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DETALJPLANEN  

PLANHANDLINGAR 

Till detaljplanen hör följande handlingar:  

≠ Planbeskrivning med genomförandebeskrivning  

≠ Plankarta med bestämmelser 

≠ Grundkarta, upprättad 2019-04-05, finns tillgänglig på samhällsbyggnadskontoret 

≠ Fastighetsförteckning, upprättad 2019-10-21, finns tillgänglig på 

samhällsbyggnadskontoret 

 

Planförslaget med bilagor och utredningar finns tillgängligt på Laholms kommuns 

hemsida, www.laholm.se / Bo, miljö & trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / 

Mellbystrand eller i tidningshörnan i stadshusets entré eller på 

Samhällsbyggnadskontoret, Humlegången 6, Laholm. 

PLANFÖRFARANDE 

Detaljplanen regleras genom plan- och bygglagen (2010:900). Boverkets allmänna 

råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, BFS 2014:5 DPB 1, har använts. 

Detaljplanen handläggs enligt standardförfarande. 

PLANPROCESS  

Samråd pågår från den 11 november till och med den 16 december 2019.  

KONTAKT  

Eventuella synpunkter ska skickas in skriftligen, med tydlig namnunderskrift och 

angiven fastighetsbeteckning, senast den 16 december 2019.  

 
Skicka dina synpunkter till:  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Laholms kommun 

312 80 Laholm 

 

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.laholm.se/
mailto:miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se
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VAD ÄR EN DETALJPLAN? 

VAD STYR EN DETALJPLAN?  

En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom 

kommunen, till exempel för bostäder, kontor, handel eller 

industri. Detaljplanen får även reglera placering, utformning, 

utförande med mera. En detaljplan består av en plankarta (denna 

är juridiskt bindande) och en plan- och genomförandebeskrivning 

som utförligare beskriver plankartans innehåll.  

PLAN- OCH BYGGLAGEN STÖDER PLANPROCESSEN 

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen (2010:900) 

och syftar till att pröva om ett givet förslag till markanvändning 

är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen 

vägas mot varandra.  

PLANFÖRFARANDET 

Planprocessen kan hanteras antingen med standardförfarande, 

utökat förfarande eller begränsat standardförfarande. 

Standardförfarande används när förslaget till detaljplan är 

förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 

granskningsyttrande, om det inte bedöms vara av betydande 

intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, samt då 

planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan. 

PLANPROCESSEN 

Den här detaljplanen hanteras med standardförfarande och 

genomgår kommunikationsstegen samråd och granskning innan 

detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Under samråd och 

granskning kan synpunkter lämna på samrådshandlingarna 

respektive granskningshandlingarna. En detaljplan kan 

överklagas av sakägare som har lämnat in synpunkter under 

antingen samrådstiden eller granskningstiden och som inte har 

fått sina synpunkter tillgodosedda när detaljplanen har reviderats, efter samråd eller 

granskningen. Överklagan kan göras under de tre veckor som går från beslutet att 

anta detaljplanen. När tre veckor gått från antagandebeslutet så vinner detaljplanen 

laga kraft och blir gällande. Därefter kan detaljplanen byggas ut och bygglov kan 

sökas.  
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PLANBESKRIVNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

Bakgrund   

Under 2012 togs Vision Mellbystrand, Fredblad Arkitekter, 2012-05-03 fram i syfte 

att ta tillvara Mellbystrands kvaliteter och skapa en identitet och enhetlig gestaltning 

för Mellbystrands centrum. Planområdet, som har nummer 1, har pekats ut i Vision 

Mellbystrand som ett område för bostäder så som radhus, parhus och kedjehus. En 

yta har även avsatts för parkeringsplatser.  

 

Den 7 maj 2012 § 74 beslutade kommunstyrelsens beredningsutskott att sju 

detaljplaner skulle tas fram i Mellbystrand centrum med bakgrund i Vision 

Mellbystrand. De sju detaljplanerna består av: 

 

1. Detaljplan för del av Åmot 2:4 som innefattar bostäder i form av radhus och 

kedjehus  

2. Detaljplan för Åmot 1:97 och 2:256 (lagakraftvunnen), fyra enbostadshus. 

3. Detaljplan för Åmot 2:217, 2:221 och del av 2:4 som innefattar bostäder i form 

av radhus och parhus (lagakraftvunnen), Fiskebyn. 

4. Planprogram för Mellbystrand centrum (pågående) som innefattar bostäder, 

kontor och centrumverksamheter 

5. Detaljplan för del av Åmot 1:97 som innefattar ett hotellområde (pågående) 

6. Detaljplan Åmot 1:51 som innefattar flerfamiljshus med möjlighet till 

centrumverksamhet i bottenplan, Kirunakolonin.  

7. Detaljplan för Västra Mellby 6:1 (pågående) som innefattar enbostadshus, 

kedjehus och radhus. 
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Syfte och huvuddrag 

Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostäder i form av radhus, parhus eller 

kedjehus för att kunna utöka utbudet av boendeformer i kustområdet. Delar av 

Marias väg och Birger Pers väg planläggs även för att övergå till kommunalt 

huvudmannaskap.  

PLANDATA  

Lägesbestämning  

Planområdet ligger strax nordost om Mellbystrand 

centrum och ligger i ett bostadskvarter som avgränsas 

av Birger Pers väg, Marias väg, Tångvägen och 

Kustvägen. Till havet är det lite drygt 600 meter, 

fågelvägen och in till Laholm centrum är det cirka 8 

kilometer, bilvägen. Sydväst om planområdet, 1,3 

kilometer bort, ligger Mellby center med butiker, Mc 

Donalds och en drivmedelsstation. 

Areal 

Området omfattar cirka 1,47 hektar.  

Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar följande fastigheter: 

  

 

 

 

 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Kommunens mål och vision 

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

en hållbar utveckling. 

 

Följande utvecklingsmål för Mellbystrand berör planområdet: 
• Tillkommande bebyggelse skall placeras och utformas med stor omsorg om 

ortens specifika förutsättningar och rumsliga kvaliteter. 

• Med hänsyn till bland annat riksintresset för friluftsliv bör blandningen mellan 

permanent- och fritidsboende bibehållas. Ett diversifierat utbud av 

boendeformer är önskvärt, exempelvis bostäder för unga eller äldre och olika 

upplåtelseformer. 

 

Fastighet Fastighetsägare 

Åmot 2:4 Åmot Fastigheter AB 

Mellby GA:5 Mellbystrands vägförening 

Åmot S:9 Laholm Åmot 2:2, 2:4 och 2:257 

Åmot 2:256 

Barbro Birgersson, Jan-Olof Birgersson,  

Britt-Inger Birgersson, Bo Birgersson,  

Bengt Birgersson 

Åmot 2:10 Gunilla Jarlfelt Nilsson och Anders Olsson 

Orienteringskarta, planområdets 
placering i Mellbystrand.  

Mellbystrand 

Planområdet 
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Bebyggelsen inom planområdet erbjuder en större blandning av bostadstyper, både vad 

gäller storlek och upplåtelseform. I Laholms kommun råder generellt bostadsbrist, särskilt 

vad gäller hyresrätter men även för radhus, kedjehus eller parhus. En större blandning av 

boendeformer kan bidra till en större blandning av människor med varierad ekonomisk 

bakgrund. Mellbystrand består främst av permanent- och fritidsbebyggelse i form av 

enbostadshus. På grund av områdets närhet till Mellbystrand centrum föreslås en byggelse 

om två våningar för att skapa en centrumliknande karaktär. 
 

• Närheten till havet och naturen attraherar turister. Strävan skall vara att kunna 

utveckla befintliga besöks- och upplevelsenäringar. 
• De gröna värdena är viktiga för Mellbystrands karaktär. 

• Framtida havsnivåhöjning och andra klimateffekter är viktiga att beakta, bl.a. 

med anledning av ökad erosion och försvårad dagvattenhantering. 
• Gång- och cykelleder bör tillskapas och förbättras. 

 
Cirka 30 % av planområdet planläggs som grönområde, som delvis används för att 
omhänderta dagvatten samt kunna erbjuda promenadstigar för rörelse och rekreation i 
området. Planområdet omfattas av riksintresset för friluftslivet och genom att promenadstigar 
anläggs kan området öppnas upp och tillgängliggöras för allmänhetens användande, vilket 
bidrar till rörelse och sociala möten. Det kan stärka befintliga besöks- och 
upplevelsenäringar när grönytan öppnas upp och tillgängliggörs allmänheten.  

 
• Trafikproblem och parkeringsproblem skall särskilt uppmärksammas. 

 

• Ortens läge och anknytning till väg E6 skapar goda förbindelser med 

storstadsregionerna i norr och söder samt bör också kunna användas för att 

stärka exponeringen av det lokala närings- och föreningslivet. 

 

Inom planområdet avsätts en yta för parkeringsplatser som ska kunna användas av både 

besökande till grönområdet men även av besökare till Mellbystrand, i planområdets närhet. 

Planens lokalisering, det vill säga med närhet till goda kommunikationer ger möjlighet till in- 

och utpendling. 

Planuppdrag 

I samband med att dokumentet Vision Mellbystrand togs fram beslutade 

kommunstyrelsens beredningsutskott att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag 

att upprätta sju detaljplaner för Mellbystrands centrum (2012-05-07 § 74). Den här 

detaljplanen är en av dem. 

 

Planområdet utformas i linje med Vision Mellbystrand, som togs fram för att 

utveckla Mellbystrand på ett enhetligt sätt. I visionen förslås området bebyggas, med 

andra boendeformer så som radhus, parhus och lägenheter, för att möjliggöra en 

rotation så att äldre kan flytta till mindre bostäder och småhus blir tillgängliga för 

barnfamiljer. Hela planområdet föreslås bebyggas med bostäder samt en 

parkeringsyta för cirka 30 p-platser. Detaljplanen föreslår att 70 % av området 

planläggs för bostäder (sammanbyggda bostäder i form av radhus, parhus eller 

kedjehus) och gata och 30 % kvarstår som grönområde. Ett område för p-platser 

avsätts. 

 

I och med de nya planförfaranden som trädde i kraft den 1 januari 2015 togs ett nytt 

beslut om att planlägga del av Åmot 2:4 för att uppföra bostadsbebyggelse i form av 

rad- eller kedjehus. Eftersom kommunen sedan det första planuppdraget även tagit 

fram en Grönområdesutredning med tillägg som ger andra förutsättningar för platsen 

som behöver tas hänsyn vid planläggning. Det nya planuppdraget specificerar 
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tydligare vilken bostadstyp som ska byggas och ligger på så vis i linje med 

grönområdesutredningens tillägg. 

Översiktliga planer 

Framtidsplan 2030 
Framtidsplan 2030 pekar ut planområdet som ett förädlingsområde som syftar till att 

utveckla Mellbystrand centrum med handel, kontor och bostäder med fokus på att 

stimulera småföretagare och överbrygga barriäreffekten av E6. För att öka 

näringsverksamheten och stärka service- och tjänstesektorn i hela orten föreslås 

detaljplaner ses över för att också medge icke störande verksamheter i liten skala i 

hemmet. Planområdet omfattas inte av utredningsområdet för havsnivåhöjning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fördjupad översiktsplan kusten 
En fördjupad översiktsplan för kusten håller på att tas fram. 

Detaljplaner och förordnanden  

Gällande detaljplan för planområdet är detaljplan 02-13 som antogs 17 mars 1959.  

Den gröna remsan som inom planområdet sträcker sig till Tångvägen är planlagd i 

detaljplan 02-101 som ett grönområde.  

 

Planområdet är i detaljplan 02-13 planlagd som natur. För omkringliggande 

bebyggelse gäller detaljplan 02-101 som reglerar bostadsbebyggelsen B2 till:  

Bostäder. Friliggande bostadshus i en våning med vindsinredning, ej källare. Endast 

en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad per tomt. Endast en 

lägenhet per tomt. Minsta tomtstorlek 900 kvm. Största sammanlagda byggnadsarea 

Förädlingsområde 

Utredningsområde för havsnivåhöjning 

Målpunkt 

Utbyggnadsområde: bostäder, service, kontor. Innan 2030. 

Föreslagen eller ombyggd väg 

Utbyggnadsområde: bostäder, service, kontor. Efter 2030.  

Grönstråk 

Utdrag ur Framtidsplan 2030, där planområdet anges som ett förädlingsområde.  
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per tomt är 250 kvm varav uthus eller annan gårdsbyggnad 55 kvm. Högsta 

byggnadshöjd för huvudbyggnad 3,5 m, uthus eller annan gårdsbyggnad 3 m. Högsta 

nockhöjd 6,5 m. De karaktärsdrag och värden hos vegetationen som beskrivits i 

planbeskrivningen, skall särskilt beaktas. På fastigheter som överstiger 1800 kvm får 

två huvudbyggnader uppföras om så prövas lämpligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunala beslut i övrigt 

Grönområdesutredning med Tillägg, 2015-12-15 
Planområdet omfattar ett grönområde som är utpekat som nr 17 i kommunens 

grönområdesutredning.  

 

Området berörs inte av Natura-2000, strandskydd, farligt gods eller åkermark. Vad 

gäller naturvärden har området klassats till 3, ytavrinning/översvämning till klass 1 

samt rekreationsvärden till klass 2. Grönområden som har getts klass 1 i minst en 

kategori har efter en sammanställd klassificering även getts klass 1.  

 

Grönområden av klass 1 bedöms inte lämpliga att förändra utan anses mycket viktiga 

att bevara. Områden som getts klass 2 anses viktiga att bevara men kan helt eller 

delvis ändras efter att kompletterade utredningar har tagits fram. Klass 3 bedöms som 

lämpliga att förändra. 

 

I tillägget konstateras att vissa delar av planområdet kan bebyggas om 

dagvattenhanteringen löses för resterande delar. Bedömningen grundar sig i att 

området är utpekat i översiktsplanen som ett förädlingsområde, områdets värde för 

rekreation bedöms som begränsad i och med dess anslutning till Birger Pers väg, som 

är en vältrafikerad väg till stranden. 

 

Lösning för omhändertagande av dagvatten behöver tas fram innan området bebyggs. 

Det västra området lämpar sig bäst för omhändertagande av dagvatten.  Området är 

mycket viktigt för dagvattenhantering. Översvämningsområden med vattendjup > 0,5 

meter uppstår.  

 

Om området röjs kan grönområdet bli en viktig rekreationsled mellan grönområden.. 

Vid exploatering bör hänsyn tas till de befintliga stigarna samt att både ett 

nordsydligt och nordvästligt stråk bör bevaras. 

Grönområdesutredningens tillägg pekar ut 4 riktlinjer för hur och till vad marken 

ska användas när grönytan tas i anspråk: Kommunala mål för samhällsbyggande 

och boende, Utvecklingsstrategier enligt Framtidsplan 2030, Riktlinjer för ändrad 

markanvändning samt Sammanhängande grönstråk.  

 

Detaljplan nr 02-13 Detaljplan 02-101 
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Kommunala mål för samhällsbyggande och boende 

Vad gäller inriktningsmål för samhällsbyggnad innefattar att en aktiv och långsiktig 

samhällsbyggnad ska garantera en levande landsbygd, en förtätning av Laholms tätort och 

en utveckling av kustområdet. Samhällsbyggnaden ska bidra till en hållbar tillväxt. 

Attraktiva och efterfrågade områden ska prioriteras. Resultatmål 1 innefattar att skapa 

förutsättningar för nybyggnation för näringsliv och bostäder med olika boendeformer och 

upplåtelseformer med särskilt fokus på unga familjer. Resultatmål 2 innefattar att byggklar 

mark för bostäder och näringsliv ska finnas i de områden som efterfrågas. Vad gäller 

inriktningsmål för boende ska den goda och gemytliga livsmiljön tas vara på. Den offentliga 

miljön ska utvecklas och vårdas så att den är attraktiv, tillgänglig och känns trygg och säker 

att vistas i. Kommunen ska erbjuda attraktiva och differentierade boendeformer som 

attraherar så väl befintliga som nya invånare. Antalet invånare ska öka till 30 000 invånare 

år 2040. 

 

Riktlinjer för ändrad markanvändning 

Idag inrymmer Laholms kustområde främst fritidshus och permanenta enbostadshus. Viss 

grundläggande samhällsservice så som skola och förskola finns. För att genomföra de 

övergripande målen enligt ovan krävs en rad åtgärder. En är att öka utbudet av 

boendeformer genom att uppföra flerbostadshus, som exempelvis erbjuder möjligheter för 

äldre att sälja sina hus men ändå bo kvar i kustområdet. En utveckling är såväl kommersiell 

och offentlig service erfordras likaså.  

 

Nedan redogörs ett antal riktlinjer för hur kommunen såväl som exploatörer och 

fastighetsägare bör tänka kring i anspråkstagandet av grönområden som givits klass 3 i 

denna grönområdesutredning:  

-Grönområdet kan tas i anspråk för samhällsservice som exempelvis förskola, skola, 

idrottsanläggning, äldreservice eller motsvarande, 

-Grönområdet kan ges ny användning som servicepunkt för att stärka besöksnäringen, 

-Området utvecklas för det rörliga friluftslivets behov enligt riksintresset för detta som gäller 

hela kustområdet, 

-En fortsatt balans mellan boende och turism bör eftersträvas, 

-Området används för en förtätad bebyggelse i syfte att utveckla bostadsmöjligheterna för 

bland annat äldre, barnfamiljer och ungdomar i kustområdet, 

-En omvandling till bebyggelse som rymmer både boende och egenföretagande är 

prioriterat, 

-Området planeras som servicepunkt för boende som exempelvis affär, friskvårdsanläggning 

eller vårdanläggning, 

-Det bör beaktas huruvida en mindre exploatering av ett lågprioriterat grönområde genom 

exploateringsavtal kan finansiera en upprustning av andra grönområden samt vägar inom 

samma fastighet. 

-Vissa grönområden närmast stranden kan användas som ytor för 

dagvattenomhändertagande vid kraftig nederbörd. 

 

Dessa riktlinjer ska följas innan ett ställningstagande görs till förmån för traditionella 

enbostadshus och privatägda fritidshus. 

 

Planläggningen bidrar till att fler bostäder i Mellbystrand, med andra 

upplåtelseformer än enbostadshus, byggs. Bostadstypen bidrar till att yngre 

pensionärer kan byta från enbostadshus till ett mindre boende, och på så vis frigöra 

enbostadshus till förmån för barnfamiljer. 

Klimatanpassningsplan, 2015-02-24 
Av klimatanpassningsplanen framkommer att lägsta nivå för färdigt golv för ny 

bebyggelse ska vara minst + 4,5 meter över havet. Marknivån inom planområdet 

ligger på mellan 6 – 8 meter över havet.  
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Ytavrinningsplan, DHI, 2013-11-29 
Vattenansamling kan ske i de västra delarna av planområdet, se kartbild på nästa 

sida. Flödesriktning för vatten går från det nordöstra hörnet av planområdet. 

Grönområden har en viktig funktion för omhändertagande av vatten, bland annat som 

tillfälliga översvämningsytor. I rapporten har grönytornas betydelse för 

översvämningssituationen klassificerats. Planområdet har getts klassificeringen 

mycket viktig, vilket innebär att grönområdet inte anses lämpligt att förändra utan är 

mycket viktigt att bevara. Den nya bebyggelsens effekt på dagvattensituationen kan 

minskas genom att man satsar på lokala lösningar så som lokal fördröjning på 

fastigheten, lokala infiltrationsytor eller svackdiken. Ny bebyggelse bör läggas där 

marken är högre. Flera fördelar finns med öppna dagvattensystem jämfört med 

dagattensystem under mark. De fördröjer avrinningen nära källan, har ett 

avrinningsmönster som påminner om den naturliga avrinningen, har ett mer utjämnat 

flöde med lägre flödestopper, samt har en renande effekt på dagvattnet, jämfört med 

dagvattensystem under mark. Dessutom kan de ge ett estetiskt mervärde för 

omgivningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikutredning Mellbystrand, Norconsult, 2018-02-28 
Trafikutredningen syftar till att kartlägga och beräkna trafikalstringen till följd av 

planerad exploatering för sju områden samt övrig planerad exploatering i 

Mellbystrand och Laholm tätort. Kapacitetsberäkningar har utförts för 

fyrvägskorsningen vid Hässleholmsvägen/E6:ans västra avfart och några alternativ 

till förbättringsåtgärder har tagits fram och presenterats. I rapporten bedöms att en 

cirkulationsplats med en separerat högersvängsfält som det bästa alternativet till att 

förbättra framkomligheten, vid avfarten från E6 och ut till Hässleholmsvägen. 

Program för planområdet 

Planprogram för området har inte tagits fram då planförslaget är förenligt med 

översiktsplanens intentioner. Vision Mellbystrand har dock tagits fram för att 

enhetligt se över Mellbystrands utveckling, genom sju olika detaljplaner. 

Riksintresse 

De riksintressen som omfattar planområdet är riksintresse för friluftsliv, rörligt 

friluftsliv, högexploaterad kust och totalförsvar. 

Friluftsliv (MB 3 kap 6§) och rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2§) 
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv eftersom det ingår i 

Laholmsbukten FN 14. Området har stora friluftsvärden på grund av dess särskilda 

Ytavrinning för planområdet och dess 
omgivning. Maximala översvämningsdjup 
och huvudsakliga flödesvägar (svarta 
pilar). 

Ytavrinning för planområdet och dess 
omgivning. Maximala översvämningsdjup då 
marken är vattenmättad vid regnets start. 
Svart linje markerar utbyggnadsområde.  
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natur- och kulturkvaliteter samt att det är tillgängligt för allmänheten. I Laholms 

kommun finns två utpekade områden som omfattas av riksintresse för friluftsliv 

(Laholmsbukten FN14 och Hallandsås FN15).  

 

Laholmsbukten innefattar en kuststräcka med en av landets längsta sammanhängande 

sandstränder, ställvis med mycket höga dyner som även är vetenskapligt intressanta. 

Hela kuststräckan, som är lättillgänglig, har ett etablerat friluftsutnyttjande med stor 

besöksfrekvens. Området har goda förutsättningar för bad, windsurfing, båtsport och 

fritidsfiske. Igenväxning, föroreningar i vattnet samt parkering och anläggningar 

inom känsliga naturområden hotar att förstöra områdets friluftsvärden. Kommunens 

ställningstagande är att det inom områdena inte får tillkomma anläggningar som kan 

ha en betydande påverkan på områdenas värden. För Laholmsbukten behöver viss 

försiktighet råda så att slitage från besöksströmmar inte påverkar områdets 

naturvärde negativt. Igenväxning är generellt ett större problem. 

 

Enligt bestämmelserna för riksintresset för rörligt friluftsliv ska turismens och 

friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid en 

bedömning av exploateringen. 

 

En utbyggnad av planområdet medverkar till att grönområdet som i sig gynnar 

friluftsliv delvis kommer att försvinna, men en utbyggnad kan samtidigt medföra att 

den grönyta som blir kvar görs mer lättillgänglig och bättre utformad till en social 

mötesplats, genom utbyggnaden av rörelsestråk. Det bidrar till att motverka att 

grönytan växer igen och blir svårtillgänglig och kan på så vis bättre tillmötesgå 

riksintresset som friluftsliv och rörligt friluftsliv. Inom planområdet finns idag en 

liten stig i de nordöstliga delarna, i övrigt är grönområden otillgängligt och 

igenvuxet. Planläggningen bidrar till att en gångstig anläggs genom grönområdet, 

med sträckning mellan Birger Pers väg, Tångvägen och Marias väg samt till den nya 

väg som uppförs genom planläggningen, inom planområdet. Detta bidrar till att dessa 

riksintressen kan stärkas. 

Högexploaterad kust (MB 4 kap 4§) 
Planområdet omfattas av riksintresset för högexploaterad kust vilket innebär att 

fritidsbebyggelse endast för komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig 

bebyggelse. Planområdet bedöms inte påverka detta intresse negativt då detaljplanen 

syftar till att möjliggöra för permanent bebyggelse. 

Totalförsvar (MB 3 kap 9§) 
Planområdet ligger inom Försvarsmaktens influensområde för väderradar. 

Väderradarn är placerad i Ängelholm. Riksintresset avser planläggning av höga 

byggnadsobjekt så som master och vindkraftverk, och innebär ett särskilt behov av 

hinderfrihet inom ett område på 20 kilometer från väderradarn. Ny bebyggelse 

planläggs till en högsta nockhöjd om 8 meter över havet, vilket inte påverkar 

riksintresset för totalförsvar. Vid konflikt med andra riksintressen ska 

försvarsintresset ges företräde. 

Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 

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

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

eller alternativt med en beskrivande text och omfattas av ett tidskrav då normerna ska 
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vara uppfyllda. Idag finns miljökvalitetsnormer för vatten, luft, fisk- och 

musselvatten samt omgivningsbuller.  

Luft 
Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i tätorter. 

Riktvärden finns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, kolmonoxid, bensen 

samt PM 10 (partiklar i utomhusluft). 

Laholms kommun har 2018 låtit genomföra en inledande kartläggning av luftkvalitén 

i kommunen. Kartläggningen som genomfördes av SMHI som använde 

Ängelholmsvägen (väg 585), sträckan mellan cirkulationsplatserna för väg 24 och 

530, för beräkningar av luftkvaliteten. Vid tidpunkten beräknas sträckan trafikeras 

med 11 300 fordon per dygn. Vägen omges av bebyggelse vilket innebär att 

gatumiljön är mindre välventilerad eftersom bebyggelsen sluter om gatumiljön. På 

grund av det anses platsen ha mindre goda förutsättningar för en god luftkvalité. 

Haltberäkningar har utförts för NO2 och PM10 med modellsystemet SIMAIR-väg. 

Resultatet visade att NO2 och PM10 klarar riktvärdena för miljökvalitetsnormer och 

dess utvärderingströsklar (Beräkningar av NO2 och PM10 får därför anses tillfyllest 

för att kontrollera uppfyllandet av MKN och utvärderingströsklar, SMHI, 2018-05-

31, sidan 7). 

 

En trafikmätning utfördes utmed Birger Pers väg, i höjd med planområdet, sommaren 

2019. Trafikflödet uppmättes till ett medelvärde på 1000 fordon per dygn. Trafiken 

som passerar utmed planområdet är betydligt lägre än den som passerar utmed 

Ängelholmsvägen, därmed bedöms inte luftkvaliteten utmed Birger Pers väg vara 

sämre än vad den är utmed Ängelholmsvägen. Det aktuella planområdet riskerar 

därmed inte att överskrida miljökvalitetsnormen för luft idag och bedöms inte riskera 

att överskrida normen ifall planen genomförs, eftersom den tillkommande trafik som 

planförslaget medför är så pass liten att miljökvalitetsnormen för luft inte bedöms 

överstigas. Planområdet omges av bostadskvarter, så planområdet påverkas inte av 

djurhållning, industri eller andra verksamheter som kan alstra lukt eller som kan 

försämra luftkvaliteten. Någon sådan anläggning planeras heller inte att byggas inom 

planområdet, eller i dess närhet.  

Buller 
Kommuner med mer än 100 000 invånare omfattas av miljökvalitetsnormen för 

omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. 

Normen syftar till att eftersträva att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter 

på människors hälsa. Laholms kommun omfattas inte av denna miljökvalitetsnorm.   

 

Den nya bebyggelsen kommer i liten grad att alstra mer trafik och kommer i liten 

utsträckning att medföra buller från angörande trafik. Bostäderna kommer att till viss 

del utsättas för buller från trafik utmed Birger Pers väg. Detta säkerställs i 

detaljplanen. Läs mer om buller och vibrationer på sidan 25.  

Vatten 
Planområdet berörs av miljökvalitetsnormer för vattendragen Laholmsbukten 

(SE563330-124600) samt för grundvattnet i Mellbystrand.  

Den ekologiska statusen för Laholmsbukten har bedömts som måttlig medan den 

kemiska statusen bedöms som inte tillfredsställd. År 2009 klassificerades kustvattnet 

i Laholmsbukten ha otillfredsställande ekologisk status. Laholmsbuktens senaste 

ekologiska statusklassning är ”måttlig” och beräknas ej uppnå god status till 

tidsfristen år 2021 på grund av den totala tillförseln av näringsämnen från utsjön, 

istället bedöms Laholmsbukten nå god ekologisk status först 2027. Data från 



14 

 

provtagningar visar att det är den måttliga statusen på bottenfaunan som drar ner 

statusen. Den kemiska statusen ”uppnår ej god” med avseende till den höga 

kvicksilverhalten i fisk samt på polybromerade difenyletar (PBDE). PBDE är en 

industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel i bland annat textil, 

möbler, plastprodukter, elektroniska produkter och byggnadsmaterial.  

 

Vad gäller grundvattenförekomsten så har anses den som god båda vad gäller den 

kvantitativa och den kemiska statusen. Miljökvalitetsnormen för grundvatten 

uppfylls inom området då det har god kemisk och kvantitativ status. Tidigare 

omfattades Mellbystrands grundvatten av en större sammanhängande 

grundvattenförekomst som omfattade större delen av kommunen. Denna har nu 

delats upp i flera vattenförekomster och nu bedöms grundvattnet i området för 

Mellbystrand. På grund av detta har Mellbystrand ingen egen miljökvalitetsnorm i 

dagsläget utan den norm som får användas är den tidigare som tillhörde det större 

området. Miljökvalitetsnormerna innebär att grundvattnet ska uppnå god kemisk 

status (med undantag från utsläpp i form av nitrat) och god kvantitativ status till år 

2021.  

BEHOVSBEDÖMNING 

Kommunen ska genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram 

som kan medföra betydande miljöpåverkan (Plan- och Bygglagen (2010:900) 4 kap. 

§ 34 och Miljöbalken (1998:808) 6 kap. § 11). Det första steget i miljöbedömningen 

är att upprätta en behovsbedömning som är en checklista där planens miljöpåverkan 

undersöks och värderas. Här uppmärksammas såväl positiv som negativ 

miljöpåverkan. Om behovsbedömningen visar på att planen medför en betydande 

negativ miljöpåverkan, så ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Behovsbedömningen finns tillgänglig på samhällsbyggnadskontoret. 

Ställningstagande för miljökonsekvensbeskrivning 

Planförslaget bedöms inte medföra betydande negativ miljöpåverkan och en 

miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.  

Måluppfyllelse 

 

Begränsad miljöpåverkan 

Produktion av bostäder medför en viss klimatpåverkan, när materialet utvinns. Att 

förtäta redan utbyggda bostadsområden bidrar till att ny infrastruktur inte behöver 

byggas ut vilket är mer markeffektivt. 
 

Frisk luft 

Uppförandet av bostäder kommer att medföra en ökad trafikalstring till och från 

planområdet, vilket bidrar till ökade utsläpp av koldioxid. Dock ligger planområdet 

nära busshållplats och det finns bra gång- och cykelvägar, dels genom Mellbystrand 

och Skummesslövsstrand (Kattegattleden) men också från planområdet och in till 

Laholms centrala delar. Antalet bostäder är så pass få att den trafikalstring som 

planområdet medger inte bedöms vara så pass omfattande att miljömålet för frisk luft 

motverkas. 

 

Bara naturlig försurning 

Tillkommande trafik bedöms inte vara av sådan omfattning att den bidrar till stora 

andelar föroreningar. 
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Säker strålmiljö 

Marken i Laholms kommun är generellt klassad som lågradonmark och planområdet 

bedöms inte medföra risk för förhöjda radonhalter. Luften i mark har dock alltid så 

hög radonhalt att halten inomhus kan bli för hög. Lufttrycket inomhus är ofta lägre 

än utomhus och det är vanligt att radonhaltigjordluft sugs in i byggnader om 

byggnaden inte är radonskyddad eller radonsäker. Detta hanteras i bygglovsskedet. 

 
Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans och levande kust 

och skärgård 

Att grönområdet bebyggs med bostäder och får en ökad hårdgjord yta bidar till ett 

ökat tryck på befintliga dagvattenledningar eftersom grönområdet får en försämrad 

förmåga att samla upp och fördröja dagvatten. Om området översvämmas kan det få 

konsekvenser på grundvattnet utifall att förorenade områden översvämmas och 

sprider föroreningarna samt att spillvattenledningar kan överbelastas och kan komma 

att breddas, det vill säga att orenade vatten späds ut med dagvatten och grundvatten 

som inte får plats i systemet och rinner över. Byggnader kan även svämmas över.  

 

Planområdet ligger cirka 600 meter från strandlinjen och är en del i kustområdet. Hur 

området planläggs kommer att påverka utvecklingen av kusten. Planområdet ingår i 

Vision Mellbystrand som syftar till att enhetligt se över utvecklingen av 

Mellbystrand genom sju olika detaljplaner. Tillsammans bidrar de till fler bostäder 

och centrumverksamheter i Mellbystrand. 

 

God bebyggd miljö 

Platsens närhet till kommunikationer så som busshållplats och E6 samt 

servicepunkter så som närlivs, strandhotellet, restauranger, det vill säga att området 

ligger i anslutning till Mellbystrand centrum utgör en god bebyggd miljö. I dess 

närhet finns även flertalet byggnader med kulturhistoriskt värde som utgör en 

identitet i området. Trots att en del grönområden har och tas i anspråk för ny 

bebyggelse finns det goda möjligheter för rekreation och friluftsliv. Närheten till 

strandmiljöer och att Mellbystrand centrum håller på att utvecklas utgör även goda 

förutsättningar för en trivsam boendemiljö. Dock kvarstår att parkeringsfrågan samt 

dagvattenfrågan utreds på ett bra sätt i planarbetet. Eventuell bullerproblematik 

kommer att utredas och hanteras inom planarbetet. 

 

Ett rikt växt- och djurliv 

Spridningsvägar för djur och växter påverkas negativt genom att planområdet delvis 

bebyggs med bostäder vilket bidrar till att miljömålet för ett rikt växt- och djurliv 

motverkas. Detta grönområde utgör inte en del i de sammanhängande grönområdena 

som sträcker sig så gott som genom hela kusten, utan är ett fristående grönområde, 

som lämpar sig bättre för friluftsliv och rekreation. Tomter, trädgårdar motverkar inte 

för djur och växter utan är en plats där djur och växter kan trivas. Grönområdet 

kommer inte att bebyggas helt utan en del av området kommer fortsättningsvis vara 

grönyta. 

 

Lokala miljömål  

När man förtätar ett redan exploaterat område använder man en redan utbyggd 

infrastruktur vilket motsvarar en hållbar resursanvändning samt en hållbar 

användning av natur- och vattenresurser - i jämförelse med att exploatera ett nytt 

område. 



16 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Natur 

Mark och vegetation 
Planområdet består idag av ett grönområde och utgör en viktig funktion för bland 

annat friluftsliv, rekreation och turism. Det är dock till stora delar igenvuxet och 

otillgängligt. Utmed den östra och norra delen sträcker sig en upptrampad stig. Den 

nordvästra delen av planområdet är blöt och kan stå med vatten, vilket kan påverka 

val av grundsättning för den nya bebyggelsen. 

 

Området är relativt flackt med en markhöjning på två meter mellan den västra och 

östra plangränsen. Vid den västra plangränsen är marknivån 7 meter över havet, 

österut mot den östra plangränsen ändras marknivån till 6 meter, 7 meter, 8 meter 

och utmed den östra plangränsen är marknivån 9 meter över havet. 

 

Planområdet berörs inte av Natura-2000, strandskydd, farligt gods eller åkermark. 

Planområdets berör natur- och rekreationsvärden. Naturvärden har klassats till 3 

(mindre betydelsefulla naturvärden), och rekreationsvärden till klass 2 

(betydelsefulla rekreationsvärden). Planområdet omfattas inte heller av naturreservat, 

naturvård, naturminne, biotopskydd, nyckelbiotoper, vattenskydd, strandskydd eller 

jordbruk. Det finns inga kända rödlistade arter inom planområdet. 

 

Om området röjs kan grönområdet bli en viktig rekreationsled mellan grönområden. 

Områdets värde för rekreation bedöms som begränsad med hänsyn till att 

grönområdet avgränsas av Birger Pers väg. Vid exploatering bör hänsyn tas till de 

befintliga stigarna samt att både ett nordsydligt och nordvästligt stråk bör bevaras. 

I närheten ligger även andra områden för rekreation och friluftsliv, därmed bör 

grönområdet efter planläggning även knytas samman med övriga 

grönområden/grönstråk och i sig inneha passage för rörelse igenom planområdet. En 

tennisbana finns cirka 250 meter från planområdet. Även olika aktiviteter som 

minigolfbana och poolområde finns, dock cirka 1,5 km från området. Mellbystrand 

centrum är under utveckling. 

 

Ekar, tallar, björkar, nässlor, någon form av sjögräs, nyponbuske, fibblor och fjärilar 

har hittats inom planområdet, se nästa sida. Det västra planområdet består av en 

skogsdunge i form av björksly som beblandar sig med någon form av sjögräs. 

Vintertid kan denna del stå med vatten. Det västra området lämpar sig därför väl med 

omhändertagande av dagvatten. Grönremsan som bildar en passage mellan 

grönområdet och Tångvägen är idag relativt igenvuxen med flera större träd.  

 

Cirka 30 % av grönområdet kommer planläggas som NATUR, vilket är cirka 4000 

kvadratmeter. Inom naturmarken, utmed den västra plangränsen kommer dagvatten 

omhändertas, genom ett dagvattenmagasin samt genom att ett dike uppförs mellan 

kvartersmark och planlagd parkeringsplats. På grund av områdets viktiga funktion 

för att omhänderta dagvatten bör inte gångstig eller naturmark hårdgöras. 

Bestämmelsen gång sätts ut med krav på att en gångväg ska anläggas mellan Birger 

Pers väg, Tångvägen, ny planlagd väg samt Marias väg. Inom naturmarken, utmed 

den västra plangränsen kommer dagvatten omhändertas, läs mer under kapitlet 

Dagvatten. 
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Geotekniska förhållanden 
Geoteknisk utredning har inte tagits fram för planområdet. Östra halvan av 

planområdet har ett underliggande jordartslager av postglacial sand och grus. Det 

grundläggande jordartslaget består av flygsand.   

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Skulle fornlämningar 

påträffas ska eventuella markarbeten så som schaktning med mera omedelbart 

avbrytas och länsstyrelsen ska kontaktas. 
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Teckenförklaring: 
 

1. Stor tall 

2. Stor ek 

3. Björk och tall 

4. Ek 

5. Ek 

6. Ek 

7. Nässlor 

8. Stor tall 

9. Ek 

10. Björk och tall 

11. Nyponbuske 

12. Tallar 

13. Tallar 

14. Björkdunge 

Streckad linje motsvarar inventeringsområde för planområdets 
naturvärden.  
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Bebyggelseområden      

Bebyggelse utanför planområdet 
Mellbystrand etablerades i början av 1900-talet för att användas som badort. Under 

1920-talet byggdes många fritidshus och under 1970-talet även en del permanent-

boenden. Idag utgör cirka 60 % av bostäderna i Mellbystrand fritidsbebyggelse och 

cirka 40 % permanentboende. Mellbystrand är ett attraktivt område att bo i, med 

närhet till kommunikationer, service samt blåa och gröna miljöer. 

 

Planområdet saknar bebyggelse. Den omkringliggande bebyggelsen består av 

enbostadshus, både permanentboende och fritidsbebyggelse. Fasadmaterialet består 

av stående träpanel i olika färger eller tegel i rött, vitt eller gult. Den senast tillkomna 

bebyggelsen består av vitputsad fasad med röda tegeltak, se bland annat Fiskebyn 

samt Lundströms bodar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnader som finns i närheten av planområdet. 
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Ny bebyggelse 
För att upprätta en mångfald av olika bostadstyper och på så vis kunna locka 

människor i olika åldrar och med olika ekonomiska bakgrund behöver bostäder med 

olika upplåtelseformer samt olika storlekar på bostad kunna erbjudas. 

Planläggningen erbjuder en mindre boendeform som möjliggör för äldre att kunna 

flytta från sina enbostadshus så att de blir tillgängliga för barnfamiljer. 

 

Bebyggelsen inom planområdet är reglerad till användningen BOSTÄDER 

sammanbyggda hus i form av antingen radhus, parhus eller kedjehus. Kvartersmark 

BOSTÄDER uppgår till en yta om cirka 7000 kvadratmeter. Av den utgör cirka 4000 

kvadratmeter mark som inte är reglerad med prickad mark, det vill säga mark som 

inte får förses med byggnad.  

 

Byggnader inom kvartersmark BOSTÄDER är genom prickad mark reglerade till att 

inte ligga närmre allmän platsmark NATUR än 4 meter samt inte närmre än 6 meter 

till allmän platsmark GATA. Detta på grund av underhåll av fasad samt att minst en 

bil ska kunna ställas upp utmed uppfarten. Bestämmelsen p1 anger att 

huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns där dessa inte är 

sammanbyggda. 

 

Användningen har reglerats till en största och minsta fastighetsstorlek, på 200 till 500 

kvadratmeter, se planbestämmelse d1 och d2 i plankartan. För två av 

användningsytorna, den norra och västra kvartersmarken för bostäder, gäller 

följande: en hörntomt kommer att ha prickad mark längs med tre fastigheter, medan 

en tomt i mitten av användningsytan kommer ha prickad mark utmed två sidor. Den 

minsta fastighetsstorleken, på 200 kvadratmeter, för en tomt i mitten, kommer få en 

byggbar yta om 120 kvadratmeter. En hörntomt om 200 kvadratmeter skulle enbart 

ge en byggbar markyta om 30 kvadratmeter. Medan en hörntomt om 500 

kvadratmeter skulle ge en byggbar markyta om 210 kvadratmeter. En tomt i mitten 

på 500 kvadratmeter, med prickad mark utmed två sidor, kommer få en byggbar yta 

om 300 kvadratmeter. Kvartersmarken för bostäder i planområdets sydöstra hörn har 

andra mått, med en större flexibilitet över utformning av fastighetsgränser. Hur 

fastigheterna kommer att utformas, vilken storleksordning de kommer att få, beror på 

vilken hustyp som fastighetsägaren väljer att använda. Fastighetsindelningen görs 

först efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Att fastighetsstorleken regleras 

innebär att det blir enskilt ägande för varje tomt. 

 

Bebyggelsen är reglerad till en högsta nockhöjd om + 8,0 meter över havet, vilket 

tillåter att bostadshusen blir 2 våningar höga. Omkringliggande bebyggelse är enligt 

detaljplan (lagakraftvunnen 2011-05-26) reglerad till en högsta nockhöjd om 6,5 

meter. Mellbystrand centrum ligger enbart 200 meter väster om planområdet där det 

planläggs för ny bebyggelse, dels ett hotell, dels flerbostadshus samt bostäder med 

centrumverksamhet. Samrådsförslaget för flerbostadshusen, detaljplan Åmot 1:51, 

tillåter bebyggelse till upp mot 3 våningar och godkänt planprogram för 

Mellbystrand centrum föreslår bebyggelse till upp mot 4 våningar. Hotellet kommer 

enligt samrådsförslaget ha en nockhöjd om upp till 25,5 meter.  

 

Planområdets nockhöjd tillåts bli 1,5 meter högre än omkringliggande bostadskvarter 

men blir lägre än ”centrumbebyggelsen”. Den tillåtna bebyggelsehöjden inom 

planområdet skapar en mjuk övergång till de högre byggnadshöjderna i 

centrumområdet. På grund av områdets känslighet för vattenansamling, i de västra 
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delarna av planområdet, så placeras kvartersmarken i de östra delarna av 

planområdet. Källare tillåts inte, b1 –
 källare får inte finnas. 

 
Bostadshusens takvinkel är reglerad till mellan 25-45 grader, dels för att inte tillåta 

alltför platta tak. Spannet på 10 grader är satt för att det ska finnas en viss flexibilitet 

till val av hustyp hos den som väljer att bygga i området. Bebyggelsen inom 

planområdet kommer att skilja sig från omkringliggande bebyggelse i utformning 

eftersom det inom planområdet enbart tillåts sammanbyggda hus i form av radhus, 

parhus eller kedjehus. Omkringliggande bebyggelse utgör främst enbostadshus i en 

eller två plan, med varierad takvinkel. 

 

Kvartersmark har utformats med hänsyn till tomternas läge med uteplats i väster och 

söder, i den utsträckning som det går. 

 

Utfartsförbud är satt utmed Birger Pers väg vilket styr att in- och utfarter för 

tomterna sker till ny planlagd väg samt Marias väg. 

 

En transformatorstation om cirka 3,4 x 3,5 meter kommer uppföras inom planlagt E-

område, i planområdets sydvästra del. E-området är 14x14 meter.  

 

Illustrationsskisserna nedan syftar till att ge en känsla för hur området kan komma att 

bebyggas men hur tomterna fördelas och utformas samt val av hustyper hanteras 

först efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. I den vänstra skissen används husen 

inom kvarteret Fiskebyn, cirka 300 meter väster om planområdet. I den högre skissen 

illustreras en byggnad som är 14,3 meter lång och 6,7 meter bred tillsammans med 

en sammanbyggd carport.  
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Utrymningsmöjligheter 
Byggnader inom planområdet har placerats utifrån de riktlinjer som finns i 

Räddningstjänstens åtkomlighet, 2006-04-06, ändrad 2015-02-18. Planlagd 

bebyggelse uppfyller de höjder som krävs för att räddningstjänsten ska kunna 

använda sig av antingen stegutrustning eller ett höjdfordon om en olycka inträffar.  

 

Avståndet mellan räddningstjänstens uppställningsplats och angreppspunkt ska vara 

maximalt 50 meter. Räddningstjänstens fordon har möjlighet att ställa upp utmed ny 

planlagd väg eller utmed Marias väg. Avståndet från bostadshus till gata kommer då 

att vara cirka 6 meter.  

 

Om avståndet mellan marken och ett fönsters underkant inte överstiger 11 meter kan 

räddningstjänstens stegutrustning användas, om samma avstånd inte överstiger 23 

meter kan räddningstjänstens höjdfordon användas. Uppställningsyta för stegen 

behöver finnas om 4 - 4,5 meter från husfasad. Själva uppställningsytan behöver vara 

3 x 4 meter, se bild. Uppställningsytan för höjdfordon ska vara minst 11 meter lång 

och 5 meter bred. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räddningsvägar och uppställningsplatser ska underhållas, snöröjas och sandas efter 

behov. Rensas från vegetation samt hållas fria från parkerade bilar och andra 

hindrande föremål.  

Arbetsplatser 
I närheten av planområdet ligger Strandhotellet och flera olika restauranger. 

Mellbystrand centrum är under utveckling vilket möjliggör för fler arbetstillfällen. 

Mellbystrand centrum och området kallat Kirunakolonin, detaljplan Åmot 1:51, 

planläggs för bostäder och centrumverksamhet. I anslutning till centrumområdet 

planläggs för ett hotell. Tillsammans ger de fler arbetstillfällen. 1,3 kilometer sydväst 

om planområdet ligger Mellby center som innefattar bland annat köpcentrum, Mc 

Donalds och en drivmedelsstation. Närmsta verksamhetsområde, Mellby 

industriområde, ligger 2,3 kilometer sydväst om planområdet.  

Skola 
Mellbystrandskolan F-6 ligger cirka 2,5 kilometer söder om planområdet.  

Mått på uppställningsyta för stegutrustning och höjdfordon. 
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Offentlig och kommersiell service 
Cirka 200 meter sydväst om planområdet ligger Strandhotellet och Mellbystrand 

centrum i direkt anslutning. Mellbystrand centrum tillsammans med 

hotellverksamhet i anslutning till stranden är under planläggning, se Bakgrund på 

sidan 5. Laholms stadskärna ligger på ett avstånd om 8 kilometer och Mellby center 

på ett avstånd om 1,3 kilometer.  

Tillgänglighet 
Planläggning av grönområde syftar bland annat till att tillgängliggöra grönområdet 

för att allmänheten att kunna vistas och röra sig genom området, exempelvis genom 

planlagd gångväg som ska sträcka sig mellan Tångvägen, Marias väg, ny planlagd 

väg och Birger Pers väg. Allmänna parkeringsplatser planläggs i planområdets 

sydvästra hörn. För att öka tillgängligheten ytterligare in till planområdet så skulle ett 

övergångsställe kunna anläggas på Birger Pers väg i höjd med grönområdet i det 

västra delen, mellan befintlig gång- och cykelväg utmed och Birgers väg och 

planerad gångstig inom grönområdet.   

Kulturmiljö och gestaltning 
Det finns idag ingen bebyggelse inom planområdet. Planområdet omsluts av en 

kulturhistorisk värdefull miljö med fritidsbebyggelse som uppfördes under 1900-

talets första decennier. I närheten till planområdet ligger flera byggnader med 

kulturhistoriskt värde, som i Bevarandeplanen för Mellbystrand, Skummeslöv och 

Skottorp (1997:10) omnämns som område med särskilt kulturvärde med stor 

betydelse för stads- respektive miljöbilden. Närmst angränsande byggnader med 

denna kategorisering finns på Kustvägen 37 och 40, Birger Pers väg 11 och 13,  

Tångvägen 15 och 17, Ängsvägen 6 och 8 samt Marias väg 27. Envägen 1, 3 och 5 

samt Björkvägen 10 innehar även kulturhistoriskt värdefull byggnad, se 

blåmarkerade hus. Planområdet markeras i rött.  

 

 

 

 

 

 

 

Friytor       

Naturmiljö, park, lek och rekreation 
En yta på cirka 4000 kvadratmeter planläggs med användningen NATUR. Inom 

användningen sätts egenskapsbestämmelserna gång – Gångväg ska anläggas mellan 

Birger Pers väg, Tångvägen, ny planlagd väg och Marias väg och dagvatten - 

marken är avsedd för omhändertagande av dagvatten. Gång innebär att en gångväg 

ska uppföras mellan Birger Pers väg, Tångvägen, den nya planlagda vägen och 

Marias väg. Placeringen, utmed kvartersmarken, är vald med hänsyn till att öka 

Röd linje markerar planområdet. Blå linje 
markerar kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 
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känslan av trygghet, genom att gångstigen kan ses från tomterna närmast grönytan 

som i sig kan skapa en ökad trygghetskänsla. 

 

Naturmarken avses främst användas till rekreation med hänvisning till riksintresset 

för friluftsliv men även med hänsyn till miljömålet god bebyggd miljö och fungera 

som en naturmiljö med rekreationsmöjligheter för dem som bor i dess närhet. 

Grönområden bör tillgängliggöras, utformas och skötas om på ett sätt som tillgodoser 

riksintresset för friluftsliv samt miljömålet en god boendemiljö. Genom 

planläggningen tillgängliggörs grönytan för allmänheten, genom att gångstig uppförs 

genom hela området. För närvarande är planområdet igenvuxet och på många vis 

otillgängligt. En stig finns upptrampad från den östra plangränsen och utmed norra 

plangränsen.  

 

Planlagt grönområde ligger isolerat från andra grönområden. Några isolerade 

grönytor ligger närheten till planområdet, de närmsta på 100 meters avstånd, se 

kartan med Målpunkter och rörelsemönster, på sidan 23. 

 

Parkbänkar, belysning och enklare redskap skulle kunna bli positiva inslag i 

boendemiljön för grönområdet. Grövre stockar och stenar samt buskar skulle kunna 

skapa en lekfull skogskaraktär för området. Detta alternativ kräver dessutom mindre 

skötsel och underhåll, jämfört om grönområdet skulle planläggas som PARK. 

 

På grund av områdets viktiga funktion för att omhänderta dagvatten bör inte gångstig 

eller naturmark hårdgöras. Dagvatten kommer att omhändertas genom att ett magasin 

placeras inom naturmark, intill den västra plangränsen. Ett dike förläggs mellan 

kvartersmark och parkeringsplatsen som möjliggör för dagvattnet att rinna in till 

magasinet. 

 

Målpunkter och rörelsemönster 
Inom planområdet kommer rörelse ske utmed den västra och norra plangränsen, 

inom naturmarken samt genom planlagd gata. 

 

Planområdet ligger utmed Birger Pers väg, vilket är en större genomgående väg 

genom Mellbystrand, vilket den största trafiken kommer att ske via. 

Omkringliggande målpunkter är stranden, Mellbystrand centrum, närmsta 

busshållplats, det planerade hotellet, på cirka 400 meter rakt väster ut. Rakt norrut, 

500 meter bort, ligger naturreservatet Hökafältet. Runt planområdet ligger mindre, 

avgränsade grönytor. 

 

På lite längre håll, via Birger Pers väg, Gränsvägen och Rombergsväg ligger, allt 

eftersom, järnvägsstationen (4 km), Nyby industriområde (4,5 km) och Laholms 

stadskärna (8 km). Mellby center (1,3 km) och Mellby företagspark (3 km) ligger 

sydöst om planområdet, via Kustvägen och Hässleholmsvägen. Söderut ligger även 

Mellbystrandskolan, 2,5 kilometer bort. 
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Vattenområden 

Planområdet består inte av några vattenområden, men omfattas av två olika 

huvudavrinningsområden samt delavrinningsområden.  

Strandskydd  
Planområdet ligger cirka 600 meter från strandlinjen och omfattas därmed inte av 

strandskydd. 

Gator, trafik och rörelsemönster 

Gatunät, bil-, gång-, cykel- och mopedtrafik 
Birger Pers väg är en större gata som sträcker sig genom Mellbystrand i östlig 

riktning, mellan stranden och Åmot öster om E6. Vägen är planlagd med enskilt 

huvudmannaskap. Inom vägområdet, som är 9 meter bred, ingår även en gång- och 

cykelväg om 2,5 meter. 

 

Marias väg är en mindre lokalgata, som är 4 meter bred och är sedan tidigare 

planlagd med enskilt huvudmannaskap.  

 

Väster om planområdet, i nordsydlig riktning, sträcker sig Kustvägen som är en 

större genomfartsgata genom kusten. Här sträcker sig även Kattegattleden, ett 

cykelstråk som går mellan Helsingborg och Göteborg. 

 

Planförslaget innebär att en ny allmän GATA med kommunalt huvudmannaskap 

byggs ut mellan Birger Pers väg och Marias väg. Den planläggs till 6 meter bred och 

utformas för att kunna omhänderta dagvatten (motveck och brunnar). Detta 

tillgodoser även ett tillräckligt utrymme för kommunens renhållningsfordon som 

behöver en gatubredd om minst 5,5 meter, när det förekommer trafik i båda 

Målpunkter och rörelsemönster  

Mellbv verksamhetsområde: 3 kilometer 
Skola: 2,5 kilometer 

600 meter 

500 meter 

100 meter 

300 meter 

Mellbystrand centrum: 250 meter 

Nyby verksamhetsområde: 
4,5 kilometer 
 

Stadskärna: 8 kilometer 
 

Buss: 200 meter 

Järnvägsstationen: 4 kilometer 

Mellby center: 1,3 kilometer 
 

120 meter 
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riktningarna. Marias väg och Birger Pers väg, utmed planområdet, kommer genom 

planläggningen, att planläggas med kommunalt huvudmannaskap. Genom 

bestämmelsen gång, inom användningen NATUR regleras att ett en gångväg ska 

anläggas mellan Tångvägen, Marias väg, ny planlagd väg och Birger Pers väg. 

Utfartsförbud har placerats ut mot Birger Pers väg. 

Kommunikationer 
Öster om planområdet ligger E6 som ger goda pendlingsmöjligheter Malmö- och 

Göteborgsregionerna. Cirka 4 kilometer sydöst om planområdet ligger 

järnvägsstationen. Till närmsta busshållplats (Strandhotellet) är det cirka 200 meter. 

Busshållplatsen ligger mitt emot strandhotellet utmed Kustvägen och trafikeras av 

linje 225 som går mellan Laholms Busstation och Båstad Station. Utmed Kustvägen 

går Kattegattleden som är en väl utbyggd gång- och cykelväg genom Halland och 

Skåne. Även in till Laholms centrala delar finns det separata gång- och cykelvägar. 

Trafik 
Planlagd kvartersmark för sammanbyggda bostäder uppgår till cirka 7000 

kvadratmeter vilket beräknas kunna medföra cirka 20 sammanbyggda hus i form av 

radhus eller kedjehus. Parhus upptar ytterligare platsmark.  

 

Någon trafikutredning för planområdet har inte tagits fram men med hjälp av 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg kan uppskattning göras för den trafikökning som 

planförslaget förväntas medföra. Verktyget uppskattar en ökning till 381 (ÅDT) bilar 

till följd av att planområdet byggs ut med parhus, radhus eller kedjehus (har 

beräknats på en kvartersmark om 7400 kvm). 

 

En trafikmätning utfördes utmed Birger Pers väg i anslutning till planområdet mellan 

den 23 juli och 7 augusti 2019, läs mer under Buller och vibrationer.  

Parkering 
En yta om cirka 450 kvadratmeter har avsatts till parkeringsplats (P-PLATS), vilken 

kan inrymma cirka 20 parkeringsplatser. Parkeringsplatsen angör till Birger Pers väg 

och E-området bör kunna nås från parkeringsplatsen. Parkeringsplatserna avser 

användas av besökare till Mellbystrand. Idag råder brist på allmänna 

parkeringsplatser i Mellbystrand. Men platserna avses även användas av besökare till 

naturområdet inom planområdet. Med hänsyn till områdets känslighet för 

vattenansamling har bestämmelsen intfiltr1 satts ut, vilket innebär att 

parkeringsplatsen inte får hårdgöras. Med begreppet hårdgjord yta avses ytor som är 

asfalterade, stenlagda, belagda med hårt packat grus eller annan beläggning som på 

ett likvärdigt sätt förhindrar infiltration. Enligt ovanstående definition är det endast 

anlagd beläggning som avses. Naturliga markförhållande som förhindrar infiltration, 

exempelvis höga grundvattennivåer eller berggrund, anses inte vara hårdgjord yta.  

 

Laholms kommun har tagit fram en parkeringsnorm som antogs av 

kommunfullmäktige i januari 2016. Parkeringsnormen anger att bilparkering i 

småhusområden anordnas antingen på den egna tomten eller på en gemensam 

parkering. Parkeringen måste tillgodose behovet för både boende som besökare. För 

tomtparkering bör en av de två platserna nyttjas av besökare. Vid enbostadshus 

ordnas cykelplats på den egna tomten.  

 

Kvartersmarken för bostäder har prickmarkerats med 6 meter från gata, för att minst 

en bil ska kunna ställas upp längs med uppfarten.  
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Generellt i Mellbystrand råder det brist på parkeringsplatser, särskilt under 

sommartid. Tidigare hänvisades parkering till stranden men enligt gällande dom kan 

bilar inte längre hänvisas till parkering på stranden. Ny bebyggelse bedöms inte 

påverka tillgången på parkeringsplatser negativt då uppställning av bil och cykel sker 

på den enskilda fastigheten. Utöver det tillkommer ett tjugotal parkeringsplatser för 

gäster och eller besökare till grönområdet alternativt Mellbystrand i övrigt. 

Planläggningen bedöms bidra med fler parkeringsplatser än vad planområdet i sig 

kräver. 

 

Enligt framtagen dagvattenlösning behöver parkeringsytan anläggas på en marknivå 

om +7,5 meter vilket innebär att en vattensamling på som högst 20 centimeter kan bli 

stående inom parkeringsytan. En mur utmed parkeringsplatsens västra gräns behöver 

även uppföras.  

Risk, störningar, hälsa och säkerhet 

Buller och vibrationer   
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader anger att buller från 

spårtrafik och vägar inte bör överskrida 

- 1: 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  

- 2: 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 

en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 

stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

 

Om den ljudnivån överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens 

fasad och/eller 50 dBA ekvivalent ljudnivå alternativt 70 dBA maximal ljudnivå vid 

uteplats bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 

55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, samt minst hälften av 

bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids 

mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

 

Vid annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, det vill säga om ändringen innebär 

att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat 

ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade 

bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, 

gäller i stället att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 

dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

 

Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i vid uteplats (om en 

sådan ska anordnas) ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 

dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

 

Bullerberäkningar har utförts som bygger på en trafikmätning som utfördes under 

perioden 23 juli till och med den 7 augusti 2019, utmed Birger Pers väg, i höjd med 

planområdet. Trafikflödet uppmättes till ett medelvärde på 1000 f/d (fordon/dygn). 

Med en årlig trafikökning av 1,5 % beräknas årsdygnstrafiken uppgå till 1370 f/d år 

2040. En trafikmätning kommer utföras utmed Marias väg i början av november. De 

nya uppgifterna involveras i planbeskrivningen inför granskningsskedet.   

 



27 

 

 

Övriga ingångsvärden är 2,5 % andel tung trafik, att det är en plan terräng, med en 

hastighet om 40 km/h samt ett avstånd på 9 meter till vägens mitt vilket motsvarar 

bebyggelse 6 meter från fastighetsgränsen mot gata. Beräkningar har utförts för 1400 

f/d (trafikmätningen utmed Birger Pers väg), 1500 f/d (100 fordon beräknade för 

planerat hotell), 1600 f/d (200 fordon beräknade för planerat hotell) samt 1700 f/d 

(300 fordon beräknade för planerat hotell). 

 

Bullernivåerna vid bostadsfasad närmst Birger Pers väg vid 1700 f/d har en 

ekvivalent nivå på 55 dBA, vilket följer de äldre riktvärdena och ligger under dagens 

riktvärde, 60 dBA.  Den ekvivalenta nivån kan hållas inom dagens riktvärde (60 

dBA) för upp till 5000 passerande fordon per dygn.  

 

Maxnivån överskrids med 6 dBA vid alla beräkningar (förutom vid beräkningen på 

ett avstånd av 17 meter från vägens mitt och 14 meter från fastighetsgräns), detta 

bedöms bero på att ljudet reflekteras mot den hårda vägen. Enligt förordning om 

trafikbuller vid väg bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida riktvärdet 70 

dBA. Om ljudnivåer ändå överskrider riktvärdet anger förordningen att minst hälften 

av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 

överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Det innebär att bullernivåerna för 

bebyggelsens fasader som ligger inom 14 meter från fastighetsgränsen mot Birger 

Pers väg behöver underskrida maximal ljudnivå på 70 dBA. Eftersom Marias väg 

och den tillkommande vägen in till bostäderna inte trafikeras eller kommer trafikeras 

av tunga fordon och är/blir mindre trafikerad bedöms högre ljudnivåer inte uppstå. I 

norr finns inga trafikerade vägar som kommer påverka bebyggelsen och innebär 

därför inga bullernivåer som överskrider maxnivån. Nya trafikmätningar på Marias 

väg ska tas fram och bullerberäkningen ska kompletteras inför granskningsskedet för 

att säkerställa att riktvärden inte överskrids för övriga fasader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bländning  
I och med att ny bebyggelse uppförs tillkommer fler ljuspunkter, från till exempel 

husen och lyktstolpar. Området utgör en del av befintlig tätortsmiljö vilket gör att 

planförslagets totala påverkan bedöms som liten. 

Röd linje markerar de 14 meter från 
fastighetsgräns mot Birger Pers väg, 
var på bebyggelsen behöver ligga för 
att uppnå en maximal ljudnivå på 70 
dBA, om inga bulleråtgärder utförs.  
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Förorenad mark 
Det finns inga kända markföroreningar i närområdet. Det finns heller inga 

tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter inom eller i närheten av planområdet. 

Upprättandet av nya bostäder bedöms inte medverka till föroreningar i luft, mark 

eller vatten, bortsett från koldioxidutsläpp från angörande biltrafik.  

Det finns vaga uppgifter om att det kan ha funnits en mindre drivmedelspump på 

1930-talet på fastigheten Åmot 2:43. På den tiden var biltrafiken inte så omfattande 

och bensinen lagrades på fat, vilket innebär att det inte finns några cisterner 

nedgrävda. Detta har undersökts inom detaljplanearbetet för Fiskebyn, se detaljplan 

02-112. 

Farligt godstransporter 
Planförslaget ligger inte i anslutning till led för farliga godstransporter. Närmsta led 

för farliga godstransporter är E6 som ligger cirka 600 meter rakt öster om 

planområdet.  

Risk för skred/översvämning 
Planområdet omfattas inte av vattendrag eller marknivåskillnader (slänter) som 

skulle kunna ge upphov till skred eller erosion. Risk för översvämning finns ifall 

dagvatten inte omhändertas på ett lämpligt sätt. 

Radon  
Luften i mark har alltid så hög radonhalt att halten inomhus kan bli för hög. Det 

gäller för alla marktyper utom tät lera (där luften flyttar sig för långsamt). Lufttrycket 

inomhus är ofta lägre än utomhus och det är vanligt att radonhaltig jordluft sugs in i 

byggnader om byggnaden inte är radonskyddad eller radonsäker. 

Teknisk försörjning 

Dricks- och spillvatten 
Kommunala ledningar för dricks- och spillvatten finns i Birger Pers väg. 

Planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för dricks- och spillvatten 

när det är utbyggt.   

Dagvatten 
Vad gäller översvämning anses planområdet vara av klass 1 (mycket viktigt område 

för dagvattenhantering). Översvämningsområden med vattendjup på > 0,5 meter 

uppstår. Området kan ha stor vikt för dagvattenhantering både inom och utanför 

grönområdet. Grönområdesutredningen konstaterar att en viss del av området kan 

bebyggas ifall dagvattenhanteringen löses för resterande delar. Det västra området 

lämpar sig bäst för omhändertagande av dagvatten. 

 

Området är relativt flackt med en markhöjning på två meter mellan den västra och 

östra plangränsen. Vid den västra plangränsen är marknivån 7 meter över havet, 

österut mot den östra plangränsen ändras marknivån till 6 meter, 7 meter, 8 meter 

och utmed den östra plangränsen är marknivån 9 meter över havet. Grundvattennivån 

uppskattas vintertid att ligga på mellan +6,5 och 7 meter och variationer i 

grundvattennivån under året uppskattas vara på mindre än 1 meter. Högsta 

grundvattennivån uppstår mellan mars och april och den lägsta grundvattennivån 

uppstår mellan september – oktober.  

 

Inom planområdet finns en mindre privat dagvattenledning, vars funktion kommer 

ersättas av utbyggd dagvattenmagasin med dike inom planområdet. 
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Inom naturmarken, utmed den västra plangränsen kommer dagvatten att 

omhändertas, genom ett dagvattenmagasin samt genom att ett dike uppförs mellan 

kvartersmark och planlagd parkeringsplats. Egenskapsbestämmelsen, Dagvatten – 

Marken är avsatt för omhändertagande av dagvatten, sätts för naturmarken.  

 

På grund av områdets viktiga funktion för att omhänderta dagvatten bör inte 

gångstig, naturmark eller parkeringsyta hårdgöras. En infiltrationsbestämmelse, som 

anger att parkeringsplatsens markyta inte får hårdgöras, har satts. 

 

En dagvattenutredning har tagits fram som visar att dagvatten kan omhändertas 

genom ett fördröjningsmagasin med tillhörande dike anläggs inom naturmarken. 

Ytterligare planbestämmelser kan komma att behöva tas fram för att säkerställa 

föreslagen dagvattenlösning. 

 

Förslaget innebär att dagvattnet kommer att ledas, genom brunnar och ledningar i 

gata, till ett fördröjningsmagasin som kommer att anläggas inom naturmarken utmed 

den västra plangränsen. Fördröjningsmagasinet är även utformat för att kunna 

fungera som ett skyfallsmagasin, men vid skyfall så kommer inte grönytan kunna 

omhänderta skyfallsavrinning från hela planområdet, utan en del dagvatten kommer 

ledas ut till Birger Pers väg, i den södra delen av planområdet. För beräkning av 

storleken på dagvattenmagasinet har samtliga fastigheter beräknats in, även om några 

fastigheter i praktiken kommer att anslutas till dagvattenserviser utmed Marias väg. 

För att kunna leda en del av lokalgatans avrinning till grönytan föreslås att ett 

avledande farthinder placeras i den norra av gatans böjar, vid grönsläppet mellan 

kvartersmarken, i norr. 

 

Dräneringsledningar i gatan kan behövas och de behöver då placeras på cirka 0,8 

meters djup. Den lägsta vattengången blir + 7,0 vilket är den beräknade vattennivån 

för magasinet vid ett 20-årsregn. Om det vid en noggrannare mätning av 

grundvattennivån visar sig att grundvattennivån riskerar att gå högre än så behöver 

en geoteknisk och hydrogeologisk bedömning göras för att svara på om särskilda 

dränerande åtgärder behövs.   

 

Om det skulle bli aktuellt att täta dammen kan det behöva anläggas ett dränerande 

stråk i området mellan dammen och fastigheter. Detta för att förhindra att 

grundvattennivån höjs lokalt i området med ny bebyggelse. Det dränerande stråket 

kan då kombineras med dränering av gång- och cykelvägen och bör då anslutas till 

det nya dagvattensystemet.   

 

Inom den nedre kanten av dammens slänt (släntfot) görs bottenytan så ringlande som 

möjligt i syfte att strandzonerna kan göras längre. Då inlopp och utlopp i magasinet 

ligger i nära anslutning till varandra bör dessa avskärmas från varandra för att 

säkerställa att dagvatten leds genom dammen och genomgår rening innan det leds till 

utloppet. Detta uppnås exempelvis genom att två dikesfåror skapas längs hela diket 

genom en upphöjning i mitten. Man kan även diskutera ifall anläggning av 

upphöjningar samt nedsänkningar av dammbotten är aktuell för att skapa biologisk 

mångfald. Stora stenar som hittas under schaktarbetet kan med fördel sparas och 

läggas gruppvis vid släntfoten för att skapa små miljöer för exempelvis kräldjur.   

Att den nya dammen placeras i nära anslutning till befintliga lågpunkter i området är 

positivt då detta påskyndar artetableringen av dammvegetation. Se även bilaga 3 i 
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dagvattenutredningen, Ramböll, för ett förtydligande gällande ovanstående 

rekommendationer. 

 

Enligt den föreslagna utformningen på dagvattenmagasinet med flacka slänter från 

den nya bebyggelsen får dikesdelen, och med en 90 centimeter bred botten, får diket 

en bottennivå på + 6,4 meter. Bottenarean blir 270 m2, för att kunna få en tillräcklig 

tömning av magasinet via infiltration beräknades en area på 300 kvadratmeter 

behövas. Denna area uppnås efter viss uppfyllnad i magasinet då även infiltration i 

slänterna förutsätts. Då det kringliggande materialet i befintlig mark bedöms ha en 

god genomsläpplighet kan det finnas goda förutsättningar för att infiltrera dagvatten i 

dammen. Detta förutsätter dock att grundvattennivån ligger tillräckligt djup under 

dammen vilket behöver undersökas i vidare grundvattenmätningar. Dammbotten 

anläggs med sandblandad matjord för vegetation över ett lager dränerande material 

av typ grovt grus. 

 

Om magasinet inte kan avvattnas tillräckligt med hjälp av infiltration behöver ett 

flödesreglerat utlopp anläggas i botten av magasinet. För att inte infiltrationsytan i 

botten av dammen ska sättas igen av inspolat sediment är det viktigt att funktionen i 

sandfången i brunnarna fungerar som de ska. Kapaciteten i magasinet överstiger gott 

och väl den erforderliga volymen vid ett 20-årsregn, detta tydliggörs i sektionerna i 

Bilaga 2, i dagvattenutredningen, där en uppskattad nivå är utritad vid ett 

dimensionerande 20-årsregn. Idag ansamlas en stor volym regnvatten i denna yta vid 

ett 100-årsregn men den planerade bebyggelsen medför att en del av dagvattnet 

kommer att avledas ut mot befintliga gator. Avrinningsområdet till magasinet 

kommer alltså bli mindre än för den befintliga situationen. För att noggrannare utreda 

erforderlig magasinsvolym vid ett 100-årsregn föreslås att en översvämningsanalys 

görs vid en noggrannare höjdsättning. Då området har pekats ut som viktigt ur 

dagvattensynpunkt kan det vara ett alternativ att beakta att på nytt leda dagvatten från 

ett större område hit. Det skulle kunna uppnås genom att anlägga en förbindelse 

mellan magasinet och diket söder om Birger Pers väg. Den kan exempelvis utformas 

som en dykarledning under vägen som ansluter till diket och magasinet genom 

kupolbrunnar. Ett bräddavlopp till ledningsnätet bör inte behövas då kapaciteten gott 

och väl kommer räcka till att fördröja ett 20-årsregn. Om tömning enbart sker med 

infiltration kan ett bräddavlopp dock behövas för extra säkerhet. 

 

En grov höjdsättning har tagits fram för den planerade, nya vägen inom planområdet, 

för att dagvattnet ska i första hand ledas till dagvattenmagasinet, men i andra hand 

ledas ut från planområdet, i den södra delen och ut till Birger Pers väg. Den nya 

planlagda gatan får en lutning på 0,6 %, vilket möjliggör för naturlig avrinning av 

dagvatten till gatans dagvattenbrunnar. Fastighetsmark är höjdsatt med en högsta 

punkt om 40 centimeter över gatan för att få ett fall på minst 1 % från byggnaden 

mot gatan enligt riktlinjer från Svenskt vattens P105 (de tre närmaste meterna är 

rekommendationen att ha en lutning på 1:20). Slänter i det föreslagna magasinet är 

utformade med en lutning på 1:5 på ena sidan och 1:6 på andra sidan. 

Rekommendation enligt P105 är en släntlutning på 1:4 - 1:10. Ledningar ska ha en 

täckning på minst 1,2 meter över hjässan. För att undvika att dagvatten hamnar på 

fastigheterna väster om planområdet så behöver en mur uppföras utmed 

parkeringsplatsen, utmed den västra plangränsen. Parkeringsplatsen höjdsätts till en 

lägsta nivå på +7,3 meter för att undvika stående vatten, parkeringsytan kan vid 

skyfall översvämmas och bli stående med vatten upp till 20 meter. 

Transformatorstationen behöver placeras på en marknivå högre än +7,5 meter för att 

undvika att den skadas vid ett skyfall. Lågpunkten vid den västra plangränsen 
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sträcker sig in på fastigheterna väster om planområdet och för att säkerställa att 

vatten inte rinner in på grannfastigheterna så behöver marken utmed den västra 

plangränsen höjas. 

  

Den fördröjningsvolym som krävs för att fördröja 20-årsregnet för framtida 

exploatering till det tillåtna utflödet 29 l/s blir 113 m3. Dimensionerande varaktighet 

blir 30 minuter och avtappningstiden uppgår till cirka 1 timme. Samma utflöde kan 

också fås via infiltration. Då infiltrationskapaciteten i området antas till 10^-4 m/s 

krävs en yta på 300 m2. 

 

Principen för fördröjningsdammen är att 

den ska rena, fördröja och infiltrera 

dagvatten. Dagvatten inom fastigheterna 

kan förväntas vara betydligt renare än 

dagvatten från gatan, dagvatten inom 

tomtmark kan därför gärna låtas infiltreras 

direkt ner i grön- eller grusytor på tomten. 

Lokal infiltration kan uppnås genom att 

anlägga stuprörsutkastare som leder 

takvatten ut till en avledande 2,5 meter 

lång ränna av exempelvis betong för att 

undvika att belasta husets 

dräneringssystem. Avledaren leds till en 

gräsyta men med ett erosionsskydd av 

exempelvis grus vid rännans utlopp.  

 

För att behålla funktionen i 

dagvattenanläggningen behöver 

växtligheten skötas. På hösten behöver 

vissna växter skördas och tas bort så att de 

inte bryts ner och tillför näringsämnen till 

recipienten. Normalt ska infiltrationen i en 

gräsyta fungera bra under lång tid då 

växternas rötter skapar kanaler ner till det 

underliggande materialet av grus/makadam. Sediment kan dock täppa igen håligheter 

och bör dock fångas upp uppströms magasinet i ett filter eller sandfång. I detta fall 

kommer dagvatten ledas till dammen via brunnar som är försedda med sandfång. 

Den sedimentavskiljande funktion som uppnås här borde vara tillräcklig så länge 

sandfången sköts med regelbunden tömning.  I det underhåll som krävs ingår också 

att kontrollera och sköta funktionen i utloppen från dammen. Om ett reglerat utflöde 

till ledningsnätet behöver anläggas i botten av dammen ska detta flöde kontrolleras. 

Om ett bräddavlopp anläggs mellan magasinet och dagvattenledning eller dike 

behöver också dess funktion kontrolleras och även med avseende på eventuella 

erosionsskador runt utloppet. Galler vid in- och utlopp behöver också rensas. 

Brunnar och rör töms från slam och grus. 

 

 

 

 

 

 

 

Exempelbild på takvattenutkastare 
som mynnar i en grusyta. 
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El och bredband  
Södra Hallands kraft ansvarar för eldistributionen. Planområdet planläggs med ett E-

område för transformatorstation. Bredband finns utbyggd för bebyggelsen omkring 

planområdet. Svenska stadsnät ansvarar för bredbandet.  

Värme  
Fastighetsägaren ansvarar för val av uppvärmning. 

Avfall  
Avfallshantering kan antingen ske genom uppställning av kommunens flerfackskärl 

utmed respektive fastighet, som bland annat omhändertar restavfall, matavfall, plast, 

metall och glas. Alternativt uppförs ett miljöhus i anslutning till GATA där avfallet 

kan hämtas upp. 

Brandvattenförsörjning 
Är det vatten som teoretiskt kan tänkas behövas för att kunna släcka brand hos den 

planerade bebyggelsen. Vatten för brandsläckning kan tillhandahållas genom 

kombinationer av följande: 

a. Befintlig brandpost vid Birger Pers väg/Marias väg har en ungefärlig 

kapacitet på 600 liter/minut. 

b. Tank- och släckbilar bedöms kunna användas och kontinuerligt leverera 

cirka 600 liter/minut. 

c. Öppet vattentag finns inte i närheten. 

 

Kombination av a till c gör att tillgängligt vatten för brandsläckning är cirka 

1200 liter/minut.  

 

Enligt Trygghet och säkerhet i Laholms kommun, handlingsprogram 2016-2020 är 

detta tillräckligt för så kallad A2-bebyggelse med normal brandbelastning 

(annan bostadsbebyggelse samt radhus, parhus, kedjehus). Det är tillräckligt för 

planlagd bebyggelse. 

 

Vid bebyggelse med högre brandbelastning kan brandtekniska åtgärder behövas, 

detta regleras i ett bygglovsskede. 

Social hållbarhet 

Trygghet, säkerhet, barn, unga och äldre 
Planområdet uppmuntrar till rörelse genom att grönområdet tillgängliggörs och 

byggs ut med en gångstig som läggs parallellt med kvartersmarken, vilket skapar 

möjlighet för rekreation och lek inom grönområdet.  

 

Bostäderna med tomt får utblick över gångvägen. Även planlagd gata kommer att ha 

utblickar från tomterna. Detta skapar en trygghetskänsla för dem som rör sig i 

området och minskar risken för att ett brott begås när det finns ett större antal ögon 

som kan upptäcka ett eventuellt brott.  

 

Genom att placera ut parkbänkar i anslutning till gångstigarna ges äldre möjlighet att 

stanna upp och vila samt att de skapar sociala mötespunkter. För att undvika större 

gruppbildningar bör parkbänken vara av mindre karaktär samt spridas ut. De ska 

heller inte placeras undanskymda, om trygghetskänslan i området ska stärkas.   
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För att skapa en känsla av trygghet bör området vara belyst och med en belysning 

som har mjuka övergångar (avtonande belysning) så att inte kontrasten mellan ljust 

och mörkt område blir för stor. Att gångstigen anläggs i anslutning till kvartersmark 

leda till att baksidan av tomterna som ansluter till gångstigen lyses upp något av den 

belysning som sätts upp utmed gångstigen.  

 

Genom planläggning kommer grönområdet NATUR och gata planläggas med 

kommunalt huvudmannaskap vilket bidrar till att skötsel, underhåll samt val av 

belysning åläggs kommunen. Eget ägande kan bidra till en större ambition av att ta 

vara och sköta om sitt närområde vilket kan bidra till mindre skadegörelse, då de 

boende känner mer för sin boendemiljö. Eget ägande kan även bidra till att de boende 

bor kvar längre i området.  

 

Att nya bostäder förläggs i närhet till ett grönområde bidrar till att ge fler barn och 

unga en god boendemiljö där barn och unga ges möjlighet till lek. För att uppmuntra 

till lek kan grönområdet utformas med antingen/och/eller några lekredskap och/eller 

att grövre trädstammar, buskar och större stenar placeras ut som kan användas till 

lek. Från tomterna närmast grönområden finns möjlighet till uppsikt över lek.  

 

För att öka säkerheten ytterligare in till planområdet så skulle ett övergångsställe 

kunna anläggas på Birger Pers väg i höjd med grönområdet i den västra delen, mellan 

befintlig gång- och cykelväg utmed Birgers väg och planerad gångstig inom 

grönområdet. 

 

Förutom närhet till naturmark kommer barn och unga har tillgång till goda 

bussförbindelser och gång- och cykelvägar samt en närhet till flertalet servicepunkter 

inom Mellbystrand centrum. Närmsta skola är Mellbystrandskolan F-6 som ligger 

cirka 2,5 kilometer söder om planområdet.  
 

Om uppförande av radhus och kedjehus även bidrar till att yngre pensionärer lämnar 

sina hus så att barnfamiljer kan flytta in i befintliga enbostadshus blir det mer 

bostadseffektivt som bidrar till att fler barn och unga kan växa upp i kustområdet. 

 

Planområdet ligger i anslutning till Mellbystrand centrum som kan ses som en 

mötespunkt vilket bidrar till en större rörelsespridning i området. Att många 

människor rör sig och även under olika tider på dygnet bidrar till en större 

trygghetskänsla. 

Jämställdhet 
Bostadstypen, det vill säga radhus, parhus, kedjehus, med en mer blandad 

bebyggelse, skapar en mer blandad befolkning med olika ekonomisk bakgrund. 

Bredden av kommunikationsslag bidrar också till en ökad jämställdhet. Till och från 

området kan du ta dig med både bil, buss, taxi, till fots eller cykel. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

SYFTE 

Syftet med genomförandebeskrivningen är att i ett tidigt skede i planprocessen 

redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder 

som behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras på ett samordnat och 

ändamålsenligt sätt samt redovisa vilka konsekvenser dessa åtgärder får för 

fastighetsägarna och andra berörda. Genomförandebeskrivningen är likt 

planbeskrivningen inte juridiskt bindande utan det är detaljplanens plankarta med 

planbestämmelser som är juridiskt bindande. Genomförandebeskrivningen ska ses 

som en integrerad del i planprocessen.  

ORGANISATORISKA FRÅGOR  

Tidplan 

Planen hanteras med standardförfarande och ska efter samråds- och 

granskningsskedena antas av kommunfullmäktige. Överklagas inte detaljplanen 

vinner detaljplanen laga kraft efter tre veckor. Därefter kan genomförandet av 

detaljplanen påbörjas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 5 år från det datum planen vinner laga kraft.  

Ansvarsfördelning 

Kostnad för upprättandet av detaljplanen, inklusive tillhörande utredningar, står 

fastighetsägare för.   

Planprocessen Hålltider 

Samråd November - december, 2019 

Granskning Mars – april, 2020 

Antagande Augusti 2020 

Laga kraft September 2020 

Utbyggnadsskedet  

Start av rivning och eventuell sanering  

Utbyggnad av gata och VA mm  

Fastighetsbildning och bygglov  

Byggstart  
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Huvudmannaskap 

Allmän platsmark GATA och NATUR planläggs med kommunalt huvudmannaskap. 

Mark som i detaljplan blir utlagd som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap 

medför enligt 6 kapitlet 13 § plan- och bygglagen en rätt för kommunen att lösa in 

marken med äganderätt. Omvänt är kommunen enligt 14 kapitlet 14 § plan- och 

bygglagen även skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in mark eller annat 

utrymme som enligt detaljplanen ska användas för allmän plats där kommunen är 

huvudman.  

Avtal 

I samband med detaljplaneförslaget kommer exploateringsavtal att skrivas med den 

exploatör som avser bygga ut området. 

Exploateringsavtal 
Kommunen avser i exploateringsavtalet ålägga exploatören eller fastighetsägaren att 

bekosta eller vidta åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna 

platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder 

som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt 

sätt. Kommunen kan även ställa krav på anläggningar utanför exploateringsområdet 

under förutsättning att de behövs för områdets behov. 

 

Vidare kommer kommunen ställa krav på att exploatören bekostar åtgärder som 

behövs för att kunna bygga ut området i enlighet med detaljplan (till exempel 

bullerdämpande åtgärder, sanering, arkeologiska utredningar). 

 

I exploateringsavtalet ställer kommunen krav på utformning och standard på gator, 

vägar och annan allmän platsmark samt anläggningar för vatten och avlopp. 

 

Kommunen kommer att ställa krav på säkerhet i form av pant, bankgaranti, borgen 

etcetera för att garantera exploatörens åtaganden i exploateringsavtalet. Säkerhetens 

storlek är normalt minst 50 procent av exploatörens kostnader för de allmänna platser 

och anläggningar som ska utföras enligt avtalet. 

 

Kommunen kommer att ställa krav på inom vilken tid som anläggningarna som ska 

utföras enligt avtalet skall vara färdigställda. Detta kommer att förenas med vite om 

tidsramarna inte hålls. 

 

 

Anläggning Drift/skötsel 

VA-nät, dagvatten Laholmsbuktens VA 

El Södra Hallands kraft 

Bredband Svenska stadsnät 

Tele Skanova 

Kvartersmark Fastighetsägaren 

Allmän platsmark Laholms kommun 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Markägoförhållanden 

Planen omfattar följande fastigheter: 

 

 

Fastighetsbildning 

Användning bostäder avses styckas av från Åmot 2:4 för bildande av nya 

bostadsfastigheter, dock avses bostäderna byggas ut i grupp och säljas som 

nyckelfärdiga hus av en exploatör.  

 

Allmän plats, NATUR, inklusive yta för parkering, inom planområdet övergår från 

enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap, och föreslås därför 

fastighetsregleras från Åmot 2:4 till Åmot 1:97.  

 

Även området för tekniska anläggningar (E-område) föreslås fastighetsregleras från 

Åmot 2:4 till Åmot 1:97. 

 

Ny allmän gata får också kommunalt huvudmannaskap och föreslås därför även den 

fastighetsregleras från Åmot 2:4, 2:10, 2:256 och Åmot S:9 till Åmot 1:97. 

Gemensamhetsanläggningar 

De nya fastigheterna inom planområdet kommer att behöva anslutas till 

gemensamhetsanläggningen Mellby GA:5 för att få utfartsrätten ut till allmän väg 

säkrad. De nyansluta fastigheterna kan komma att behöva betala ersättning till 

vägföreningen för anslutningen.  

 

Planen kräver inte bildande av någon gemensamhetsanläggning inom planområdet.  

 

Ansvarsområdet för Mellby GA:5 kommer att minskas genom anläggningsåtgärd då 

den allmänna platsmarken inom planområdet kommer att omfattas av kommunalt 

huvudmannaskap. 

Servitut 

I planområdets nordvästra del, inom allmän platsmark NATUR, ligger två servitut 

för jordvärmeledningar. I detaljplanen har kvartersmark planlagts en bit in på det 

servitutsområdet för fastighet 2:202, det södra servitutsområdet. Nedlagd 

jordvärmeledning ska ligga på en meters djup samt förmodas ha sin sträckning även i 

det hörn som planlagts som kvartersmark. Avsikten är att jordvärmeledningar samt 

de båda servitutsområdena ska ligga kvar orörda och därmed behöver utformningen 

av kvartersmarken ses över när samrådsförslaget revideras.  

Fastighet Fastighetsägare 

Åmot 2:4 Åmot Fastigheter AB 

Mellby GA:5 Stort antal fastigheter i Mellbystrand 

Åmot S:9 Laholm Åmot 2:2, 2:4 och 2:257 

Åmot 2:256 
Barbro Birgersson, Jan-Olof Birgersson, Britt-Inger 

Birgersson, Bo Birgersson, Bengt Birgersson 

Åmot 2:10 Gunilla Jarlfelt Nilsson och Anders Olsson 
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Ledningsrätt 

Laholms kommun kommer att söka ledningsrätt för de VA-ledningar som ska läggas 

inom planlagt u-område.  

Dikningsföretag 

Planområdet omfattas inte av dikningsföretag eller avvattningsföretag. 

Fastighetsindelningsbestämmelser 

Fastighetsplan 

Fastighetsrättsliga konsekvenser för berörda fastigheter 

 

Fastighet Åtgärd Kostnader Ansvar 

Del av Åmot 2:4 

Kvartersmark förutom E-

området avstyckas till 

bostadsfastigheter och allmän 

platsmark samt E-område 

överförs genom 

fastighetsreglering till Åmot 

1:97. 

Kostnader för 

fastighetsbildning utgår i 

samband avstyckning och 

fastighetsreglering. 

 

 

Exploatör och 

Laholms 

kommun 

Del av Åmot 2:4 

Ansökan om ledningsrätt för 

va-ledningar inom  

planlagt u-område.  

Ledningsägare ansvarar för 

att söka och bekosta 

ledningsrätt.   

Laholms 

kommun 

Del av Åmot 2:10 

Den del av fastigheten som 

ändras till kommunalt 

huvudmannaskap 

fastighetsregleras till Åmot 1:97 

Kostnader för 

lantmäteriförättning 

utgår i samband med 

fastighetsreglering. 

 

Laholms 

kommun 

Del av Åmot 2:256 

Den del av fastigheten som 

ändras till kommunalt 

huvudmannaskap 

fastighetsregleras till Åmot 1:97 

Kostnader för 

lantmäteriförättning 

utgår i samband med 

fastighetsreglering. 

 

Laholms 

kommun 

Del av Åmot S:9 

Den del av fastigheten som 

ändras till kommunalt 

huvudmannaskap 

fastighetsregleras till Åmot 1:97 

Kostnader för 

lantmäteriförättning utgår i 

samband med 

fastighetsreglering. 

 

Laholms 

kommun 

Del av Mellby 

GA:5 

Utökas med fler andelar genom 

de tillkommande fastigheterna. 

Ansvarsområdet minskas 

genomatt den nya detaljplanen 

har kommunalt 

huvudmannaskap 

Kostnader för 

lantmäteriförrättning 

utgår i samband med 

fastighetsreglering och 

avstyckning. 

 

Laholms 

kommun och 

exploatör. 

EKONOMISKA FRÅGOR  

Planekonomi 

Regleras genom planavtal mellan Laholms kommun och fastighetsägare till 

planområdet. Detaljplanen upprättas på bekostnad av fastighetsägaren till Åmot 2:4. 

Exploatören kommer att stå för kostnaden för att förbereda marken inför kommande 

bebyggelse inom planområdet. Fastighetsägaren kommer att debiteras en tredjedel av 

plankostnaden som är satt till 180 000 kr, efter samråd, respektive granskning samt 
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efter ett antagande av detaljplanen. Slutfakturering sker efter ett antagande av 

detaljplanen.  

Inlösen och ersättning 

Kommunen kommer i första hand att eftersträva frivilliga förvärv alternativt att 

ansöka om fastighetsreglering enligt 5 kapitlet 8a § FBL (1970:988). Inlösen av mark 

från Åmot 2:4 kommer att hanteras i exploateringsavtal.  

 

Kommunen har också möjlighet att begära inlösen av den allmänna platsmarken 

enligt 6 kapitlet 13 § PBL. Kommunen blir även enligt 14 kapitlet 14 § PBL skyldig 

att lösa in allmän plats om fastighetsägaren så begär. 

 

Ersättning för marköverföringar av allmän platsmark enligt ovan skall enligt 6 

kapitlet 17 § PBL utgå i enlighet med reglerna i 4 kapitlet expropriationslagen som 

anger att ersättningen är marknadsvärdet innan nu aktuell detaljplan med ett påslag 

om 25 %. 

 

Gemensamhetsanläggningen Mellby GA:5 behöver som en följd av planförslaget 

omprövas och minskning av de upplåtna områdena behöver ske. Enligt 40 a § 

Anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning 

av en gemensamhetsanläggning betala ersättning till de fastigheter som deltar i 

gemensamhetsanläggningen. 

TEKNISKA FRÅGOR  

Tekniska utredningar 

Dagvattenutredning för detaljplan Åmot 2:4, Ramböll, 2019-10-25 

Dokumentation och kontroll 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE  

Konsekvenser för berörda fastigheter 

 

 

 

 

 

 

Fastighet Konsekvens Ansvar 

Del av Åmot 2:4 

Bostadsmark samt mark för tekniska 

anläggningar tillskapas. Huvudmannaskap 

ändras från enskilt till kommunalt. 

Laholms kommun 

Del av Åmot 2:10 
Huvudmannaskap ändras från enskilt till 

kommunalt. 
Laholms kommun 

Del av Åmot 2:256 
Huvudmannaskap ändras från enskilt till 

kommunalt. 
Laholms kommun 

Del av Åmot S:9 
Huvudmannaskap ändras från enskilt till 

kommunalt. 
Laholms kommun 

Del av Mellby GA:5 

Gemensamhetsanläggning omprövas och 

gata inom planområdet övergår till 

kommunalt huvudmannaskap. Nya 

bostadstomter inom planområdet ansluts 

till Mellby Ga:5 för att nå allmänt vägnät. 

Laholms kommun 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN I LAHOLMS KOMMUN 

Sofie Frankzén, planarkitekt 

Mikael Lennung, mark- och exploateringsstrateg 

Carina Henriksson, VA-ingenjör, LBVA 

 

 

 

 

 

Laholm 2019-11-06 

 

 

 

 

 

Detaljplan, standardförfarande 
Tillhör miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskotts beslut 2019-10-09 

Humlegången 6 
312 80 Laholm 

Växel 0430-150 00 
www.laholm.se 

 


