underlag när området detaljplaneläggs. Det är detaljplanen som är juridiskt
bindande och som reglerar till vad och hur mark- och vattenområden ska användas.
Vedeldning
Det är okej att elda med ved inom detaljplanelagt område så länge det inte stör grannar.
Känsliga områden är tätbebyggda områden och områden där husen har aktiv ventilation,
vilket innebär att luft sugs in i husen med hjälp av en fläkt. En för låg skorsten kan även
orsaka att röken slår ner hos grannar.
Råd vid vedeldning
Ur broschyren Vedeldning – varm och mysigt men rökigt, Laholms kommun.
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Använd alltid torr ved vid eldning. (Fuktig ved ger lägre förbränningstemperatur och
giftiga gaser bildas). Nyhuggen ved innehåller 45-50 procent vatten och torkad ved
cirka 20 procent. Veden ska torkas under minst ett år. Det är bäst om veden kan
förvaras inomhus, i alla fall några veckor innan den ska användas.
Tänk på vindriktningen. Elda inte när vinden ligger på mot dina grannar.
Se till att lufttillförseln är god. Otillräcklig lufttillförsel ger dålig förbränning.
Se till att snabbt få fyr. Använd tunna stickor i början. Temperaturen ska vara hög
när den mesta veden läggs in.
Ha så få upptändningstillfällen som möjligt. Tänk dock på att inte lägga in för
mycket, rökgaskanalen kan bli för varm.
Stäng inte spjället när brasan är tänd. Då uppstår luftunderskott och många
miljöskadliga ämnen bildas. Undvik pyreldning. Ha full luftgenomströmning hela
tiden.
Är förbränningen bra bildas bara lite ljusgrå aska i eldstaden. Vit rök betyder god
förbränning och mörk dålig förbränning.
Man får inte elda avfall. Vid eldning av tex hushållsavfall (somt ex
mjölkkartonger och plast), spånskivor, målade föremål, tryckimpreg- nerat virke
bildas giftiga rökgaser.

Se även de lokala bestämmelser som finns samt skriften "Umgås och trivs framför
brasan" från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Nyby 3:50
Fastigheten Nyby 3:50 innehar ett större lantbruk med nötkreatur. Avståndet mellan
närmast föreslagen bebyggelse och lantbrukets fastighetsgräns är 500 meter. Vid
planläggning av området kan tekniska åtgärder tillämpas för att förebygga lukt, ljud och
allergenspridning. De tekniska åtgärderna kan dels utföras inom planlagt område men
även inom den gård som bedriver djurhållning. Vegetation och markterräng kan
utformas så att ljud och lukt samt allergenspridning minskas. Södra delen av föreslaget
bostadsområde består av vegetation, grönyta, buskar och träd. Vilka åtgärder som krävs
för en fungerande boendemiljö utreds i detaljplaneskedet. Lantbrukets lokalisering
bedöms inte utgöra hinder för att bebygga Östra Nyby med bostäder.
Dorothy Lindquist (Nyby 3:14)
Utifrån planprogrammets förslag framkommer stora försämringar i närmiljön för oss
när- och kringboende i form av en stor ökad trafik, både vad det gäller motorfordon som
övrig trafikering. Både 24:an och Ängelholmsvägen är idag redan hårt belastade vägar
med en relativt tung och intensiv trafik. De bullerberäkningar som gjorts visar på
förhöjda värden vilket är ett bekymmer för det totala välmående som bör finnas i
människors boende och i dess närmiljö. I förslaget framgår det inte hur den förhöjda
bullernivån ska hanteras och åtgärdas för de fastigheter som redan finns längs med
Ängelholmsvägen.
Dessutom planeras det en allmän gång- och cykelväg som ska förbinda den nya
stadsdelen med bland annat järnvägsstationen. Detta kommer att innebära att en
avsevärd ökad trafik kommer att ske i direkt anslutning till mitt boende. Detta kommer
inte att upplevas som positivt då det redan idag är mycket trafik trots att det inte finns en
regelrätt gång- och cykelväg. I dag körs det mycket med moped förbi min fastighet,
vilket avger höga ljudnivåer oavsett tidpunkt på dygnet. Finns farhåga att denna
mopedkörning kommer att bli ännu mer frekvent än det redan är idag om den planerade
gång- och cykelvägen tas i anspråk.
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Sedan tidigare har Bumerangen utökats med några tillkommande bostäder. Då var
planeringen att området skulle användas för bebyggelse av villor. Att det nu planeras för
höghus blir då en nyhet som inte känns tillfredställande. Höghusen utgör en begränsning
avseende utsikt och känsla av utrymme. Dessa höghus ska utgöras av hyreslägenheter
vilket ger farhågor kring att området kommer att sakna stabilitet och kontinuitet bland
de boende vilket då kan ge en ökad orolighet i området. Denna orolighet kan dessutom
förstärkas då det på andra sidan 24:an, vid Folkhälsocentrum, redan idag finns en hög
känsla av otrygghet vilket är välkänt.
Vi är många människor som blir mer eller mindre berörda av det föreslagna
planprogrammet och det är beklämmande att inse att programmet medvetet begränsar
människors livsföring, närmiljö, förutsättningar till ett öppet landskap med utsikt och
frihetskänsla.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna och kommer att ta med sig dem när
detaljplan för Östra Nyby tas fram.
Buller
Hur den förhöjda bullernivån, orsakad av en ökad mängd trafik, samt vilka åtgärder
som behövs för att uppnå uppsatta riktlinjer för buller, kommer att utredas i
detaljplaneskedet. Detta planprogram fungerar som ett planeringsunderlag till att en
detaljplan tas fram. Det är detaljplanen som är juridiskt bindande och som
reglerar till vad och hur mark- och vattenområden ska användas.
Planerad gång- och cykelväg
Störande mopedkörning behandlas varken i framtagandet av ett planprogram eller en
detaljplan utan hänvisas till Laholms kommuns miljökontor alternativt polisen som
får utreda och åtgärda. I detaljplaneskedet utreds hur gång- och cykelvägar samt
vägar ska anläggas och utformas för att uppnå en god boendemiljö. En god
utformning kan bidra till ett bättre trafikflöde men det är även upp till de människor
som rör sig i området att visa hänsyn inför varandra.
Bumerangen
2005 planlades Bumerangen för att kunna utökas med ett antal villatomter. Nu,
under 2015/2016, har ett planprogram presenterats där ett större område har setts
över. Att bygga ut Östra Nyby för bostäder är ett politiskt ställningstagande som
sattes redan 2003, se kommentar till Fredrik Anderssons yttrande. Området utgör en
viktig funktion när det kommer till att kunna erbjuda fler bostäder, se kommentar till
Lutz Müller och Christel Feldt. Östra Nyby är ett lämpligt utvecklingsområde för
bostäder på flera sätt, se kommentar till Fredrik Andersson. Den politiska
ambitionen är att Östra Nyby ska kunna erbjuda olika typer av bostäder, så som
radhus, villor och lägenheter, se kommentar till Fredrik Andersson.
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.
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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 byggnaderna så ökar sannolikheten för dess betydelse som målpunkt
och samlingsplats ytterligare.
Rolf och Rose-Marie Aronsson (Västra Mellby 8:14)
Vill kommentera att planprogrammets utformning ger vid beskrivning och illustration
en fin avvägd bild på ett till synes trivsamt boendeområde. Dock är placering och
funktion totalt fellokaliserad.
I detta område planeras initialt ett bostadsutbyggande om cirka 250 nya boenden i
varierad form med villor, radhus samt höghus. Det planeras även för
näringsverksamhet så som restauranger, närlivs, kontor och mindre företagande. Till
området planeras även en förskola. Området Östra Nyby är placerat precis mellan
stad och landsbygd och det finns ett flertal människor som redan bor och verkar där.
Dessa människors villkor och livskvalitet ser ut att drastiskt försämras med detta
planförslag. Det lantliga läget upphör då planförslaget gör gällande en ny stadsdel,
det kommer att bli en ökad trafik med förhöjda bullernivåer och deras möjligheter
kring sina boenden kommer att begränsas och för en fastighet till och med elimineras.
Det kan inte accepteras.
I planförslaget framgår bullerberäkningar vid väg 585, Ängelholmsvägen, vilket visar
att det beräknade värdet överstiger riktvärdet vid alla avseenden. Detta innebär att
bullerreducerande åtgärder krävs på platsen. I planförslaget framgår det förslag på
bullerreducerande åtgärder för nybyggnation i form av en garagebyggnad. De
förhöjda bullernivåerna tas enbart hänsyn till i den nybyggnation som planeras. Det
framgår inte hur den förhöjda bullernivån ska hanteras och åtgärdas för de redan
bosatta längs Ängelholmsvägen.
I området finns djurhållning i form av häst vilket även finns strax söder om området
men då i form av nötdjur. I planförslaget framkommer uppmätta skyddsavstånd
mellan hästhållning och planerat boende som understiger kommunens egna riktlinjer
i frågan samt allmän praxis. Det uppmätta skyddsavståndet understiger även det
skyddsavstånd Länsstyrelsen i Skåne förespråkar och som kommunen refererar till.
För att bedöma ett områdes förutsättningar för exploatering bör skyddsavstånd råda
enligt gängse praxis och hanteras utifrån gällande lagar. Dessutom är det nödvändigt
att göra en helhetsbedömning och väga in alla belastande aspekter. I området finns
hästhållning i väst och i öst.
Strax utanför området i söder finns en stor lantbruksgård med nötbesättning. Den
totala djurhållningen påverkar området. Dessutom är området mycket vindrikt med
sydvästliga vindar ofta förekommande. Kringliggande landsbygd är mycket flack
med låg vegetation och låga övriga byggnader vilket innebär att vinden ofta kommer
med en kraftfullhet. I området planeras att vegetation ska planteras vilket tvivelaktigt
kan utgöra de naturliga barriärer som krävs för att inte olägenheter ska spridas från
djurhållning när inte skyddsavstånd beaktas. Återigen bör påpekas att områdets totala
belastning bör sammanvägas med den topografi som råder för att en korrekt
bedömning ska göras avseende de olägenheter och intressekonflikter som kan uppstå
i det planerade området.
I områdets södra del invid Ängelholmsvägen planeras för flervåningshus, som en
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entré in till området. Att ha så höga hus i ytterkanten av området ter sig mycket
opassande då landskapsbilden kommer att förändras. Området planeras på åkermark
vilket innebär att kringliggande omgivning är flack med låga byggnationer och lågt
växande vegetation med en milsvid utsikt åt öst, syd och väst. Detta innebär att
höghusen kommer att bli ett blickfång som avviker maximalt från kringliggande
omgivning och även förstör en vacker utsikt söderut. Husen kommer även med
största sannolikhet att upplevas påträngande av närmast kringliggande boende samt
också skymma solmöjligheter vissa delar av dagen.
Undersökningar har visat att marken är mycket förorenad vid den plats där före detta
deponin har varit och vid den gamla banvallen. Att då nyttja en så förorenad mark till
boenden och till allmän park med föreslagen skyddsåtgärd att täcka viss del med
lerhölje, verkar ytterst tveksamt. Enligt ritning i planförslaget kommer även några
friliggande villor att ligga inom det område där deponin finns och inom det
skyddsavstånd som ska finnas.
Således finns inte rimlighet att området exploateras enligt föreslaget program då det
till synes försämrar de boendes närmiljö och livskvalitet, att lagar och gängse praxis
ej efterföljs samt att utformningen på områdets yttermiljö kommer att utgöra en för
stor avvikelse i landskapet i övrigt.
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna och kommer att ta med sig dem när
detaljplan för Östra Nyby tas fram.
Förändrad landskapsbild
Utbyggnaden av Östra Nyby kommer att ändra landskapsbilden i området. I grunden
ligger ett politiskt ställningstagande som funnits åtminstone sedan 2003, se
kommentar till Fredrik Andersson. Östra Nyby lämpar sig väl för en ny stadsdel, se
kommentar till Fredrik Andersson. Det finns ett stort behov av fler bostäder i
Laholm, se kommentar till Lutz Müller och Christel Feldt.
Buller
Se kommentar till Dorothy Lindquist.
Djurhållning inom och i anslutning till bostäder
Se kommentar till Victor och Marika Stefansson samt Per Nilsson. De åtgärder som
beskrivs i kommentar till Per Nilsson är åtgärder som Boverket och
Folkhälsomyndigheten redovisar som lämpliga åtgärder att minska olägenheter, så
som lukt, ljud, flugor, allergenspridning med mera, från djurhållning.
Deponin
Marken där deponin ligger har undersökts, dels genom att marken har provtagits för
markföroreningar. Utredning pågår för att säkerställa att deponin inte kommer att
utgöra risk för hälsa och säkerhet, dels för omkringliggande bebyggelse och dels för
de människor som vistas inom och i anslutning av området för deponin.
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Heléne Aronsson Lindquist och Christer Lindquist (Nyby 3:35)
Undertecknade emotsätter kommunens planprogram utifrån nedanstående argument:


Boverket har tagit fram vägledning (Vägledning för planering för och invid
djurhållning, 2011). Vägledningen baseras på kraven i Plan- och bygglagen
(PBL), forskningsresultat, studier, praxis och annat kunskapsunderlag. I
denna vägledning framgår bland annat att djurhållning i allmänhet medför
olika typer av påverkan på omgivningen. De mest typiska störningarna eller
olägenheter är lukt, flugbildning, damning, höga ljud och buller, skarpt ljus
vid ridbanor med mera. Ifråga om hästar tillkommer också en befarad
hälsorisk, vilken är risken av spridning av allergen. Hästallergi kan ge mycket
svåra symtom hos personer som är överkänsliga. Forskning visar att drygt 30
% av Sveriges befolkning lider av någon form av allergi och cirka 7-10 % av
befolkningen bedöms vara allergiska mot häst. Att hantera hälsorisker som
framför allt hästar kan ge upphov till, det vill säga risken för
allergenspridning och därmed risken för påverkan på överkänsliga personer är
svårt varför det är de förhållanden som föranleder den mest strikta
tillämpningen av bestämmelser.
Det framgår även i ovan nämnda skrift att olägenheter och hälsorisker ska
beaktas vid planläggning och bygglovsgivning samt i tillsyns- och
anmälningsärenden. PBL och Miljöbalken (MB) är de regelverk som är
styrande. I förarbetena till PBL framgår tydligt att kommunen i sin planering
inte ska ta beslut som kan föranleda ingripande från tillsynsmyndighet i
efterhand. Med hänvisning till ovan vill vi hävda att kommunen ej följer detta
då rådande praxis ej beaktas avseende skyddsavstånd och i och med det
planeras beslut fattas som kan föranleda ingripande från tillsynsmyndighet i
efterhand. Mer om detta längre fram i våra synpunkter.



I planprogrammet framhåller kommunen under rubriken djurhållning, att ta
marken Östra Nyby i anspråk och tillåta bebyggelse med de avstånd som råder
mellan befintliga hästgårdar och planerade bostäder. De motiveringar som
anges är: "Att Laholm är en utpräglad landsbygdskommun vilket ger förståelse
för att planlägga området i närhet till gårdar''. Denna motivering håller ej då
förståelse är inget av betydelse då ett ärende prövas juridiskt. Skulle någon ha
synpunkter på exempelvis allergispridning och att de besväras av hästar och tar
upp ärendet för en juridisk prövning så visar rättsfall att flertalet gånger så blir
utgången till den klagandes fördel. Då kommunen ej beaktar sina egna riktlinjer
och nationell praxis avseende skyddsavstånd anser vi att vi inte vill leva med
den risken att vår hästhållning hamnar under rättslig prövning. Håller sig
kommunen till minst minimiavstånd så kan någon ändå ha för avsikt att ta det
till juridisk prövning men då har i alla fall avståndet minskat risken för bifall.
Nästa motivering innehåller samma tema då "Planområdet ligger i gränslandet
mellan staden och landsbygden vilket ger en förståelse för att gårdar och tätare
bebyggelse samspelar". Naturligtvis ska gårdar och tätare bebyggelse kunna
samspela men i allt spel behövs regler för att konflikter ska minimeras. Även här
anser vi att förståelsen har inget värde och konflikt lätt kan uppstå om
kommunen fuskar med de regler och praxis som finns avseende exempelvis
skyddsavstånd.
Motiveringen att "området har pekats ut i översiktsplanen som lämpligt för
bostadsbebyggelse" är inte tillräckligt. Kommunen har tidigare pekat ut områden
21

lämpliga för bebyggelse till exempel Åmotremsan för att binda samman Laholm
och Mellbystrand, vilket sedan inte var genomförbart av olika skäl. Även samma
utpekning/bedömning av lämplig plats har skett avseende den vindkraftspolitik
Laholms kommun har/har haft. I vissa fall har kommunen beviljat uppförande av
vindkraftverk vilket närliggande har överklagat och oss veterligen har ett
överklagande gått hela vägen upp till prövning i Regeringsrätten vilket
resulterade i att kommunens beslut om lämplig plats och verk upphävdes.
Motiveringen att "endast mindre anläggningar med hästar återfinns i direkt
anslutning till planområdet" är korrekt, vilket dock endast är ett konstaterande
och ger inget ytterligare för handen.
Motiveringen att det "idag finns befintliga bostäder inom ett närmre avstånd till
de befintliga gårdar än vad planprogrammet medger" är också korrekt. Dock bör
man ta i beaktande antalet. Det finns idag ett ömsesidigt hänsynstagande mellan
hästägare och de ytterst få nära kringboende vilket är möjligt då antalet inte är så
stort. Att området idag är att betrakta som mer landsbygd än stadsdel påverkar
också, samt att hästgårdarna har funnits under mycket lång tid liksom de
närmaste fastigheterna. Detta kommer att förändras om planprogrammet tas i
bruk, då landsbygd kommer att omvandlas till "en ny stadsdel i Laholm",
boendeantalet kommer drastiskt att öka samt att genomströmningen av boende
och tillfälliga besökare som kommer att passera till de offentliga
platserna/lokalerna såsom park, förskola, restauranger och kontor innebär ett
nytt inslag. Ser en stor svårighet att den ömsesidiga respekt och det samarbete
som nu finns kan ha förutsättningar att lyckas upprätthållas och utvecklas om det
byggs enligt planförslaget. Det är ju bara att sätta sig in i lite grupp- och
socialpsykologi för att förstå den problematiken.
Det sista motivet som avser att vegetationen ska avskärma är bra, för det vet vi
att ett områdes topografi bland annat styr förutsättningarna. Dock anser vi inte
att vegetationen kan kompensera i så stor utsträckning då även vind och avstånd
bör vägas in. Vår fastighet Nyby 3:35 ligger sydväst om stora delar av området
och västkusten är ett mycket vindrikt område med oftast västliga vindar.
Dessutom resoneras det i planprogrammet att vegetationen ska vara fullständig
när området är utbyggt, vilket vi ifrågasätter hur man har tänkt hantera lukt,
buller och allergenspridning fram till dess att området är fullt utbyggt, vilket
kommer att ta sin tid. Därutöver anser vi att man även bör ta i beaktande den
lantbruksgård med stort antal nötkreatur som ligger strax söder om området, när
man väger in den totala belastningen avseende lukt, buller, insekter och
allergenspridning då området är mer utsatt än vad "bara" de befintliga
hästgårdarna utgör.
Laholms kommun har utarbetat Arkitekturprogram Landsbygden där Laholms
kommun ger "råd och anvisningar" till de som eventuellt skulle vilja bygga och
bosätta sig i kommunen. I detta program framgår bland annat råd såsom "låt ny
bebyggelse smyga sig in i landskapet", "undvik ett exponerat läge där huset syns
på långt håll och inverkar på landskapsbilden", "ditt hus är grannens utsikt", "ta
hänsyn till grannar och kringliggande bebyggelser" och "bygg inte igen vackra
utblickar i landskapet eller stigar till naturen". I programmet redogörs även att
kring ny bebyggelse i anslutning till djurhållning och ekonomibyggnader krävs
skyddsavstånd med hänsyn till lukt, buller, allergener med mera. I skriften
hänvisar man vidare till rubriken "Kommunens riktlinjer för hästhållning i
bostadsområden". Under hänvisad rubrik framgår följande: "Trenden med
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nyetablering av så kallade hästgårdar på landsbygden har medfört att många
kommuner fastslagit en policy för att få en enhetlig handläggning av ny
bebyggelse intill hästhållning. Laholms kommun har inte antagit någon policy
när det gäller hästhållning i bostadsområden. Därför ska en bedömning göras
från fall till fall. Utgångspunkt för bedömningen är Boverkets allmänna råd
1995:5, Bättre plats för arbete, där riktvärden för skyddsavstånd mellan bostäder
och störande verksamhet anges. Normalt räknas skyddsavståndet från en
planerad ny bostadsbebyggelse till närmaste riskfyllda och störande verksamhet.
De skyddsavstånd som anges är tillämpliga vid nybyggnad. En lokal anpassning
måste dock alltid ske, speciellt vid komplementbyggnad. Riktvärdena för
skyddsavstånd till djurhållningen är angivna för att minska risken för
olägenheter från bland annat gödsellukt, förekomst av flugor, buller från fläktar
med mera och allergin. Enligt rekommendation från miljökontoret i Laholms
kommun bör avstånd mellan bostad/uteplats och hästgård/stall vara minst 100
meter. Vid nyetablering av hästgårdar i område där det inte tidigare förekommit
hästhållning är det lämpligt att minimiavståndet utökas till 200 meter mellan
hästhållning och befintliga bostadshus. I dessa fall finns även anledning att hålla
skyddsavstånd till hagar. Dessutom rekommenderas att det ska råda ett
skyddsavstånd på 500 meter mellan djurhållning och offentliga lokaler". Den
utgångspunkt för bedömning som kommunen hänvisar till, Boverkets allmänna
råd, uppger riktvärden avseende skyddsavstånd med 500 meter till
ridanläggning/djurhållning i lantbruk.
Laholms kommun uppger att de inte har antagit någon policy när det gäller
hästhållning i bostadsområden, men att det finns rekommendationer från
miljökontoret som rekommenderar ett skyddsavstånd på 500, 200, 100 och 50
meter beroende på omständigheter. Då det är kommunen som har tillsyn över
den största delen av miljö- och hälsoskydd innebär tillsynsansvaret bland annat
att kommunen ska säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter. Som
tillsynsmyndighet måste kommunen se till att alla behandlas lika inför lagen.
För bara några år sedan var Laholms kommun mycket noga med att följa sina
rekommendationer avseende skyddsavstånd då en privat markägare ville stycka
av mark för etablering av bostadshus, cirka ett 30-tal, i västra delen av
kommunen. Marken kan jämställas med östra Nybys avseende åkermark,
utspridd bebyggelse och några hästgårdar med befintliga fastigheter belägna
nära. Vid förhandsbesked lämnade kommunen synpunkter på att skyddsavstånd
mellan det planerade området och den hästgård som finns i närheten inte
uppfylldes då de nya bostäderna riskerade att komma för nära hästgården.
Markägaren fick då upprätta en ny ritning avseende tomtindelning så att
rekommendationerna avseende skyddsavstånd uppfylldes. Den nya
tomtindelningen godkändes och områdets tomter finns nu ute till försäljning.
Heder åt kommunen att följa sin egen verksamhets rekommendationer, men en
fråga vi ställer oss är hur det kommer sig att dessa rekommendationer ej ska
följas avseende Östra Nyby.

Hur kommer det sig att kommunen nu går ifrån sina egna rekommendationer
och krymper avstånden rejält? Till och med så rejält att en hästgård bedöms "att
det kommer att bli komplicerat att fortsätta bedriva djurhållning inom
fastigheten när programområdet är fullt utbyggt''. Vi anser att kommunens
rekommendationer avseende skyddsavstånd minst ska följas för att inte
kommunen ska ta beslut som kan föranleda ingripande från tillsynsmyndighet i
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efterhand. I 2 kap 9 § PBL ställs krav på att kommun i största möjliga
utsträckning ska undvika och/eller förebygga olägenheter gentemot grannar i
samband med planläggning eller prövning av bygglov. Enligt Laholms
kommuns planförslag framgår inte en tillstymmelse till de krav 2 kap 9 § PBL
ställer då kommunen inte ens förhåller sig till gällande praxis avseende
skyddsavstånd. Vi anser inte att skälig hänsyn har tagits. Det ska finnas ett
samspel mellan PBL och MB som ställer krav på att beslut enligt PBL ska stå
sig vid en tillsynsprövning enligt MB. Detta anser vi inte finns när riktvärden
avseende skyddsavstånd inte tillämpas och ej heller när områdets topografi ej är
av sådan karaktär att miniminivån på skyddsavstånd kan frångås. Bebyggelse
som befinner sig i vindriktningen från djurhållning riskerar att i större
utsträckning drabbas av olägenheter än annan bebyggelse. Särskilt i öppen
terräng kan vinden föra med sig lukt, damm, buller och allergen en längre
sträcka. Naturliga barriärer i landskapet, så som kullar och åsar och mindre
skogspartier kan begränsa störningar från djurhållning mot omgivningen.
Eftersom Laholm geografiskt ligger på västkusten är det välkänt att området är
vindrikt och att vinden ofta blåser från väst och/eller sydväst med en
kontinuitet som är mer regel än undantag. Utifrån Östra Nybys topografi ser vi
det som ett utsatt område då det är mycket flackt och saknar naturliga barriärer.
Vi tror inte att den vegetation som planeras planteras kommer att utgöra
tillräcklig stopp avseende spridning av olägenheter från djurhållning i området.
Dessutom är vår fastighet belägen till största del västligt och sydligt om det
planerade området samt att det finns en gård med stor djurbesättning syd om
området. Vi har svårt att se att det finns förutsättningar för planförslaget att stå
sig om det prövas som tillsynsärende då det bland annat är endast 10 meter
mellan fastighetsgränserna i söder där flervåningshus planeras. I norr, näst intill
i direkt anslutning till vår fastighet, planeras ett offentligt parkområde vilket
ställer ännu större krav på behov av skyddsavstånd till hästhållning. I öst
kommer den planerade förskolan närmare än 500 meter, vilket är kommunens
riktlinje för skyddsavstånd vid offentlig miljö. Vår fastighet är en aktiv gård
med aktiv djurhållning vilket bland annat innebär att vi tar foder på egen mark.
Som ett led i detta gödslar vi marken och hanterar den med diverse
lantbruksmaskiner vid skörd. Dessa maskiner ger ifrån sig buller och genom
dess användning även damm och växtsubstanser/gräspollen som rörs upp.
De bestämmelser som oftast aktualiseras i samband med olägenheter av
hästhållning finns i miljöbalkens nionde kapitel som handlar om miljöfarlig
verksamhet. I tredje paragrafen anges att med olägenhet för människors hälsa
avses störning som enligt medicinskt eller hygienisk bedömning kan påverka
hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfälligt. Om klagomål
uppkommer på grund av närhet mellan till exempel problem med hästar för
nära inpå bostadshus är det inte ovanligt att tredje paragrafen utnyttjas och med
medicinska olägenheter som skäl. Ide fall den klagande får rätt är det
hästanläggningen som måste vidta åtgärder även om den fanns där före
bostadsområdet.


Genom åren har det förekommit i Sverige ett stort antal utredningar, utlåtanden,
yttranden, informationsblad, riktlinjer, beslut samt allmänna råd avseende
skyddsavstånd från bland annat Naturvårdsverket, Allergiutredning, Astma och
allergiförbundet, Socialstyrelsen, Boverket, Folkhälsomyndigheten,
Kommunförbundet, Arbets- och miljömedicin i Uppsala och Västra
Götalandsregionens Miljömedicinska centrum. I dessa skrifter har bedömningar
24

utifrån skyddsaspekt beaktats mellan häst/djurhållning och boende.
Skyddsavstånd som angivits har varierat mellan 500 meter ner till 200 meter. I
ett meddelandeblad från 2004 anger Socialstyrelsen att ett skyddsavstånd på
200 meter kan vara rimligt med hänsyn till risk för olägenhet som lukt, flugor,
buller och allergirisk. Socialstyrelsens skyddsavstånd baseras på traditionella
problem såsom lukt samt erfarenheter och empiriska rapporter om hur
hästhållning uppfattas av närboende. Skyddsavstånd om 200 meter förespråkar
även Folkhälsomyndigheten. De allmänna råd och riktlinjer som omnämns har
legat till grund för kommuners, länsstyrelsers och domstolars beslut och
prövningar såväl enligt PBL och MB. För att ge vägledning i enskilda
planärenden har lokala tillämpningar avseende riktlinjer rörande hästhållning
och bebyggelse utvecklats på flera håll i landet, bland annat Länsstyrelsen i
Skåne vilka Laholms kommun refererar till i sitt planprogram. Även kommuner
som Kalmar, Höör, Kävlinge, Malmö, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Partille,
Göteborg och Trollhättan för att nämna några som har upprättat
riktlinjer/rekommendationer/beslut avseende skyddsavstånd. Kalmar hänvisar
till skyddsavstånd om 100 meter avs. stall och 50 meter avs. hage. Höör,
Kävlinge och Malmö hänvisar till Länsstyrelsen i Skånes riktlinjer. Halmstad
hänvisar till skyddsavstånd om 200 meter avs. stall och 50 meter avs. hage.
Falkenberg hänvisar till skyddsavstånd om 100 meter avs. stall och 50 meter
avs. hage. Varberg hänvisar till skyddsavstånd om 200 meter avs. stall och 50
meter avs. hage. Partille hänvisar till skyddsavstånd om 500 meter men i
praktiken har 200 meter ofta kommit att bli skyddsavstånd mellan hästhållning
och bostäder. Göteborg hänvisar till skyddsavstånd om mellan 100-200 meter
avs. stall beroende på antal hästar. Trollhättan hänvisar till skyddsavstånd om
100 meter avs. stall och 50 meter avs. hage. Skyddsavståndet ökas generellt i
takt med ökat antal hästar. Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram rapporten
”Hästar och bebyggelse - underlag för den fysiska planeringen” (Rapport
2004:17). I denna anges skyddsavstånd för nyetablering av bostäder intill
hästgårdar. För mindre anläggningar (upp till 10 hästar) ska kommunen själva
avgöra från en bedömning vilket skyddsavstånd som är lämpligt, dock alltid
100 meter från stall och gödselhantering, samt minst 50 meter från område där
hästar vistas. Vi anser att kommunen måste utgå från sitt eget miljökontors
riktlinjer och den rådande praxis som finns avseende skyddsavstånd för att
undvika risker för olägenheter och intressekonflikter, varför de rådande
skyddsavstånden i det föreslagna planprogrammet inte är acceptabla.


Djurhållningens olägenheter har framhållits men om vi fokuserar på djurets
aspekt finns stöd att hämta i gällande djurskyddsbestämmelser som syftar till
att hästar ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sätt som främjar
deras hälsa och möjlighet till naturligt beteende. Vi kan inte se att det
föreslagna planprogrammet beaktar detta då det inte kan anses vara god
djurmiljö med närliggande flervåningshus, hög trafiktäthet samt minskade
ridmöjligheter i närområdet.



Vid samrådsmöte 160229 framhöll Miljö- och byggnadsnämndens ordförande
och deltagande tjänsteman att i "området ska boende och hästar samverka".
Då hästar finns i området innebär detta bland annat att ridning kan komma att
ske ute på de allmänna vägar som anläggs. Har särskild hänsyn och
övervägande gjorts i trafikfrågan? Att samverka, innebär bland annat att visa
varandra hänsyn och ge varandra utrymme. Ska ekipage och motorfordon
nyttja samma vägar krävs ett ömsesidigt hänsynstagande men även att
utrymme finns för båda parter. Enligt H. Elgåker, doktorand vid SLU Alnarp,
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krävs lösningar som ökar trafiksäkerheten för att undvika allvarligare tillbud
med hästar i trafiken. Vad vi kan utläsa i planprogrammet framgår inga
överväganden rörande samverkan mellan människa och häst. Så, fina ord men
tyvärr tomma.


Farhågor har även väckts avseende de kemikaliska fynd som gjorts i området
vid utredning och provtagning, vilket framgår bland annat tydligt i översiktlig
miljöteknisk markundersökning Nyby. Vi hyser en stor oro att problemet med
dessa gifter och kemikalier ska kapslas in med ett lerhölje, vilket kommunen
föreslår som en lämplig lösning. Detta område har tidigare varit en deponi
under lång tid för sopor och avfall vilket kommunen har ansvarat för. Då
provtagning nu visar att det finns ohälsosamma höga halter av giftiga ämnen i
marken anser vi inte att det är tillräckligt att låta dem vara kvar i marken
genom att kapsla in dem. Kommunen har ett mycket långtgående ansvar att
hantera dessa föroreningar och den föreslagna inkapslade lösning som
föreslås som lämplig, ser vi inte ha någon annan lämplighet än en ekonomisk.
Detta är ett mycket förorenat område.



Vår fastighet har egen vattenförsörjning, vilket vi anser riskerar att hotas om
området tas i anspråk enligt föreslagen exploatering. Den naturliga
vattenförsörjningen kan stoppas genom att den naturliga tillförseln kan
avbrytas genom att bland annat mark grävs ut och packas med annat mindre
genomträngligt material.



Vår fastighets huvudsakliga värmekälla är vedeldning, vilket vi anser
riskeras att begränsas om området bebyggs enligt planförslaget.



Det har nyligen framgått i media att Miljö-och byggnadsnämndens ordförande
uttalat att Östra Nyby har varit föremål för bostadsexploatering sedan början av
2000-talet varför det "inte borde komma som en nyhet" vilket inte stämmer.
Sommaren 2011 köpte vi vår fastighet Nyby 3:35 efter att den var ute till
offentlig försäljning. Inför köpet var en av oss i kontakt med kommunen och
träffade personligen handläggare på samhällsbyggnadskontoret för att diskutera
ev. konsekvenser av översiktsplanen 2004. Vi ville undersöka ev. fortsatt
exploatering vid Bumerangen för att kunna ta ställning till vilken ev. påverkan
det skulle kunna innebära för hästhållning på fastigheten. Handläggaren
informerade att sannolikt kommer detta område vid Bumerangen att tas bort
som möjligt exploateringsområde vid nästa översiktsplan, då etableringen har
avstannat sedan 2005/2006 då inga nya bostäder har byggts sedan dess och då
fornlämningar finns. Det finns även utsagor av andra boende som tidigare har
varit i kontakt med representanter från kommunen för att diskutera eventuellt
markköp med mera, och de har inte heller fått uppfattningen att området har
varit aktuellt för denna exploatering som nu föreslås. Vid kommunens
informationsmöte i november 2015 ställs frågan till ordförande och
handläggare varför kommunen inte tog anspråk på fastigheten Nyby 3:35 då
den var ute till försäljning sommaren 2011 om det nu har funnits aktiva "planer
sedan början på 2000-talet att omvandla området till bostadsområde". Svaret
som gavs var att det var en "miss från kommunens sida" och att man borde köpt
fastigheten. Det tragiska i detta resonemang är att kommunens "miss" drabbar
oss och det är vi som får ta ansvar för de eventuellt risker som kan uppstå då vi
enligt programförslaget kommer att bo på en aktiv hästgård mitt i en ny
stadsdel. Vi anser att detta är en rutten politik och ett ruttet förhållningssätt.
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I planprogrammet framgår att Laholms kommuns mål och visioner är "I
Laholm vill vi bli fler, bättre och starkare. Här förenas livskvalitet och tillväxt
för en hållbar utveckling". Vi finner inte att planprogrammet innehåller
livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling avseende vissa villkor.
Avseende livskvalitet, så finns det ingen sådan när i detta förslag rörande oss.
Vi har investerat tid, känslor, pengar och arbetskraft att införskaffa fastighet
på landet, med närhet till stans centrum för att kunna uppnå livskvalitet bland
annat genom att kunna ha våra hästar vid vårt boende. Det är ett medvetet val
som vi har gjort och det är detta som vi betecknar som livskvalitet.



Att ha tillgång till vår livsstil och intressen i direkt anslutning till vårt boende
som dessutom erbjuder öppna landskap med milsvid vy och djurhållning är
livskvalitet enligt vår definition. Det finns även beskrivet på nationell nivå att
människans boende ska utgöra en möjlighet för rekreation, återhämtning och
tillfredställelse vilket är en viktig förutsättning för god hälsa. Detta omöjliggör
kommunen i och med detta planförslag. Hållbar utveckling har vi svårt att se är
möjlig när kommunen inte beaktar detta.



Laholms kommun skriver på sin hemsida under rubriken "Fyra starka sidor" att
"God livsmiljö blir allt viktigare för valet av bostadsort. Med våra fyra starka
sidor "Livet på den lilla orten", "En historisk miljö", "Närhet till vatten" och
"En dynamisk region". vill vi påstå att vi kan erbjuda attraktiva livsmiljöer i
hela kommunen". Hur förklarar kommunen att vissa av oss som bor inom östra
Nyby kommer att ha en attraktiv livsmiljö när landsbygden och naturen byggs
bort till förmån för höghus, asfalt, ökad trafik och viss näringsverksamhet? Hur
förklarar kommunen att vissa av oss som bor inom Östra Nyby kommer att ha
en attraktiv livsmiljö när området är tänkt att rymma ca 250 nya bostäder,
förskolebarn samt personer som nyttjar parkområdet, den trafik det medför och
den belastning detta innebär. Hur förklarar kommunen att vissa av oss som bor
inom östra Nyby kommer att ha en attraktiv livsmiljö när vi blir begränsade i
vår livsföring avseende hästhållning och att den till och med även omöjliggörs
genom antagandet "att det kommer att bli komplicerat att fortsätta bedriva
djurhållning inom fastigheten när planområdet är fullt utbyggt". Hur förklarar
kommunen att vi kommer att ha en attraktiv livsmiljö när inte hänsyn tas till de
skyddsavstånd som kommunens miljökontor rekommenderar för att undvika
risken för intressekonflikter mellan hästhållning och bostäder som annars lätt
kan uppstå. Var är vår attraktiva livsmiljö då?? Som ett vackert argument för
området framförs i Gestaltningsförslag att "via utblickarna mot öster, väster och
söder mot Hallandsåsen, finns naturen och landsbygden ständigt närvarande".
Dessa utblickar har vi boende nu vilket kommer att förstöras genom bredare
vägar, ökad trafik, villor, radhus, höghus och garageväggar.



Vi tycker det är djupt kränkande att kommunen genom detta planförslag fråntar
oss den attraktiva livsmiljö vi har på vår fastighet med närhet till natur,
vidsträckt utsikt, lantlig leverne, möjlighet till avskildhet, rekreation och
avkoppling samt ytterst begränsar den djurhållning som finns. Som
skattebetalare anser vi inte att det är förtroendeingivande och kostnadseffektivt
att kommunen lägger fram ett planförslag som bland annat inte följer gängse
praxis, eftersom det innebär att tid och resurser av skattemedel är tagna för ett
arbete som medvetet ej beaktar sannolikheten av förutsättningar. Vi finner det
inte möjligt att det aktuella planförslaget avseende östra Nyby kan antas i
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befintligt utförande utifrån PBL, MB, de hälsofarliga kemikalier som påträffats
i marken, områdets topografi, gällande praxis avseende skyddsavstånd vid
hästhållning samt den försämring i boende- och livskvalitet vi erbjuds som
redan är bosatta här.
Kommentar:
Förändrad landskapsbild
Östra Nyby kommer genom att planområdet byggs ut med bostäder få en förändrad
landskapsbild.
Att bygga ut Östra Nyby med bostäder är ett politiskt ställningstagande, se kommentar
till Fredrik Andersson.

Samhällsbyggnadskontoret förstår att tid, pengar och engagemang har lagts på
gården. Samtidigt är en stad i ständig utveckling och det finns flera
samhällsintressen som behöver beaktas när staden planläggs. Det är en del i att
vara "en dynamisk region" som är en av fyra av Laholm starka sidor tillsammans
med ”Livet på den lilla orten”, ”En historisk miljö” och ”Närhet till vatten”. Laholm
har ett stort behov av fler bostäder, särskilt lägenheter, se kommentar till Lutz
Müller och Christel Feldt.
Östra Nyby har utretts på flera sätt, bland annat vad gäller arkeologi, geoteknik,
markföroreningar och buller. Området kommer att behöva utredas vidare under
detaljplaneskedet för att säkerställa hälsa och säkerhet men det hindrar inte att Östra
Nyby kan bebyggas med bostäder. Planprogrammet fungerar som ett underlag när
området detaljplaneläggs. Det är detaljplanen som är juridiskt bindande och som
reglerar till vad och hur mark- och vattenområden ska användas.
Gällande lagar och bestämmelser
Se kommentar till Viktor och Marica Stefansson.
Miljökontorets bedömning
Se kommentar till Viktor och Marica Stefansson.
Deponi
Se kommentar till Rolf och Rose-Marie Aronsson.
Vattenförsörjning
Utbyggnaden av Östra Nyby kommer inte att hindra den naturliga tillförseln av vatten
till brunn på er fastighet eftersom tillförseln kommer från bland annat dagvatten som
silat ner genom marklagren till grundvattennivån. Grundvattennivån fylls på från alla
markområden.
Vedeldning
Se kommentar till Per Nilsson.
Förebyggande åtgärder
Förebyggande åtgärder för att minska spridning av allergen, lukt och flugor kan
exempelvis vara att hästgården förvarar sin gödselstad under tak eller inomhus samt att
gödsel samlas in regelbundet. Mekanisk ventilation kan användas som separerar
allergen från luften innan den ventileras ut. Vegetation och markterräng kan användas
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som hindrar allergen att spridas till närliggande bostäder. Om hästgården ligger i den
förhärskande vindriktningen kan lukt och allergen lättare spridas.
Arkitekturprogram Landsbygden
Detta är ett rådgivande dokument som antogs av kommunfullmäktige år 2005. De
hänvisningar som finns i detta dokument kan vara felaktiga. Kommunens riktlinjer för
hästhållning i bostadsområden är ett exempel. Programmet hänvisar till Boverkets
allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, där riktvärden för skyddsavstånd mellan
bostäder och störande verksamhet. Se kommentar till Viktor och Marica Stefansson. I
Boverkets allmänna råd för 1995:5 rekommenderas ett avstånd på 500 meter mellan
djurhållning och offentliga lokaler. Boverket har gått ifrån detta dokument och tagit
fram en ny rapport Vägledning för planering för och invid djurhållning, rapport 2011:6
med anledning av att skyddsavstånd kan vara svåra att tillämpa i praktiken.
Vägledningen i rapporten från 1995 har baserats på äldre vetenskaplig forskning och
som sedan dess har utvecklats. Avståndet till parken är som sagt mindre än 500 meter,
vilket är ett rekommenderat avstånd som finns i Boverkets rapport från 1995.
Miljökontoret bedömer att ett avstånd på 200 meter är tillräckligt mellan hästgård och
förskola.
Carina Aronsson Potocki och Robert Potocki (Nyby 3:48)
Ovannämnda sakägare har tillsammans med sitt yttrande bifogat karta över förslag till
ändring av planprogram. Kartan redovisas som bilaga.

Undertecknade emotsätter kommunens planprogram utifrån nedanstående argument:
 Syftet med planprogrammet för östra Nyby framstår vara att "undersöka
förutsättningarna för att bygga i området, att ta fram ett gestaltningsförslag för
kommande bebyggelse och samt att utreda lämplig etappindelning av
kommande detaljplaner". I vårt tyckande finns inte förutsättningar att etablera
Östra Nyby som en "ny stadsdel" enligt förslag, då det inverkar i för stor
utsträckning för vissa av de boende i området. Området benämns ligga i
gränslandet mellan stad och landsbygd. Detta innebär att inom området finns
djurhållning. Denna djurhållning skulle bli starkt begränsad och för vår del "bli
komplicerat att fortsätta bedriva"- för att citera direkt vad som står beskrivet i
planprogrammet. Att frånta kommuninvånare sin möjlighet att förfoga över sin
livsmiljö som vår egenägda fastighet erbjuder i form av bland annat
hästhållning och naturnära boende är oansvarigt av Laholms kommun.


Eftersom vår fastighet Nyby 3:48 har möjlighet för djurhållning i form av att
det finns stall på fastigheten med tillhörande markyta anser vi och kräver, att
kommunen utgår ifrån det faktum i planprogrammet vid beräkning av
skyddsavstånd. Kommunens miljökontor har framtagit rekommendationer
avseende skyddsavstånd om 500, 200, 100 och 50 meter beroende på
omständigheter. Vi kräver att dessa skyddsavstånd beaktas och ingår i ett
relevant planprogram där rekommenderade avstånd gäller vid planerad
bostadsbebyggelse och förskola. Det som nu har skett är att man
överhuvudtaget inte har beaktat djurhållning på vår fastighet utan motiverat att
"bedömningen är att det kommer att bli komplicerat att fortsätta bedriva
djurhållning inom fastigheten när programområdet är full utbyggt". Den
bedömningen tar inte hänsyn till faktiska omständigheter som råder vilket är att
till fastigheten finns stall vilket möjliggör hästhållning. Enligt djurskyddslagen
ska häst normalt sett dagligen ges möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga
gångarter utomhus, gärna i rasthage eller beteshage. Eftersom det till
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fastigheten tillhör en relativt stor markyta i tomtstorlek mätt, är vi fria att
använda den helt eller delvis till rasthage. Vi kräver därför att kommunen i sitt
planprogram medräknar de skyddsavstånd som finns då området planläggs för
föreslagen bebyggelse då vi inte kan anse att det är juridiskt försvarbart att
frångå antagandet att häst fortsättningsvis kommer att hållas på fastigheten.


Laholms kommun uppger att de inte har antagit någon policy när det gäller
hästhållning i bostadsområden, men att det finns rekommendationer från
miljökontoret som rekommenderar ett skyddsavstånd på 500, 200, 100 och 50
meter beroende på omständigheter. Då det är kommunen som har tillsyn över
den största delen av miljö- och hälsoskydd innebär tillsynsansvaret bl.a. att
kommunen ska säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter. Som
tillsynsmyndighet måste kommunen se till att alla behandlas lika inför lagen.
För bara några år sedan var Laholms kommun mycket noga med att följa sina
rekommendationer avseende skyddsavstånd då en privat markägare ville stycka
av mark för etablering av bostadshus, ca ett 30-tal, i västra delen av kommunen.
Marken kan jämställas med östra Nybys avseende åkermark, utspridd
bebyggelse och några hästgårdar med befintliga fastigheter belägna nära. Vid
förhandsbesked lämnade kommunen synpunkter på att skyddsavstånd mellan
det planerade området och den hästgård som finns i närheten inte uppfylldes då
de nya bostäderna riskerade att komma för nära hästgården. Markägaren fick då
upprätta en ny ritning avseende tomtindelning så att rekommendationerna
avseende skyddsavstånd uppfylldes. Den nya tomtindelningen godkändes och
områdets tomter finns nu ute till försäljning. Heder åt kommunen att följa sin
egen verksamhets rekommendationer, men en fråga vi ställer oss är hur det
kommer sig att dessa rekommendationer ej ska följas avseende östra Nyby. Hur
kommer det sig att kommunen nu går ifrån sina egna rekommendationer och
krymper avstånden rejält? Till och med så rejält att en hästgård bedöms "att det
kommer att bli komplicerat att fortsätta bedriva djurhållning inom fastigheten
när programområdet är fullt utbyggt".



Enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) ska olägenheter och
hälsorisker beaktas vid planläggning och bygglovsgivning samt i tillsyns- och
anmälningsärenden. PBL ställer krav på att kommunen ska beakta hälsorisker
mot omgivningen från olika verksamheter (2 kap 5 § PBL). I 2 kap 9 § PBL
ställs krav på att i största möjligaste utsträckning undvika och/eller förebygga
olägenheter gentemot grannar i samband med planläggning eller vid prövning
av bygglov. Ett viktigt syfte med bygg och planläggning enligt PBL är att reda
ut och förebygga problem vid kommande bygglovsgivning och exploatering.
De bestämmelser som oftast aktualiseras i samband med olägenheter av
hästhållning finns i 9 kap 3 § MB, vilken handlar om miljöfarlig verksamhet. I
tredje paragrafen anges att med olägenhet för människors hälsa avses störning
som enligt medicinskt eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt
och som inte är ringa eller helt tillfälligt. Om klagomål uppkommer på grund
av närhet, till exempel problem med hästar för nära inpå bostadshus är det inte
ovanligt att tredje paragrafen åberopas med medicinska olägenheter som skäl.
Ide fall den klagande får rätt är det hästanläggningen som måste vidta åtgärder
även om den fanns där före bostadsområdet. Vi anser inte att kommunen har
upprättat det nu aktuella planförslaget med detta i beaktande då skyddsavstånd
ej har angivits.



Hantering avseende skyddsavstånd mellan hästhållning och bostadsbebyggelse
är ingen ny företeelse. Detta arbete har förekommit sedan lång tid tillbaka i
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landet. Flertalet myndigheter, organisationer och intresseorganisationer har
involverats. Bland annat diskuterades i Allergiutredning (SOU 1989:768)
behovet av skyddsavstånd mellan djurhållning och bostäder. Ett förslag som
lades fram var "att tillse att avståndet mellan bostads- och fritidsbebyggelse och
djurhållning respektive ridstigar i tätbebyggt område ej understiger 500 meter".
Socialstyrelsen rekommenderade i sitt informationsblad från 1991 ett
skyddsavstånd på 200 meter mellan hästhållning och bostäder. I ett nytt
meddelandeblad från 2004 anger Socialstyrelsen återigen att ett skyddsavstånd
på 200 meter kan vara rimligt med hänsyn till risk för olägenhet som lukt,
flugor, buller och allergirisk. Kommunförbundet lämnar faktablad 1994
avseende ridanläggningar och uppger att utifrån en samlad bedömning av risker
för lukt, allergen, insekter och skadedjur hävdas att det i planeringssituationen
för nybyggnad av hästanläggningar eller bostäder och förskolor med mera är
det klokt att utgå från ett skyddsavstånd på 500 meter och att det i alla fall inte
bör understiga 200 meter. Boverket gav ut allmänna råd " Bättre plats för
arbete, planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet"
(AR 1995:5) som togs i samarbete med bland annat Socialstyrelsen. I rapporten
angavs följande skyddsavstånd: ridanläggningar 500 meter, djurhållning i
lantbruk 500 meter. Boverket har efter 1995 tagit fram vägledning (Vägledning
för planering för och invid djurhållning, 2011). Vägledningen baseras på
kraven i Plan- och bygglagen, forskningsresultat, studier, praxis, annat
kunskapsunderlag samt att även rättsfall redovisas. I denna vägledning framgår
att bland annat djurhållning i allmänhet medför olika typer av påverkan på
omgivningen. De mest typiska störningarna eller olägenheter är lukt,
flugbildning, damning, höga ljud och buller, skarpt ljus vid ridbanor med mera.
I fråga om hästar tillkommer också en befarad hälsorisk vilken är risken av
spridning av allergen. Hästallergi kan ge mycket svåra symtom hos personer
som är överkänsliga. Forskning visar att drygt 30 % av Sveriges befolkning
lider av någon form av allergi och ca 7-10 % av befolkningen bedöms vara
allergiska mot häst. Att hantera hälsorisker som framför allt hästar kan ge
upphov till, det vill säga risken för allergenspridning och därmed risken för
påverkan på överkänsliga personer är svårt, varför det är de förhållande som
föranleder den mest strikta tillämpningen av bestämmelser.
Folkhälsomyndigheten förespråkar ett skyddsavstånd om 200 meter.


De allmänna råd och riktlinjer som omnämns har legat till grund för
kommuners, länsstyrelsers och domstolars beslut och prövningar såväl enligt
plan- och bygglagen och miljöbalken. För att ge vägledning i enskilda
planärenden har lokala tillämpningar av riktlinjer rörande hästhållning och
bebyggelse utvecklats på flera håll i landet, bland annat Länsstyrelsen Skåne
vilka Laholms kommun refererar till i sitt planprogram. Även kommuner som
Kalmar, Höör, Kävlinge, Malmö, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Partille,
Göteborg och Trollhättan för att nämna några som har upprättat
riktlinjer/rekommendationer/beslut avseende skyddsavstånd. Kalmar hänvisar
till skyddsavstånd om 100 meter avs. stall och 50 meter avs. hage. Höör,
Kävlinge och Malmö hänvisar till Länsstyrelsen i Skånes riktlinjer. Halmstad
hänvisar till skyddsavstånd om 200 meter avs. stall och 50 meter avs. hage.
Falkenberg hänvisar till skyddsavstånd om 100 meter avs. stall och 50 meter
avs. hage. Varberg hänvisar till skyddsavstånd om 200 meter avs. stall och 50
meter avs. hage. Partille hänvisar till skyddsavstånd om 500 meter men i
praktiken har 200 meter ofta kommit att bli skyddsavstånd mellan hästhållning
och bostäder. Göteborg hänvisar till skyddsavstånd om mellan 100-200 meter
avs. stall beroende på antal hästar. Trollhättan hänvisar till skyddsavstånd om
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100 meter avs. stall och 50 meter avs. hage. Skyddsavståndet ökas i takt med
antal hästar hos kommunerna.


I planprogrammet framgår att Laholms kommuns mål och visioner är "I
Laholm vill vi bli fler, bättre och starkare. Här förenas livskvalitet och tillväxt
för en hållbar utveckling" Finner inte att planprogrammet innehåller livskvalitet
och tillväxt för en hållbar utveckling avseende vissa villkor. Avseende
livskvalitet så finns det ingen sådan när i detta förslag rörande oss. Vi har
investerat pengar, tid och arbetskraft att införskaffa fastighet på landet, med
närhet till staden för att kunna uppnå livskvalitet genom att bland annat ha våra
hästar vid vårt boende. Det är ett medvetet val att investera tid, pengar och
arbete på detta och det är det som vi betecknar livskvalitet. Att ha tillgång till
vår livsstil och intressen i direkt anslutning till vårt boende som dessutom
erbjuder öppna landskap och djurhållning är livskvalitet enligt vår definition.
Finner det också diskriminerande att människor som ännu inte bor på området
ska erbjudas livskvalitet enligt planen medan vissa av oss som bor här ska bli
av med vår livskvalitet då vi inte kan behålla våra djur där vi och de bor. Den
karismatiska vackra öppna vidderna och jordbruket försvinner i och med att
man väljer att bygga flervåningshus söder om vår fastighet och flera andra
nuvarande och befintliga fastigheter.



För ett par år sedan fråntog sig kommunen ansvaret för underhåll och
snöröjning av vägen som leder till vår fastighet och ett flertal andra fastigheter
med motiveringen att vägen inte ingår i stadskartan för underhåll. Vi med flera
fick då själva ansvara för snöröjning etcetera. Hur tänker man nu, när denna
väg kommer leda till ytterligare fler fastigheter enligt de nya planförslaget? Vi
tycker att vi som alla andra skattebetalare i Laholms kommun ska få ta
likvärdig del av den inte bara när det är till kommunens fördel och vem säger
att kommunen bara kan ta vägen i anspråk igen? Dessutom lägger man enligt
det aktuella planförslaget en helt ny väg fram till vår fastighet som inte blir till
vår fördel istället för att använda den befintliga vägen som redan finns.



Att medvetet utesluta för en fastighet med nuvarande hästhållning är
ansvarslöst, skamligt och nonchalant av kommunen. Att medvetet bidra till att
boende på fastigheten inte har möjlighet att fortsätta med sitt medvetna val
avseende livsföring är maktmissbruk! Här har vi boende som har gjort ett aktivt
val då fastigheten införskaffades att ha hästar i sitt direkta boende vilket nu ej
kan vara aktuellt. Beaktansvärt är dock att kommunen antar att djurhållning
inom fastigheten kommer att bli komplicerat eftersom fastigheten inte är så stor
att den har egna betesmarker. Detta är ett antagande av kommunens företrädare
och inget annat. Stall finns på fastigheten vilket innebär att hästar kan hållas på
fastigheten. Tomten är möjlig att dela så att den även rymmer rasthage.
Betesmark kan användas hos intilliggande gård. Så att anta att fastigheten ej
kan rymma hästar är novist. Detta ställer krav på kommunen att se över sitt
planförslag då man har planerat förskoleverksamhet i nära anslutning till
fastigheten.



Återigen påtalar vi och kräver att kommunen ska beräkna och kartlägga
skyddsavstånd i det aktuella planförslaget så att korrekta bedömningar kan
göras och adekvata beslut kan fattas eftersom det är av yttersta vikt att väga in
ett skyddsavstånd. Således anser vi att det är kränkande att bara ta ifrån oss
vår livskvalitet genom att säga att det blir komplicerat för fastighet 3:48 att
32

bedriva fortsatt djurhållning.


Vi bifogar en planprogramskarta där vi ritat in ett förslag där hänsyn tas för
fastighet 3:48 att kunna finnas kvar med bibehållen livskvalitet.

Kommentar:
Se kommentar till yttrande Per Nilsson, Heléne Aronsson Lindquist och Christer
Lindquist.
Avståndet till förskolan gör det svårt att fortsatt bedriva hästhållning på fastigheten
Nyby 3:48. Mark som används idag till beteshage arrenderas och kommer att avslutas i
samband med att detaljplanen byggs ut. Beteshage på Nyby 3:35 kan användas men det
är cirka 15 meter mellan stall på fastigheten Nyby 3:48 och förskolan. För att hästar ska
kunna hållas på fastigheten behöver förskolan att flyttas för att uppnå minsta avstånd på
200 meter. Förskolans placering har utretts under framtagandet av planprogrammet.
Placeringen av förskolan beror på dess läge i mitten av bostadsområdet, förskolans
möjlighet att expandera österut samt dess läge i anslutning till befintlig väg. Tillstånd
krävs för att ha häst inom detaljplanelagt område, en ansökan om tillstånd behöver
lämnas in.

ÖVRIGA SYNPUNKTER
Inga övriga synpunkter har lämnats in.

SAMMANFATTNING
Planprogramkartan har inte ändrats sedan samrådet. Planprogrammets beskrivning har
uppdaterats vad gäller:
- plannumret för angränsande detaljplan samt att plan 01-86 har lagts till som
angränsande plan,
- rubriken ”NN22” har ändrats till ”Riksintresse för Naturvård (NN22)”,
- naturvärdesbedömningen,
- arkeologi,
- offentlig och kommersiell service,
- gatunät, baserat på Trafikverkets yttrande,
- gång-, cykel- och mopedtrafik (karta över ny cykelväg har bytts ut mot två kartor som
finns i den kommunala cykelplanen Cykelplan för Laholms kommun år 2015-2020,
Tyréns, 2016-03-15),
- kollektivtrafik, placering av busshållplats
- förorenad mark
- djurhållning
- farligt gods
- buller
- dagvatten
- vattenverksamhet
- gas
- förslaget att etappindela planområdet till två detaljplaner tas bort och ersätts med
förslaget att planlägga hela området i en detaljplan.
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NAMNLISTA
Det finns kvarstående anmärkningar från sakägare på planförslaget. Flera av synpunkterna
utreds först i detaljplaneskedet. Nedanstående sakägare har inte fullt ut fått sina synpunkter
tillgodosedda.
Sakägare (enl. fastighetsförteckning)
Fredrik Andersson (Nyby 3:37)
Kristina och Kjell Helgesson (Karusellen 5)
Viktor och Marica Stefansson (Nyby 4:3)
Lutz Müller och Christel Feldt (Nyby 3:34)
Per Nilsson (Nyby 3:39)
Dorothy Lindquist (Nyby 3:14)
Rolf och Rose-Marie Aronsson (Västra Mellby 8:14)
Heléne Aronsson Lindquist och Christer Lindquist (Nyby 3:35)
Carina Aronsson Potocki och Robert Potocki (Nyby 3:48)
Allmänhet
Några synpunkter från allmänheten har inte lämnats in.

LAHOLM 2017-02-24

Charlotta Hansson
Samhällsbyggnadschef

Sofie Frankzén
Planarkitekt
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BILAGOR

E.ON Gas Sverige AB – karta över distributionsledning för natur- och biogas samt
servisledningar in till byggnader
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Viktor och Marica Stefansson – karta över föreslagen vägdragning
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Aronsson Potocki och Potocki – karta över förslag till ändring av planprogram

37

Södra Hallands Kraft – karta över föreslagen placering av E-områden

38

Södra Hallands Kraft – karta över befintliga anläggningar

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.
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Kristina och Kjell Helgesson – karta över föreslagen gång- och cykelväg

40

Kristina och Kjell Helgesson – nybyggnadskarta över fastigheten Karusellen 5
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