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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
  

SAMRÅDSFÖRFARANDE  

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott beslutade den 8 november 2018 att förslaget 

skulle sändas ut på samråd. Samrådshandlingar har skickats till berörda myndigheter och 

fastighetsägare. Eventuella synpunkter skulle vara inlämnande senast den 14 februari 2019. 

Allmänt samrådsmöte hölls den 23 januari 2019. Samrådsmöte med länsstyrelsen har skett 

den 17 januari 2019.   

 

Totalt har 49 skrivelser kommit in, varav 5 från statliga myndigheter, 7 från kommunala 

nämnder eller styrelser, 4 från övriga myndigheter, bolag och organisationer och 

2 från intresseföreningar. Totalt har 16 skrivelser inkommit från sakägare och  

allmänheten har lämnat in 14 skrivelser. Utöver detta har det även inkommit en protestlista 

med namnunderskrifter som kan hänföras till både sakägare och allmänhet.  

SYNPUNKTER UTAN ERINRAN 

Nedan nämnda remissinstanser har lämnat in yttranden utan erinran.  

- Socialnämnden 

- Barn- och ungdomsnämnden  

- Räddningstjänsten  

SYNPUNKTER FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Länsstyrelsen 

Ärendet 

Planområdet är beläget i den nordvästra utkanten av Mellbystrands tätort och 

avgränsas i öster av Birgittavägen, i söder av Birger Pers väg och i väster av havet. 

Norr om planområdet ligger befintliga fritidshus/bostäder. 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett hotell i Mellbystrand. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2017 (§ 228) att ge miljö- och 

byggnadsnämnden i uppgift att göra detaljplan för del av fastigheten Åmot 1:97 m.fl. i 

syfte att möjliggöra för en hotelletablering. Planen handläggs med standardförfarande. 

 

Planförslaget har behandlats på länsstyrelsens plangrupp den 17 januari 2019 med 

länsstyrelsens sektorsföreträdare. 

 

Gällande regleringar 

I Laholms gällande översiktsplan, Framtidsplan 2030, ingår planområdet dels i ett 

förädlingsområde och dels i ett utredningsområde för havsnivåhöjning. 

 

För planområdet gäller byggnadsplan nummer 02–13 med ändringar 02–54. 

Byggnadsplanen 02–13 reglerar att marken inom området är vägmark och park eller 
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plantering. Ändring av byggnadsplanen 02–54 avser endast regleringar av 

bebyggelseområden och omfattar på så vis inte planområdet. 

Planområdet ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken 

(MB). Den allra västligaste delen av planområdet omfattas också av riksintresse för 

naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Hela planområdet omfattas även av de särskilda 

hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§ miljöbalken. 

 

Den västligaste delen av planområdet omfattas av det generella strandskyddet. Något 

utökat strandskydd finns för närvarande inte i området. 

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan- och 

bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt 

förslaget kan komma att prövas. 

 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar att det som föreslås blir olämpligt med avseende på risken för 

erosion och risken för översvämning. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, 

- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt, 

- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 

- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser. 

 

Risk för erosion 

Dynerna på Laholms stränder är erosionskänsliga. Länsstyrelsen har därför remitterat 

detta ärende till SGI för att få deras syn på planen. Deras yttrande bifogas. 

Alla hårda konstruktioner i dynerna ökar risken för erosion. Att gräva i dem ökar 

också risken för erosion. Länsstyrelsen anser att all exploatering väster om Norra 

Strandvägen är olämplig på grund av att det ökar risken för erosion. Det inkluderar 

anläggande av översvämningsytan och flytt av ledningar till nytt läge väster om 

Norra Strandvägen. På ortofoton ser det ut som om räddningsvägen till större delen 

redan finns. Länsstyrelsen bedömer därför att den kan finnas kvar utan att öka 

erosionsrisken alltför mycket. Vändplatsen längst i väster behöver dock studeras 

vidare ur ett erosionsperspektiv. Kanske går det att utföra den på ett sätt som inte 

ökar erosionsrisken. Annars är det inte lämpligt att anlägga den. 

 

Länsstyrelsen bedömer att det under sommaren går att ha mobila matvagnar och 

liknande inom området som betecknas med service, utan att riskera ökad erosion. Det 

är dock viktigt att det preciseras i planbestämmelserna att endast tillfälliga och flyttbara 

konstruktioner tillåts. Som planbestämmelsen är formulerad nu tillåts i stort sett 

vilken byggnad som helst, även vad gäller höjd och annan utformning. 

 

Länsstyrelsen anser att det är olämpligt att låta hotellbyggnaden gå ut över Norra 

Strandvägen. I framtiden kan kommunen behöva utföra någon form av åtgärder för 

att skydda den befintliga bebyggelsen på grund av stigande hav och erosion och då 

kan det utrymme som Norra Strandvägen ger vara viktigt. Därför är det viktigt att 

Norra Strandvägen fortsätter att vara allmän platsmark. Att lägga hotellet på Norra 

Strandvägen leder dessutom till att ledningarna i vägen måste flyttas och det är, som 

redan nämnts, olämpligt att lägga dem väster om Norra Strandvägen. Det är inte 

heller lämpligt att leda ut gång- och cykeltrafik i dynerna, oavsett om den går på 

spänger eller ej. 
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I ett längre tidsperspektiv är det med stor sannolikhet olämpligt att bygga även öster 

om Norra Strandvägen. Om det blir aktuellt med en hotellbyggnad öster om Norra 

Strandvägen behöver kommunen upprätta ett övervakningsprogram för kusterosion 

och följa det åtminstone hela byggnadens livslängd. Övervakningsprogrammet 

behöver regleras i exploateringsavtal. 

 

Kommunen överväger strandfordring för att skydda befintlig och föreslagen bebyggelse 

från erosion och stigande hav. Det kan vara en lämplig metod, men den 

kräver tillstånd och tillgång till sand. Det går inte att förutsätta att kommunen kan 

använda sig av strandfodring innan det är klart. Det är många kustkommuner i södra 

Sverige som överväger strandfodring. Det är inte troligt att det finns sand så det 

räcker till alla. Strandfodring är också en tidskrävande och kostsam process. 

 

Risk för översvämning från havet 

Dynerna skyddar bebyggelsen bakom från att översvämmas av havet. Klimatscenarierna 

indikerar att runt 2100 kan havet ha stigit så mycket att bebyggelsen innanför dynerna riskerar 

att svämmas över vid stormar ifall inte dynerna finns där. Den föreslagna bebyggelsen 

riskerar att öka erosionen i dynerna och därmed ökar också risken för översvämning. Det 

drabbar i så fall inte bara hotellet, utan även bebyggelsen runt omkring. 

 

Risk för översvämning vid kraftiga regn 

Översvämningsytan väster om Norra Strandvägen bedöms som olämplig på grund av 

erosionsrisken. Därmed fungerar inte den tänkta dagvattenlösningen.  

 

I ytavrinningsplanen för kustområdet bedöms den västra delen av planområdet som mycket 

viktig för dagvattenhanteringen och den östra delen som viktig. Dagvattenhanteringen måste 

utformas utifrån detta, så att exploateringen inte leder till ökad översvämningsrisk, vare sig 

inom planområdet eller utanför. Den befintliga bebyggelsen får inte påverkas negativt. Flera 

av de områden som bedöms som mycket viktiga för dagvattenhantering i kommunens 

ytavrinningsplan planläggs för bebyggelse. Länsstyrelsen anser att helheten måste belysas. En 

fördjupad översiktsplan skulle kunna vara ett bra verktyg för det. 

 

Länsstyrelsen påpekade i sitt granskningsyttrande över gällande översiktsplan (Framtidsplan 

2030) följande: ”Länsstyrelsen vill peka på att hantering av havsnivåhöjning och dagvatten är 

av grundläggande betydelse för möjligheten att bygga ut Mellbystrand och 

Skummeslövstrand. En av utvecklingsstrategierna i översiktsplanen är att utveckla kustzonen 

samtidigt som kustremsan utgör utredningsområde för havsnivåhöjning där försiktighet bör 

råda i fråga om nyetablering av bebyggelse som kan påverkas negativt av stigande havsnivå 

eller erosion. Frågan blir även aktuell vid alla mindre kompletteringar inom befintlig 

bebyggelse då hantering av risken för översvämning och erosion samt behovet av mark för 

dagvattenhantering uppmärksammas i varje nytt planärende enligt 2 kap 5 § PBL. 

Länsstyrelsen poängterar återigen vikten av att dessa frågor ses över samlat innan ytterligare 

utbyggnad inom riskområdet sker.” Se 3 kap. 5 § 7 p. PBL.  

 

Planbestämmelserna tillåter källare öster om Norra Strandvägen, trots att grundvattenytan 

ligger cirka 1,5 m under markytan (planbeskrivningen sidan 19). Länsstyrelsen är tveksam till 

om det är lämpligt. Om källare ska tillåtas behövs planbestämmelser om att den ska utföras 

med material och konstruktioner som tål att stå i vatten. Grundvattennivåerna kan komma att 

stiga i takt med att havsnivån stiger. Det behöver studeras vidare hur det påverkar 

hotellbyggnaden. 

 

Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken 

Betydande miljöpåverkan 
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Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets genomförande inte 

innebär betydande miljöpåverkan. 

 

Erosion 

En hotellbyggnad öster om Norra Strandvägen är förenlig med riksintressena för 

friluftslivet enligt 3 kap 6 § MB och rörligt friluftsliv enligt 2 kap 4 § MB, men i ett 

längre tidsperspektiv är den med stor sannolikhet olämplig ur erosionssynpunkt. 

SGI bedömer, utifrån den fördjupade erosionsutredningen, att den planerade bebyggelsen 

kommer att utsättas för erosion och översvämning under bebyggelsens livslängd. 

Det finns en risk att byggnader även på den östra sidan av Norra Strandvägen skulle kunna 

orsaka erosionsproblem som skulle kunna påverka bebyggelsen runt omkring. Detta behöver 

studeras vidare. På sidan 3 i den fördjupade erosionsutredningen nämns fenomenet 

kustzonsinklämning (coastal sqeeeze). Det innebär att dynlandskap som begränsas av 

bebyggelse på insidan inte kan utvecklas naturligt. Förmodligen är detta fenomen orsaken till 

att dynerna söder om Birger Pers väg är mindre än de norr om. Bebyggelsen söder om Birger 

Pers väg sträcker sig längre västerut än vad bebyggelsen norr om Birger Pers väg gör och 

dynerna blir då mer inklämda. Även om den föreslagna platsen för hotellet ligger längre in 

kan det inte uteslutas att dynerna utanför den skulle kunna påverkas av kustzonsinklämning 

ifall hotellet byggs. Särskilt i framtiden när havet förväntas stiga och strandplanet därmed 

krymper. 

 

Runt 2100 är det inte otänkbart att havet har stigit så mycket att både de befintliga 

byggnaderna innanför dynerna och den nya hotellbyggnaden kan bidra till erosionsproblem. 

De närmaste decennierna är den risken mindre, men det går inte att förutsäga exakt när risken 

kommer att öka. Redan nu skulle hotellet kunna få problem med exempelvis sand som blåser 

in från stranden. Liknande anläggningar längs Hallands kust har redan sådana problem. 

 

Riksintresse för friluftsliv 

Det finns en risk att planområdet väster om Norra Strandvägen kommer att upplevas 

som privatiserat på grund av paviljongerna, även om det enbart är byggnaderna i sig 

som planläggs som kvartersmark och de inte får användas för övernattning. Det 

förstärks av att Norra Strandvägen stängs av. Detta skulle kunna påverka riksintresset 

för friluftsliv negativt. 

 

Planförslaget innebär också en viss försämring av allmänhetens tillgång till strandområdet 

genom att antalet parkeringsplatser i närheten av stranden minskar. Det är 

viktigt att parkeringen för allmänheten utformas på ett bra sätt för att undvika negativ 

påverkan på riksintresset för friluftsliv. 

 

Riksintresse naturvård 

Det är viktigt för riksintresset för naturvård att strandområdet bevaras oexploaterat. 

 

Strandskydd 

Områdena för service samt en del av räddningsvägen ligger inom 

strandskydd. För att bygga en servicebyggnad där krävs dispens från strandskyddet. 

Övriga anläggningar och anordningar kan också kräva dispens. 

 

Det kan vara pedagogiskt att visa på plankartan var strandskyddet gäller, men det bör 

i så fall göras med en illustrationslinje och inte en linje för administrativ gräns. 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Planhandlingarna bör kompletteras med vilken vattenförekomst som är recipienten 

för dagvattnet, hur känslig den är och hur den är klassad enligt vattendirektivet. 
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I Laholm kommuns riktlinjer för dagvattenhantering kräver kommunen fördröjningsåtgärder 

för dagvatten för att få en renande effekt och att begränsa flödet i ledningssystemet. 

Anläggning av ett underjordiskt vattenmagasin, som föreslås i planbeskrivningen, 

möjliggör inte rening av vattnet. Dagvatten från trafik och parkeringsytor kan innehålla olika 

föroreningar som tex olika tungmetaller, olja, organiska föreningar och partiklar från asfalt 

och däck. Föroreningshalten är beroende av trafikintensiteten. För att få rening av dagvattnet 

bör man välja någon annan typ av lösning, till exempel öppna anläggningar i form av diken 

och dammar. Grundvattennivån uppskattas ligga på ca 1,5 m och beräknas stiga. Det 

underjordiska vattenmagasinet kan komma att påverkas av stigande grundvattennivå. 

Planhandlingarna bör kompletteras med hur denna stigning kommer påverka magasinet. 

 

Naturvärden 

Länsstyrelsen avstyrker all exploatering väster om Norra Strandvägen, eftersom 

området hyser höga naturvärden. De områden som omfattas av planen är viktiga både 

som en buffert vid ett förändrat klimat med exempelvis höjning av havsnivå och 

ökade nederbördsmängder, och som spridningskorridor för djur, växter och svampar. 

Enligt naturvärdesinventeringen har området naturvärdesklass 2, högt naturvärde. 

Naturvärdesinventeringen konstaterar också att den planerade exploateringen kommer 

att påverka djurs, växters och svampars möjligheter till spridning inom strandhedsmiljön 

negativt. Inte bara uppförandet av byggnader kommer att skada naturvärdena, 

utan också anläggandet av översvämningsytan, flytt av ledningarna i Norra 

Strandvägen och anläggandet av spänger i dynerna. Norra Strandvägens nuvarande 

sträckning bör därför avgränsa hotellområdet åt väster. 

 

Även den nordöstra delen av planområdet bör undantas från byggnation, parkerings och 

körytor. Denna yta har enligt naturvärdesinventeringen sidan 7 biotopkvaliteter 

som förekomst av Natura 2000–naturtyp (sandblottor, solexponering). 

 

Sammanfattningsvis anser länsstyrelsen att nedanstående rödskrafferade ytor bör 

undantas från byggnation, grävning, parkerings- och körytor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om kommunen väljer att gå vidare med exploateringsplanerna för något eller båda 

dessa områden behöver planhandlingarna kompletteras med en redovisning av 

bevarandestatus (nationellt och lokalt) för de skyddade och rödlistade arter som 

kommer påverkas av exploateringen samt en bedömning av hur bevarandestatusen 

kommer påverkas av detaljplanens genomförande. De skyddsåtgärder som krävs för 

att bevara en kontinuerlig ekologisk funktion för arterna i området bör inkluderas i 
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planhandlingarna. 

 

Ifall området visar sig hysa arter som har ett starkt skydd i artskyddsförordningen 

kan det krävas dispens för att kunna exploatera området. Det är inte alltid möjligt att 

få dispens, så om det krävs dispens för att kunna genomföra planen bör dispensen 

sökas och vara beviljad innan planen antas. 

 

En fungerande grön infrastruktur är ofta den rumsliga förutsättningen för att ekosystemen 

ska kunna leverera ekosystemtjänster som att dämpa effekten av översvämningar 

och torka orsakade av klimatförändringar. Djur, växter och andra organismer behöver ett 

nätverk av natur för att kunna överleva. Det måste finnas livsmiljöer som är tillräckligt stora 

och av tillräckligt god kvalitet där det finns föda och möjlighet för reproduktion. Dessa 

livsmiljöer måste vara sammanlänkade i tillräcklig omfattning för att möjliggöra spridning 

mellan olika livsmiljöer. Planhandlingarna bör innehålla en utförligare beskrivning av 

påverkan på den gröna infrastrukturen i området. Planen bör utformas så att områdets 

ekologiska funktion så långt som möjligt utvecklas. 

 

Eftersom det är flera detaljplaner och exploateringsprojekt på gång i Mellbystrand 

finns en risk att påverkan på naturvärden och skyddade arter underskattas. Kommunen 

bör göra en helhetsbedömning av detaljplanernas sammanlagda påverkan på 

värdefulla naturtyper samt skyddade och rödlistade arter. 

 

Kommunen bör studera vilket material som ska användas i räddningsvägen och 

vändplatsen. Stenmjöl är bättre material än asfalt, men egentligen inte bra heller. Det 

kommer att spridas i sanden och förändra livsmiljön för växt- och djurliv där. 

 

Vattenförsörjning 

Hotellet kommer att medföra att fler människor än nu bor i Mellbystrand, i synnerhet 

under sommarhalvåret. Torra somrar kan tillgången till dricksvatten bli begränsad. 

Det är viktigt att kommunen tar med hotellets behov av dricksvatten i sin 

vattenförsörjningsplan. 

 

Vattenverksamhet 

Planbestämmelserna tillåter källare öster om Norra Strandvägen, trots att grundvattenytan 

ligger cirka 1,5 m under markytan. Byggnation av hotell, med eller utan källare, kan leda till 

vattenverksamhet enligt MB 11 kap. 3 § p. 3. bortledande av vatten från ett vattenområde och 

p. 6 bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta. Definitionen av 

vattenområde är enligt 11:2 § MB: ett område som täcks av vatten vid högst förutsebara 

vattenstånd. Enligt 11 kap. 9 § miljöbalken kan det krävas tillstånd för bortpumpning 

av grundvatten. Dock finns några undantag i 19 § förordningen (1998:1388) om 

vattenverksamhet med mera.  

 

Vidare framgår det i 11 kap. 12 § miljöbalken att tillstånd enligt denna balk eller anmälan 

enligt 9a § inte behövs om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intresse skadas 

genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Om tillstånd krävs 

rekommenderar länsstyrelsen att planen inte antas förrän detta beviljats. 

 

Trafikbuller 

Länsstyrelsen vill påpeka att riktvärden för trafikbuller i befintlig miljö inte regleras 

i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader (ändrad SFS 

2017:359), vilket anges i planbeskrivningen. Riktvärden för trafikbuller i befintlig 

miljö redovisas på Naturvårdsverkets hemsida http://www.naturvardsverket.se/Stodi- 

miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-vag--och-spartrafik-vid-befintligabostader/ 
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och kan vara 65 dBA (bostäder fram till 1997), 55 dBA (bostäder 1997– 

2015) eller 60 dBA (bostäder från 2015 och framöver). 

 

Arkeologi 

Sett ur fornlämningssynpunkt finns inget att erinra mot detaljplanen. Inom området 

finns inga idag kända fornlämningar. Sannolikheten är liten för förekomst av idag 

okänd fornlämning dold under mark inom området. 

 

Länsstyrelsen vill dock påminna om kulturmiljölagen 2 kap 10 § lagen (1988:950), 

vilken innebär att om fornlämning trots allt påträffas under grävning eller annat 

arbete, skall arbetet avbrytas och förhållandet omedelbart anmälas till länsstyrelsen. 

 

Anpassning till platsen 

Den föreslagna hotellbyggnaden är mycket stor i förhållande till den omgivande 

bebyggelsen. Den nedbrytning i olika volymer som föreslås kommer inte att upplevas 

av dem som tittar in mot bebyggelsen från stranden, vilket är en nackdel, eftersom 

den vyn också är viktig för upplevelsen av Mellbystrand. Utformningen av området 

avviker från det befintliga bebyggelsemönstret i och med att hotellbyggnaden läggs 

över Norra Strandvägen. 

 

Sol och skugga 

Solstudien bör kompletteras med studier av alla månader mellan vårdagjämningen 

och höstdagjämningen, för att det ska gå att utläsa hur hotellbyggnaden påverkar omgivande 

bebyggelse. Det solstudien visar nu är bara att hotellbyggnaden inte skuggar 

omgivningen på sommarsolståndet, vilket är en dag om året. 

 

Brottsförebyggande 

Genom att bygga ett hotell i området, där det i nuläget finns mest villabebyggelse, 

skapar man en blandning av funktioner och personer på platsen och i närområdet. 

Det är positivt både för den aktuella platsen och närliggande områden, eftersom 

möjligheterna för förbättrad social kontroll uppstår. Genom medveten brottsförebyggande 

belysning och utformning av byggnaden kan detta optimeras. Till exempel genom att skapa 

fria siktlinjer. Med det sagt ska man vara medveten om att tillfällena för brott även ökar 

genom att fler personer (potentiella brottsoffer och förövare) vistas på platsen jämfört med om 

den är obebyggd. Särskilt om det på platsen kommer att arrangeras aktiviteter som innefattar 

berusning. En av de grundläggarna tankarna i brottsförebyggande / trygghetsskapande 

planering är att en plats bör vara tydligt definierad angående användandet (territorialitet). Det 

bör vara tydligt angående vem platsen är till för och vem som ansvarar för platsen. Så som 

planen är utformad finns det en risk att de dynpaviljonger och de spänger som leder till dessa 

skapar en barriäreffekt och känsla av gräns mellan dyn-/strandområdet och hotellet. Detta 

vore i sin tur olyckligt då området de ”ramar” in ligger på allmän platsmark. 

 

Den parkeringsplats som nu finns på platsen och som används av badgäster på sommaren 

kommer att ersättas av parkering till hotellgästerna. Badgästerna kommer att hänvisas till 

parkering längre österut längs Sibyllavägen. Då detta är en påtaglig försämring för 

badgästerna som brukar besöka området är det av yttersta vikt att den nya parkeringsplatsen 

utformas med så att det tydligt framgår att den inte är till för badgäster. (Till exempel kan 

någon sorts inpasseringssystem användas, vilket i och för sig gör det svårt att använda 

parkeringen som vändplats.) Samtidigt krävs en tydlig hänvisning till annan parkering och en 

sammankoppling av denna och stranden. Risken är annars att problem kommer att uppstå 

genom att badgäster under högsäsong kommer att använda hotellparkering, vilket skapar 

onödiga konfliktytor mellan badgäster och hotellgäster/hotell. 
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Trafik 

Hänsyn ska tas till Trafikverkets synpunkter. 

 

Det är viktigt att kommunen samråder med campingen i norra Mellbystrand, eftersom 

deras angöring påverkas ifall Norra Strandvägen stängs av. Även de som bor eller 

har verksamheter längs de gator dit trafiken i stället påverkas och därför är det viktigt 

att kommunen samråder även med dem. 

 

Lantmäterifrågor 

Hänsyn ska tas till Lantmäteriets synpunkter. 

 

Plankarta och planbestämmelser 

Det finns inte preciserat i planbestämmelserna vilken typ av bebyggelse som får 

uppföras inom området för service på stranden Det innebär att i stort sett vilken 

byggnad som helst tillåts, även vad gäller höjd och annan utformning. 

 

”Källare får ej utföras med övernattningsrum” bör inte stå i användningen, utan som 

egenskapsbestämmelse. 

Kommentar: 

Erosion  

För att bemöta den problematik som framförs angående erosion har 

samhällsbyggnadskontoret beställt ett PM av Sweco (2019-06-12), där planförslagets 

erosionsproblematik fördjupas ytterligare. Sweco har sedan tidigare tagit fram Laholm 

stranderosion (Sweco, 2017) samt Fördjupad erosionsutredning avseende planerat hotell i 

Mellbystrand (Sweco, 2018). I detta kompletterande PM bemöts den erosionsproblematik 

nämnd i länsstyrelsens yttrande, ett utkast till granskningshandling bedöms utifrån 

erosionsrisken. Dess innehåll kommer användas för att komplettera planhandlingarna inför 

nästa skede.   

 

Planförslaget justeras så att byggrätt för nytt hotell parallellförflyttas med Norra Strandvägen. 

Nuvarande vägmark föreslås till korsmarkerad kvartersmark (som tillåter endast altan, 

balkong eller uteplats). Övrig mark väster ut föreslås till allmän plats, skyddsområde för 

omhändertagande av skyfall, naturmark, ny placering av ledningar och gång- och cykelväg. 

Ytorna väster om hotellet kommer fungera som multifunktionella ytor för att minimera 

ingrepp i sanddynorna. Denna mark utgörs inte av sanddyner utan av nuvarande område för 

grusparkering och bedöms därmed inte utgöra område med risk för erosion. I samma område 

föreslås även en gång- och cykelväg. De i samrådet föreslagna mindre byggrätterna som var 

placerade ute i dynlandskapet tas bort. 

  
Räddningsvägen ner till stranden finns idag och bedöms som en nödvändighet för att 

säkerställa människors hälsa och säkerhet. Kommunen vill genom att peka ut denna i 

detaljplanen skapa sig rådighet över möjligheten att hålla en framkomlig nedfart till stranden. 

Tillfartsvägen kommer även fungera som en huvudled för människor att ta sig ner till stranden 

så att färre väljer att gå över dynorna. Vändplanen tas bort till granskningen. Behovet av att 

vända med räddningsfordon kommer fortfarande vara möjligt i och med terrängkörningslagen 

och stranden får bibehålla sin naturliga utformning.  

 

Föreslaget serviceområde på stranden preciseras med egenskapsbestämmelser som innebär att 

byggnader som uppförs inom detta område endast ska utgöras av flyttbara konstruktioner. 

Bebyggelsen kommer även regleras gällande nockhöjd och byggnadsarea.   
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Kommunen är medveten om att åtgärder för erosion kommer att krävas i ett längre perspektiv. 

Arbete med att rusta inför dessa scenarier är påbörjade genom bland annat klimatanpassnings-

plan, rapport om stranderosion, inventeringar av sanddynerna med mera. Laholms kommun 

har påbörjat drönarscanning av kusten med syfte att undersöka hur erosionen utvecklar sig. 

Den första scanningen genomfördes hösten 2018 och under april och maj 2019 scannades 

stranden igen. Dessa kommer att genomföras vår och höst årligen för att följa upp 

strandutvecklingen i hänsyn till bland annat erosion. Detta går att läsa om på kommunens 

hemsida: https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/planer-och-

utredningar/klimatanpassningsplan/. 

 

Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan och om 

medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare 

avseende mark som inte ägs av kommunen. Eftersom kommunen är markägare till Åmot 1:97 

kommer det inte upprättas ett exploateringsavtal mellan kommunen och den kommande 

exploatören. I detaljplanen för hotellet kommer ett markanvisningsavtal att upprättas. I detta 

kommer exploatering inom kvartersmark att regleras. Kommunen har i ett 

markanvisningsavtal ingen möjlighet att reglera sådana krav som går utöver de krav som finns 

i lagstiftningen. 

 

Kommunen gör bedömningen att det i detta läge inte bedöms som fördelaktigt att 

precisera med en bestämmelse om skydd inom naturmarken eftersom val av bästa 

lämpliga teknik för erosionsskydd måste göras inom ramen för ett åtgärdsprogram 

för erosion för hela kuststräckan. En detaljplan ska generellt inte låsa in den 

tekniska lösningen som finns just vid tillfället för detaljplanens framtagande, utan 

möjliggöra för framtida bättre tekniska lösningar. 

  

Detaljplanen föreslås utifrån problematiken kring erosion att ändras i följande avseenden: 

• Kvartersmarkens läge justeras 

• Område för hotellverksamhet i dynerna (de så kallade 

dynpaviljongerna) tas bort 

• E-området minskas ner 

• Serviceområdet på stranden preciseras med egenskapsbestämmelser 

(flyttbara konstruktioner och övriga utformningsbestämmelser)  

• Vändplanen tas bort 

• Området för skyfallshantering som idag är planlagt som en egenskap 

inom naturmark görs om till allmän plats med användning SKYDD, 

detta förtydligar områdets syfte och bedöms därmed inte kunna 

förknippas med att området är till för ordinarie dagvattenhantering 

 

Översvämning havet 

De i samrådet föreslagna mindre byggrätterna som var placerade ute i dynlandskapet tas bort. 

Den hotellbyggnad som föreslås öster om befintliga Norra Strandvägen bedöms i det 

fördjupande PM:et från Sweco (2019-06-12) inte medföra risk för ökad erosion och med det 

översvämning från havet. I dagvattenutredningen (Sweco, 2018) framgår det att planförslaget 

inte kommer påverka situationen negativt i området vid höga havsnivåer utan området 

kommer se likadant ut i framtiden.  

 

Översvämning kraftig nederbörd 

Samhällsbyggnadskontoret har utrett frågan angående översvämningsytans lämplighet med 

hjälp av Sweco (2019-06-12) och bedömer att översvämningsytan ej medför erosion. Sanden 

kommer kunna stabileras efter grävningen.  

 

https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/planer-och-utredningar/klimatanpassningsplan/
https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/planer-och-utredningar/klimatanpassningsplan/
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Planförslagets ordinarie dagvattenhantering och skyfallshantering är skilda från varandra. Den 

lågpunkt i marken som föreslås anläggas väster om hotellet tillskapas för att leda bort vatten 

från det område som idag är Norra Strandvägen och som utgör en naturlig lågpunkt i området 

där vatten ansamlas vid kraftig nederbörd. I planförslaget har denna yta pekats ut för att visa 

på områdets betydelse för skyfallshantering och då det är av stor vikt att förstärka området 

som en lågpunkt för att inte medföra olägenheter för befintlig bebyggelse ifall ytterligare 

hårdgjorda ytor tillkommer i närområdet. Den föreslagna nya lågpunkten i detta område 

föreslås i en förprojektering bli cirka 30 cm djup för att ge en tillfredställande volym att 

fördröja. Detta bedöms vara en tillräcklig avvikelse från de övriga marknivåerna för att tillåta 

vatten att ansamlas på platsen, men som inte kommer medföra problem ur erosionssynpunkt 

eftersom sanden kommer ha tid att stabilera sig efter grävningen.  

 

Översvämningsytan kan enligt den fördjupade naturvärdesinventeringen fungera som en 

tillgång till den biologiska mångfalden. Sänkan kan koloniseras av fröplantor och fungera som 

en möjlig boendemiljö för insekter.  

 

Området som beskrivs som översvämningsyta utgör inte en del av den ordinarie 

dagvattenhanteringen inom kvartersmark för hotellet. Vid de nederbördsmängder som 

beskrivs i dagvattenutredningen vid ett extremregn är det ordinarie dagvattensystemet fyllt 

och därför börjar vatten ansamlas på ytan istället. Den föreslagna dagvattenhanteringen inom 

föreslagen ny kvartersmark för hotell är helt frånkopplat skyfallshanteringen.  

 

Den fördjupade dagvattenutredning som har tagits fram som underlag till detaljplanen har 

inkluderat ytavrinning från hela avrinningsområdet. Det område som säkerställs inom 

planområdet för skyfallshantering har inkluderat kringliggande bebyggelses behov av en 

säkrad och avgränsad översvämningsyta och därmed gör kommunen bedömningen att 

grönområdets betydelse som översvämningsyta i ett större perspektiv har belysts.  

 

Området för skyfallshantering som i tidigare förslag är planlagt som en egenskap inom 

naturmark görs om till allmän plats med användning SKYDD, detta förtydligar områdets syfte 

och bedöms därmed inte kunna förknippas med att området är till för ordinarie 

dagvattenhantering. Den del av kvartersmarken för hotell som tidigare var lokaliserad på 

området bedömts som mycket viktigt för dagvattenhantering har ersatts av naturmark när 

kvartersmarken justerats längs med Norra Strandvägen.  

 

För att skydda bebyggelsen mot det ytliga grundvattenförhållanden kompletteras plankartan 

med två planbestämmelser, en som hänvisar till att byggnaden ska ha vattentålig 

grundkonstruktion under lägsta höjd för golv samt en som ställer villkor för lov i startbeskedet 

för vattentålig grundkonstruktion. Planbestämmelsen gällande färdigt golv höjd ändras till att 

hänvisa till RH2000 istället för kommunens nollplan.  

 

Riksintresse friluftsliv  

De i samrådet föreslagna mindre byggrätterna som var placerade ute i dynlandskapet tas bort. 

Allmän plats i form av gång- och cykelväg pekas ut väster om kvartersmarken för hotellet. 

Dessa åtgärder bedöms medföra att allmänheten tillgänglighet till området stärks och 

tydliggörs. Det bedöms som positivt för friluftslivets intressen att motortrafiken på Norra 

Strandvägen utgår, men att passagen fortfarande är möjlig att utnyttja för gående och 

cyklister.  

 

Kommunen delar inte länsstyrelsens uppfattning att allmänhetens tillgång till strandområdet 

minskar i och med planförslaget. Ställningstagandet görs då planförslaget inte innebär att 

parkeringsplatserna försvinner utan ersätts på en annan plats, som ligger ca 200-300 meter 
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öster om strandområdet. Det bedöms generellt som ett rimligt avstånd att promenera. När det 

kommer till tillgängligheten för dem med funktionsnedsättningar så avser kommunen att 

ändra planförslaget så att en vändplats för personbilar placeras vid Birger Pers vägs västra 

utkant. Denna möjliggör för allmänhet/badgäster med flera att stiga av med packning eller 

utrustning för att sedan besöka stranden.  

 

Kommunen anser att ett hotell i mycket stor grad bedöms överensstämma med friluftslivets 

intressen och stärka möjligheten för turismen. Kommunen anser inte att det är hållbart att 

behålla ett markområde med detta läge helt obebyggd som parkeringsplats, till förmån för 

badgäster som vid goda väderförhållanden besöker stranden under några veckor om året.  

 

Riksintresse naturvård 

Vi delar länsstyrelsens synpunkter och anser att återinträdandet av strandskyddet och 

tillskapandet av användningsområdet natur, istället för parkmark, gynnar naturvårdens 

intressen.  

 

Strandskydd  

Planbeskrivningen uppdateras med information kring att dispens för strandskyddet föreslås 

för området betecknat som service och tillfartsväg, med det särskilda skälet att det krävs för 

att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför planområdet.  

 

Plankartan kompletteras med en illustrationslinje som visar strandskyddsområdet ersätter den 

tidigare administrativ linje.  

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Planområdets recipient (dess klassning och känslighet) för dagvattenhanteringen kompletteras 

i planbeskrivningens stycke angående dagvattenhantering.  

 

Planbeskrivningen förtydligas så att det framgår att ytlig dagvattenhantering är att föredra för 

rening av dagvattnet. I övrigt kommer detaljplanen fortsatt att möjliggöra en kombination av 

ytlig hantering av dagvattnet eller en hantering via magasinering. Vid magasinering kan både 

filter och sandfång fånga upp och rena dagvattnet från föroreningar. Valet av bästa teknisk 

lösning för området kommer att göras i ett projekteringsskede. En ny planbestämmelse med 

reglering av hårdgörande av parkeringsytan på hotellområdet innebär att viss infiltrering av 

dagvatten kommer säkerställas.  

 

SGU menar att grundvattnet kommer påverkas vid klimatförändringar. Forskning visar på en 

övergripande nivå att området vid Laholmsbukten kommer att minskas med 10 % eller förbli 

på dagens grundvattennivåer beroende på jordtyp (Rodhe, A., Lindström, G. & Dahné, J., 

2009: Grundvattennivåer i ett förändrat klimat. Slutrapport från SGU-projektet 

”Grundvattenbildning i ett förändrat klimat”, SGUs diarienummer 60-1642/2007). Men på 

grund av det redan idag ytliga grundvattnet och för att säkerställa platsens lämplighet vid 

eventuellt framtida stigande grundvattennivåer bör underjordiska magasin utformas täta för att 

grundvattnet inte ska tränga in i magasinet. Planbeskrivningen kommer att kompletteras med 

information om täta magasin på grund av ytligt grundvatten.  

 

Naturvärden  

De föreslagna byggrätterna för hotell som placerades i dynerna samt de föreslagna spängerna 

ut i dynorna kommer att tas bort från planförslaget. Kvartersmarken rätas upp och går istället 

parallellt med Norra strandvägen som gräns.   

 

Den upprättade naturvärdesinventeringen kommer att uppdateras inför granskningsskedet av 

detaljplanen med en artförteckning för arter inom planområdet där nationell och lokal 
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bevarande status framgår, med en bedömning av planförslagets påverkan på arternas 

bevarandestatus, med att beskriva de skyddsåtgärder som krävs för att bevara en kontinuerlig 

ekologisk funktion för arterna inom planområdet, med en utredning kring förekomst av arter 

som skyddas av artskyddsförordningen, genom en beskrivning av planförslagets påverkan på 

den gröna infrastrukturen i området, en beskrivning av planförslagets bidrag till områdets 

ekologiska funktion, en bedömning av översvämningsytans påverkan samt med en bedömning 

av lämpliga markmaterial inom området utifrån befintliga naturvärden.  

 

Enligt naturvärdesinventeringen kan anläggandet av översvämningsytan vara positivt för den 

biologiska mångfalden. En sådan sänka liknar sandblottor som kan koloniseras av fröplantor 

och fungera som boendemiljö för insekter.  

 

I inventeringen framgår det att det förekommer rödlistade djur inom den utpekade 

kvartersmarken, men förekomsterna bedöms sakna betydelse då dessa arter rör sig över stora 

områden och det aktuella området är så litet och inte utgör någon viktig häckningsmiljö. Ytan 

används framför allt som födosök och därför bedöms förlusten av området försumbar. De 

kompensationsområden som föreslås uppfyller kravet på additionalitet och har kort 

leveranstid. Förslagen på kompensationsområden och åtgärder kommer att stärka och utveckla 

hela strandområdets ekologiska funktion genom den kvalitetstförädling som åtgärderna 

medför (pollen/nektar/boplatser). 

 

Kommunen kommer arbeta vidare med övertag av och utveckling av de områden som föreslås 

som kompensationsområden för naturvärdena. Naturvärdesavtal eller liknande planeras att 

tecknas inför antagande. Där kommer uppföljning och in riktning säkerställas.  

 

Materialval till tillfartsvägen ner till stranden bedöms i naturvärdesinventeringen. 

Naturvärdesinventeringen pekar inte på någon problematik gällande spridning av 

stenmjöl/bergkross i sanden. Det som dock är av intresse är att ett för hårt packat material ger 

sämre förutsättningar för bobyggande insekter. Det ger även sämre förutsättningar för 

infiltration. Detaljplanen har därför kompletterats med en planbestämmelse som förutsätter att 

tillfartsvägen ner till stranden ska vara genomsläpplig, på så sätt kommer de djur som vill 

bygga bo i vägen fortsatt kunna göra det. 

 

I och med arbetet med den fördjupade översiktsplanen har ett arbetsmaterial med kartläggning 

av stråk och allmänna grönområden i Mellbystrand tagits fram. Den fördjupade 

översiktsplanen för kusten är dock i ett tidigt skede. Av kartläggningen framgår det att 

Mellbystrand består av ett finmaskigt nätverk av gångstråk, med ett flertal längre 

sammanhängande stråk. Kartläggningen har enbart tagit hänsyn till de områden som är 

detaljplanelagda som allmän platsmark för att se vilka stråk som även kan vara möjliga att 

skapa i framtiden. Dessa stråk och nätverk kan gynna växt- och djurlivet eftersom det skapar 

gröna korridorer. Den del av naturmark inom planområdet som bebyggs är idag mycket litet, 

drygt 0,3 ha och är omringad av bebyggelse och vägar. Den hänger inte samman med 

Mellbystrands övergripande nätverk av strand- och hedområden vilket redan idag gör 

naturområdet mindre attraktivt för djur som rör sig över större områden (vilka är de som 

lokaliserats på platsen). Förlusten av naturområdet i ett övergripande perspektiv kan därför ses 

som rimligt i hänsyn till den samhällsnytta som etableringen av ett nytt hotell uppnår.  

 

Inom planområdet bevaras de befintliga möjligheterna för gångstråk som identifieras som 

både primära och sekundära, vilka fyller en viktig funktion utifrån att skapa 

rekreationsmöjligheter och tillgängliggöra naturområden. Tillgängligheten till stranden stärks 

genom det primära stråket längs med hotellet och tillgången till service både på vägen ner till 
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stranden med e-området samt med servicebyggnaderna på stranden. Hela naturområdet 

planläggs med kommunalt huvudmannaskap, vilket innebär att framtida skötsel säkerställs.  

 

Vattenförsörjning  

LBVA har 2016 gjort en utredning gällande den framtida vattenförsörjningen inom LBVA 

med tidshorisont 2050. Syftet med utredningen är att belysa möjliga alternativa lösningar 

inom Laholms och Halmstads kommuner samt att värdera dessa lösningar. Till utredningen 

finns en vattenbehovsprognos. En förlängd prognos för befolkningsutvecklingen till 2050 har 

inhämtats från både Laholms och Halmstads kommun. Historiska data för vattenproduktionen 

har inhämtats från LBVA.  

 

Utredningen belyser att råvattenkapaciteten i Laholms försörjningssystem är periodvis 

ansträngd och att tillgången på råvatten för dricksvattenberedning måste ökas markant samt 

att vattenförbrukningsvaror måste ändras i framtiden. Med den ovannämnda utredningen 

pågår ett långsiktigt arbeta att trygga en vattenförsörjning som ger utrymme för Mellbystrands 

expansion och exploateringen av ett hotell i Mellbystrand ryms inom den framtagna 

vattenbehovsprognosen.  

 

Vattenverksamhet  

Plankartan kompletteras med en planbestämmelse som reglerar att grundkonstruktion under 

+4,5 meter RH2000 (färdig golvhöjd) ska genomföras vattentålig och på så sätt kommer en 

källarvåning inte ta skada av det ytliga grundvattnet.  

 

Detaljplanen kommer att innebära en tillfällig lokal grundvattensänkning i samband med 

byggnationer inom området. Efter detta kommer grundvattennivån att återföras och därmed 

bedöms ingen påverkan uppstå för kringliggande bebyggelse. Den här typen av åtgärd är 

vanligt förekommande i kustområdet i samband med exempelvis ledningsdragningar, 

ledningsutbyte med mera och har hitintills inte påverkat bebyggelsen negativt. 

 

Trafikbuller  

Planbeskrivnigen ändras så att riktvärden för bebyggelsen motsvarar byggnationens 

byggnadsår. Nya trafikmätningar kommer genomföras under 2019 för att uppdatera 

trafikmängderna som ligger till grund för en uppdaterad bullerberäkning.  

 

Arkeologi 

Planbeskrivnigen kompletteras med information angående fynd av fornlämning.  

 

Anpassning till platsen 

Kommunen kommer inför granskningsskedet av detaljplanen att ta fram vy-illustrationer som 

visar upplevelsen av hotellet från strandplanet samt från korsningen vid Birger Pers 

väg/Kustvägen.  

 

Planförslaget innebär att bebyggelse fortsatt kommer brytas ner i olika höjder. Plankartan 

uppdateras med bestämmelse som innebär att takvåningen ska utföras indragen från den 

övriga fasaden för att bebyggelsen inte ska upplevas lika hög.  

 

Solstudie 

Solstudien kompletteras med en full studie av samtliga månader mellan april och september.  

 

Brottsförebyggande  
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Planförslaget har efter samrådet ändrats så att de föreslagna dynpaviljongerna har utgått. 

Direkt väster om kvartersmarken för hotellet föreslås en gång- och cykelväg som en allmän 

plats som kan anläggas med god framkomlighet och med lokala trafikföreskrifter. Denna 

bedöms kunna tydliggöra att området är en allmän plats där allmänheten kan vistas och 

passera igenom.  

 

Planförslaget ändras inför granskningen så att en vändplats för personbilar föreslås i den 

västra utkanten av Birger Pers väg, denna kommer att kunna fungera som en vändzon för 

strandbesökare. Kvartersmarken för hotellet och parkeringsområdet kommer därmed inte att 

utnyttjas av allmänheten, bestämmelsen z tas bort.  

 

Trafik  

Kommunen har haft och kommer att fortsätt med möten med verksamhetsutövaren för Marias 

camping och ägaren av fastigheten. Den trafikutredning som har tagits fram visar på att det 

finns flertalet allmänna gator inom närområdet som kan utnyttjas för trafik till och från 

campingen. Även under förutsättningen att den befintliga angöringen till campingen bibehålls. 

Det finns inga möjligheter att reglera val av bästa lämpliga tillfartsväg till campingen i denna 

detaljplan. Planförslaget innebär inte att verksamheten omöjliggörs, trafiken föreslås att 

omledas.  

 

Alla detaljplaner som innebär att ny bebyggelse föreslås på en plats där det inte finns 

bebyggelse idag medför tillkommande trafik. Kommunen har inte som standard att göra 

avvägningen vilka gator som den tillkommande trafiken bedöms ta och vilka fastighetsägare 

som i dessa fall kan komma att bli berörda. Trafik till Marias camping kommer att omledas 

till befintliga gator där allmän trafik redan förekommer idag.  

 

Plankarta 

Planförslaget justeras så att området med service på stranden reglerar, högsta tillåten 

byggnadsarea för dessa per byggnad samt deras högsta tillåtna höjd. Plankartan reglerar även 

att dessa ska utgöras av mobila konstruktioner.  

 

Plankartan ändras så att bestämmelsen ”källare får ej utföras med övernattningsrum” utgör en 

egenskapsbestämmelse. 

SGI 

Yttrande över Detaljplan daterad 2018-1 0-15 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Hallands län erhållit rubricerat 

ärende med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, 

skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- 

och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. 

 

Underlag: 

1. Planbestämmelser, Del av Åmot l :97 m.fl. Mellbystrand, Laholms kommun. 

2. PM Fördjupad erosionsutredning avseende planerat hotell i Mellbystrand, Sweco, 2018-

03 20. 

3. PM l Geoteknik-Planeringsunderlag, Sweco, 2017-06-15 

4. Från vision till verklighet, Analys av möjligheterna att etablera ett fullservicehotell i 

Mellbystrand, Laholms kommun, KS 2014-385. 

5. Behovsbedömning, checklista för betydande miljöpåverkan, Detaljplan för del av Åmot 

l :97 m.fl. -Hotell i Mellbystrand, Laholms kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 2018-
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09-25. 

 

SGI:s synpunkter 

Kustområdet i Mellbystrand är ett dynlandskap med ett flygsandsområde som sträcker sig 

ända till E6 öster om kustområdet, ett område på ca 800 - 1200 m från stranden. Dynområdet 

är dynamiskt och dynerna flyttar sig inom området. Stora delar av dynområdet och 

strandplanet är idag redan bebyggt vilket hindrar dynlandskapet att förändra sig på ett 

naturligt sätt. Närmast stranden finns högre dyner som byggs upp av vinderosion och skyddar 

kusten mot översvämning och erosion.  

 

Planområdet ligger direkt öster om de stora dynerna närmast stranden, och är utsatt för både 

erosion och översvämning. 

 

SGI anser att utgångspunkten alltid måste vara markens lämplighet för avsett planändamål 

under bebyggelsens livslängd. Förväntade effekter av ett förändrat klimat måste således 

beaktas. Klimatscenarierna indikerar att för de kommande 100 åren kan medelhavsnivån stiga 

med ca l m, tillsammans med tillfälliga högvatten i samband med stormar och lågtryck, kan 

havsnivån stiga till ca + 3 m, år 2100. Detta ökar riskerna för stranderosion och 

översvämning, vilket kommer beröra planområdet 

 

Utifrån den fördjupade erosionsutredningen gör SGI bedömningen att planerad bebyggelse 

kommer utsättas för erosion och översvämning under bebyggelsens livslängd och därför anser 

SGI att ett övervakningsprogram för kusterosion tillförs planhandlingarna och säkerställs i 

planen på ett plantekniskt godtagbart sätt. 

 

Dessutom anser SGI att byggnation i dynlandskapet medför stora risker för både den 

planerade bebyggelsen och befintlig bebyggelse bakom dynerna, eftersom dynerna är ett 

naturligt skydd mot erosion och översvämning. Vi ser även att genomförandet av planen 

medför en negativ påverkan på dynlandskapet. 

 

SGI vill också påpeka att tillståndsprocessen och rådigheten över den erosionsskyddande 

åtgärden, strandfodring (Sweco, 2017), måste vara klargjord för att marken skall kunna anses 

lämplig för bebyggelse. 

 

SGI har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen. 

Kommentar: 

Se kommentarer till länsstyrelsen angående erosion.  

Trafikverket 

Ärendet  

Laholms kommun har översänt rubricerat ärende till Trafikverket för samråd (Standard 

planförfarande).  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett hotell i Mellbystrand. Den sammanlagda 

byggnadsarean är ca 2500 kvm, höjden regleras till högst 25,5 meter mot väster och högst 

15,0 meter mot öster.  

 

Närmsta hållplats för busskollektivtrafiken ligger ca 300 meter öster om planområdet, längs 

med Kustvägen, i anslutning till Strandhotellet i Mellbystrand. Hållplatsen trafikeras av linje 

225 som bland annat har järnvägsstationerna i Laholm och Båstad som målpunkter. I den 

norra delen av planområdet föreslås en gång- och cykelväg.  
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Synpunkter  

Trafikverket har tagit del i samråd kring Trafikutredning för Mellbystrand (Norconsult 2018) 

och har därmed inget ytterligare att tillägga kring trafikalstringen.  

 

Trafikverket vill upplysa om att om nya planer i Mellbystrand tillkommer som inte är 

inkluderade i trafikutredningen, och som kan komma att påverka det statliga vägnätet så ska 

samråd göras med Trafikverket angående eventuella åtgärder som kan komma att behövas.  

 

Då byggnaden kan komma att överstiga 20 meter vill Trafikverket hänvisa till luftfartsverkets 

yttrande (2018-12-14) i ärendet.  

 

Trafikverket har inga ytterligare synpunkter.  

 

Övrigt  

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 

Kommentar: 

Kommunen har tagit del av trafikverkets synpunkter och bedömer att dessa inte föranleder 

ändring av planförslaget.  

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

Ersättning för minskande av ga  

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 ga betala ersättning till de fastigheter 

som deltar i ga:n. I planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som inte är dispositiva och 

numera gäller när en gemensam-hetsanläggning minskas i omfattning.  

 

Fastighetsbildning av kvartersmark  

I plankartan är det utlagt kvartersmark, O2, för hotellverksamhet och intentionen verkar vara 

att tre mindre byggnader ska uppföras. Fastighetsbildning kan endast ske då 

lämplighetsvillkoren i fastighetsbildningslagen är uppfyllda. Vid bedömningen ska beaktas 

bl.a. belägenhet, omfång, väg samt vatten och avlopp. Det framgår inte tydligt hur åtkomst till 

dessa områden ska ske vad gäller väg, vatten och avlopp. Privata ledningar över den allmänna 

platsen fram till byggnaderna är inte förenligt med planen och får om möjligt lösas med 

avtals-servitut. 

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

Handläggning enligt vilken lagstiftning?  

Det finns inte angivet i plankartan vilken version av plan- och bygglagen (med 

hänvisning till SFS-nummer) som används. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen uppdateras med information kring att gemensamhetsanläggningen ga 

Mellby 5 kommer att omprövas och minskas. Information kring ersättningsskyldighet läggs 

till.  

 

De mindre dynpaviljonger som föreslogs under samrådet kommer att utgå.  
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Planbeskrivningen uppdateras med hänvisning till aktuell lagstiftning som planen handläggs 

efter.   

Luftfartsverket 

LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.  

 

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid 

ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-

utrustning etableras i hindrets närhet.  

 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning 

(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 447 10 

12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar 

för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på 

ICAO DOC 015.  

 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från 

flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda 

flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i 

planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en 

etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 

60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 

Altitude”.  

 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum och all 

tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se www.lfv.se/flyghinderanalys.  

Kommentar: 

Kommunen kommer inför granskning av detaljplanen att sända planförslaget på remiss till 

Halmstads och Ängelholms flygplatser.  

SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER OCH STYRELSER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Kommunstyrelsens ledningsutskott  

Kommunstyrelsen föreslår att ytan för offentlig toalett ska flyttas längre bort från 

befintlig bebyggelse. 

 

Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot förslag till detaljplan. 

Kommentar: 

Området för tekniska anläggningar (E-området) minskas ned och placeringen ses över. 

 

Då detta utrymme även ska innehålla funktioner i form av allmän toalett har det bedömts som 

fördelaktigt att placera denna intill nedfarten till stranden där strandbesökare passerar. Att 

förlägga toaletten längre ut i naturlandskapet bedöms inte som fördelaktigt ur ett erosions- och 

tillgänglighetsperspektiv. Användningsområdets storlek är baserat på möjligheten att tillskapa 

en byggnad som överensstämmer med den som återfinns på Hökafältets naturreservat och 

som bedöms överensstämma med kommunens ambition om en byggnad som utgörs av 
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naturliga materialval och med god arkitektur. Det skapar även en igenkänningsfaktor att 

utnyttja samma arkitektur vid kommunens offentliga lokaler.       

Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har granskat handlingarna och har inget att invända mot förslaget 

och dess handlingar. 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit räddningstjänstens yttrande.  

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända mot Plansamråd för 

detaljplan för del av Åmot 1:97 m.fl Hotell i Mellbystrand, men lämnar följande 

synpunkter att beakta i utvecklingen av Mellbystrand:  

 

- Utökning av service gällande allmän kultur och bibliotek  

- Utövning av friluftsliv/aktiviteter som kan kräva sporthallar, lek-platser etc.  

- Tillgänglighetsanpassning för tillgång till området  

- Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, vid torgbildning till exempel och att man 

i denna fråga följer en-procents-regeln 

- Det är positivt för destinationsutvecklingen av Laholm om ett hotell byggs 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit synpunkterna från kultur- och utvecklingsnämnden 

och gör bedömningen att dessa inte föranleder att planförslaget måste ändras.  

Socialnämnden 

Socialnämnden har inget att erinra kring detaljplanen för del av Åmot 1:97 m.fl. –

Hotell i Mellbystrand. 

  

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit socialnämndens yttrande.  

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott  

Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot plansamrådet. 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit yttrandet från barn- och ungdomsnämndens 

beredningsutskott.  

Laholmsbuktens VA-nämnd 

LBVA tillstyrker planen och har inget att erinra.  

 

LBVA vill förtydliga i genomförandedelen att kostnaden för omläggning av befintliga va-

ledningar kommer att belasta planen, denna kostnad ska inte belasta VA-kollektivet. 

Omläggning av va-ledningarna görs för att möjliggöra bebyggelsen enligt planen. 
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Kommentar: 

Genomförandebeskrivningen förtydligas när det gäller vem som bekostar eventuell 

flytt av allmänna ledningar till följd av planförslaget.  

Region Halland – Laholmsnämnden  

Laholmsnämnden har erbjudits möjlighet att yttra sig över plansamråd för del av Åmot 1:97 

med flera, hotell i Mellbystrand. Laholmsnämnden har i uppdrag att bland annat bidra till 

utveckling av de samhälleliga faktorerna som påverkar hälsan och en jämlik hälsoutveckling. 

Nämnden ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov.  

 

Laholmsnämnden menar att det är viktigt att ta hänsyn till att det finns goda förutsättningar 

för en social hållbarhet vid samhällsplanering. Laholmsnämnden betonar vikten av den 

hållbara staden utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.  

 

Planområdet är beläget i den nordvästra utkanten av Mellbystrands tätort och avgränsas i öster 

av Birgittavägen, i söder av Birger Pers väg och i väster av havet. Området omfattar cirka 28 

hektar mark. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett hotell i Mellbystrand, således att 

ett hotell kan etableras inom delar av fastigheten Åmot 1:97. Den sammanlagda 

byggnadsarean är ca 2500 kvm, höjden regleras till högst 25,5 meter mot väster och högst 

15,0 meter mot öster. I sanddynerna föreslås tre mindre byggrätter, vilka placeras direkt väster 

om den större hotellbyggnaden och som är del av hotellverksamheten. Planförslaget innebär 

att Mellbystrand, och därmed Laholms kommun, utvecklas och stärks vilket 

Laholmsnämnden anser är fördelaktigt förtillväxten, näringslivet och turismen. 

Hotellverksamheten och annat serviceutbud bedöms även bidra till ökade arbetsmöjligheter 

för kommuninvånarna.  

 

I detaljplanen för del av Åmot 1:97 med flera nämns att stora delar av planområdet kommer 

planläggas som naturmark, dvs. allmän plats, syftet är att säkerställa allmänhetens tillgång till 

området. Laholmsnämnden ställer sig bakom dessa planer, då det bidrar till inkludering och 

tillgänglighet vilket är gynnsamt för den sociala hållbarheten i Laholms kommun. Samtliga 

invånare bör nämligen ges likvärdiga förutsättningar att vistas i kustområdet, oberoende av 

ekonomiska förutsättningar eller dylikt. Laholmsnämnden vill samtidigt belysa att det är 

viktigt att ha i åtanke att hotellutbudet främst riktar sig till samhällsgrupper som har goda 

socioekonomiska förutsättningar. Det kan leda till att grupper som av ekonomiska orsaker ofta 

exkluderas kan komma att vistas i området i mindre utsträckning, vilket kan öka ojämlikheten 

och segregationen i Laholms kommun. Man bör se över ifall det finns andra åtgärder som kan 

göra området mer inkluderande för samtliga invånare och samhällsgrupper.  

 

Hotellverksamheten medför ett ökat antal besökare i Mellbystrand, vilket innebär en ökad 

biltrafik. En ökning av buller och luftföroreningar kan ha påverkan på de befintliga boendens 

välmående, i detaljplanen fastslås att trafikökningen inte riskerar att överskrida gällande 

riktvärden för buller så länge befintliga boenden inte planlägger uteplats mot gatan. 

Laholmsnämnden anser att det är viktigt att ha i åtanke att boende vistas i sin utemiljö i större 

utsträckning under sommaren, således påverkas de av bullret genom att vistas i sin trädgård 

oavsett om de har en uteplats utmed gatan eller inte. Man bör ha barn i särskild åtanke 

eftersom de vistas i ute i större utsträckning än vuxna samtidigt som de är mer känsliga för 

buller och luftföroreningar.  

 

I planområdet finns i dagsläget inga anlagda cykel- och gångvägar, i utkanten av grus-

parkeringen finns däremot en upptrampad stig som används som passage. En separerad cykel- 

och gångväg föreslås i planområdets norra del som en ersättning till den befintliga stigen, 

vilket Laholmsnämnden anser är positivt för invånarnas tillgänglighet till området och särskilt 
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stranden. En bilfri cykel- och gångväg är framför allt fördelaktig för barn och unga, då det 

medför ökad säkerhet och rörelsefrihet. Förslagsvis bör man planlägga för en cykelparkering, 

då det uppmuntrar till mer cykling och mindre biltrafik samtidigt som det möjliggör 

kommuninvånarnas vistelse i planområdet.  

 

I övrigt har Laholmsnämnden inget att erinra. 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret är medvetna om att ett hotell på platsen kommer att rikta sig 

socioekonomiskt mer starka grupper i samhället. Planförslaget har utformats med 

utgångspunkt att den allmänna platsen som tillskapas i anslutning till hotellet ska kunna 

utnyttjas av alla och vara ett inkluderande område. Planförslaget i sig innebär att flertalet nya 

arbetstillfällen möjliggörs i Mellbystrands tätort och Laholms kommun vilket bedöms som 

positivt för den sociala hållbarheten.  

 

Planförslaget ändras så att en allmän gång- och cykelväg föreslås direkt väster om hotellet. 

Detta bedöms kunna förtydliga att detta område kan utnyttjas av alla och att det möjliggör en 

tydlig passage förbi hotellet. Denna gång- och cykelväg bedöms kunna utgöra en naturlig 

gräns mellan det som är allmän plats och det som är hotellområde, vilket gör att naturområdet 

inte uppfattas som privat.  

 

Den tillkommande trafiken till hotellet ska inte ses som en enskild avgörande faktor för den 

ökade bullersituationen för befintliga bostäder. Även den allmänna trafikökningen på samtliga 

närliggande gator har inkluderats i handlingarna. Idag finns en parkeringsplats inom området 

som framför allt riktar sig till badgäster/strandgäster vilket innebär att den största andelen 

trafik till området redan idag är under sommarmånaderna. Inom planområdet finns idag 120 

parkeringsplatser. Vid en fullbeläggning av dessa och under förutsättning att dessa fordon gör 

2 resor per dygn så genererar detta i dagsläget sammanlagt 240 fordonsrörelser. Troligtvis har 

parkeringsplatsen en ännu större omsättning av trafik under sommarmånaderna. Detta ska 

ställas i relation till hotellets trafikrörelser som har bedömts till ca 100 fordon/dygn. Området 

är därmed redan idag utsatt för trafik. Parkeringsplatserna kommer att ersättas av ett hotell, 

det vill säga det både tillkommer trafik till området, men planförslaget medför även att viss 

trafik utgår när parkeringsplatserna försvinner. Ett hotell i denna storlek kan beräknas ha ca 

100 rum. En parkeringsnorm på 0,5 parkeringsplatser per rum skulle det då behövas ca 50 

parkeringsplatser, till det tillkommer personer som arbetar på hotellet samt besökare till 

hotellets övriga anläggningar. Platser för bussar ger fler människor tillgång till verksamheten. 

Utifrån dessa förutsättningar uppskattas parkeringsbehovet till ca 80 platser för bilar och två 

parkeringsplatser för bussar. 

 

Planbeskrivnigen uppdateras med information om att det finns goda möjligheter att 

anlägga cykelparkering inom naturområdet längs nedfarten till stranden.  

SYNPUNKTER FRÅN ÖVRIGA MYNDIGHETER, BOLAG OCH 
ORGANISATIONER 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda citeras nedan. Originalhandlingarna finns 

tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret. 

Hallandstrafiken 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett hotell i Mellbystrand. Detaljplanen innebär 

att ett hotell kan etableras inom delar av fastigheten Åmot 1:97. Planområdet är beläget i den 
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nordvästra utkanten av Mellbystrands tätort och avgränsas i öster av Birgittavägen, i söder av 

Birger Pers väg och i väster av havet. Norr om planområdet ligger befintliga 

fritidshus/bostäder. Hotellbyggnaden placeras i ett läge mot sydväst med parkering mot 

Birgittavägen i öster. 

 

Ca 300 meter från området ligger närmaste busshållplats "Mellbystrand" som trafikeras av 

linje 225 med som mest timmestrafik under morgon/eftermiddag på vardagar. Bussarna 

vänder idag runt grusparkeringen väster om befintligt hållplatsläge. Det är av vikt att god 

framkomlighet fortsatt garanteras runt grusparkeringen för att möjliggöra vändmöjlighet för 

busstrafiken. 

 

Hallandstrafiken har i övrigt inga synpunkter på detaljplanen.  

Kommentar: 

Planförslaget bedöms inte medföra påverkan på befintlig bussvändplats.   

Kulturmiljö Halland 

Kulturmiljö Halland har fått rubricerade ärende för yttrande. Vi har följande synpunkter:  

 

Mellbystrand är en bebyggelsemiljö med kulturhistoriska värden sett till hela områdets 

karaktär och historia. Hela Mellbystrand har idag en låg småskalig bebyggelse framvuxen från 

1800-tal fram till idag, med början i enstaka små gårdar och stugor, vidare till badlivs- och 

fritidsbebyggelse till att även innefatta bostäder för permanentboende. Byggnadshöjden är i de 

flesta fall en våning, i ett fåtal fall 1,5 våning och med några större anläggningar för 

badortlivet i två våningar. Runt det planerade planområdet finns ett flertal byggnader med 

kulturhistoriska värden. Några som särskilt kan nämnas är Hallandsgården, dynstugorna, 

Varmbadhuset, Strandhotellet och Kiruna kolonin - alla med höga kulturhistoriskt värden och 

med stor betydelse för Mellbystrands historia och framväxt. Planförslaget bör förhålla sig till 

dessa då stora höga hus påverkar mer än den närmsta miljön. 

 

Enligt PBL 2010:900, kap 2 §6 ska planläggning ske med hänsyn till stads- och landskapsbild 

samt natur- och kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan. Kulturmiljö Halland har 

med grund i ovanstående invändningar då föreslagen bebyggelse och områdesplanering vare 

sig förhåller sig till landskapets eller den omgivande bebyggelsens karaktär. Detaljplanen 

tillåter byggnader som helt frångår skalan på befintlig bebyggelse och som har stor påverkan 

på landskapsbilden och på kulturhistoriskt värdefulla byggnader i omgivningen. Den 

föreslagna bebyggelsen kommer helt att dominera landskapsbilden och innebär en 

skalförskjutning i förhållande till kringliggande bebyggelse. 

 

De tre mindre byggnaderna, som enligt förslaget ska anknyta till de kulturhistoriskt värdefulla 

dynstugorna, har en helt annan skala då de har fyra till sex gånger större byggnadsyta och en 

betydligt högre nockhöjd än de befintliga dynstugorna. 

 

Vidare påverkar detaljplanen en av de tidigaste vägsträckningarna i Mellbystrand, Norra 

Strandvägen, som genom förslaget i detaljplanen kapas av och försvinner på en sträcka. 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret är medveten om att den föreslagna byggnaden är ett nytt 

arkitektoniskt inslag i kustområdets bebyggelsestruktur, både när det gäller höjd och 

utbredning. All bebyggelse över 4-5 meter blir ett uppstickande element i den befintliga 

stadsbilden.  
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När kommunen har arbetat fram detaljplanen för hotellet så har utgångspunkten varit att 

placera detta på en plats med ett unikt läge. Det skapar möjlighet till utblickar över 

dynlandskapet och i de högsta våningarna även ut över havet. Utrymmet på marken är 

begränsat och för att få ett effektivt markutnyttjande med en rimlig exploatering i form av 

andelen hotellrum så har höjden utnyttjats.  

 

Utgångspunkterna för gestaltningen är att skapa en fasad som består av flera olika material 

där kulörerna ska vara naturliga och utgå från det kringliggande landskapet. Träfasad med 

tillbehör bedöms som ett material som kan hänföras till naturen och befintlig bebyggelse i 

Mellbystrand. Höjden har medvetet reglerats till olika höjder för att bryta ned volymen i 

anslutning till den befintliga bebyggelsen i öster. Plankartan uppdateras med bestämmelse 

som innebär att takvåningen ska utföras indragen från den övriga fasaden.  

 

Hotellet placeras inte i direkt anslutning till byggnader med kulturmiljövärden och bedöms 

därmed inte konkurrera eller förta dessa byggnaders värden. Att föreslå en samtida arkitektur 

kan skapa möjligheter att skapa de miljöer som i framtiden kan anses som intressanta 

kulturmiljöer.  

 

De i samrådet föreslagna dynpaviljongerna utgår inför granskning av detaljplanen. 

 

Planförslaget kompletteras med illustrationer som visar på upplevelsen av hotellbyggnaden 

från ett längre avstånd från planområdet, vid korsningen Birger Pers väg/Kustvägen samt från 

strandplanet.  

 

Planförslaget justeras så att byggrätten för hotellet överensstämmer med sträckningen för 

Norra Strandvägen. En ny gång- och cykelväg föreslås i Norra Strandvägens ställe, därmed 

bibehålls siktlinjerna och passagen för det som tidigare har varit en gata för motortrafik.  

Södra Hallands Kraft El 

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). 

 

Vi konstaterar att det finns ett E-område väster om Norra Strandvägen där vi kan placera en 

transformatorstation på ca 4x5m. 

 

Vi kommer att få bygga ut vårt 1 OkV-nät för att klara anslutningen till hotellet så vill ha reda 

på anslutningens storlek i mycket god tid för att kunna planera för utbyggnaden och samordna 

med andra ledningsägare samt för asfaltering. Anslutningstiden för en så här stor anslutning 

beräknas i dagsläget till 6- 9 mån. från beställningsdatum. 

Eventuell flytt av befintliga elkablar bekostas av exploatören/markägaren, se bifogad 

ledningskarta.  
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Kommentar: 

Planbeskrivningen uppdateras med information kring att kommunen avser att bekosta 

samtliga nya ledningsdragningar som krävs för att möjliggöra byggnation av hotellet.  

Skanova 

Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad karta. 

Punkter och streck är luftledning, medan streckade är markförlagda i osäkert läge.  

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar nuvarande läge 

för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna 

ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  

 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 

exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. 

Kontakta https://www.ledningskollen.se  

 

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se  

För ledningssamordning kontakta Skanovas Nätförvaltning för det aktuella området på tfn 

(vxl): 08-604 04 90.  
 

https://www.ledningskollen.se/
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Kommentar: 

Planbeskrivningen uppdateras med information kring att kommunen avser att bekosta 

samtliga nya ledningsdragningar som krävs för att möjliggöra byggnation av hotellet.  

SYNPUNKTER FRÅN INTRESSEFÖRENINGAR 

Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen ser behovet av ett fungerande hotell med konferensmöjligheter i 

Mellbystrand men menar att föreslagen lokalisering är omöjlig. Alternativ lokalisering bör 

utredas och redovisas. 

 

I dagsläget anser Naturskyddsföreningen att hela detta förslag till detaljplan bör stoppas. Den 

finns ingen hållbarhet i planen vare sig ekonomiskt, socialt eller ekologiskt. I planens 

samrådshandling/genomförandeplan och i den fördjupade erosionsutredningen står klart att 

åtgärder behövs för att säkra det utanförliggande sand- och dynområdet, eftersom havet 

kommer att stiga. Swecos utredning föreslår att 1,2 km strand säkras med strandfodring. Detta 

innebär att det behövs mellan 1 miljon och 1,3 miljoner kubikmeter sand till en kostnad av 

lågt räknat 100 kr per kubikmeter vilket motsvarar en kostnad på mellan 100 miljoner och 130 

miljoner kronor fram till år 2100. Dessutom krävs tillgång till en sandtäkt i havet och tillstånd 

att suga sand där. Detta är en lång och kostsam process och kanske ges inga tillstånd. Inga 

politiska beslut är tagna eller ställningstagande gjorda i denna helt avgörande fråga. Det är 

inte förenligt med kommunallagen att kommunen skyddar enskild egendom, bara 

samhällsviktiga funktioner så som reningsverk, skolor, ställverk m.m. Ett hotell kan knappast 

räknas dit. 

 

Om stranden nedanför hotellet ska skyddads, varför inte skydda all vår kustnära bebyggelse, 

alla de ca:10 kilometrarna till en kostnad på över en miljard kronor. Vill kommunen detta? 

Har kommunen råd med detta? Finns inte viktigare kommunala åtaganden att lägga pengarna 

på? Även om vi lyckas minska våra klimatpåverkande utsläpp kommer havsnivåhöjningarna 

inte att upphöra år 2100 utan fortsätta och därmed kommer problemen att växa och kräva 

ännu mera skyddsåtgärder. Ekologiskt blir det en katastrof för de växter och djur som finns i 

området. Ihopträngningseffekten blir påtaglig. Havet stiger, strandlinjen flyttar sig inåt och 

dynfronten likaså. Här räknar man med 100 meter fram till 2100. Hus i dynerna, spänger, 

stigar, toalettbyggnad, räddningsväg, bastun, annan verksamhet på stranden med restaurang, 

kiosk, strandvärdar m.m. samt ett svackdike väster om hotellbyggnaden. Vad blir kvar? De 

kompensationsområden som föreslås för förlorade biologiska värden i detta område, kan 

aldrig väga upp det vi förlorar här, dessutom är de på intet sett säkrade. Det mycket värdefulla 

strand- och dynområdet 12 km (klass 1 i grönområdesutredningen) som vi skryter om i 

Laholm, riskerar här att brytas sönder och konnektiviteten för de gröna värdena går förlorad. 

 

Vår inställning kan sammanfattas så här: 

1. Stoppa all fortsatt utbyggnad och exploatering i strandnära riskområden där 

havsnivåhöjningar och översvämningar riskerar att skada bebyggelsen. 

2. Börja planera för en reträtt av befintlig bebyggelse i dessa riskområden. 

3. Se till att det värdefulla 12 kilometer långa strand- och hedområdet får finnas kvar som vårt 

stora dragplåster. 

 

Vad gäller ekonomisk och social hållbarhet tror inte Naturskyddsföreningen att ett ”koncept” 

hotell i Mellbystrand kan bli en lönsam affär som i längden hållbart kan rendera några hundra 

arbetstillfällen. Ett koncepthotell har inte sina kunder bland vanliga ”Laholmare”. Avsikten 
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sägs vara att konkurrera med existerande konferenshotell i Båstad, Tylösand och Falkenberg 

med något ännu lyxigare. Vi tror inte att Mellbystrand kan locka det jetsetklientel som 

attraheras av denna typ av anläggningar. Mellbystrands identitet har tidigare varit som det 

mera ”folkliga” alternativet till Båstad och Tylösand. Låt oss vara stolta över det, och förstör 

inte möjligheten för Marias camping att fortsätta existera.  

 

Vi saknar dessutom hamn för båtar som vill lägga till. 

 

Vi menar också att ett hotell av denna storlek tar för mycket av vårt bästa dyn-och 

strandområde. Det mekaniska slitaget riskerar att ytterligare öka vind och vattenerosionen i 

området, som då blir mycket besvärliga att bemästra. Det rörliga friluftslivet och turismen i 

övrigt trycks helt undan. En mycket besvärlig trafiksituation uppkommer. Stora, besvärliga 

och kostsamma lösningar måste till. Parkeringssituationen som redan idag vissa varma 

sommardagar är besvärlig kommer att bli outhärdlig. Ökade hårdgjorda ytor kommer att göra 

att mer orenat dagvatten går rakt ut i bukten. Bidrar inte till bättre badvattenkvalité. 

Kommentar: 

Redan 2012, med förstudien Visionen Mellbystrand pekades planområdet ut som lämplig 

lokalisering av ett hotell, även översiktsplanen från 2014 har pekat ut planområdet som ett 

förädlingsområde. Alternativa lokaliseringar med samma läge i direkt anslutning till stranden 

och sanddynerna finns inte. Skulle hotellet placeras på Marias Camping skulle trafiken till 

hotellet påverka fler Mellbystrandsbor samt att campingtillfällen för grupper med en lägre 

ekonomiskstatus skulle uteslutas från Mellbystrand. Förutsättningar som att kommunen är 

markägare har också varit avgörande i val av placering för att kunna säkra möjligheterna till 

att naturområdet skyddas från framtida erosion. Hotellet bedöms även ha en god föreslagen 

placering med hänsyn till att det ligger i anslutning till det område som kallas för 

Mellbystrands centrum där det finns busshållplats och de sedan länge viktiga 

centrumfunktionerna Strandhotellet, Hallandsgården, matvarubutik med mera. Kommunen 

har för avsikt att stärka platsens centrumfunktion ytterligare och har utarbetat ett planprogram 

för detta område. Hotellverksamheten tar till största del i anspråk en stor parkeringsyta med 

naturvärden som planeras kompenseras för.  

 

Detaljplanen bedöms säkerställa social och ekonomisk hållbarhet i bemärkelsen att det 

möjliggör för flertalet nya arbetstillfällen till orten och kommunen. Planförslaget ger 

möjlighet till utökad besöks- och upplevelsenäring med möjlighet att skapa fler arbetstillfällen 

och positiva synergieffekter för befintliga näringsidkare på orten som arbetar med besöks- och 

upplevelsenäring. Planförslaget säkerställer mark för allmänt ändamål i form av naturmark, 

där även strandskyddet återinträder, vilket stärker allmänhetens möjlighet att nyttja området 

och säkerställer att området förblir en naturmiljö. Ett hotell kan bidra till flertalet nya 

verksamheter i form av restaurang, spa, gym, konferens med mera vilket bedöms kunna bidra 

till social interaktion. När det gäller hotellets marknadsmässiga möjligheter har detta studerats 

inledningsvis i projektet av experter som har uttalat att det finns en marknad för ett hotell 

längs västkusten i detta läget. Utredningen har bifogats planhandlingarna.  

 

Att strandfodring är en tidskrävande och kostsam process är inte något skäl till att metoden 

inte skulle vara lämplig eller genomförbar. Tvärtom har samtliga kommuner som utrett 

strandfodring i ett samhällsekonomiskt perspektiv kunnat visa att intäkterna vida överstiger 

kostnaderna för verksamheten. Sweco har i ett fördjupande PM sett över 

erosionsproblematiken och kommit fram till att det finns sand att tillgå för att genomföra 

strandfodring på platsen. Strandfodring ska ses som en möjlig åtgärd för att hantera 

kommande erosion vid kusten. Kommunen kan inte i detta skede avgöra vilken typ av åtgärd 

som blir aktuell på längre sikt. Läs mer om kommunens hantering av erosion i kommentaren 

till länsstyrelsens yttrande under rubriken erosion. 
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Samhällsbyggnadskontoret har haft en biolog inkopplad i arbetet med framtagandet av 

planhandlingarna som har kommit med förslag på kompensationsområden för att inte bidra till 

negativa konsekvenser för naturvärden, detta bedöms inte motverka ekologisk hållbarhet. 

Naturvärdesinventeringen kommer att kompletteras inför granskningsskedet av detaljplanen, 

läs mer om detta i kommunens kommentar till länsstyrelsens yttrande under rubriken 

naturvärden.  

 

Planförslaget innebär att naturvärden på det område som idag är grusparkering föreslås att 

kompenseras på annan plats. Den inkopplade biologen har uttalat att skuggeffekter medför att 

de naturvärden som finns på platsen inte trivs och därmed bedöms den bästa hanteringen av 

detta att kompensera dem på annan plats än att lämna marker inom området obebyggda. I 

övrigt bedöms planförslaget inte medföra någon påverkan på de naturvärden som återfinns 

längst i väster. De föreslagna så kallade dynpaviljongerna föreslås utgå och spänger i dynorna 

är inte aktuellt. Kvar är nedfarten till stranden vilken finns redan idag och som därmed inte 

bedöms påverka platsen mer i ett senare skede. Området som pekas ut på stranden till förmån 

för service som kan gynna det rörliga friluftslivet finns också redan idag. Det detaljplanen 

innebär är att ett specifikt område pekas ut som lämpligt för service och att alla tillkommande 

verksamheter ska inrymmas inom detta område, idag finns inga sådana begränsningar utan 

tillfälliga bygglovsansökningar sker år från år. Plankartan justeras så att serviceområdet 

begränsar att högst 4 byggnader får uppföras, största tillåten byggnadsarea per byggnad är 30 

kvadratmeter. Högsta tillåten nockhöjd regleras till 4,0 meter. Byggnader som uppförs inom 

detta område ska utgöras av flyttbara konstruktioner. Även toalettbyggnaden är ett nuvarande 

inslag inom planområdet som i planförslaget ges en annan lokalisering på grund av dess goda 

läge intill nedfarten till stranden där strandbesökare passerar. En sådan placering bedöms 

minska risken för slitage av dynlandskapet.  

 

Planförslaget omfattar inget vattenområde och en småbåtshamn bedöms inte som aktuell att 

tillföra i detta område som utgör en av huvudnedfarterna till stranden för badgäster.  

 

Kommunen gör bedömningen att ett hotell kan bidra till att stärka turismen och friluftslivets 

intressen. Den parkeringsplats som planområdet utgörs av kan inte ses som en avgörande roll 

för friluftslivets intressen av kustområdet. Kommunen anser att det är möjligheten att utnyttja 

stranden, Mellbystrands och Skummeslövsstrands serviceutbud och de naturreservat som 

finns i kustområdet som utgör de största bidragande värdena för turismen och friluftslivets 

intressen. En hotelletablering medger möjligheter till ökad turism och fler arbetstillfällen.  

 

En hotelletablering bedöms inte konkurrera med befintliga campingar i kusten. Marias 

camping kommer kunna fortsatt existera. Kombinationen av olika semesterboenden ska 

istället ses som en möjlighet att utöka turismen och näringslivet på orten. Ett hotell kan bidra 

till fler besökare till orten/kommunen och det medför ekonomiska incitament att utöka 

serviceutbudet i Mellbystrand och Skummeslövsstrand.  

 

De västra delarna av planområdet utgörs av naturmark som säkerställer allmänhetens 

tillgänglighet till stranden, strandskyddet återinförs och med det stärks växt- och djurlivets 

intressen.  

 

Planförslaget innebär att parkering till stranden tillgodoses inom ett avstånd av 200 – 300 

meter från stranden vilket bedöms som ett rimligt avstånd att promenera. När det kommer till 

tillgängligheten för dem med funktionsnedsättningar så avser kommunen att ändra 

planförslaget så att en vändplats placeras vid Birger Pers vägs västra utkant. Denna möjliggör 

för allmänhet/badgäster med flera att stiga av med packning eller utrustning för att sedan 

besöka stranden. 
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Kommunen har ett pågående arbete med en parkeringsutredning som ska uppmärksamma 

behov och möjlighet till att anordna parkeringsplatser för strandbesökare längs med hela 

kusten.  

 

Angående orenat dagvatten kommer planbeskrivningen kompletteras med information 

gällande riskerna för föroreningar, se svar till länsstyrelsen under rubriken MKN vatten.  

Strandmiljö Laholm 

Strandmiljö Laholm anser att den mark som idag är säsongsparkering för gäster till stranden 

fortsättningsvis ska förbli säsongsparkeringar för strandgäster. Gärna utökas eftersom det 

råder brist på parkeringsytor. Marken ägs av Laholms kommun och privat ägande är här alltså 

inget hinder för att utveckla ett lummigt gräsbevuxet område av parkliknade karaktär med på 

sommaren möjlighet for parkering. 

 

Översikt  

Laholms kommun har som mål att väsentligt öka antalet invånare. Kustområdet sägs vara ett 

attraktivt område för inflyttning och flera områden exploateras. Kustområdet är av riksintresse 

och övergripande helhetslösningar av planarbetet är av största vikt. Den Fördjupade 

Översiktsplanen- 99 för kustområdet gällde fram till jan 2014. Trots att ingen ny Fördjupad 

Översiktsplan för Kustområdet hade tagits fram.  

 

Laholms kommun har inte heller visat någon som helst vilja till att lösa problematiken med 

parkering och biltrafik på badstranden. Detta är av skada för hälsa - och säkerhet, naturvård 

och en god miljö för hela kusten. 

 

Laholms kommun har istället för att se helheten för kusten fört fram många mindre 

detaljplansområden av kusten till beslut t ex Fiskarebyn, Centrum Skummeslövsstrand m.fl. 

för byggnation. 

 

Historik 1990-talet med positiv åtgärd 

Länsstyrelsen har tryckt på under många, många år för att förmå Laholms kommun att lösa 

problemet med att låta bilar köra och parkera på badstranden. Påtryckningar från 

Länsstyrelsen ledde, i samband med att den fördjupade översiktsplanen för kustområdet togs 

fram, till att ett grönområde söder om Cervins väg i Mellbystrand detaljplanerades så att: en 

del användes för samhällsändamål (kyrkan, Mellbystrandsgården), en del för bebyggelse med 

låga mindre hus och den tredje delen för säsongsparkering. Denna detaljplan togs fram i 

samråd med den privata markägaren och Laholms kommun. Parkeringen har sedan förblivit 

en öppen gräsbevuxen yta som används för promenader, lek eller fotbollsspel när den inte 

under heta sommardagar är en utmärkt säsongsparkering. 

 

Bilaga l. 

I den fördjupade översiktsplanen för kustområdet från 1999 har länsstyrelsen i sitt 

granskningsyttrande sagt att strandtrafik och parkering bör vara avvecklat inom l0 år. Så hade 

det kunnat bli om Laholms kommun fortsatt att etablera parkeringar längs hela kuststräckan i 

likhet med handhavandet av grönområden såsom gjordes vid Cervinsväg i Mellbystrand. 

Tyvärr blev det inte så. 

 

Historik 2000-talet 

I ett programyttrande från länsstyrelsen, 2009-02-10, 402-341-09, gällande 

Skummeslövsstrand, dnr 36/08, sägs att Laholms kommun bör utreda frågan om 
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parkering på stranden snarast. Ingen helhetsutredning eller lösning har sedan dess lett till 

något beslut om parkering och biltrafik på havsstranden. 

 

I Länsstyrelsens PM angående bilkörning och parkering på havsstranden i Laholms 

kommun 2011-11-21, 404-5561-10 redovisas Naturvårdsverkets uppfattning att 

terrängkörningslagen gäller fullt ut på stranden i Laholm. Länsstyrelsen anmodar också 

Laholms kommun, att om parkeringen på stranden ska vara kvar ska den legaliseras. Ingen 

legalisering har sedan dess genomförts av Laholms kommun eller berörda markägare till 

stranden. Parkering och biltrafik på havsstranden i Laholms kommun fortgår fortfarande på 

parkmark utan bygglov för parkering. 

 

Laholms kommun har förbjudits att fortsätta med bilkörning och parkering på havsstranden i 

två domar i Mark- och miljödomstolen. Dessa har överklagats med skattemedel, som med 

största säkerhet strider mot SKL's bestämmelser. Laholms kommun fördröjer hela tiden ett 

juridiskt beslut om trafik och parkering på havsstranden. Under tiden framförs detaljplan på 

detaljplan inom kustområdet för att bebyggas, markytor som skulle kunna användas som 

säsongsparkeringar på gräsytor. 

 

Laholms kommun äger marken i aktuellt förslag till detaljplan. För närvarande är det stora 

ytor som används för säsongsparkering på grus, sand och gräsunderlag. 

 

Laholms kommun har underlåtit att lösa problemen med trafik, tillgänglighet och parkering på 

havsstranden. Strandmiljö Laholm menar att därav ska ingen ytterligare mark vid kusten eller 

dess närhet detaljplaneras för bebyggelse förrän en lösning är framtagen och genomförd av 

trafik- och parkering längs hela kuststräckan i Laholms kommun. 

 

Strandmiljö Laholm anser att detaljplanen för Del av Åmot I :97 med flera- Hotell i 

Mellbystrand ska inte genomföras förrän en helhetslösning och planering med tidangivelser 

för avveckling av motorfordonstrafik och parkeringen på badstranden har presenterats och 

beslutats. 

 

Bilaga 1, granskningsyttrande Mellby 15:1 

En parkeringsplats utan anläggningskostnader, med litet underhåll, många 

användningsområden och dessutom med många fördelar för naturen? – Ja, den 

finns! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En äng, en grönyta, en ljus och öppenplats bland bebyggelsen, kan detta vara en 

parkering?  
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Ja, faktiskt, en sådan parkeringsplats finns i Mellbystrand och fungerar utmärkt på 

många plan! 

- Jaha, tänker ni, man får väl inte parkera sin bil sådär på en äng, en åker, hur som 

helst? 

- Nä, det får man i regel inte, men den här ängen ÄR en parkeringsplats, marken är 

detaljplanerad för parkeringsändamål! 

 

Ja, vid sommardagar med högtryck då kan bilar parkera helt lagligt vid Cervins väg, 

lite norr om Mellbystrandsgården. De allra flesta dagar är fältet utan bilar och är då 

utmärkt att flanera över med hunden, för barnen att leka på eller sparka fotboll. 

 

  

 

 

 

 

 

I Båstad har man också liknande säsongsparkeringar vid kyrkan. Till skillnad mot t.ex. en 

grus-/asfaltparkering suger växtligheten, gräs och andra örter, upp vatten ifrån marken och 

släpper ut det i luften som vattenånga. Gräset blir också en barriär för snabb avrinning och 

översvämningar vid skyfall. Kustområdet vid Laholmsslätten är låglänt och flack så det är av 

yttersta vikt att ha mycket växtlighet som tar hand om vätan i marken. Dessutom armerar, 

förstärker gräsets rötter marken så den bär för parkering.  

 

Det finns alltså många fördelar att ha säsongsparkeringar på ytor med gräs och örter. 

 

Utmärkt och enkelt, mycket bra ordnat av Laholms kommun! 

 

Så önskar man att det fanns säsongsparkeringar längs med hela vår kustdetaljplanerad mark 

för parkering som får vara fritt bevuxna av gräs. 

Kommentar: 

Planförslaget innebär inte att parkeringsplatser försvinner utan ersätts på en annan plats, som 

ligger ca 200-300 meter öster om strandområdet. Det bedöms generellt som ett rimligt avstånd 

att promenera. När det kommer till tillgängligheten för dem med funktionsnedsättningar så 

avser kommunen att ändra planförslaget så att en vändplats placeras vid Birger Pers vägs 

västra utkant. Denna möjliggör för allmänhet/badgäster med flera att stiga av med packning 

eller utrustning för att sedan besöka stranden.  

 

Kommunen har ett pågående arbete med en parkeringsutredning som ska uppmärksamma 

behov och möjlighet till att anordna parkeringsplatser för strandbesökare längs med hela 

kusten. I denna studie ingår att värdera möjligheten att anordna tillfälliga säsongsparkeringar 

på grönytor i anslutning till stranden. Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2016 (§ 

221) att påbörja arbete med framtagandet av en fördjupad översiktsplan för kusten, denna 

parkeringsstudie är ett underlagsmaterial som kommer att användas i den fördjupade 

översiktsplanen.   

 

Kommunen har mottagit Mark- och miljööverdomstolens fastställande av mark-och 

miljödomstolens dom, 2019-06-20, gällande parkering på stranden. Vilket innebär att 
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Laholms kommun inte får främja bilkörning och parkering på stränderna i kommunen. 

Förbudet kan inte anses hindra kommunen från åtgärder som kan behövas med anledning av 

skyldigheter den kan ha såsom att bereda räddningstjänsten framkomst. Denna dom kommer 

ligga till grund för de val som görs i parkeringsutredningen för kusten.  

SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda sammanfattas nedan, originalhandlingarna 

finns tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. 

Fastighetsägare till Åmot 2:215 

Yttrande 1 

Så har då planerna på det nya hotellet i Mellbystrand presenterats. Av hänsynen till befintlig 

småskalighet som kommunen alltid framhåller syns inte ett spår, då den blivande kolossen 

kommer att bli 25,5 m hög, i ett villaområde där man inte ens får bygga en vanlig övervåning 

på sin villa. 

 

Dessutom skall fasaden ev. bestå av betong, HEMSKA TANKE. 

 

Vidare skall man tydligen bygga paviljonger i klitterna med tillhörande schaktningsarbeten 

för servisledningar av skilda slag. Man undrar också hur man skall förse denna anläggning 

med vatten efter en sommar där vi boende knappt fått borsta tänderna i kommunalt vatten. 

 

Nästa problem gäller trafiken med tunga varubilar, bussar och servicefordon av skilda slag 

och vid olika tidpunkter på dygnet. 

 

Ett annat problem är också var lokalbefolkningen och turister får parkera när man skall ner till 

havet ......... om det blir tillåtet i fortsättningen. 

 

Som sammanfattning: ska det byggas hotell så gör det på Hökafältet där det finns gott om 

plats och ingen hänsyn behöver tas till ber. bebyggelse. 

 

Yttrande 2 

Som närmaste grannar är det med häpnad och förskräckelse vi tar del av kommunens 

hotellplaner på tomten XXX. En jättekoloss i glas och betong med storstadsarkitektur, både i 

uttryck och proportioner. Tankarna går till stadsbiblioteket och Konstmuseet på Göteborgs 

paradgata, som naturligtvis är, och ska vara, i en helt annan skala än i Mellbystrand. För ett år 

sedan fick vi en fråga från kommunen om vi godkände tomten som parkeringsplats. Den 

gången sa vi ja. Vi vill att alla ska få tillgång till stranden och inser att om parkeringar inte 

iordningställs så fylls de små gatorna med parkerade bilar som gör det svårt att ta sig fram. 

När vi nu på nytt får en fråga om samma tomt säger vi NEJ. Med eftertryck. Skälen och 

frågorna är många. 

 

Strandskyddet 

Andra orter bevakar noga, och i vissa fall utökar, strandskyddet. Inte Laholms kommun. Trots 

att stranden är kommunens största tillgång. Varför är det undantag just här? För att marken 

varit prickad och ändå inte fått bebyggas? Tur att vi då läser på Boverkets hemsida att om en 

detaljplan ska ändras så återinträder strandskyddet. Vi gissar att kommunen har kännedom 

och en förklaring, den vill vi ta del av. Vår bild är att kommunen varit mycket restriktiv då det 

gällt badhytterna och nyttjande/utvecklande av dem. Nu kommer förslag på diverse 

byggnader (som säkerligen ska ha vatten och avlopp?) och vändplaner direkt i klitterna?! 
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Dessutom är tanken att stänga Strandvägen, det försvårar tillgängligheten för allmänheten, 

just det som strandskyddet bland annat ska bevaka. 

 

Och naturligtvis är en 27 meter hög byggnad inte bara en skam för oss som ska se det från 

landsidan. I bilder på bukten och från Båstad och Halmstad kommer byggnaden att stå som ett 

väl synligt monument som bryter av siluetten på ett smaklöst sätt.  

 

Trafiken 

Hur ser trafikflödet ut idag och hur kommer det att förändras med förslaget? 

Detta vill vi se en noggrann simulering av. l förslaget kommer trafiken att ledas in på små 

gator som inte är byggda för den ökningen. Hur går det då med alla oss som ska backa ut från 

våra garage och bilplatser på våra tomter? Det låter som att det bäddas för konflikter. Vi 

gissar att den verksamheten som förslaget gäller kommer att öka trafiken med varutransporter 

alla tider på dygnet, gäster som kommer och lämnar med bil, också alla tider på dygnet. 

 

Utöver de avgaser som den ökande trafiken alstrar kommer en hotellverksamhet med 

restaurang också att avge den typen av "avgaser". Allt sprids med den förhärskande 

västvinden direkt och snabbt till vår tomt. Det är helt oacceptabelt. Vi bor i Mellbystrand 

bland annat just på grund av den friska luften. Detta kommer att påverka vår hälsa, av flera 

skäl. 

 

Rödlistade arter/naturen 

Som djur- och naturvänner undrar vi naturligtvis hur åkerfibbla och andra rödlistade arter 

klarar den exploatering som nu föreslås? 

 

Hur påverkas klitterna och hur påverkas det tänkta hotellet av eroderingen och den 

befarade höjningen av havsnivån? Vad gör kommunen för oss medborgare när det gäller 

säkerheten vid en höjning av havsvattennivån? Hur ska en planerad vändplats nere vid vattnet 

klara sig när vi som bott nära stranden i många år sett hur svårt det varit att hålla den 

befintliga gången ner till vattnet öppen på grund av flygsand bland annat? 

 

Underlag för hotell 

Vi ifrågasätter om det finns långsiktigt underlag för ytterligare ett hotell i området. Hur går 

det för övriga hotell? Hotellet i Laholm? Tre Laxar? Kuberna vid Strandhotellet, är de ofta 

uthyrda eller står det mesta tomt? Det finns exempel på existerande hotell längs kusten som 

nu säljs som bostadsrätter, det måste tyda på att beläggningsgraden är för låg. Vi hoppas att 

ingen, potentiell hotellägare eller allmänhet, förs bakom ljuset när det gäller denna tomten 

som är märkt med O. Den får alltså INTE användas till permanent boende i framtiden och 

delar kan alltså inte säljas som bostadsrätter i framtiden. Det vill säga om inte Laholms 

kommun gör ytterligare en justering i planen, efter det intresse som för tillfället råder.  

 

Och om det visar sig att det inte finns underlag för den tänkta verksamheten? Står vi då med 

en döende, skuggande dinosaurie som ingen vill kännas vid? 

 

Vi måste också ifrågasätta kompetensen hos de som ska värna om en sammanhållen, 

kvalitativ och attraktiv kommun och bebyggelse. Vi häpnar över att det är kommunen som 

driver de nya hotellplanerna, det är absurt! Man våldför sig på det lilla samhället och tar själen 

ur Mellbystrand. 

 

l Mellbystrand finns fina exempel där man tänkt till och skapat ett mervärde vid 

nybyggnation, till exempel Ljungströmsbodarna. Där har rätt skala och proportioner gjort att 

det nya väl smälter in i det befintliga. Tyvärr finns det flera exempel på motsatsen. Kuberna 
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vid Strandhotellet och Barbella/Surfside är riktiga skamfläckar som kanske kommit till då 

pengar och tillfälliga intressen tagit överhanden och ansvariga inte varit på tårna. 

 

Gör inte om samma misstag nu! 

Vi vill inte leva i skuggan av, både bildligt och bokstavligt, en 27meter hög främmande koloss 

och hoppas att kommunen tar sitt förnuft till fånga och blåser av hela iden! 

 

Yttrande 3 

Några frågor angående planerat hotell i Mellbystrand:  

 

Varför kalla det för hotell? Avsikten är väl att sälja bostadsrätter med resultat att huset står 

tomt under vinterhalvåret.  

 

Kan man utan vidare bygga hotell på mark som nyligen fått bygglov som parkering. 

 

Kan man också stänga av bef gator som ex-vis tillfarten till campingen och därmed öka 

trafiken på andra gator. Skall Birger Pers väg och Birgittavägen bli någon sorts industrigator 

med vibrationer och bullerstörningar?  

 

Hur grundlägger man förresten en sådan jättebyggnad nära havet och hur bedömer man 

erosionsrisken som varnats för i konsultrapporter? 

 

Frågorna hopar sig och nu är det väl dags att få reda på vem som är exploatör och hur huset 

skall disponeras. 

 

Redogör gärna för vad kommunen menar med småskaligt byggande. 

 

Kommentar: 

Gestaltning/höjd  

Samhällsbyggnadskontoret är medveten om att den föreslagna byggnaden är ett nytt 

arkitektoniskt inslag i kustområdets bebyggelsestruktur, både när det gäller höjd och 

utbredning. All bebyggelse över 4-5 meter blir ett uppstickande element i den befintliga 

stadsbilden.  

 

När kommunen har arbetat fram detaljplanen för hotellet så har utgångspunkten varit att 

placera detta på en plats med ett unikt läge. Det skapar möjlighet till utblickar över 

dynlandskapet och i de högsta våningarna även ut över havet. Utrymmet på marken är 

begränsat och för att få ett effektivt markutnyttjande med en rimlig exploatering i form av 

andelen hotellrum så har höjden utnyttjats.  

 

Utgångspunkterna för gestaltningen är att skapa en fasad som består av flera olika material 

där kulörerna ska vara naturliga och utgå från det kringliggande landskapet. Ofärgad träfasad 

bedöms som ett material som kan hänföras till naturen. Höjden har medvetet reglerats till 

olika höjder för att bryta ned volymen i anslutning till den befintliga bebyggelsen i öster.  

 

Plankartan uppdateras med bestämmelse som innebär att takvåningen ska utföras indragen 

från den övriga fasaden för att de översta metrarna inte framträda lika tydligt. Fasaden 

regleras bestå av trä eller trä i kombination med andra material. 

 

Parkeringsplatser och trafik  

Planförslaget innebär inte att parkeringsplatser försvinner utan ersätts på en annan plats, som 

ligger ca 200-300 meter öster om strandområdet. Det bedöms generellt som ett rimligt avstånd 
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att promenera. När det kommer till tillgängligheten för dem med funktionsnedsättningar så 

avser kommunen att ändra planförslaget så att en vändplats placeras vid Birger Pers vägs 

västra utkant. Denna möjliggör för allmänhet/badgäster med flera att stiga av med packning 

eller utrustning för att sedan besöka stranden.  

 

När planförslaget vinner laga kraft kommer det bli möjligt att söka bygglov för ett 

hotell. Fram till dess gäller nuvarande bygglov som möjliggör parkering på platsen.  

 

Den tillkommande trafiken till hotellet ska inte ses som en enskild avgörande faktor för den 

ökade bullersituationen för befintliga bostäder. Även den allmänna trafikökningen på samtliga 

närliggande gator har inkluderats i handlingarna. Idag finns en parkeringsplats inom området 

som framför allt riktar sig till badgäster/strandgäster vilket innebär att den största andelen 

trafik till området redan idag är under sommarmånaderna. Inom planområdet finns idag 120 

parkeringsplatser. Vid en fullbeläggning av dessa och under förutsättning att dessa fordon gör 

2 resor per dygn så genererar detta i dagsläget sammanlagt 240 fordonsrörelser. Troligtvis har 

parkeringsplatsen en ännu större omsättning av trafik under sommarmånaderna. Detta ska 

ställas i relation till hotellets trafikrörelser som har bedömts till ca 100 fordon/dygn. Området 

är därmed redan idag utsatt för trafik. Parkeringsplatserna kommer att ersättas av ett hotell, 

det vill säga det både tillkommer trafik till området, men planförslaget medför även att viss 

trafik utgår när parkeringsplatserna försvinner.  

 

Planförslaget har upprättats med en bullerberäkning som visar på att riktvärden för befintlig 

byggnation inte överskrids av den beräknade tillkommande trafiken.  

 

Planförslaget är utformat så att tillkommande trafik till hotellet kommer att ha infart via 

Birgittavägen eller Birger Pers väg.  

 

När det kommer till trafik till Marias camping så är kommunens utgångspunkt att detta kan 

lösas genom utnyttjandet av befintliga gator. Planen omöjliggör inte campingens verksamhet. 

Val av bästa lämpliga infart till campingen kommer inte att lösas inom ramen för detaljplanen 

utan pågå som ett parallellt projekt för lokala trafikföreskrifter.   

 

Vattenförsörjning  

För kommentarer kring vattenförsörjning till hotellet, se kommunens svar till länsstyrelsens 

yttrande under rubriken vattenförsörjning.  

 

Lokalisering av hotellet 

Alternativa lokaliseringar med mark i motsvarande läge i direkt anslutning till stranden och 

sanddynorna finns inte. Skulle hotellet placeras på exempelvis Marias Camping skulle 

trafiken till hotellet påverka fler Mellbystrandsbor samt att campingtillfällen för grupper med 

en lägre ekonomiskstatus skulle uteslutas från Mellbystrand. Förutsättningar som att 

kommunen är markägare har också varit avgörande i val av placering. Hotellet bedöms även 

ha en god föreslagen placering med hänsyn till att det ligger i anslutning till det område som 

kallas för Mellbystrands centrum där det finns busshållplats och de sedan länge viktiga 

centrumfunktionerna Strandhotellet, Hallandsgården, matvarubutik med mera. Kommunen 

har för avsikt att stärka platsens centrumfunktion ytterligare och har utarbetat ett planprogram 

för detta område.  

 

Det finns ingen möjlighet för kommunen att anordna ett hotell på ett statligt naturreservat i 

form av Hökafältet.  

 

Strandskydd  
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Strandskyddet inom planområdet omfattar marken 100 meter från strandkanten och vidare 

upp på land. Plankartan har utformats med en administrativ linje för att visa dess gräns. Den 

östra delen av planområdet omfattas inte av strandskyddad mark, vilket inkluderar området 

för Norra Strandvägen. De delar som omfattas av strandskyddad mark utgörs av naturområden 

som är en allmän plats. De i samrådet föreslagna dynpaviljongerna har utgått inför 

granskningsskedet av detaljplanen. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande angett att det 

område på stranden som medger serviceområde för det rörliga friluftslivet kan medföra behov 

av att strandskyddet upphävs. Detta kommer att regleras på plankartan inför 

granskningsskedet av detaljplanen.  

 

Räddningsvägen ner till stranden finns idag och bedöms som en nödvändighet för att 

säkerställa människors hälsa och säkerhet. Kommunen vill genom att peka ut denna i 

detaljplanen skapa sig rådighet över möjligheten att hålla en framkomlig nedfart till stranden. 

I domen från mark- och miljööverdomsolen fastställdes det (2019-06-20) att kommunen trots 

förbudet att främja trafikföring till och från stranden inte kan hindras från åtgärder som kan 

behövas med anledning av skyldigheter den kan ha såsom att bereda räddningstjänsten 

framkomst.  

 

Naturvärden 

Kommunen har haft en inkopplad biolog till hjälp för avgörandet av hantering av de 

naturvärden som finns inom planområdet. Principen för detaljplaneförslaget är att de 

naturvärden som återfinns inom den nordöstra delen av planområdet ska kompenseras på 

annan plats. Den inkopplade biologen har gett förslag på markområden som lämpar sig för 

kompensation.  

 

Inför granskning av detaljplanen kommer kommunen göra ytterligare studier av naturvärdena 

och kompletteringar av naturvärdesinventeringen. Läs mer om detta i kommentar till 

länsstyrelsens yttrande under rubriken naturvärden.  

 

Erosion  

Kommunen har inför samrådet av detaljplanen tagit fram en fördjupad erosionsutredning som 

gör en bedömning av planförslagets påverkan på platsen. Av utredningen framgår att den 

planerade hotellbyggnaden, med placering på parkeringen, inte förväntas medföra risk för 

ökad erosion. Kommunens generella ställningstagande kring erosion är att skydda all 

bebyggelse längs med kusten. Av den framtagna fördjupade erosionsutredningen gör 

konsulten bedömningen att ett hotell kan bidra med intäkter för att finansiera åtgärder för att 

hantera erosion. Läs mer om kommunens hantering av erosionsfrågan i kommentaren till 

länsstyrelsen under rubriken erosion.  

 

Möjlighet att göra bostäder  

Planförslaget medger endast att marken kan användas för hotell, det kommer inte vara möjligt 

att söka bygglov för någon annan verksamhet, exempelvis bostäder, inom området.  

 

Grundläggning  

I samband med framtagandet av detaljplanen har en geoteknisk undersökning tagits fram som 

visar på att en hotellbyggnad i upp till 6 våningar kan grundläggas på konventionellt sätt. 

Byggnader som uppförs utöver denna höjd kan komma att kräva ytterligare studier eller annan 

grundläggning.  

 

Marknadsmässiga möjligheter för hotellet  

Ekonomisk hållbarhet är avgörande för både kommunen och besöksföretagen om 

kommunen och Halland skall kunna utvecklas mot beslutade visioner och mål. En 

del i detta är att besöksnäringen utvecklas och då särskilt boendemöjligheter. I 
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Laholms kommun är det brist på boendemöjligheter framförallt hotell. En analys av 

möjligheterna att etablera ett fullservicehotell i Mellbystrand (Laholms kommun KS 

2014:385) är gjord där slutsatsen är att det finns både underlag och behov för en ny 

hotelletablering. När det gäller hotellets marknadsmässiga möjligheter har detta 

även studerats inledningsvis i projektet av experter som har uttalat att det finns en 

marknad för ett hotell längs västkusten i detta läget. Utredningen har bifogats 

planhandlingarna. 

 

Förutsättningen är att gestaltningen och utformningen av de boendemöjligheter 

(hotell) som skapas, är tillräckligt attraktiva och unik för att i sig själva bli en 

besöksanledning året runt. Storleken på hotellet har bland annat tagit utgångspunkt i 

den andel rum som krävs för att ett hotell i Mellbystrand skulle vara lönsamt. Idag 

finns det flertalet intressenter för att bygga hotell i Mellbystrand, vilket tyder på 

hotellmarknadens intentioner och positiva marknadsmässiga möjligheter.  

 

Laholms kommun har inga intentioner att använda planområdet till bostäder. Detaljplanen 

möjliggör för hotellverksamhet och inte bostäder.  

Fastighetsägare till Åmot 2:67 

I egenskap av ägare till fastigheten Åmot 2:67 inkommer jag med följande  

synpunkter på planförslaget. 

 

Yttrande 

Då min fastighet är belägen utmed Norra Strandvägen strax norr om den planerade 

hotellfastigheten är jag en av dem som är allra mest berörd av den föreslagna detaljplanen. 

Och motsätter mig därav den föreslagna detaljplanen i nedanstående punkter. 

 

Byggnation/utformning 

Den föreslagna utformningen av det hotell som är tänkt att uppföras på området är i stark 

kontrast till de planutformningar som är gällande för bebyggelsen i Mellbystrand och i såväl 

hela kustområdet där det i alla översiktsplaner i princip anges låg och anpassad bebyggelse. 

Den byggnad som presenterats i planförslaget är i sin utformning med sina 25 meter definitivt 

mycket starkt avvikande från gällande planer och regler. 

 

Parkering 

Den i planförslaget presenterade parkeringsutformningen är inte hållbar utifrån ett 

framtidsperspektiv gällande hela delen av norra Mellbystrand då det totalt sett dels försvinner 

nuvarande P-platser på planområdet samt att även i planer för övriga närliggande område 

(nedanför Strandhotellet) uppvisar minskade parkeringsytor. Hur är konsekvensen för detta 

genomförd? De parkeringar som anges på planområdet torde endast uppfylla det behov som 

personal och hotellets gäster behöver. Stranden nedanför planområdet är den mest 

frekventerade delen av Mellbystrand och har därmed redan i dag vid högsäsong behov av fler 

p-ytor som i presenterat planförslag helt omintetgörs? Detta kommer klart förvärra 

trafiksituationen i norra Mellbystrand och på angränsande vägar. Då det dessutom inte finns 

några möjligheter att anlägga eller presenterats några alternativa parkeringslösningar blir 

planen ohållbar att genomföra. 

 

Trafik 

Den trafiklösning som presenterats ökar belastningen på övriga vägar i området då den 

befintliga Norra Strandvägen avses stängas och bebyggas. Detta kommer att innebära ökad 

trafik och buller för närboende i bostadsområdet samt inte minst utav den trafiksituation som 

uppstår vid avsaknad av parkeringsplatser i området vid högsäsong. Vidare anges det att väg 
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för varutransporter och sopbilstrafik ska utformas som en anslutning till planens norra del och 

anslutas till återstoden av Norra Strandvägen? Man kan då ställa sig frågan om avsikten då 

även är att den frekventerade gång och cykeltrafiken på Norra Strandvägen också ska använda 

den anslutningsvägen som avses för varutransporter och sopbilar? Trafiklösningen i sin helhet 

som presenteras i planen är allt för bristfällig och är orealistisk att genomföra. 

 

Naturmark 

För att man ska kunna ianspråkta ett värdefullt naturområde måste det dessutom finnas starkt 

planintresse bakom projektet? större delen av planområdet är markerat som naturmark och 

klassificerat som naturvärdeklass 3. Vidare i ett strandnära område där den tänkta planen även 

anger exploatering och bebyggelse i strand/dynområdet. Detta understryker ytterligare 

orimligheten att genomföra en detaljplan av denna omfattning och utformning på den 

rubricerade marken. 

 

Dagvattenhanteringen 

Detaljplaneförslaget innebär att större delen av planområdet kommer att bestå av byggnader, 

parkering och hårdgjorda ytor vilket skapar ytterligare påverkan på den nu så aktuella frågan 

om osäkerheten när det gäller klimatförändringar och havsnivå som vi står inför. Dessutom är 

strandområdet redan ett känsligt område där dagvattenhanteringen är klart 

underdimensionerad redan nu. Beaktandet av dagvattenhanteringen i planförslaget är därför 

klart bristfällig nu och inför framtiden. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis motsätter jag mig således förslaget till detaljplanen. Jag anser planen 

vara ogenomtänkt med hänvisning till ovanstående. Marken är kort sagt olämplig för 

ändamålet och planen strider mot 2 kap PBL, miljöbalken regler om riksintresse och även mot 

dagvattenlagstiftningen och EU:s direktiv. 

Kommentar: 

Byggnation/utformning 

Samhällsbyggnadskontoret är medveten om att den föreslagna byggnaden är ett nytt 

arkitektoniskt inslag i kustområdets bebyggelsestruktur, både när det gäller höjd och 

utbredning. All bebyggelse över 4-5 meter blir ett uppstickande element i den befintliga 

stadsbilden.  

 

Hotellet är en verksamhetslokal som inte ska jämföras med de befintliga bostäder som ligger i 

direkt anslutning till området. Kommunen har gjort bedömningen att hotellets volym får 

avvika från den övriga bebyggelsestrukturen och att det är nödvändigt för att möjliggöra de 

verksamhetslokaler som krävs. När kommunen har arbetat fram detaljplanen för hotellet så 

har utgångspunkten varit att placera detta på en plats med ett unikt läge. Det skapar möjlighet 

till utblickar över dynlandskapet och i de högsta våningarna även ut över havet. Utrymmet på 

marken är begränsat och för att få ett effektivt markutnyttjande med en rimlig exploatering i 

form av andelen hotellrum så har höjden utnyttjats.  

 

Utgångspunkterna för gestaltningen är att skapa en fasad som består av trä eller av flera olika 

material där kulörerna ska vara naturliga och utgå från det kringliggande landskapet. Ofärgad 

träfasad bedöms som ett material som kan hänföras till naturen. Höjden har medvetet reglerats 

till två olika höjder för att bryta ned volymen i anslutning till den befintliga bebyggelsen i 

öster. Planförslaget ändras efter samrådet så att bebyggelsen bryts ner i olika höjder. 

Plankartan uppdateras med bestämmelse som innebär att takvåningen ska utföras indragen 

från den övriga fasaden för att bebyggelsen inte ska upplevas lika hög.  

 

Parkering 
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Planförslaget innebär inte att parkeringsplatser försvinner utan ersätts på en annan plats, som 

ligger ca 200-300 meter öster om strandområdet. Det bedöms generellt som ett rimligt avstånd 

att promenera. När det kommer till tillgängligheten för dem med funktionsnedsättningar så 

avser kommunen att ändra planförslaget så att en vändplats placeras vid Birger Pers vägs 

västra utkant. Denna möjliggör för allmänhet/badgäster med flera att stiga av med packning 

eller utrustning för att sedan besöka stranden 

 

Kommunen har ett pågående arbete med en parkeringsutredning som ska uppmärksamma 

behov och möjlighet till att anordna parkeringsplatser för strandbesökare längs med hela 

kusten. I denna studie ingår att värdera möjligheten att anordna tillfälliga säsongsparkeringar 

på grönytor i anslutning till stranden. Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2016 (§ 

221) att påbörja arbete med framtagandet av en fördjupad översiktsplan för kusten, denna 

parkeringsstudie är ett underlagsmaterial som kommer att användas i den fördjupade 

översiktsplanen.   

 

Trafik  

Hotellets verksamhet innebär ökad trafik på Birger Pers väg, bullerstudier som har tagits fram 

i samband med detaljplanen påvisar att det tillkommande trafikflödet till hotellet inte medför 

risk för buller för de närboende.  

 

Trafik till Marias camping kommer att omledas till befintliga gator i närområdet. Det finns 

inga möjligheter att reglera val av bästa lämpliga tillfartsväg till campingen i denna detaljplan, 

utan detta sker via lokala trafikföreskrifter.  

 

Den föreslagna trafiklösningen innebär att renhållningsfordon ska kunna passera i 

planområdets norra utkant. Denna väg kommer att kombineras med en gång- och 

cykelpassage. Den i detaljplanen avsatta gatubredden är 5 meter, vilket är en bredd som 

möjliggör för gående/cyklister att möta ett renhållningsfordon utan risk för kollision. För att 

avdela gående/cyklister från renhållningsfordonen kan exempelvis pållare, vegetation eller 

annan avskärmning användas. Gatan kommer förses med lokala trafikföreskrifter förhindrar 

övrig motortrafik än renhållningsfordon att trafikera den norra sträckan. Kommunen kommer 

i ett senare projekteringsskede göra ett val kring bästa lämpliga utformning för att möjliggöra 

för alla inblandade trafikanter att passera på gatan på ett trafiksäkert sätt. Varutransporter 

kommer ej tillåtas på norra sträckningen utan hänvisas till infarten från Birgittavägen.  

 

Detaljplanen kommer inför granskningsskedet att ändras så att en separerad gång- och 

cykelväg föreslås förbi hotellet i nord-sydlig riktning för att möjliggöra en nord-sydlig 

passage för gående och cyklister.  

 

Naturvärden 

Planområdet utgörs i gällande detaljplan av vägmark och av parkmark. I realiteten är stora 

delar av den östra delen av området en grusparkering där viss vegetation förekommer. 

Kommunen har haft en inkopplad biolog till hjälp för avgörandet av hantering av de 

naturvärden som finns inom planområdet. Principen för detaljplaneförslaget är att de 

naturvärden som återfinns inom den nordöstra delen av planområdet ska kompenseras på 

annan plats. Den inkopplade biologen har gett förslag på markområden som lämpar sig för 

kompensation.  

 

Inför granskning av detaljplanen kommer kommunen göra ytterligare studier av naturvärdena 

och kompletteringar av naturvärdesinventeringen. Läs mer om detta i kommentar till 

länsstyrelsens yttrande under rubriken naturvärden.  

 

Dagvattenhantering  
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När det kommer till föreslagen dagvattenhantering så baseras denna på en utredning där hela 

avrinningsområdet för dagvatten har utretts. De inkopplade konsulterna föreslår att dagvatten 

kan hanteras genom exempelvis magasin eller genom infiltrationsstråk. Val av bästa lämpliga 

tekniska lösningar för dagvattenhanteringen görs inte i detaljplanen, i denna säkerställs istället 

att ytor för dagvatten finns och att dessa är tillräckligt stora för att fördröja de volymer som 

bedöms uppstå. Detta överensstämmer med Boverkets rekommendationer för hantering av 

dagvatten i detaljplaner.  

 

Kommunen har tagit fram en utbyggnadsstrategi för dagvattennätet i kusten. Planområdet 

kommer att kopplas till befintlig dagvattenledning norr om planområdet i Norra Strandvägen. 

Laholmsbuktens VA (LBVA) har gjort bedömningen att med fördröjning av dagvatten inom 

planområdet så finns det kapacitet att koppla på planområdet till befintlig ledning. LBVA har 

2016 gjort en utredning gällande den framtida vattenförsörjningen inom Laholmsbuktens VAs 

(LBVA) verksamhetsområde med tidshorisont 2050. Till utredningen finns en 

vattenbehovsprognos för dricksvatten där expansionen av Mellbystrand och exploateringen av 

ett hotell i Mellbystrand ryms inom.  

 

Angående sammanfattning  

I plan- och bygglagens 2 kapitel beskrivs allmänna och enskilda intressen. En detaljplan är en 

process där de allmänna och de enskilda intressena inom ett område ska sammanvägas för 

bästa möjliga resultat. Det allmänna intresse som åberopas i detaljplaneförslaget är att det 

medger en verksamhet som gynnar det rörliga friluftslivets och turismens intressen. Det 

kommer kunna bidra till ökade intäkter från besöksnäringen och ge positiva synergieffekter 

för de befintliga verksamhetsutövarna på orten. Det bedöms även kunna bidra till att 

möjliggöra för ett utökad utbud i kusten inte minst i form av tillfälligt boende, men även 

generera ett underlag för tillskapandet av fler restauranger, butiker med mera.  

 

De enskilda intressena inom området är framför allt de befintliga bostäderna. I detaljplanen 

utreds den påverkan som detaljplanen bedöms medföra och eventuella åtgärder tas fram för att 

förhindra att olägenheter för enskilda uppstår.  

 

Detaljplanen bedöms inte medföra negativ påverkan på riksintressen, denna uppfattning delas 

av länsstyrelsen. Planen bedöms av kommunen kunna bidra positivt till riksintresset för 

friluftsliv genom tillskapandet av fler tillfälliga boenden. Riksintresset för naturvården värnas 

genom att detaljplanen medför att området som är klassificerat som riksintresset planläggs 

som naturmark. Markanvändning natur förhindrar att anläggningar tillkommer som påverkar 

naturmiljön negativt.  

 

Kommunen kan inte avgöra vilken dagvattenlagstiftning eller EU-direktiv som synpunkterna 

syftar till och kan därmed inte lämna någon kommentar.  

Fastighetsägare till Åmot 2:214 

Nu har väl ändå Laholms kommun än en gång tagit sig vatten över huvudet.  

 

Enligt nuvarande detaljplan är tomten i hörnet Birger Pers väg/Norra Strandvägen 

utlagd som parkmark 7000 m2, nu parkering och får inte bebyggas, resten 7000 m2 

är naturmark. Parkeringen fyller ett stort behov under sommarmånaderna (ca 200 

platser räcker inte till utan smågatorna runt om proppas igen). Hur ska badgästerna 

nå stranden om det inte finns parkeringsplatser? 
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Kan Kommunen lägga ner ett så stort område med detta förslag till skrytbygge och 

dessutom stänga av Norra Strandvägen och förhindra tillfarten till campingen och 

tvinga in all tung trafik på smågator. 

 

Nyligen presenterades ett 3:e skräckinjagande förslag till hotell på tomten. 

 

Förslag  nr l, 2015 Krook och Tjäder 24 m högt 

              nr 2, 2017 Krook och Tjäder 3-4 våningar 

              nr 3, 2018 Krook och Tjäder 25,5 m+ hisschakt= ca 27m högt 

 

alla tre helt oförenliga att smälta in i Mellbystrands karaktär. Det måste kostat 

skjortan att göda en Halmstadarkitekt som tydligen aldrig satt sin fot på platsen, 

därtill alla kostnader till ett flertal konsulter, bl.a. har Sweco 17-11-11 på uppdrag 

av Laholms kommun redovisat en rapport över kustens erosion (en stigning med l m 

kan innebära att sandstranden rör sig 100 m inåt land) och uppmuntrar oss att värna 

om klitterna men till förslaget till nya hotellet ska 3 mindre och l större byggnad 

byggas väster om Norra Strandvägen direkt ute i dynlandskapet. Är detta med 

länsstyrelsens goda minne? 

 

Bostäderna inom nuvarande detaljplan har en högsta tillåten byggnadshöjd på 3,5 m 

väster om Kustvägen och nu föreslås ett hotell på 27 m. 

 

l vår vackra huvudstad Stockholm har endast kyrktorn tillåtits bryta en samlad 

silhuett!!? För att åstadkomma bra arkitektur och livskraftiga miljöer krävs djup 

förståelse hur människor lever och bor. 

 

Har utredning gjorts på vilket sätt ev hotellbyggnad kommer att skugga omgivande 

bebyggelse?  

 

Kommunen vill få tillbaka sitt gamla rykte som Sveriges Riviera (som gammal 

Mellbystrandsbo vill jag minnas att Mellbystrand i stället kallades "hela Sveriges 

badbalja") varför inte sopa rent utanför egen dörr först och riva skamfläckarna 

Kirunakolonien, Barbella och Surfside och satsa på stadshotellet i Laholm i stället. 

Kommentar: 

För kommentar kring hantering av parkeringsplatser för strandbesökare, trafiklösningar i 

planförslaget samt val av utformning av hotellet, se föregående kommentar till fastighetsägare 

till Åmot 2:67.  

 

De föreslagna så kallade dynpaviljongerna som föreslås bli placerade ute i dynlandskapet tas 

bort inför granskning av detaljplanen.  

 

Det finns en framtagen solstudie som har bifogats planhandlingarna. Av denna framgår att 

den planerade hotellbyggnaden inte medför skuggeffekter för den befintliga bebyggelsen norr 

om hotellet under juni månad. Solstudien kommer att kompletteras inför granskningsskedet av 

detaljplanen så att denna omfattar samtliga månader mellan april och september.  

 

Det finns ett pågående detaljplaneärende för en ny detaljplan för Kirunakolonin, i 

samrådshandlingarna finns inget skydd för den befintliga bebyggelsen och rivning är möjlig. 

Barbella och Surfside har nu rivits. Det finns även ett godkänt planprogram framtaget för 

området som kallas för Mellbystrands centrum som sträcker sig från Birger Pers väg i norr till 

Rombergs väg i söder. Här kan man se ett förslag på hur ny bebyggelse kan placeras i 

området Handlingarna hittar ni här:  
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https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/planer-och-utredningar/planprogram/planprogram-for-

mellbystrands-centrum/  

 

Det finns för närvarande inga politiska beslut tagna till att ta initiativ att driva 

hotellanläggning i form av Laholms Stadshotell.   

Fastighetsägare till Åmot 2:124 

Vi har sedan år 1991 ett fritidsboende i Norra Mellbystrand och har under denna period sett 

hur Mellbystrand har förändrats. 

 

Vi är positiva till att det byggs ett hotell men är oroade över om trafiken till Maria Camping 

på grund av detta kommer att ledas via smågatorna. 

 

Idag är trafiken helt annorlunda än tidigare med fler och större bilar. Bilar med husvagnar och 

mycket stora husbilar innebär en stor trafikfara för framförallt barn och cyklister som skall ner 

till stranden.  

 

Eftersom en del av Norra Strandvägen, i samband med att ett nytt hotell uppföres, kommer att 

stängas av och in/utfarten till campingen ändras, ser vi det som lämpligast att trafiken till 

campingen leds så långt som möjligt via Kustvägen. 

 

Förslag om att ha in/utfarten via smågatorna är absolut olämpligt. 

 

Vi bor på Birgittavägen 12 i omedelbar närhet av det planerade hotellet och önskar att hänsyn 

tas till att trafiken till och från Marias Camping ej sker in på vår smala gata. 

Kommentar: 

Kommunen kommer att arbeta vidare val av bästa lämpliga infart till campingen parallellt 

med detaljplanen för hotellet och utgå från rekommendationerna i den upprättade 

trafikutredningen. Det finns ingen möjlighet att reglera valet av infarten inom ramen för 

detaljplanen för hotellet.  

Ägare till Margaretavägen 3, del av Åmot 2:4 

Synpunkter till detaljplan för ”Del av Åmot 1:97 m.fl. – Hotell i Mellbystrand” 

 

1. Till byggnation av hotell i Mellbystrand ställer vi oss mycket positiva 

2. Angående infart till Campingplatsen finns det bara ett alternativ, förslag A. 

Denna sträckning utgörs av en bred väg, med cykel- och gångväg parallellt. 

Undertecknade är boende i korsningen Birgittavägen/Margartavägen och har 

vid flertalet tillfällen upplevt att stora ekipage, husbilar, lastbilar och bilar 

med husvagn fastnat i korsningen och fått vända på vägskyltar för att ta sig 

fram. Detta förslag är inget alternativ.  

3. Angående bryggan i Mellbystrand anser vi att det bör vara en 

affärsuppgörelse med hotellexploatören, som vi anser kan ta kostnaden för 

halva bryggan. Vi anser att det känns lite konstigt att Mellbystrandsbor ska 

bekosta bryggan genom att köpa brädor till bryggan, och att hotellet sedan 

kommer att utnyttja den. Med tanke på kostnaderna för hotellet i övrigt 

borde det vara en rimlig kostnad för dem.  

https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/planer-och-utredningar/planprogram/planprogram-for-mellbystrands-centrum/
https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/planer-och-utredningar/planprogram/planprogram-for-mellbystrands-centrum/
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Kommentar: 

Kommunen kommer att arbeta vidare val av bästa lämpliga infart till campingen parallellt 

med detaljplanen för hotellet och utgå från rekommendationerna i den upprättade 

trafikutredningen. Det finns ingen möjlighet att reglera valet av infarten inom ramen för 

detaljplanen för hotellet.  

 

Arbete med att möjliggöra för en brygga i Mellbystrand pågår som ett fristående 

projekt till detaljplanen. Just nu pågår de första stegen att undersöka möjligheterna 

till att uppföra en brygga. Finansieringen av denna kommer att komma i ett senare 

skede.   

Fastighetsägare till Åmot 1:211 

Hotellbyggnaden 

Byggnadens storlek och framförallt dess höjd är helt oacceptabel. Den avviker väsentligt från 

vad som gäller för bebyggelse och utformning i Mellbystrand. För hus i området vid Norra 

Strandvägen gäller 1-planshus och max 3,5 m höjd. 

 

Byggnaden kommer att kraftigt blockera utsikt och tidvis sol för flera fastigheter. 

 

Den föreslagna kolossen kommer att för all framtid vara en oreparabel störning i miljön, både 

från land- och havssidan. 

 

Förslaget om att "ta ner höjden" med varierande fasadklädsel är bara en önskedröm, som inte 

påverkar de faktiska förhållandena.  

 

Strandskydd 

Planen innebär ingrepp och byggnation i de dokumenterat känsliga dynerna. Tre byggnader på 

90 kvm kan inte jämföras med badhytterna på 5-10 kvm, vilka finns på andra 

ställen i dynområdet. Dessa byggnader bör utgå helt. Byggnation på naturområde och vägar 

och VA-ledningar påverkar naturen och måste utgå. Inga byggnader skall tillåtas väster om 

nuvarande Norra Strandvägen. 

 

Dessutom planeras en 4 meter hög toalett/teknisk byggnad i dynområdet. Husen, gångar och 

spångar kommer att orsaka stora ingrepp och erosion. Det är mycket tveksamt om folk 

kommer att hålla sig till dessa stråk. 

 

Hela Laholmsbukten omfattas av skydd för stranden och dynerna. Varför skall det inte gälla 

på denna del som planen beskriver. 

 

Vändplan nere på stranden innebär ren naturförstöring. Redan idag kan räddningstjänsten med 

rätt fordon köra på den befintliga, hårdgjorda räddningsvägen ner till och på stranden. 

Dagligen kör underhållsfordon på stranden redan nu. 

 

Verksamhet på den beskrivna så kallade serviceytan måste regleras ordentligt. 

Idag är verksamheten i de fula containrarna en sanitär olägenhet, med störande ljud, stank och 

sopor. Dessutom pågår kontinuerlig och olaglig motorfordonstrafik. 

 

Miljö- Natur 

Bedömningen att planen inte medför betydande miljöpåverkan är helt fel. En 

miljökonsekvensbeskrivning måste upprättas om planarbetet skall fortsätta. 
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l behovsbedömningen beskrivs en mängd punkter som har stor miljöpåverkan, men i 

sammanfattningen påstås underligt nog att så inte är fallet!  

 

Osäkerheten kring påverkan på dynsystemet är stor. Det måste utredas ytterligare om 

planarbetet skall fortsätta. 

 

Kompensationsområden för natur-/kulturvården måste säkerställas före detaljplanen. 

 

Toalett- Pumphus 

Idag finns en toalettbyggnad i norra delen av området väster om N:a Strandvägen. Den ligger 

avskilt och långt från grannhus. 

 

Pump-/toaletthuset beskrivs inte eller konsekvensbedöms trots dess avsevärda yta på 200 

kvm. 

 

Den föreslagna placeringen av en stor och hög toalett/ teknisk anläggning är helt oacceptabel. 

Placeringen är provocerande nära grannfastigheten och det kräver stora ingrepp i dynerna. 

Byggnaden skall istället placeras tillsammans med hotellbyggnaden för att inte ytterligare 

påverka stranden/dynerna. 

 

Trafik- Parkering 

Avstängning av och byggnation på N:a Strandvägen är helt fel. Det är den väg i området, 

tillsammans med Birger Pers väg, som är bredast och har störst kapacitet att försörja trafik i 

området och icke minst till campingen och stugbyn. De föreslagna alternativen med 

omdirigering av trafiken till smågator, innebär stora störningar med buller, avgaser och 

massiv trafik för berörda fastigheter. Till detta kommer ökande trafik för transporter av gods 

och folk till hotellet. 

 

Många befintliga parkeringsplatser på tomten och längs N:a Strandvägen tages bort i enligt 

planen. 

 

Någon alternativ parkering, för främst dagsbesökare till stranden, finns inte. Ersättning av P-

platser ska vara genomförd före detaljplanen. Tillfälliga besökare, dagsturister m m, kommer 

att orsaka onödig och störande trafik då de för sent upptäcker att Birger Pers väg slutar vid 

dynerna. 

 

Underlag för hotell - Riskbedömning 

Har det gjorts någon riskbedömning för projektet och hur ser den ut? 

 

Kommunen har tidigare angivit Hotell Riviera i Båstad som ett referensobjekt Detta hotell har 

aldrig gått med vinst, enligt vad hotellchefen själv uppgav vid en visning 2017. Tidigt började 

man därför sälja ut lägenheter. 

 

Om motsvarande händer med hotellet i Mellbystrand och inte det heller är lönsamt, så är det 

ett bostadshus på 25,5 meter som kommer att stå på tomten. 

 

Enligt planen får det inte finnas bostäder på tomten. Bostadshus skall dessutom vara max 3,5 

m höga.  

 

Att jämföra det planerade hotellet med Hotell Tylösand, med drygt hundraårig historia, måste 

betraktas som rent önsketänkande. 

 

Kommunala krav 
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Planförslaget överensstämmer inte med ÖP Framtidsplan 2030. Planförslagets förändring är 

inte förädling- snarare en förvanskning genom en hård och okänslig exploatering! 

 

Vad har Laholms Kommun haft för krav för byggnation i området? Nu verkar det som om den 

tilltänkta, hemliga byggherren har bestämt både placering och höjd på byggnaden och att det 

skall byggas både på vägen och i dynerna. 

 

Ekonomi 

Planarbetet och åtminstone de två första arkitektförslagen har bekostats av Laholms Kommun 

och enligt dokumentationen skall även genomförandet av planen bekostas av kommunen. 

 

Detta har kostat flera miljoner och pågått i flera år. Är det acceptabelt och godkänt att på detta 

sätt spekulera med medborgarnas skattemedel? 

 

Alternativ 

Om ett hotell verkligen behövs, så placera det på ett annat ställe, till exempel på området 

mellan Kustvägen och Sibyllavägen. När Surfside är rivet så är den tomten tillräckligt stor. 

 

Höjden på byggnaden bör vara två, max tre våningar för att passa in i omgivningen. 

 

Utformningen bör vara anpassad till den lokala byggnadstraditionen. Låt kuberna vid 

Strandhotellet vara ett varnande exempel. 

 

Sammanfattningsvis avstyrker vi bestämt det föreslagna bygget av hotell i Mellbystrand, vad 

gäller storlek, utformning och lokalisering. 

 

Kommentar: 

Byggnation/utformning 

Samhällsbyggnadskontoret är medveten om att den föreslagna byggnaden är ett nytt 

arkitektoniskt inslag i kustområdets bebyggelsestruktur, både när det gäller höjd och 

utbredning. All bebyggelse över 4-5 meter blir ett uppstickande element i den befintliga 

stadsbilden.  

 

Hotellet är en verksamhetslokal som inte ska jämföras med de befintliga bostäder som ligger i 

direkt anslutning till området. Kommunen har gjort bedömningen att hotellets volym får 

avvika från den övriga bebyggelsestrukturen och att det är nödvändigt för att möjliggöra de 

verksamhetslokaler som krävs. När kommunen har arbetat fram detaljplanen för hotellet så 

har utgångspunkten varit att placera detta på en plats med ett unikt läge. Det skapar möjlighet 

till utblickar över dynlandskapet och i de högsta våningarna även ut över havet. Utrymmet på 

marken är begränsat och för att få ett effektivt markutnyttjande med en rimlig exploatering i 

form av andelen hotellrum så har höjden utnyttjats.  

 

Utgångspunkterna för gestaltningen är att skapa en fasad som består av flera olika material 

där kulörerna ska vara naturliga och utgå från det kringliggande landskapet. Ofärgad träfasad 

bedöms som ett material som kan hänföras till naturen. Höjden har medvetet reglerats till 

olika höjder för att bryta ned volymen i anslutning till den befintliga bebyggelsen i öster. 

Plankartan uppdateras med bestämmelse som innebär att takvåningen ska utföras indragen 

från den övriga fasaden. 

 

De föreslagna så kallade dynpaviljongerna som föreslås bli placerade ute i dynlandskapet tas 

bort inför granskning av detaljplanen.  
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Det finns en framtagen solstudie som har bifogats planhandlingarna. Av denna framgår att 

den planerade hotellbyggnaden inte medför skuggeffekter för den befintliga bebyggelsen norr 

om hotellet under juni månad. Solstudien kommer att kompletteras inför granskningsskedet av 

detaljplanen så att denna omfattar samtliga månader mellan april och september.  

 

Strandskydd  

Planförslaget innebär att det allmänna strandskyddet på 100 meter upp på land kommer att 

återinföras. De områden av detaljplanen som omfattar strandskyddad mark har markerats med 

en administrativ linje inför samrådet av detaljplanen. Planbeskrivningen uppdateras med 

information kring att dispens för strandskyddet föreslås för området betecknat som service 

och väg, med det särskilda skälet att det krävs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

som inte kan tillgodoses utanför planområdet.  

 

De föreslagna så kallade dynpaviljongerna var i samrådet placerade utom strandskyddat 

område. Inför granskning av detaljplanen har dessa byggrätter tagits bort. Kvartersmarken 

rätas upp och ingen bebyggelse får uppföras väster om Norra Strandvägen, bortsett från 

serviceområdet på stranden.  Föreslaget serviceområde på stranden preciseras med 

egenskapsbestämmelser som innebär att högst 4 byggnader får uppföras, största tillåten 

byggnadsarea per byggnad är 30 kvadratmeter. Högsta tillåten nockhöjd regleras till 4,0 

meter. Byggnader som uppförs inom detta område ska utgöras av flyttbara konstruktioner.  

 

Räddningsvägen ner till stranden finns idag och bedöms som en nödvändighet för att 

säkerställa människors hälsa och säkerhet. Kommunen vill genom att peka ut denna i 

detaljplanen skapa sig rådighet över möjligheten att hålla en framkomlig nedfart till stranden. 

Vändplatsen som föreslås på strandplanet har tillkommit med samma anledning, att ge 

kommunen möjlighet att vända större räddningsfordon på strandplanet. Inför granskningen tas 

vändplanen på stranden bort från planförslaget. Räddningstjänsten har fortfarande rätt att ta 

sig till stranden och stranden bibehålls med sitt befintliga markmaterial. 

 

Den föreslagna ytan för tekniska anläggningar med möjlighet att anordna en offentlig toalett 

är placerad intill nedfarten till stranden. Detta bedöms kunna minska risken för onödigt slitage 

av dynerna och naturvärdena i området. Den placeras även utanför strandskyddat område.  

 

Kommunen kan i detta läge endast möjliggöra för att passagen ner till stranden går att anordna 

för gångtrafik och räddningsfordon, aldrig garantera att detta efterföljs. Tillsammans med en 

aktiv informationskampanj går det att bidra till minska slitaget av dynerna.   

 

Miljö/natur  

Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget innebär åtgärder som gör att den inte 

riskerar att medföra betydande miljöpåverkan, därmed har en miljökonsekvensbeskrivning 

inte upprättats. Länsstyrelsen gör genom sitt samrådsyttrande samma bedömning.  

 

Säkerställandet av kompensationsområden för naturvärden pågår som ett parallellt projekt till 

detaljplanen.  

 

Toalett/pumphus  

Området för tekniska anläggningar (E-området) minskas ned och placeringen ses över.  

 

Då detta utrymme även ska innehålla funktioner i form av allmän toalett har det bedömts som 

fördelaktigt att placera denna intill nedfarten till stranden där strandbesökare passerar. Att 

förlägga toaletten längre ut i naturlandskapet bedöms inte som fördelaktigt ur ett 

tillgänglighetsperspektiv. Användningsområdets storlek är baserat på möjligheten att tillskapa 

en byggnad som överensstämmer med den som återfinns på Hökafältets naturreservat och 
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som bedöms överensstämma med kommunens ambition om en byggnad som utgörs av 

naturliga materialval och med god arkitektur. Det skapar även en igenkänningsfaktor att 

utnyttja samma arkitektur vid kommunens offentliga lokaler. 

 

Trafik/parkering  

Kommunen kommer att arbeta vidare val av bästa lämpliga infart till campingen parallellt 

med detaljplanen för hotellet och utgå från rekommendationerna i den upprättade 

trafikutredningen. Det finns ingen möjlighet att reglera valet av infarten inom ramen för 

detaljplanen för hotellet.  

 

Planförslaget innebär inte att parkeringsplatser försvinner utan ersätts på en annan plats, som 

ligger ca 200-300 meter öster om strandområdet. Det bedöms generellt som ett rimligt avstånd 

att promenera. När det kommer till tillgängligheten för dem med funktionsnedsättningar så 

avser kommunen att ändra planförslaget så att en vändplats placeras vid Birger Pers vägs 

västra utkant. Denna möjliggör för allmänhet/badgäster med flera att stiga av med packning 

eller utrustning för att sedan besöka stranden 

 

Kommunen har ett pågående arbete med en parkeringsutredning som ska uppmärksamma 

behov och möjlighet till att anordna parkeringsplatser för strandbesökare längs med hela 

kusten. I denna studie ingår att värdera möjligheten att anordna tillfälliga säsongsparkeringar 

på grönytor i anslutning till stranden. Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2016 (§ 

221) att påbörja arbete med framtagandet av en fördjupad översiktsplan för kusten, denna 

parkeringsstudie är ett underlagsmaterial som kommer att användas i den fördjupade 

översiktsplanen.   

 

Marknadsmässigt underlag för hotelletablering  

Ekonomisk hållbarhet är avgörande för både kommunen och besöksföretagen om 

kommunen och Halland skall kunna utvecklas mot beslutade visioner och mål. En 

del i detta är att besöksnäringen utvecklas och då särskilt boendemöjligheter. I 

Laholms kommun är det brist på boendemöjligheter framförallt hotell. En analys av 

möjligheterna att etablera ett fullservicehotell i Mellbystrand (Laholms kommun KS 

2014:385) är gjord där slutsatsen är att det finns både underlag och behov för en ny 

hotelletablering. När det gäller hotellets marknadsmässiga möjligheter har detta 

även studerats inledningsvis i projektet av experter som har uttalat att det finns en 

marknad för ett hotell längs västkusten i detta läget. Utredningen har bifogats 

planhandlingarna. 

 

Förutsättningen är att gestaltningen och utformningen av de boendemöjligheter 

(hotell) som skapas, är tillräckligt attraktiva och unik för att i sig själva bli en 

besöksanledning året runt. Storleken på hotellet har bland annat tagit utgångspunkt i 

den andel rum som krävs för att ett hotell i Mellbystrand skulle vara lönsamt. Idag 

finns det flertalet intressenter för att bygga hotell i Mellbystrand, vilket tyder på 

hotellmarknadens intentioner och positiva marknadsmässiga möjligheter.  

 

Laholms kommun har inga intentioner att använda planområdet till bostäder. Detaljplanen 

möjliggör för hotellverksamhet och inte bostäder.  

 

Stöd i översiktsplan  

Kommunen gör bedömningen att planförslaget överensstämmer med intentionerna i 

översiktsplanen. Det förädlingsområde som pekas ut i norra Mellbystrand syftar till att 

utveckla Mellbystrands centrum och öppnar upp för handel, kontor samt bostadsutveckling 

med syfte att stimulera småföretagande samt överbrygga barriäreffekten för E6.  
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I tätortsredovisningen för Mellbystrand finns ett antal utvecklingsmål specificerade för orten, 

ett av dem är att; närheten till havet och attraherar turister. Strävan ska vara att kunna 

utveckla befintliga besöks- och upplevelsenäringar. Planförslaget bedöms överensstämma 

med målet att utveckla den befintliga turismnäringen på orten och sker inom mark som redan 

pekats ut som intressant att förädla. 

 

Ekonomi  

Kommunen har gjort bedömningen att det i den här detaljplanen är av stor vikt att 

kunna uppvisa ett illustrationsmaterial som kan ge en god bild av den byggnation 

som planförslaget medger.  

 

Kommunen kommer att bekosta iordningställandet av allmänna platser, vilket är 

standard vid utbyggnadsområden.  

 

Kommunen har möjlighet att reglera kostnader i samband med markförsäljning 

samt bygglovsansökan.  

 

Alternativ  

Redan 2012 pekades området ut för en eventuell hotelletablering i Vision Mellbystrand. 

Alternativa lokaliseringar med mark i motsvarande läge och storlek finns idag inte. Skulle 

hotellet placeras på Marias Camping skulle trafiken till hotellet påverka fler Mellbystrandsbor 

samt att campingtillfällen för grupper med en lägre ekonomiskstatus skulle uteslutas från 

Mellbystrand. Förutsättningar som att kommunen är markägare har också varit avgörande i 

val av placering. Hotellet bedöms även ha en god föreslagen placering med hänsyn till att det 

ligger i anslutning till det område som kallas för Mellbystrands centrum där det finns 

busshållplats och de sedan länge viktiga centrumfunktionerna Strandhotellet, Hallandsgården, 

matvarubutik med mera. Kommunen har för avsikt att stärka platsens centrumfunktion 

ytterligare och har utarbetat ett planprogram för detta område. 

 

Med hjälp av planbestämmelser som bryter ner byggnaden i flera nivåer ska bygganden inte 

upplevas som kuberna vid Strandhotellet.  

Fastighetsägare till Åmot 1:16   

1. Det planerade hotellbygget nämns inte i den aktuella översiktsplanen. Av planen framgår 

endast att den nuvarande parkeringsplatsen är ett område som är intressant att förädla. 

 

Enligt 4:2 miljöbalken (MB) ska det rörliga friluftslivet särskilt beaktas vid bedömningen av 

tillåtligheten av exploateringsföretag. Enligt paragrafen omfattas bl.a. kustområdet i Halland 

av skyddet. 

 

Det aktuella området omfattas även av två riksintressen enligt 3:6 MB, dels för friluftslivet, 

dels för naturvården. Friluftslivet ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 

kan skada naturmiljön. Av en grönområdesutredning som kommunen genomförde för några år 

sedan framgår att det aktuella området innehåller betydelsefulla naturvärden och att det även 

har betydelsefulla rekreationsvärden. Det anfördes vidare att strandområdet och den 

nuvarande parkeringsplatsen är viktiga områden för dagvattenhantering. Cirka en km norr om 

det aktuella området finns ett naturreservat, tillika Natura 2000-område. Det är enligt 

utredningen genom sanddynerna sammanflätat med det aktuella området. 

 

Kommunen har i planförslaget funnit att det i det aktuella området finns skyddade arter och 

har föreslagit att kommunen anskaffar kompensationsområden för att motverka de 

naturvärden som planförslaget påverkar. 
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Av rättspraxis framgår att en påverkan på arters och växters livsmiljö har ansetts innebära en 

betydande miljöpåverkan (MÖD 2014:4).  

 

Vi anser mot bakgrund härav att ett genomförande av planen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan i den meningen som avses i 6:11 MB. Av 6:12 MB följer att kommunen då ska 

upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

 

En förutsättning för att hantera planförslaget med standardförfarande är bl.a. att den 

föreslagna detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och att planen inte medför betydande 

miljöpåverkan. Eftersom så inte är fallet ska planarbetet utföras genom ett utökat förfarande 

(jfr prop. 2009/10:170 s 242). 

 

Sammanfattningsvis anser vi således att planarbetet ska genomföras med ett utökat förfarande 

och att en MKB ska upprättas. 

 

2. Genom att den nuvarande detaljplanen upphävs återinförs strandskyddet. Det är inte avgjort 

om länsstyrelsen beslutar om utökat strandskydd utöver de 100 m som följer av MB. Om 

länsstyrelsen beslutar om utökat strandskydd, kan hela detaljplaneförslaget falla. Trots att 

anlitade konsulter avrått kommunen från att placera tre huskroppar i sanddynerna har 

kommun stått fast vid sitt förslag. Husen är placerade ca 100m från strandlinjen. Även om 

byggnaderna ligger mer än 100m från strandlinjen och därför inte omfattas av 

strandskyddsreglerna, är det ofrånkomligt att bebyggelse alldeles utanför100m zonen riskerar 

att försämra tillgängligheten till strandområdena och skada värdena för växt- och djurlivet. 

Dessa frågor bör behandlas i en MKB. 

 

3. l MKB bör även belysas havets påverkan på strandområdet genom stigande havsnivå och 

erosion. Detta ställt i förhållande till de risker som följer av att anlägga så omfattande 

byggnader i anslutning till strandområdet. 

 

4. Som kommunen framfört påverkar byggnationen av ett hotell landskapsbilden på ett 

påtagligt sätt främst genom sin enorma höjd. Byggnaden placeras i ett villaområde med en-

eller en och en halvplans hus avsedda för såväl året runt boende som sommarboende. Inte 

bara landskapsbilden utan även närområdet påverkas på ett betydande sätt. Planförslaget är 

bristfälligt visualiserat vad gäller påverkan på närboende. Konsekvenserna för närboende är 

således oklara (jfr MÖD:s avgörande i mål P 11195-17). Det förtjänar att påpekas att 

utgångspunkten för en sådan bedömning är det mest ingripande utformningen som planen 

medger (MÖD:s avgörande i P 10986-16). Den förslagna detaljplanen visar således på en 

bristande hänsyn för omgivningen och närboende och avviker markant från områdets karaktär 

och förhållandena på platsen (jfr MÖD:s avgörande i mål P 432-18 och p rop. 1985/86:1 s 

484). Det leder till betydande olägenheter för närboende i den mening som avses i plan- och 

bygglagen, PBL. Kommunen har för ett antal år sedan inte medgivit den tidigare 

ägaren av grönområdet som för närvarande utgör parkeringsplats att exploatera det för 

småhusbebyggelse. Det ledde till att kommunen köpte området. Kommunen har för något år 

sedan ansökt om bygglov för parkeringsändamål för den nämnda parkeringen efter att under 

en rad av år ha haft tillfälligt bygglov. Med hänsyn här till och till områdets karaktär har vi 

inte haft anledning att förvänta oss vad den förslagna planen innehåller (se MÖD:s avgörande 

i P 8052-17).  

 

Vi anser sammanfattningsvis att kommunen på ett mer ingående sätt ska visualisera planen 

med avseende på påverkan på närboende och ytterligare belysa hotellkroppens påverkan på 

närliggande fastigheter med avseende på trafikströmmar, skuggeffekter, skymd utsikt, insyn, 

buller från hotellverksamheten, trafikbuller från leveranser till och från hotellet. 
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Kommentar: 

1. Kommunen gör bedömningen att planförslaget överensstämmer med 

intentionerna i översiktsplanen. Det förädlingsområde som pekas ut i norra 

Mellbystrand syftar till att utveckla Mellbystrands centrum och öppnar upp 

för handel, kontor samt bostadsutveckling med syfte att stimulera 

småföretagande samt överbrygga barriäreffekten för E6. I 

tätortsredovisningen för Mellbystrand finns ett antal utvecklingsmål 

specificerade för orten, ett av dem är att; närheten till havet och attraherar 

turister. Strävan ska vara att kunna utveckla befintliga besöks- och 

upplevelsenäringar. Planförslaget bedöms överensstämma med målet att 

utveckla den befintliga turismnäringen på orten och sker inom mark som 

redan pekats ut som intressant att förädla. 

 

Planförslaget bedöms inte medföra negativ påverkan på riksintressen. Ett hotell 

bedöms istället kunna bidra till att stärka riksintresset för friluftsliv.  

 

Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget innebär åtgärder som gör att den 

inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan, därmed har en 

miljökonsekvensbeskrivning inte upprättats. Länsstyrelsen gör genom sitt 

samrådsyttrande samma bedömning.  

 

Kommunen har tagit in expertkunskaper i form av en biolog för att avgöra 

planförslagets påverkan på befintliga naturvärden. Av utredningen framgår att 

kompensation av naturvärdena som finns på grusparkeringen idag är bästa alternativ. 

Utredningarna kommer att kompletteras ytterligare inför granskning av detaljplanen, 

läs mer om detta i kommentaren till länsstyrelsens yttrande.  

 

2. Planförslaget innebär att det allmänna strandskyddet på 100 meter upp på land 

kommer att återinföras. De områden av detaljplanen som omfattar strandskyddad mark 

har markerats med en administrativ linje inför samrådet av detaljplanen. Länsstyrelsen 

har inte inkommit med krav på utökat strandskydd i samband med samrådet av 

detaljplanen.  

 
3. Till planhandlingarna har en fördjupad erosionsutredning tagits fram där en 

bedömning av planförslaget påverkan och medverkan till erosion görs. Av utredningen 

framgår att hotellbyggnaden inte bedöms medföra ökad risk för erosion. De i samrådet 

föreslagna byggrätterna i dynlandskapet utgår inför granskningsskedet av detaljplanen. 

Se kommentar till länsstyrelsens yttrande för mer information kring kommunens 

ställningstagande kring hantering av erosion.   
 

4. Samhällsbyggnadskontoret är medveten om att den föreslagna byggnaden är ett nytt 

arkitektoniskt inslag i kustområdets bebyggelsestruktur, både när det gäller höjd och 

utbredning. All bebyggelse över 4-5 meter blir ett uppstickande element i den befintliga 

stadsbilden.  

 

Hotellet är en verksamhetslokal som inte ska jämföras med de befintliga bostäder som 

ligger i direkt anslutning till området. Kommunen har gjort bedömningen att hotellets 

volym får avvika från den övriga bebyggelsestrukturen och att det är nödvändigt för att 

möjliggöra de verksamhetslokaler som krävs. När kommunen har arbetat fram 

detaljplanen för hotellet så har utgångspunkten varit att placera detta på en plats med ett 

unikt läge. Det skapar möjlighet till utblickar över dynlandskapet och i de högsta 

våningarna även ut över havet. Utrymmet på marken är begränsat och för att få ett 

effektivt markutnyttjande med en rimlig exploatering i form av andelen hotellrum så har 
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höjden utnyttjats.  

 

Utgångspunkterna för gestaltningen är att skapa en fasad som består av flera olika 

material där kulörerna ska vara naturliga och utgå från det kringliggande landskapet. 

Ofärgad träfasad bedöms som ett material som kan hänföras till naturen. Höjden har 

medvetet reglerats till olika höjder för att bryta ned volymen i anslutning till den 

befintliga bebyggelsen i öster. Planförslaget ändras efter samrådet så att bebyggelsen 

bryts ner i olika höjder. Plankartan uppdateras med bestämmelse som innebär att 

takvåningen ska utföras indragen från den övriga fasaden för att bebyggelsen inte ska 

upplevas lika hög.  

 

Solstudien kompletteras inför granskningsskedet med en full studie av samtliga 

månader mellan april och september.  

 

Planförslaget kompletteras även med illustrationer som visar på upplevelsen av 

hotellbyggnaden från ett längre avstånd från planområdet, vid korsningen Birger Pers 

väg/Kustvägen samt från strandplanet.  

 

Hotellets verksamhet innebär ökad trafik på Birger Pers väg och Norra Strandvägen, 

bullerstudier som har tagits fram i samband med detaljplanen påvisar att det 

tillkommande trafikflödet till hotellet inte medför risk för buller för de närboende.  

Den tillkommande trafiken till hotellet ska inte ses som en enskild avgörande faktor 

för den ökade bullersituationen för befintliga bostäder. Även den allmänna 

trafikökningen på samtliga närliggande gator har inkluderats i handlingarna. Idag finns 

en parkeringsplats inom området som framför allt riktar sig till badgäster/strandgäster 

vilket innebär att den största andelen trafik till området redan idag är under 

sommarmånaderna. Inom planområdet finns idag 120 parkeringsplatser. Vid en 

fullbeläggning av dessa och under förutsättning att dessa fordon gör 2 resor per dygn 

så genererar detta i dagsläget sammanlagt 240 fordonsrörelser. Troligtvis har 

parkeringsplatsen en ännu större omsättning av trafik under sommarmånaderna. Detta 

ska ställas i relation till hotellets trafikrörelser som har bedömts till ca 100 

fordon/dygn. Området är därmed redan idag utsatt för trafik. Parkeringsplatserna 

kommer att ersättas av ett hotell, det vill säga det både tillkommer trafik till området, 

men planförslaget medför även att viss trafik utgår när parkeringsplatserna försvinner.  

Fastighetsägare till Åmot 1:15  

Yttrande 1 

Vi på Hallandsgården i Mellbystrand har vid upprepade tillfällen uttalat oss positivt för det 

nya hotellet på Färeparkeringen både muntligt vid stormöten och vid enskilda möten med 

kommunens företrädare samt i brev. Eftersom det inte hänt något sedan vi senast skickade in 

vår skrivelse för 1 år sedan så bif vi här det brevet som är daterat 26 feb 2018. 

 

Vi är alltså fortsatt positiva till att hotellet byggs. 

 

Vi har sett att det förekommit synpunkter som t ex att parkeringsplatserna inte räcker till om 

hotellet byggs men vi har gjort egna mätningar som visar att antalet besökare under 

högsäsongen har minskat 80-90 % på de senaste 10 åren så dessa farhågor kan därmed 

elimineras. 
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Yttrande 2 

Mitt företag Tingvall & Tingvall AB driver sedan 2007 Hallandsgården som är ett litet 

sommarhotell med 19 rum och 50 bäddar vilket är beläget på Birger Pers väg 10 i 

Mellbystrand med fastighetsbeteckningen Åmot 1:15.  

 

Vi hade säsongen senaste säsongen (29 april – 23 sep 2017) gäster från 24 länder och totalt 

3.571 gäster fördelade på 749 incheckningar i vår reception.  

 

Vi är positivt inställda till projekten  

- Nytt modernt hotell nedanför oss enl plan.  

- Rivning av Surfsidehuset snarast möjligt.  

- Nybyggnad av butikscenter och lägenheter i plan 2 mellan Strandhotellet och 

Hallandsgården enl plan. Ev fler våningsplan inget problem för oss.  

- Ett aktivitetsområde i anslutning till, eller inom samma område, med i första hand en lekpark 

för barnen samt familjeaktiviteter i form av minigolfbana eller äventyrsgolf samt en 

boulebana.  

- En brygga ut i vattnet från stranden nedanför Birger Pers väg vilket inte nödvändigtvis 

behöver invänta den nya hotellbyggnaden.  

- Ett café någonstans i närheten av ovan projekt eftersom det i dagsläget inte går att köpa en 

kopp kaffe eller en glass sommartid i en caféverksamhet i Norra Mellbystrand som planen 

omfattar.  

 

För vår egen verksamhet är vi intresserade av att förvärva den lilla tomten bredvid oss som i 

dagsläget är noterad som parkeringsplats i plan och har en yta av ca 1.300 m2. Vi skulle då i 

framtiden kunna bygga ut Hallandsgården från gaveln i befintlig byggnad och få 5 små 

dubbelrum i dubbla plan i exakt samma stil som i dagsläget vars byggnad uppfördes 1929. Vi 

hoppas då kunna bidraga till att Mellbystrand ytterligare förstärks som en attraktiv 

sommarvistelse och att de nya 10 rummen skulle kunna vinterbonas och användas till övriga 

del av säsongen till bl a konferensverksamhet i samarbete med Strandhotellet och Hökagården 

vilka båda har utmärkta konferensutrymmen. 

Kommentar: 

Era synpunkter kommer att tas vidare till arbetet med detaljplanen för Mellbystrands centrum 

som kommer startas inom kort.  

 

Arbete med att möjliggöra en brygga i Mellbystrand pågår som ett parallellt projekt till den 

här detaljplanen.  

Fastighetsägare till Åmot 1:18  

Först av allt en eloge till Laholms kommun för friska satsningar på utveckling av hela 

kommunen. Att tillvarata det unika och bygga vidare på de kvaliteter som finns är 

grundläggande inom framgångsrik och uthållig stadsbyggnad. 

 

Och visst är Mellbystrand en väsentlig del av det unika i Laholm. Att fortsätta se till att 

stranden och samhället bibehåller och utvecklar de kvaliteter som finns är helt avgörande för 

att kunna erhålla en utveckling. Här är vattenkvaliteten i bukten en väsentlig faktor vilket 

också påverkar en möjlig positiv framdrift av ett hotell. Det är onekligen ett orosmoment att 

vattenkvaliteten så många dagar per sommar är så dålig att badning är omöjlig. Utan access 

till friskt vatten längre ut, t ex genom en brygga, kan inte stranden anses hålla rimlig standard 

som havsbad. Och det är ju strandens kvaliteter som utgör dragplåster för en möjlig 

hotellanläggning. 
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Förutsättningar för en etablering och val av placering 

De bakomliggande utredningar som kommunen låtit ta fram avseende förutsättningar för ett 

hotell innehåller en hel del frågetecken och lämnar en del att önska vad gäller såväl slutsatser 

som underliggande resonemang. Om det nu finns en tilltänkt hotelloperatör som kommunen 

istället kan lägga sin fulla tillit till när det gäller den långsiktiga potentialen för den här typen 

av anläggningar, kan det förstås ersätta den egna utredningen. Men det krävs stor ekonomisk 

uthållighet och en långsiktig satsning för att en nyetablering ska ha en chans till överlevnad 

och framgång. Flertalet anläggningar runt om i Sverige idag har krävt ett antal konkurser, 

omstarter eller många års kämpande med låga marginaler för att så småningom nå en nivå 

både avseende kvalitet och volym som krävs för långsiktig ekonomisk hållbarhet. 

 

När en anläggning av den här karaktären får en så framträdande placering i en ort, är det 

förstås helt avgörande att anläggningen blir en framgång. Att tillföra en byggnad som inte 

över tid kan leverera det som ligger i visionen riskerar att istället föra med sig förödande 

konsekvenser för orten. Kanske t o m oläkbara. Detta gäller särskilt när en helt central plats 

väljs för etableringen. Kommunen avhänder sig rådigheten över fastigheten och även om 

själva byggnadens utformning kan styras genom Dp och bygglov så innebär inte det att det 

över tid kommer förvaltas på det sätt som är till platsens nytta. Och det enda vi är säkra på är 

att tiderna förändras. Framtiden för dagens spaanläggningar kan gå samma öde till mötes som 

tidigare satsningar på golfbaneanläggningar eller varför inte ta ett lokalt exempel, 

Kirunakolonin. Det som i vissa tider är blomstrande anläggningar blir några årtionden senare 

nedgångna och oönskade. 

 

Idag byggs 7 olika spaanläggningar i Skåne, det som kan tyckas vara en klok investering idag 

kommer ha andra förutsättningar imorgon. Och då gäller det att placering är vald på ett sådant 

sätt att lösningen blir hållbar för orten över tid. Och då krävs rejäl ekonomisk styrka och rätt 

placering. Vilka alternativa placeringar har diskuterats? Utifrån ortens perspektiv vore en 

placering på Marias camping mer optimal på många sätt. Där finns plats att verkligen ge 

anläggningen det utrymme den behöver för att utvecklas väl. Campingen är ju i sig positiv på 

många sätt, men kanske vill ägarna vid något tillfälle utveckla den vidare eller avyttra den för 

att låta någon annan utveckla platsen vidare. Många av konfliktfrågorna i detaljplaneförslaget 

hade fått en enklare lösning med en sådan placering samtidigt som riskerna för långsiktiga 

negativa konsekvenser hade minimerats. 

 

Kommunens exploateringsenhet tycks redan konstaterat att intäkten från en möjlig 

hotelletablering på den föreslagna tomten troligen inte kommer väga upp de kostnader 

kommunen kommer ha för att möjliggöra planen. Dvs den ekonomiska vinningen för 

kommunen är möjligheten att tillskapa fler arbetstillfällen. Och ju bättre förutsättningar 

hotellet har för långsiktig hållbarhet, där expansion rimligen är en väsentlig del, desto större 

chanser för fler arbetstillfällen.  

 

Fler alternativa placeringar bör alltså övervägas i sin helhet för att möjliggöra de bästa 

förutsättningarna både för ett genomförande och en uthållig framgång med konceptet. Det kan 

vara klokt att t ex jämföra med de närliggande orterna Båstad och Tylösand för att se vilka 

enorma investeringar som årligen görs för att fortsätta behålla attraktiviteten i anläggningarna. 

Det är inte bara investeringar för att bygga en bra miljö som krävs utan evenemangssatsningar 

som kostar mångmiljonbelopp varje år. Dessa satsningar kommer ofta från sponsorer, men de 

måste då också få ut ett värde från dessa investeringar. 

 

Allmänhetens tillgänglighet 

Det är en vedertagen sanning att vid korspunkter mellan attraktiva stråk skapas de bästa 

lägena för möten och aktivitet. Mellbystrand är mycket långsträckt och det ligger i ortens 

karaktär men den naturlig koppling till den långa stranden. Därav är rörelser i den nord-
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sydliga sträckningen en väsentlig del i själva platsen. I de få punkter där det dessutom finns en 

mer frekvent rörelse i öst-västlig riktning skapas något extra. En av dessa få punkter i 

Mellbystrand är Kustvägen/Birger Pers väg och Norra Strandvägen/Birger Pers väg. Att så 

kraftigt spärra av flödet i nord-sydlig riktning som planen föreslår är ett närapå katastrofalt 

grepp ur ett platsbyggnadsperspektiv. Här finns två platser nära varandra där 

det faktiskt finns ett flöde av människor som det går att bygga vidare på. De två 

korspunkterna stärker dessutom varandra. Att sudda ut dem och späda ut flödet av människor 

ännu mer, ger precis motsatt effekt mot det som både människor och verksamheter frågar 

efter, platser där människor rör sig och samlas. Samlingspunkter är avgörande för att skapa 

attraktivitet. 

 

Hotellet kan vara platsstärkande, men inte om rörelsen i nord-sydlig riktning tas bort. Och det 

är fullt förståeligt att hotellet inte vill ha en bilväg mellan havet och byggnaden, men har 

möjligheten uteslutits att bygga hotellet på västra sidan Norra strandvägen? Även om det går 

att hitta andra vägar för biltrafiken så är det orimligt att kommunen inte tillvaratar 

allmänhetens intressen att kunna röra sig i en obruten linje i nord-sydlig riktning med gång 

och cykel. Den rättigheten kan inte avhändas på ett lättvindigt sätt utan måste tryggas i 

planen. Och det behöver vara en yta som fungerar att gå och cykla på både sommar och 

vintertid. Dvs tankar om att röra sig på träspänger fungerar inte vår, vinter, höst p.g.a. t ex 

halka. Och det är många människor som rör sig just i den riktningen alla tider på året. Under 

vår, vinter, höst är det företrädelsevis människor som är ute och går, cyklar eller springer som 

rör sig ute och att de inte skulle kunna röra sig förbi hotellet på ett bra sätt är en allvarlig 

inskränkning och riskerar ytterligare att minska antalet människor som rör sig i området. 

 

Gestaltning 

Planförslaget gör en ansats att styra gestaltningen av byggnaderna. Här bör beaktas: 

- Andelen av olika fasadmaterial är inte angivet. Går alltså bra att bygga en betongbyggnad 

med lite träpanel på en hörna. 

- Inga gestaltningskrav är angivna på byggnaden för Tekniska anläggningar. Eftersom den får 

en framträdande plats är det lämpligt att den också omfattas av tydliga krav. 

- Höjden på byggnaderna bör studeras vidare. T ex saknas riktiga perspektiv både från havet 

och från land som ger en aning om hur hög denna byggnad kommer uppfatta som. Den 

kommer få en extremt framträdande roll och det är avgörande att dessa perspektiv studerats 

och avvägts för att en korrekt uppfattning ska erhållas. Här finns en risk att denna byggnad 

uppfattas som det välkända Blocket i Lund; en byggnad som syns på milsvis avstånd och inte 

på ett positivt sätt. Byggnadens höjd och den massiva byggnadskropp som planen tillåter 

kommer framstå som en koloss i detta i övrigt småskaliga samhälle. Härmed riskeras de 

värden Redan ett våningsantal på 3 våningar är kraftigt avvikande då hotellvåningarna är 

mycket högre än vanliga bostäder. 

- Maximalt våningsantal bör anges i planen. Att säga att det är tänkt 5 våningar när det går att 

bygga 8 är en otydlighet som bör undvikas. 

- Ange tydligare riktlinjer för antal våningar för det som anges som uterum. Är det en våning 

eller flera? 

 

Övriga synpunkter 

- Parkeringsutredning tycks saknas. Finns angivet att arkitekten gjort en ”bedömning”. Här 

tycks t ex inte de anställdas parkeringsbehov finnas medräknat. Antalet platser tycks vara 

väldigt lågt i förhållande till den BTA som planen ger utrymme för. Att beskrivningen anger 

ett visst antal planerade rum är ju ingen begränsning för hur många rum som verkligen 

uppförs. 

- Den trafikutredning som gjorts har utgått från trafikräkning med start 16 aug. Det är värt att 

notera att det är den första veckan där lågsäsong inträder i Mellbystrand varpå trafiken denna 

vecka brukar vara mycket lägre än veckorna innan. Detta bör framgå av planprogram och 
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utredning så att slutsatser dras från rätt underlag. 

- Den parkering som försvinner i o m planen föreslås lösas på annat sätt längs med 

Sibyllavägen. Det bör presenteras hur en sådan lösning ser ut. 

- Användbar vändplats för räddningstjänsten saknas. Varje sommar är det åtskilliga 

räddningsinsatser som genomförs och en fungerande lösning behöver finnas. Att planen 

tillåter t ex brandbilar att köra ner på stranden innebär ju inte att den lösningen är 

genomförbar. Sanden är mycket lös på platsen och även efter inblandning av 

förstärkningsmaterial (vilket i sig förstör stranden) försvinner en sådan hårdgörning efter en 

eller ett par stormar. 

- Parkeringsutredningen som förespråkar att campingen entré flyttas och att Videvägen 

breddas norrut har inte tagit hänsyn till det inkräktande som därmed sker mot Hökagården. En 

sådan breddning norrut torde inte låta sig göras utan att Hökagårdens bevarandevärden 

kraftigt påverkas. 

- Bör anges i planen tydligare vilka åtgärder som ska vidtas för att allmän platsmark inte ska 

upplevas som privatiserad. 

- I ställningstagandet i samband med behovsbedömningen anges att de områden som tas i 

anspråk inte bedöms vara av så stor betydelse för allmänheten att det inte kan lösas på annat 

sätt. Detta anges samtidigt som man tar bort funktionen av en hel väg och bryter den rörelse 

som är helt sammanhängande längs hela Norra Strandvägen och idag utgör ett väsentligt 

stråk i bebyggelsen. Den frågan behöver vidare utredning och avvägning. Ställningstagandet 

är mycket svårt att förstå. 

- Anläggandet av ett hotell på platsen är inte en reversibel åtgärd. Blir framgången inte i linje 

med visionen har åtgärden orsakat stora negativa konsekvenser. Detta belyses inte i 

ställningstagandet. 

- I planprogrammet anges att vissa befintliga fastigheter i norr skuggas av hotellet under 

vintermånaderna. I enlighet med den solstudie som är en bilaga framstår det som en direkt 

felaktig uppgift. Fastigheterna torde vara skuggade delar av dagen från augusti till april. 

Noggrannare studier bör göras och framförallt är det viktigt att de slutsatser som dras är 

vederhäftiga. 

Kommentar: 

Kommunen har för tillfället flera intressenter till att driva hotell på platsen, i dagsläget utgår 

kommunen från ett samarbete med en av dessa. Att flera olika exploatörer har visat intresse 

visar på att det finns de som delar kommunens syn på att ett hotell i Mellbystrand är 

långsiktigt och ekonomiskt rimligt. Långsiktigheten och den ekonomiska bärigheten till en 

hotelletablering gör att bebyggelsen kräver nyttja höjden för att antalet rum ska bli 

ekonomiskt hållbart.  

 

Kommunen kan genom markanvisningsavtalet med den potentiella exploatören skriva in 

möjligheter att marken återförs till kommunens ägor om exploatören väljer att dra sig ur. Det 

går även att reglera att kommunen har förköpsrätt av marken/anläggningen vid en eventuell 

försäljning.  

 

Alternativa lokaliseringar med samma läge i direkt anslutning till stranden och sanddynerna 

finns inte. Skulle hotellet placeras på Marias Camping skulle trafiken till hotellet påverka fler 

Mellbystrandsbor samt att campingtillfällen för grupper med en lägre ekonomiskstatus skulle 

uteslutas från Mellbystrand. Kommunen har vid upprepade tillfällen varit i kontakt med 

markägare och/eller arrendatorn till Marias camping och de har vid dessa tillfällen inte 

uppmärksammat kommunen på att de har intentioner att avveckla verksamheten eller sälja 

marken. Förutsättningar som att kommunen är markägare har också varit avgörande i val av 

placering för att kunna säkra möjligheterna till att naturområdet skyddas från framtida 

erosion. Hotellet bedöms även ha en god föreslagen placering med hänsyn till att det ligger i 

anslutning till det område som kallas för Mellbystrands centrum där det finns busshållplats 
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och de sedan länge viktiga centrumfunktionerna Strandhotellet, Hallandsgården, matvarubutik 

med mera. Kommunen har för avsikt att stärka platsens centrumfunktion ytterligare och har 

utarbetat ett planprogram för detta område.  

 

Allmänhetens tillgänglighet  

Planförslaget har efter samrådet ändrats så att de föreslagna dynpaviljongerna har utgått. 

Planförslaget justeras så att byggrätten för hotellet överensstämmer med sträckningen för 

Norra Strandvägen. Direkt väster om kvartersmarken för hotellet föreslås en gång- och 

cykelväg som en allmän plats som kan anläggas med god framkomlighet och med lokala 

trafikföreskrifter. Denna bedöms kunna tydliggöra att området är en allmän plats där 

allmänheten kan vistas och passera igenom. Det nuvarande stråket i nord-sydlig riktning 

bibehålls därmed och platsen kan fortsatt fungera som en samlingspunkt och flödet av 

människor går att bygga vidare på.  

 

På grund av erosion och höga naturvärden är det inte möjligt att anlägga hotellet väster om 

Norra strandvägen.  

 

Gestaltning  

Utgångspunkterna för gestaltningen är att skapa en fasad som består av flera olika material 

där kulörerna ska vara naturliga och utgå från det kringliggande landskapet. Ofärgad träfasad 

bedöms som ett material som kan hänföras till naturen. Höjden har medvetet reglerats till 

olika höjder för att bryta ned volymen i anslutning till den befintliga bebyggelsen i öster. 

Planförslaget ändras efter samrådet så att bebyggelsen bryts ner i olika höjder. Plankartan 

uppdateras med bestämmelse som innebär att takvåningen ska utföras indragen från den 

övriga fasaden för att bebyggelsen inte ska upplevas lika hög.  

 

Eftersom kommunen äger fastigheten ger det oss större möjligheter att reglera 

gestaltningskrav i markanvisningsavtal. På så sätt förbinder vi oss inte vid precisa 

utformningar som kan stoppa bebyggelse som kan smälta in i landskapet utifrån andra 

perspektiv.  

 

Kommunen kommer inför granskningsskedet av detaljplanen att ta fram vy-illustrationer som 

visar upplevelsen av hotellet från strandplanet samt från korsningen vid Birger Pers 

väg/Kustvägen.  

 

Att reglera antalet våningar inom en byggnad bedöms generellt inte som lämpligt av boverket, 

oberoende av ifall det är en bostadsbyggnad eller en verksamhetsbyggnad. Ställningstagandet 

görs då det inte kan bedömas som avgörande att en detaljplan reglerar rumsfördledningen 

inom en byggnad. Det som är avgörande för upplevelsen av platsen utifrån ett allmänt intresse 

bedöms istället vara den högsta angivna höjden för den tilltänka bebyggelsen.  

 

Plankartan ändras så att även området för den så kallade tekniska anläggning (E-området) 

regleras av fasadbestämmelser. Utgångspunkten för detta område är att möjliggöra en 

byggnad som överensstämmer med den som återfinns på Hökafältets naturreservat och som 

bedöms överensstämma med kommunens ambition om en byggnad som utgörs av naturliga 

materialval och med god arkitektur. Det skapar även en igenkänningsfaktor att utnyttja samma 

arkitektur vid kommunens offentliga lokaler.   

 

Plankartan ändras så att en planbestämmelse reglerar endast balkong och altan, det innebär att 

det inte krävs höjdbestämmelser för den delen av kvartersmarken.  
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Övrigt  

Laholms kommun har ingen upprättad parkeringsnorm för hotellanläggningar. Därmed har 

utgångspunkten för parkeringsbehovet för verksamheten baserats på ställningstaganden från 

de arkitekter som har upprättat föreslagen byggnad. Arkitektfirman har en lång erfarenhet av 

arbeten med hotellverksamheter och därmed har de angivna parkeringsbehovet från dessa 

bedömts som rimligt att utgå ifrån i samband med detaljplanen.  

 

Ingångsvärdena för de trafikvärden som den upprättade trafikutredningen utgår ifrån beskrivs 

under kapitel 3.1. I den upprättade rapporten beskrivs att trafikflödet på vägarna varierar 

kraftigt under året, därmed är det av stor vikt att en trafikutredning baseras på 

årsmedeldygntrafiken för att varken underskatta eller överdimensionera de åtgärder som 

bedöms som relevanta att genomföra. Kompletterande trafikmätning genomfördes 3 juli till 

20 juli 2019 för att kunna basera bullerberäkningar på siffror från Mellbystrands högsäsong.   

 

Det finns ett godkänt planprogram framtaget för området som kallas för Mellbystrands 

centrum som sträcker sig från Birger Pers väg i norr till Rombergs väg i söder. Här kan man 

se ett förslag på ny bebyggelse, men även parkeringsförslag längs med Sibyllavägen. 

Kommunen kommer arbeta vidare med bästa lämpliga utformning och andelen 

parkeringsplatser i området i samband med detaljplanearbetet för detta område. 

Planprogrammets handlingarna hittar ni här:  

https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/planer-och-utredningar/planprogram/planprogram-for-

mellbystrands-centrum/  

 

Kommunen har även ett pågående arbete med en parkeringsutredning som ska 

uppmärksamma behov och möjlighet till att anordna parkeringsplatser för strandbesökare 

längs med hela kusten. I denna studie ingår att värdera möjligheten att anordna tillfälliga 

säsongsparkeringar på grönytor i anslutning till stranden. Kommunstyrelsen beslutade den 15 

november 2016 (§ 221) att påbörja arbete med framtagandet av en fördjupad översiktsplan för 

kusten, denna parkeringsstudie är ett underlagsmaterial som kommer att användas i den 

fördjupade översiktsplanen.   

 

Räddningstjänsten har varit delaktig i detaljplanearbetet och har inte framfört klagomål på 

befintlig nedfart till stranden. I detaljplanen säkerställs en nedfart för att kommunen ska få 

rådighet över marken.  

 

Trafikutredningen för infarten till Marias camping pågår som en parallell process. Om det blir 

aktuellt med utbyggnad av Videvägen avser kommunen att studera detta vidare för att avgöra 

bästa lämpliga utförande på plats.  

 

Justeringen av byggrätten och kvartersmarken innebär att det framför hotellet blir möjligt att 

anlägga en gång- och cykelväg, vilket göt att ytan mellan hotellet och sanddynorna kommer 

vara tillgänglig för allmänheten och kommer upplevas som en allmän plats. Detta beskrivs i 

planbeskrivningen.  

 

Behovsbedömningen syftar till att göra ett underlag för kommunens ställningstagande om 

detaljplanen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Utgångspunkten är 

att avgöra ifall en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas eller inte. Kommunen har genom 

den upprättade behovsbedömningen gjort ställningstagandet att trots att ett genomförande av 

planen kan få negativa effekter bedöms dessa inte medföra betydande miljöpåverkan då 

förebyggande åtgärder, som beskrivs i planbeskrivningen och på plankartan, kommer att 

vidtas. I samband med detaljplanen har flertalet tekniska utredningar tagits fram som underlag 

https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/planer-och-utredningar/planprogram/planprogram-for-mellbystrands-centrum/
https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/planer-och-utredningar/planprogram/planprogram-for-mellbystrands-centrum/
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för att belysa de åtgärder som krävs i detaljplanen för att förhindra eller motverka negativa 

effekter.  

 

Kompletterande solstudier kommer tas fram inför granskningsskedet.  

Fastighetsägare till Åmot 1:17  

Vi upplever att hotellet riskerar att på ett betydande sätt avvika från befintlig bebyggelse. Vår 

oro består dels i att den planerade höjden är ca 25 m vilket vi tror kommer kännas som en 

vägg framför vårt hus och dels av att vi riskerar få insyn från hotellbyggnaden in på vår tomt 

utifrån höjden på hotellet. Vi äger fastigheten 1:17 Åmot, Birger Pers Väg 6. 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har förståelse för att närboende upplever det som en 

negativ förändring av sitt närområde. Förändringar av bebyggelse i tätorter är 

vanligt i hela Sverige och en naturlig del av tätortsutvecklingen.  
 

Samhällsbyggnadskontoret är medveten om att den föreslagna byggnaden är ett nytt 

arkitektoniskt inslag i kustområdets bebyggelsestruktur, både när det gäller höjd och 

utbredning. All bebyggelse över 4-5 meter blir ett uppstickande element i den befintliga 

stadsbilden. Höjden har medvetet reglerats till olika höjder för att bryta ned volymen i 

anslutning till den befintliga bebyggelsen i öster. Planförslaget ändras efter samrådet så att 

bebyggelsen bryts ner i fler olika höjder, medan högsta höjden kommer förbli 25,5 meter. 

Plankartan uppdateras med bestämmelse som innebär att takvåningen ska utföras indragen 

från den övriga fasaden för att bebyggelsen inte ska upplevas lika hög.  

Fastighetsägare till Åmot 2:64  

Jag är boende på Norra Strandvägen 19 i Mellbystrand. Fastigheten går under beteckningen 

Åmot 2:64 och den har varit i familjens ägo sedan 1960-talet. Jag har ett antal synpunkter och 

invändningar mot det förslag som har presenterats avseende detaljplanen för Åmot 1:97. 

 

1. Såvitt kan bedömas kommer det föreslagna hotellet att bli en byggnad som totalt skiljer sig 

från samtliga övriga byggnader som finns längs med kustremsan med sin enorma höjd. En 

koloss som inte hör hemma i Mellbystrand och något de närboende starkt motsätter sig. 

 

2. Den höjd som är föreslagen innebär att en mörk filt kommer att läggas över vår tomt och 

fastighet. Er solstudie är en sak men faktum kvarstår att andra ljusdämpande effekter blir 

fallet. 

 

3. Mellbystrand behöver parkeringsplatser, speciellt under sommaren. Åmot 1:97 har under 

många decennier välkomnat tusentals badgäster men en nära och ändamålsenlig tillgång till 

stranden. Parkeringsproblematiken i Norra Mellbystrand kommer djupt förvärras av det 

planerade hotellet. 

 

4. En stor del av Åmot 1:97 är idag naturtomt och klassat som naturvärdeklass 3. Det är ett 

mycket märkligt och oacceptabelt förslag att detta område planeras att ersättas av asfalterade 

parkeringsplatser. 

 

5. Den så kallade "hotellutredning" som presenterades i mars 2015 måste rimligen anses vara 

föråldrad. Vidare så finns det skäl att ifrågasätta det utredande bolagets kompetens inom detta 

område, dvs. att göra en väl underbyggd och professionell analys. Det verkar inte vara deras 

normala affärsverksamhet http.//hovdala.nu/contact.html. 
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6. Under samrådsmötet den 23 januari 2019 ställdes ett antal frågor kring eventuella externa 

intressenter och investerare knutna till projektet. Det framgick att det finns en mycket seriös 

huvudintressent och två möjliga reserver. Men hela resonemanget höljdes av oklar anledning i 

ett dunkel och av diverse dimridåer. Det framgick mellan raderna att de krav som 

huvudintressenten hade framfört helt sonika blev utslaget av den detaljplan som nu ska 

föreligga. Det får härvidlag förutsättas att Laholms Kommun följer tillämpliga regelverk 

under LOU (lagen om offentlig upphandling) och offentlighetsprincipen. Det intrycket gavs 

dessvärre definitivt inte vid samrådsmötet. 

Kommentar: 

1. För kommentar kring hotellbyggnadens gestaltning se föregående kommentar till 

fastighetsägaren till Åmot 1:17.  

 

2. Solstudien kommer att kompletteras inför granskningen av detaljplanen med en 

redovisning av skuggeffekter mellan april och september månad.  

 

3. Planförslaget innebär inte att parkeringsplatser försvinner utan ersätts på en annan 

plats, som ligger ca 200-300 meter öster om strandområdet. Det bedöms generellt som 

ett rimligt avstånd att promenera. När det kommer till tillgängligheten för dem med 

funktionsnedsättningar så avser kommunen att ändra planförslaget så att en vändplats 

placeras vid Birger Pers vägs västra utkant. Denna möjliggör för allmänhet/badgäster 

med flera att stiga av med packning eller utrustning för att sedan besöka stranden 

 

Kommunen har ett pågående arbete med en parkeringsutredning som ska 

uppmärksamma behov och möjlighet till att anordna parkeringsplatser för 

strandbesökare längs med hela kusten. I denna studie ingår att värdera möjligheten att 

anordna tillfälliga säsongsparkeringar på grönytor i anslutning till stranden. 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2016 (§ 221) att påbörja arbete med 

framtagandet av en fördjupad översiktsplan för kusten, denna parkeringsstudie är ett 

underlagsmaterial som kommer att användas i den fördjupade översiktsplanen.   

 

4. Kommunen har haft en inkopplad biolog till hjälp för avgörandet av hantering av de 

naturvärden som finns inom planområdet. Principen för detaljplaneförslaget är att de 

naturvärden som återfinns inom den nordöstra delen av planområdet ska kompenseras 

på annan plats. Den inkopplade biologen har gett förslag på markområden som lämpar 

sig för kompensation.  

 

Inför granskning av detaljplanen kommer kommunen göra ytterligare studier av 

naturvärdena och kompletteringar av naturvärdesinventeringen. Läs mer om detta i 

kommentar till länsstyrelsens yttrande under rubriken naturvärden.  
 

5. Ekonomisk hållbarhet är avgörande för både kommunen och besöksföretagen 

om kommunen och Halland skall kunna utvecklas mot beslutade visioner och 

mål. En del i detta är att besöksnäringen utvecklas och då särskilt 

boendemöjligheter. I Laholms kommun är det brist på boendemöjligheter 

framförallt hotell. En analys av möjligheterna att etablera ett fullservicehotell 

i Mellbystrand (Laholms kommun KS 2014:385) är gjord där slutsatsen är att 

det finns både underlag och behov för en ny hotelletablering. När det gäller 

hotellets marknadsmässiga möjligheter har detta även studerats inledningsvis 

i projektet av experter som har uttalat att det finns en marknad för ett hotell 

längs västkusten i detta läget. 
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Förutsättningen är att gestaltningen och utformningen av de 

boendemöjligheter (hotell) som skapas, är tillräckligt attraktiva och unik för 

att i sig själva bli en besöksanledning året runt. Storleken på hotellet har bland 

annat tagit utgångspunkt i den andel rum som krävs för att ett hotell i 

Mellbystrand skulle vara lönsamt. Idag finns det flertalet intressenter för att 

bygga hotell i Mellbystrand, vilket tyder på hotellmarknadens intentioner och 

positiva marknadsmässiga möjligheter.  

 

6. Kommunen har för tillfället flera intressenter till att driva hotell på platsen, i dagsläget 

utgår kommunen från ett samarbete med en av dessa. Att flera olika exploatörer har 

visat intresse visar på att det finns de som delar kommunens syn på att ett hotell i 

Mellbystrand är långsiktigt och ekonomiskt rimligt.  

 

Kommunen har gjort bedömningen att det är av stor vikt att i ett tidigt skede initiera 

ett samarbete med en intressent. Det är mycket vanligt att kommuner väljer att ta fram 

detaljplaner tillsammans med olika intressenter och exploatörer. Detta bedöms ge goda 

förutsättningar för att detaljplanerna ska vara genomförbara när det blir dags för en 

utbyggnad. Med ett samarbete har kommunen möjlighet att kunna avläsa marknadens 

förutsättningar.  

 

Kommunen har för avsikt att skriva ett markanvisningsavtal med den exploatör som 

ska bygga ut den planerade anläggningen på kvartersmark. Avtalets huvudsyfte är att 

reglera överlåtelsen av kvartersmark till exploatören. Markanvisningsavtalet kommer 

också reglera vad som ska byggas och när det ska ske. Även garantier och säkerheter 

för att projektet kommer genomföras hanteras i avtalet. Markanvisningsavtalet reglerar 

också förhållandet mellan exploatörens åtagande och kommunens åtagande i projektet. 

Utgångspunkten för markanvisningsavtalet är kommunens antagna riktlinjer för 

markanvisning och exploatering. Dessa kan man läsa vidare om på kommunens 

hemsida:  

https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/planer-och-utredningar/regler-for-exploatering/  

Ägare till Tångvägen 24A, del av Åmot 2:4  

Jag fick ert förslag via post då jag har sommarstuga i Mellbystrand, 5 min väg från gamla 

Färe-parkeringen där hotellet planeras att byggas. Mellbystrand är en naturskön plats och vår 

familj har bott här sedan tidigt 30-tal. Mindre trafik, en kulturmiljö som är traditionell 

och trevlig för alla. De som är nyinflyttade bygger ofta i en anpassad stil och med rätt höjd så 

det smälter in i miljön. Det gör inte ert förslag på hotellets utseende. Jag är positiv till ett 

hotell i Mellbystrand, men detta är förskräckligt. Det är för högt och för modernt. Det smälter 

inte alls fint in i miljöbilden. Jag var säker på att ni skulle hitta en bra stil som bevarar 

Mellbystrands genuina miljö, som Hallandsgården eller Strandhotellet, med lägre byggnader 

som smälter in. Jag fick en chock när jag såg det. Hur kan ni godkänna detta? Jag protesterar 

mot detta förslag. Förstör inte vackra naturliga Mellbystrand med en så förfärlig byggnad som 

passar bättre i Dubai. 

Kommentar: 

För kommentar se kommunens svar till fastighetsägaren till Åmot 1:17.  

Fastighetsägare till Åmot 1:86  

Som näst intilliggande granne till det tilltänkta hotellbygget vill vi lämna följande synpunkter. 

 

När vi en gång köpte vårt hus i området lockades vi av den miljö som fanns runt omkring. Ett 

https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/planer-och-utredningar/regler-for-exploatering/
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hotellbygge kommer att förändra detta område helt och hållet.  

 

Vi har idag en underbar vy ut över sanddynerna i nord/väst. Bygget kommer helt och hållet att 

förändra denna. 

 

Vi är rädda för att bygget kommer att medföra ännu mer sandflykt från stranden när den 

exploateras med nya byggnader o dyl. Idag får vi rensa våra hängrännor från sand högst ett 

par gånger per år.  

 

Vi tycker inte att ett stort komplex bygge stämmer in i den miljö som är tänkt. En bättre 

placering är på ängen väster om Strandhotellet. Där kan högst ett tvåvåningshotell passa in i 

miljön. På många semesterorter vid haven är de flesta hotell inte placerade längst ut med 

havsutsikt och tycks fungera ändå. 

 

Hotellet sägs att locka till sig fler besökare till Mellbystrand. Varför inte i stället snygga till 

området i centrum i stort så att besökare och inneboende får ett mera positivt synintryck. Idag 

finns det den hel del att åtgärda vad gäller gamla, förfallna och risiga byggnader. 

 

Ett hotellbygge kommer också att medföra ökande biltrafik under i stort sett hela året. 

Området som vi ser det är inte anpassat för denna ökning av trafik som det ser ut idag med 

smala villagator etc.  

 

Vi vill att befintliga sanddyner lämnas orörda och att kommunen i stället satsar på att höja 

standaren på stranden med en badbrygga och inte tillåta jippon med fula restaurangcontainrar 

som förfular området med sopor, lukt, oväsen och otillåten servicetrafik på räddningsvägen. 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har en förståelse för att närboende upplever det som en negativ 

förändring av sitt nätområde. Förändringar av bebyggelse i tätorter är vanligt i hela Sverige 

och en naturlig del av tätortsutvecklingen. Samhällsbyggnadskontoret är medveten om att den 

föreslagna byggnaden är ett nytt arkitektoniskt inslag i kustområdets bebyggelsestruktur, både 

när det gäller höjd och utbredning. All bebyggelse över 4-5 meter blir ett uppstickande 

element i den befintliga stadsbilden. Höjden har medvetet reglerats till olika höjder för att 

bryta ned volymen i anslutning till den befintliga bebyggelsen i öster. Planförslaget ändras 

efter samrådet så att bebyggelsen bryts ner i fler olika höjder, medan högsta höjden kommer 

förbli 25,5 meter. Plankartan uppdateras med bestämmelse som innebär att takvåningen ska 

utföras indragen från den övriga fasaden för att bebyggelsen inte ska upplevas lika hög.  

 

Inför granskning av detaljplanen har de föreslagna mindre byggrätterna i dynlandskapet tagits 

bort. Den tilltänkta hotellbyggnadens placering bedöms inte leda till ökad erosion i området, 

ställningstagandet baseras på den framtagna fördjupade erosionsutredningen.  

 

Alternativa lokaliseringar med samma läge i direkt anslutning till stranden och sanddynerna 

finns inte. Skulle hotellet placeras på Marias Camping skulle trafiken till hotellet påverka fler 

Mellbystrandsbor samt att campingtillfällen för grupper med en lägre ekonomiskstatus skulle 

uteslutas från Mellbystrand. Förutsättningar som att kommunen är markägare har också varit 

avgörande i val av placering för att kunna säkra möjligheterna till att naturområdet skyddas 

från framtida erosion. Hotellet bedöms även ha en god föreslagen placering med hänsyn till 

att det ligger i anslutning till det område som kallas för Mellbystrands centrum där det finns 

busshållplats och de sedan länge viktiga centrumfunktionerna Strandhotellet, Hallandsgården, 

matvarubutik med mera. Kommunen har för avsikt att stärka platsens centrumfunktion 

ytterligare och har utarbetat ett planprogram för detta område.  
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Tillkommande trafik till hotellet bedöms huvudsakligen belasta Birger Pers väg och 

Kustvägen. planförslaget möjliggör en utbyggnad av Birgittavägen och Birger Pers väg, 

Kustvägen bedöms ha tillfredställande kapacitet. Kommunen kommer att arbeta vidare val av 

bästa lämpliga infart till campingen parallellt med detaljplanen för hotellet och utgå från 

rekommendationerna i den upprättade trafikutredningen. Det finns ingen möjlighet att reglera 

valet av infarten inom ramen för detaljplanen för hotellet.  

 

Arbete med att möjliggöra för en brygga i Mellbystrand pågår som ett fristående projekt till 

detaljplanen. Just nu pågår de första stegen att undersöka möjligheterna till att uppföra en 

brygga.    

 

Möjliggörandet av service på stranden så som till exempel badvärdar, livräddningsbemanning, 

kiosk med mera bedöms vara av ett stort allmänt intresse som måste tillgodoses i vissa 

utpekade platser längs med stranden. Placeringen av en sådan servicepunkt i förlängningen av 

Birger Pers väg, med anslutning till Strandhotellet, det område som kommunen benämner 

som Mellbystrands centrum och den förädling som planeras av detta område, bedöms som 

mycket lämpligt. Ett eventuellt hotell på platsen bedöms medföra ännu fler besökare till 

platsen. Möjlighet till utökad service bedöms också gynna friluftslivets intresse.  

 

Detaljplanen innebär att området med service regleras upp i en större utsträckning än vad som 

sker idag, på så vis bedöms kommunens rådighet över stranden kunna öka. Plankartan justeras 

så att serviceområdet begränsar att högst 4 byggnader får uppföras, största tillåten 

byggnadsarea per byggnad är 30 kvadratmeter. Högsta tillåten nockhöjd regleras till 4,0 

meter. Byggnader som uppförs inom detta område ska utgöras av flyttbara konstruktioner. 

Även toalettbyggnaden är ett nuvarande inslag inom planområdet som i planförslaget ges en 

annan lokalisering på grund av dess goda läge intill nedfarten till stranden där strandbesökare 

passerar. En sådan placering bedöms minska risken för slitage av dynlandskapet. 

ÖVRIGA SYNPUNKTER 

Allmänhet 1  

Angående hotellbygge i Mellbystrand-Som blivande företagare i 

Mellbystrand hoppas jag verkligen att det kan bli ett Spa-hotell som planerat. 

Laholm måste sättas på kartan och med den fantastiska strandremsan skulle det 

kunna bli en riktig turist-och konferensmagnet Det är dags för Laholm att ta upp 

konkurrensen om företagandet jämte Halmstad och Båstad som har fullbokade Spa-

hotell.  

 

Med vänlig hälsning, boende i Skottorp och frisör i Mellbystrand 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit ert yttrande.  

Allmänhet 2  

Hej jag vet inte om detta är rätt personer jag skickar till? Vi röstar för ett Hotell i 

Mellbystrand vi måste se framåt i tiden! Mellbystrand har backat otroligt de sista 35 

åren vi har bott i Mellbystrand om man jämför på 80 talet det måste hända något 

annars är risken att folk flyttar till Skummeslöv där händer mycket! 
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Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit ert yttrande.  

Allmänhet 3  

Vi var närvarande vid samrådsmötet på Strandhotellet i Mellbystrand och har synpunkter på 

de byggnader som är tänkta att uppföras på ovan nämnda tomt och på sanddynerna. 

 

Strandlinjen och dynerna är unika för Mellbystrand och även i jämförelse med övriga 

kustlinjer i Sverige. Med små och unika badhytter. Värden att bevara för framtiden. 

Om en hotellbyggnad ska byggas på den tänkta tomten, bör den inte var högre än två våningar 

med hänsyn taget till omgivande bebyggelse. 

 

De tre byggnaderna, som är tänkta att uppföras i dynerna, bör överhuvudtaget inte komma 

ifråga. Detta med tanke på dynernas rörlighet och den belastning som de kommer att utsättas 

för av hotellbesökarna. Det tar bort naturupplevelsen. Det är viktigt att strandskyddet bevaras. 

 

Det finns tomter i Mellbystrand som är mer lämpade för uppförande av hotellbyggnader, 

längs Kustvägen och söderut. 

 

Med hopp om ett positivt mottagande. 

 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret är medveten om att den föreslagna byggnaden är ett nytt 

arkitektoniskt inslag i kustområdets bebyggelsestruktur, både när det gäller höjd och 

utbredning. All bebyggelse över 4-5 meter blir ett uppstickande element i den befintliga 

stadsbilden. Höjden har medvetet reglerats till olika höjder för att bryta ned volymen i 

anslutning till den befintliga bebyggelsen i öster. Planförslaget ändras efter samrådet så att 

bebyggelsen bryts ner i fler olika höjder, medan högsta höjden kommer förbli 25,5 meter. 

Plankartan uppdateras med bestämmelse som innebär att takvåningen ska utföras indragen 

från den övriga fasaden för att bebyggelsen inte ska upplevas lika hög.  

 

Inför granskning av detaljplanen har de föreslagna mindre byggrätterna i dynlandskapet tagits 

bort. Den tilltänkta hotellbyggnadens placering bedöms inte leda till ökad erosion i området, 

ställningstagandet baseras på den framtagna fördjupade erosionsutredningen.  

 

Alternativa lokaliseringar med samma läge i direkt anslutning till stranden och sanddynerna 

finns inte. Skulle hotellet placeras på Marias Camping skulle trafiken till hotellet påverka fler 

Mellbystrandsbor samt att campingtillfällen för grupper med en lägre ekonomiskstatus skulle 

uteslutas från Mellbystrand. Förutsättningar som att kommunen är markägare har också varit 

avgörande i val av placering för att kunna säkra möjligheterna till att naturområdet skyddas 

från framtida erosion. Hotellet bedöms även ha en god föreslagen placering med hänsyn till 

att det ligger i anslutning till det område som kallas för Mellbystrands centrum där det finns 

busshållplats och de sedan länge viktiga centrumfunktionerna Strandhotellet, Hallandsgården, 

matvarubutik med mera. Kommunen har för avsikt att stärka platsens centrumfunktion 

ytterligare och har utarbetat ett planprogram för detta område. Hotellets nuvarande 

lokalisering följer i linje med intilliggande bebyggelse och går inte ut över Norra 

Strandvägen.  
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Allmänhet 4  

Undertecknade deltog i informationsmötet på Strandhotellet 23-Jan 2019 angående ovan 

nämnda Hotellbyggnad.  

 

Mitt första intryck är att Ni informatörer inte riktigt har tagit in att Ni representerar Laholms 

Kn och därmed ansvarar för att all planerad byggnation här i Mellbystrand skall i möjligaste 

mån följa Era antagna regler och anvisningar.  

 

Vi talar utifrån egna erfarenheter, vad gäller byggnationen öster om vår fastighet och där 

minst 20 st omkringliggande fastighetsägare skrivit på en till Er inlämnad protestskrivelse, till 

vilken nytta???  

 

Detta fall av ”tokbeslut” kan till största delen skyllas på okunnig och orutinerade handläggare, 

obefintliga eller usla beslutsunderlag, ärendena saknar tekniska utredningar avseende höjder, 

uppfyllnader etc och inte minst granska ritningar som i aktuellt fall visar taklutningar som inte 

med angivna mått ens går att bygga, detta är ett jätteproblem som skapar osämja och otrivsel 

för grannarnas framtida boende. Detta har Ni nog inte tänkt på när ni helt ogenerat går 

byggherrarna till mötes, på de omkringboendes bekostnad.  

 

Detta var en utsvävning som kan visa på hur allt kan gå fel.  

 

Nu till planerad HOTELLBYGGNAD, Birger Pers väg / Norra Strandvägen.  

Mellbystrand måste utvecklas och göras mer attraktivt, där vår enda säljande tillgång är havet 

med dess bad och dess frihetskänsla, när man ligger på stranden, då njuter man av 

Mellbystrand.  

 

Hur detta skall förvaltas tycks vara många synpunkter på men vi måste hitta bästa lösningen 

för invånarna och besökarna.  

 

Den föreslagna HOTELLBYGGNADEN är en gigantisk ”betong och glas koloss” som jag är 

övertygad om att inte många har förstått hur detta kommer att se ut i färdigt skick, med då är 

det försent att ha synpunkter. 

 

Kommunen eller byggherren borde, på den planerade byggplatsen, bygga upp en ställning 

eller annat till den höjd som kan bli aktuell för HOTELLBYGGNADENS höjd. Då kan 

gemene man, kommunala tjänstemän, politiker, arkitekter se hur Mellbystrands ”skyline” 

kommer att förändras.  

 

Byggnaden är på ”alla” sätt för stor, för hög osv. för en placering bland mestadels bef. ” beach 

house”. Var är den kreativa arkitekten som inventerar bef. bebyggelse ?? och utifrån detta 

lämnar ett förslag som kan få invånarnas gillande.  

 

Det verkar vara byggherren som har ”taktpinnen” och kommunen spelar med?? är det så.  

Då måste Ni förstå att byggherre och kommuninvånare har helt olika utgångspunkter, pengar 

kontra trivsel i ett långsiktigt perspektiv.  

 

Det är just här, Ni kommunala tjänstemän och politiker kommer in i bilden och förstår att det 

är Ni som skall hålla i ”taktpinnen” och att Ni är invånarnas representanter och skall arbeta 

för kommunens långsiktiga överlevnad och kunna behålla trivseln bland invånarna.  

Det ansvaret finns ingen byggherre som axlar, och det är inte heller deras uppgift.  

 

HOTELLBYGGNADEN är minst 10 meter för hög och en yta som är minst 25% för stor.  

 



 64 

STRANDEN / DYNORNA skall också tagas i anspråk, kommer då friheten att begränsas för 

den enskilde ?? att röra sig inom detta område ?? om så är fallet så måste här tänkas om för så 

vill nog ingen ha det.  

 

TRAFIKEN till och från Marias camping måste hanteras så minsta möjliga olycksrisker och 

störningar blir fallet, ingen lätt uppgift. Förr hade man en ”talande” välkomstskylt till 

Mellbystrand där man framhöll ”tänk på barnens säkerhet”. Detta gäller även idag.  

 

PARKERING måste ordnas på ett sätt som gör strandbesöken enkla och säkra, annars ratas 

Mellbystrand, vem vill springa / gå långa vägar till stranden med alla ”tillbehör” och 

barnvagnar etc. det måste vara enkelt och inte upplevas som jobbigt. 

 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret är medveten om att den föreslagna byggnaden är ett nytt 

arkitektoniskt inslag i kustområdets bebyggelsestruktur, både när det gäller höjd och 

utbredning. All bebyggelse över 4-5 meter blir ett uppstickande element i den befintliga 

stadsbilden. Höjden har medvetet reglerats till olika höjder för att bryta ned volymen i 

anslutning till den befintliga bebyggelsen i öster. Planförslaget ändras efter samrådet så att 

bebyggelsen bryts ner i fler olika höjder, medan högsta höjden kommer förbli 25,5 meter. 

Plankartan uppdateras med bestämmelse som innebär att takvåningen ska utföras indragen 

från den övriga fasaden för att bebyggelsen inte ska upplevas lika hög.  

 

Initiativet att påbörja detaljplaneläggning för ett hotell på den utvalda platsen är helt och 

hållet kommunens idé och ansvar. Kommunen har pekat ut området i översiktsplanen, 

Framtidsplan 2030, som ett förädlingsområde. I tätortsredovisningen för Mellbystrand finns 

ett antal utvecklingsmål specificerade för orten, ett av dem är att; närheten till havet och 

attraherar turister. Strävan ska vara att kunna utveckla befintliga besöks- och 

upplevelsenäringar. Planförslaget bedöms överensstämma med målet att utveckla den 

befintliga turismnäringen på orten och sker inom mark som redan pekats ut som intressant att 

förädla. 

 

Kommunen har även upprättat ett visionsdokument för Mellbystrand centrala delar, Vision 

Mellbystrand, där ett område för hotell pekas ut. Inför uppstart av detaljplanen gjordes 

ställningstagandet att det är av stor vikt att kunna uppvisa relevanta illustrationsunderlag i ett 

tidigt skede, därmed har en arkitekt kopplats in i ett väldigt tidigt skede. Kommunen gjorde 

också ställningstagandet att initiativen att driva en detaljplan för ett hotell ökar när det finns 

en intressent som är villiga att bedriva verksamhet på platsen. Planuppdraget baseras även på 

en utredning som undersöker de aktuella marknadsmässiga förhållandena på platsen, vilka har 

ansetts som goda enligt den inkopplade konsulten. Utredningen har bifogats 

planhandlingarna. Idag finns det flertalet intressenter för att bygga hotell i Mellbystrand, 

vilket tyder på hotellmarknadens intentioner och positiva marknadsmässiga möjligheter.  

 

Kommunens planmonopol, det vill säga rätten att avgöra ifall en detaljplan ska påbörjas eller 

inte, innebär även en skyldighet att göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

som uppstår inom ramen för detaljplanen. I en detaljplan ska de allmänna och de enskilda 

intressena inom ett område sammanvägas för bästa möjliga resultat. Det allmänna intresse 

som åberopas i detaljplaneförslaget är att det medger en verksamhet som gynnar det rörliga 

friluftslivets och turismens intressen. Det kommer kunna bidra till ökade intäkter från 

besöksnäringen och ge positiva synergieffekter för de befintliga verksamhetsutövarna på 

orten. Det bedöms även kunna bidra till att möjliggöra för ett utökad utbud i kusten inte minst 

i form av tillfälligt boende, men även generera ett underlag för tillskapandet av fler 

restauranger, butiker med mera.  



 65 

 

Inför granskning av detaljplanen har de föreslagna mindre byggrätterna i dynlandskapet tagits 

bort.  

 

Kommunen kommer att arbeta vidare val av bästa lämpliga infart till campingen parallellt 

med detaljplanen för hotellet och utgå från rekommendationerna i den upprättade 

trafikutredningen. Det finns ingen möjlighet att reglera valet av infarten inom ramen för 

detaljplanen för hotellet. 

 

Planförslaget innebär inte att parkeringsplatser försvinner utan ersätts på en annan plats, som 

ligger ca 200-300 meter öster om strandområdet. Det bedöms generellt som ett rimligt avstånd 

att promenera. När det kommer till tillgängligheten för dem med funktionsnedsättningar så 

avser kommunen att ändra planförslaget så att en vändplats placeras vid Birger Pers vägs 

västra utkant. Denna möjliggör för allmänhet/badgäster med flera att stiga av med packning 

eller utrustning för att sedan besöka stranden. 

Allmänhet 5  

Tack för ett bra, informativt möte på strandhotellet förra veckan. 

 

Mycket positivt med en sådan satsning i Mellbystrand, precis vad vi behöver för att 

få till en utveckling i rätt riktning framöver. Som nyblivna permanentboende känns 

det mycket angeläget att något händer som tar vara på ortens fantastiska 

möjligheter. 

 

Dock några synpunkter: 

‐ Viktigt att byggnaden smälter in så bra som möjligt i miljön, uppfattar att ni redan 

är på detta. 

‐ Trafiken till och från campingen, anser att alternativ 1, via kustvägen, är det enda 

rätta och enklast att genomföra. (Ser ofta stora husbilar som försöker ta sig fram på 

de smala gatorna idag) 

‐ Bryggan, kunde man inte tänka sig att hotellexploratören är med och finansierar en 

del av kostnaden? Att bryggan byggs borde vara mycket positivt även för hotellet! 

 

Hoppas verkligen att tidplanen ni presenterade håller och att vi få se en byggstart i 

slutet av 2020.  

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret är medveten om att den föreslagna byggnaden är ett nytt 

arkitektoniskt inslag i kustområdets bebyggelsestruktur, både när det gäller höjd och 

utbredning. All bebyggelse över 4-5 meter blir ett uppstickande element i den befintliga 

stadsbilden. Höjden har medvetet reglerats till olika höjder för att bryta ned volymen i 

anslutning till den befintliga bebyggelsen i öster. Planförslaget ändras efter samrådet så att 

bebyggelsen bryts ner i fler olika höjder, medan högsta höjden kommer förbli 25,5 meter. 

Plankartan uppdateras med bestämmelse som innebär att takvåningen ska utföras indragen 

från den övriga fasaden för att bebyggelsen inte ska upplevas lika hög.  

 

Kommunen kommer att arbeta vidare val av bästa lämpliga infart till campingen parallellt 

med detaljplanen för hotellet och utgå från rekommendationerna i den upprättade 

trafikutredningen. Det finns ingen möjlighet att reglera valet av infarten inom ramen för 

detaljplanen för hotellet. 
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Arbete med att möjliggöra för en brygga i Mellbystrand pågår som ett fristående projekt till 

detaljplanen. Just nu pågår de första stegen att undersöka möjligheterna till att uppföra en 

brygga. Finansieringen av denna kommer att komma i ett senare skede.   

Allmänhet 6  

Byggnad 

I ett naturskönt område med en blandning av dynstugor, sommarhus och åretruntboende vill 

vi protestera mot den 25 meter höga rektangulära trä/betongbyggnad i form av ett hotell som 

planeras att byggas så nära kusten i Mellbystrand. Det går helt emot den befintligt låga 

bebyggelse som finns i området idag. Vi tycker att det måste tas större hänsyn till befintlig 

bebyggelse och dynlandskapet. Är verkligen inte emot utveckling av Mellbystrand, det 

behövs, men är verkligen placeringen på Färetomten den bästa ? andra alternativ måste finnas. 

Ska det byggas på Färetomten så ska det vara något som med smälter in i omgivningen och 

behåller den lägre arkitekturen. Det finns många avskräckande exempel på stora 

betongbyggnader vid stränder som inte blivit så bra, t.ex. längs Östersjökusten i Tyskland och 

Polen. Lite mer nytänkande och kreativitet, än det förslag som presenterats från 

arkitektfirma Krook & Tjäder, hade varit önskvärt.  

 

Trafik och parkering 

Redan idag svårt att hitta parkeringsplats vid stranden en fin sommardag, att bara tänka på 

framtida hotellgäster som ska parkera vid hotellet räcker inte, befintliga badgästerna måste 

också i fortsättningen kunna parkera och ta sig ner till stranden. Att leda in trafik till och från 

Marias campingen på de trånga småvägarna mellan sommarhusen är inte heller genomtänkt är 

tanken att tvångsinlösa tomtmark för breddning? Det enda realistiska förslaget om infart till 

Camping ska göras om måste vara Kustvägen-Videvägen. Vi är också kritiska till tidpunkten 

för förslag och samrådsmöte kring hotellbyggnaden. När detta sker i november - februari 

försvårar det för sommargäster att få information och delta i möten. Det är en tid när inga 

sommargäster finns på plats i sina stugor och risken är stor att värdefulla synpunkter inte tas 

till vara. 

 

Vi önskar återkoppling i frågan. 

Kommentar: 

Byggnad 

Samhällsbyggnadskontoret är medveten om att den föreslagna byggnaden är ett nytt 

arkitektoniskt inslag i kustområdets bebyggelsestruktur, både när det gäller höjd och 

utbredning. All bebyggelse över 4-5 meter blir ett uppstickande element i den befintliga 

stadsbilden. Höjden har medvetet reglerats till olika höjder för att bryta ned volymen i 

anslutning till den befintliga bebyggelsen i öster. Planförslaget ändras efter samrådet så att 

bebyggelsen bryts ner i fler olika höjder, medan högsta höjden kommer förbli 25,5 meter. 

Plankartan uppdateras med bestämmelse som innebär att takvåningen ska utföras indragen 

från den övriga fasaden för att bebyggelsen inte ska upplevas lika hög. 

 

Alternativa lokaliseringar med samma läge i direkt anslutning till stranden och sanddynerna 

finns inte. Skulle hotellet placeras på Marias Camping skulle trafiken till hotellet påverka fler 

Mellbystrandsbor samt att campingtillfällen för grupper med en lägre ekonomiskstatus skulle 

uteslutas från Mellbystrand. Förutsättningar som att kommunen är markägare har också varit 

avgörande i val av placering för att kunna säkra möjligheterna till att naturområdet skyddas 

från framtida erosion. Hotellet bedöms även ha en god föreslagen placering med hänsyn till 

att det ligger i anslutning till det område som kallas för Mellbystrands centrum där det finns 

busshållplats och de sedan länge viktiga centrumfunktionerna Strandhotellet, Hallandsgården, 
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matvarubutik med mera. Kommunen har för avsikt att stärka platsens centrumfunktion 

ytterligare och har utarbetat ett planprogram för detta område.  

 

Trafik och parkering  

Planförslaget innebär inte att parkeringsplatser försvinner utan ersätts på en annan plats, som 

ligger ca 200-300 meter öster om strandområdet. Det bedöms generellt som ett rimligt avstånd 

att promenera. När det kommer till tillgängligheten för dem med funktionsnedsättningar så 

avser kommunen att ändra planförslaget så att en vändplats placeras vid Birger Pers vägs 

västra utkant. Denna möjliggör för allmänhet/badgäster med flera att stiga av med packning 

eller utrustning för att sedan besöka stranden.  

 

Kommunen kommer att arbeta vidare val av bästa lämpliga infart till campingen parallellt 

med detaljplanen för hotellet och utgå från rekommendationerna i den upprättade 

trafikutredningen. Det finns ingen möjlighet att reglera valet av infarten inom ramen för 

detaljplanen för hotellet. 

 

En detaljplan är en lång process och det är ett dokument som baseras på flertalet 

expertutlåtanden/tekniska rapporter, det är inte alltid möjligt att samordna dessa så att planen 

kan tas upp för beslut inför sommaren. Samtliga av de som anses vara närmst berörda av 

planförslaget (de så kallade sakägarna) har blivit kontaktade via brev för att får information 

om att ett detaljplanearbete pågår i anslutning till deras fastighet/arrendestuga eller liknande. 

Det är inte avgörande att man ska delta på samrådsmötet, alla de som fått ett brev skickat till 

sig har haft möjlighet att kontakta aktuell planhandläggare för eventuella frågor om förslaget. 

Övriga intresserade medborgare har möjlighet att ta kontakt med kommunen för att få 

information om pågående planer, kan hålla utkik i lokaltidningen efter annonser om pågående 

detaljplaner eller har möjlighet att besöka kommunens hemsida för att förvissa sig om vad 

som pågår i kommunen.  

Allmänhet 7  

1. Byggnadssätt 

Det föreslagna byggnadssättet med en exceptionell volym och storlek som planen tillåter är 

dåligt anpassat till platsen. l planhandlingar framgår att byggnaden har anpassats till 

"stadsbilden" genom olika nockhöjder för byggnaden. Olika nockhöjden kan i förekommande 

fall erbjuda en lösning som får utformningen att kännas återhållsam. Dock inte i detta fall när 

nockhöjderna är 25,5m respektive 15m. Vidare anges att gestaltningen skall ges en jordnära 

och naturlik utformning. En jordnära upplevelse kan vara tämligen problematisk att 

tillgodogöra sig på en höjd av 20-25m. Det finns goda exempel på hotellanläggningar som 

inte har föreslagen utformning och som anpassats till platsen och förutsättningarna på orten. 

Dessa borde vara en ledstjärna för planen i Mellbystrand. Finns på nära håll i angränsande 

kommuner. Planförslaget bör omarbetas och anpassas till "stadsbilden". 

2. Parkering 

Parkeringssituationen vid kusten är ett ofta förekommande diskussionsämne. De ca 120 

platser som finns idag för besökare till stranden, och som sommartid inte alltid är tillräckligt 

skall ersättas på "annan mark", bland annat längre öster ut längs Sibyllavägen. Konsekvensen 

som planen medför i detta sammanhang bör klarläggas tydligare och inte generera ett "senare 

problem". 

3. Ekonomi 

Under denna rubrik kan läsas att kommunen står för kostnaderna för planen och för 

genomförandet av densamma, inget ytterligare anges. Avgift skall tas ut från framtida 

exploatör genom en planavgift. Normalt innefattar denna planavgift en procentsats av de 

nedlagda kostnader som kommunen haft för att ta fram själva detaljplanen. Saknar en tydlig 

redovisning av ekonomin för planens konsekvenser och genomförande. 
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Kommentar: 

För kommunens svar kring byggnadssätt och parkering se föregående kommentar till 

allmänhet 6.  

 

Gällande de ekonomiska aspekterna av detaljplanen så har kommunen för avsikt att bekosta 

iordningställandet av allmänna platser, vilket är standard vid utbyggnadsområden. Utbyggnad 

inom kvartersmark kommer att bekostas av en kommande exploatör. Kommunen har 

möjlighet att reglera kostnader för uppättandet av detaljplanen i samband med 

markförsäljning samt bygglovsansökan. Planbeskrivningen kommer kompletteras med 

information angående planens ekonomiska konsekvenser och förutsättningar.  

Allmänhet 8  

Gator, vägar och trafik 

l förslaget kommer trafiken att ledas in på gator som inte är byggda för en ökning. Till de 

allra flesta tomter ingår garageuppfarter varifrån man skall backa ut till en- framförallt under 

sommaren - starkt utökad trafik. Till detta kommer en utökad trafik med varutransporter till 

det planerade hotellet. 

 

Hotellets storlek och utformning 

Genom historien har det funnits olika pensionat och hotell i Mellbystrand som efterhand fått 

läggas ner. Att nu satsa på en hotellbyggnad i denna dimension är inte ansvarsfullt. Varken 

för de som skall driva hotellet eller för alla de Mellbystrandsbor som påverkas. Det finns 

inget idag som tyder på att detta hotell kan gå runt. Det finns inom kortare avstånd massor 

av konferenslokaler och hotellmöjligheter i attraktiva områden. 

 

Att uppföra en stor byggnad som är 27 meter hög i detta område är en stor avvikelse från 

rådande skalor/utsikt/tradition och kultur. En avvikelse som merparten av de som bosatt sig 

eller har sommarbostäder i området knappast kan godta. 

 

Klimat och höjda havsnivåer 

Enligt FN:s klimatpanel EPCC (Environmental Panel on Climate Change) höjs havsytan för 

närvarande cirka 3,2 mm per år. SMHI:s klimatanalys beräknar att extremvattenståndet (100 

års återkomsttid) år 2100 kommer att kunna uppgå till 2,6 m över nuvarande havsyta. Detta 

är en höjning med cirka en meter jämfört med nutida extremvattenstånd. 

 

l klimatanpassningsplanen för Laholms kommun förväntas havsnivån öka +1 meter i 

normalvattenstånd till år 2100. Vid ett stormscenario innebär detta en havsnivå på +3,5 

meter. Hela strand- och hedområdet kommer att ligga under vatten vid dessa 

stormscenarier, dock med undantag längst upp i norra Mellbystrand där vi idag har relativt 

höga dyner. Resultatet av de båda regnscenarierna visar generellt på att det i kusten finns 

många små lokala sänkor med begränsade tillrinningsområden som blir översvämmade. 

Inom kusten finns det förhållandevis gott om grönområden vilka kan utnyttjas för 

fördröjande magasin och tillfälliga översvämningsytor. 

 

l planen konstateras dock att en ökad exploateringsgrad kommer att innebära en minskad 

andel grönytor och resultera i en förvärrad översvämningssituation i omkringliggande 

områden. 

 

Konsultfirman SWECO tog 2015 fram ett underlag för klimatarbetet i Laholms kommun. I 

detta underlag konstateras att "ett eventuellt hotell på parkeringsplatsen mellan Norra 

Strandvägen, Birger Pers väg och Birgittavägen bör föregås av grundliga utredningar av 

förutsättningarna i ett klimatperspektiv, för att undvika att beslut som tas idag orsakar 
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problem längre fram i tiden. Ett strand- och dynlandskap är en dynamisk miljö, och med en 

stigande havsmedelnivå förväntas stranden och dynerna förflyttas längre in mot land, om 

inte aktiva åtgärder vidtas för att förhindra detta. Det bedöms alltså som rimligt att anta att 

en eventuell anläggning på sikt kommer att behöva skyddas med hårda skydd (till exempel 

en stenskoning), som i sig medför en negativ påverkan på erosionssituationen på 

strandplanet, eller genom löpande strandfodring för att kompensera för den stigande 

havsmedelnivån." 

 

I plan- och bygglagen anges att bebyggelse ska planeras efter markens beskaffenhet och 

människors säkerhet och hälsa. Det betyder bland annat att eventuell risk för stranderosion 

ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse och infrastruktur. 

 

Avslutningsvis vill jag helt avstyrka bygget av ett hotell på denna plats. 

Kommentar: 

Gator, vägar och trafik 

Tillkommande trafik till hotellet bedöms huvudsakligen belasta Birger Pers väg och 

Kustvägen. planförslaget möjliggör en utbyggnad av Birgittavägen och Birger Pers väg, 

Kustvägen bedöms ha tillfredställande kapacitet. Kommunen kommer att arbeta vidare val av 

bästa lämpliga infart till campingen parallellt med detaljplanen för hotellet och utgå från 

rekommendationerna i den upprättade trafikutredningen. Det finns ingen möjlighet att reglera 

valet av infarten inom ramen för detaljplanen för hotellet.  

 

Storlek och utformning 

När det gäller hotellets marknadsmässiga möjligheter har detta studerats inledningsvis i 

projektet av experter som har uttalat att det finns en marknad för ett hotell längs västkusten i 

detta läget. Utredningen har bifogats planhandlingarna. Idag finns det flertalet intressenter för 

att bygga hotell i Mellbystrand, vilket tyder på hotellmarknadens intentioner och positiva 

marknadsmässiga möjligheter.  

 

Laholms kommun har inga intentioner att använda planområdet till bostäder. Detaljplanen 

möjliggör för hotellverksamhet och inte bostäder.  

 

Samhällsbyggnadskontoret är medveten om att den föreslagna byggnaden är ett nytt 

arkitektoniskt inslag i kustområdets bebyggelsestruktur, både när det gäller höjd och 

utbredning. All bebyggelse över 4-5 meter blir ett uppstickande element i den befintliga 

stadsbilden. Höjden har medvetet reglerats till olika höjder för att bryta ned volymen i 

anslutning till den befintliga bebyggelsen i öster. Planförslaget ändras efter samrådet så att 

bebyggelsen bryts ner i fler olika höjder, medan högsta höjden kommer förbli 25,5 meter. 

Plankartan uppdateras med bestämmelse som innebär att takvåningen ska utföras indragen 

från den övriga fasaden för att bebyggelsen inte ska upplevas lika hög. 

 

Klimat och höjd havsvattennivå 

Kommunen har inför samråd av detaljplanen tagit fram en fördjupad erosionsutredning som 

ligger till grund till planen. Av utredningen framgår att den planerade större hotellbyggnaden 

inte bedöms medföra ökad erosion med sin byggnadsvolym. För övriga kommentarer kring 

kommunens arbete med erosionshantering, se kommentar till länsstyrelsen.  

Allmänhet 9 

- Tillåten höjd på hotellbyggnaden bör vara maximal nockhöjd på 12 meter 

- Planen bör säkerställa att utnyttjandet av fastigheten inte kan ändras från Hotell till 

bostadsrätter 
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- Servicebyggnad nu placerad i söder bör läggas längre norr ut för att minska olägenheter för 

angränsande bostäder 

- Planen bör visa vilket område i dynerna som hotellet har rätt att inhägna med staket eller 

liknande 

- Planarbetet bör inkludera en ändrad infart till Marias Camping för att undvika trafik på 

smågator samt vem som skall bekosta denna förändring 

- Planarbetet bör redovisa var nya parkeringsplatser skall skapas i Norra Mellbystrand om 

hotellet ianspråktar hela Åmot 1:97 och därefter de platser som nu finns mittemot 

Strandhotellet, kommer att försvinna vid planerad bebyggelse på detta område 

 

När det gäller byggnadshöjden så bör den anpassas till omgivande bebyggelse för att smälta in 

i landskapsbilden. 25,5 meter skulle för överskådlig framtid förfula orten och ge omgivningen 

mer skugga. Prora vid den Nordtyska Östersjökusten som ett avskräckande exempel skulle 

kunna jämföras med detta förslag. 

 

Med en sådan byggnadshöjd, skulle liknande höjder behöva tillåtas även runt omkring vilket 

leder till en helt ny typ av bebyggelse som inte passar in. Syftet är väl snarare att ge 

Mellbystrand en egen charmig identitet som lockar gäster och får boende att trivas. Nu finns 

chansen till detta om man exploaterar med förnuft och känsla. 

 

Om affärsplanen med hotell på sikt, inte skulle visa sig bärkraftig, är det nära till hands att 

ändra planen igen för att tillåta bostäder på fastigheten. För att detta inte skall kunna ske, bör 

nuvarande planarbete säkra detta. Problematiskt men viktigt.  

 

Det finns ingen anledning att placera en servicebyggnad vägg i vägg med befintlig 

bebyggelse. Placeringen av servicebyggnaden bör flyttas längre ifrån dessa bostäder. 

 

För allmänhetens intresse av tillgänglighet till dynområdet, bör planen visa vilken del av 

dynerna som hotellet ämnar använda och avgränsa såsom privat mark. 

 

Eftersom det är kommunen som driver planarbetet bör även konsekvenserna för trafiken tas. 

Inte minst för trafiken till och från Marias Camping. En ny tillfart från Kustvägen vore bäst 

för att undvika trafik på smågator. Kommunen bör då ta ansvar för de kostnader som uppstår 

för vägar och för det företag som bedriver campingen och tvingas till stora ombyggnader/flytt 

av byggnader etc.  

 

Det är även nödvändigt att redovisa hur parkeringsplatser för turister, besökare till olika 

näringar, badgäster m. fl. säkras. Ca 200 nuvarande parkeringsplatser försvinner på Åmot 

1:97 och lika många till försvinner inom något år då platserna mittemot Strandhotellet skall 

bebyggas. Här måste planarbetet visa var nya parkeringsplatser skall skapa i Norra 

Mellbystrand. En eventuell framgång för bilstrand löser inte problemet i norr. 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret är medveten om att den föreslagna byggnaden är ett nytt 

arkitektoniskt inslag i kustområdets bebyggelsestruktur, både när det gäller höjd och 

utbredning. All bebyggelse över 4-5 meter blir ett uppstickande element i den befintliga 

stadsbilden. Höjden har medvetet reglerats till olika höjder för att bryta ned volymen i 

anslutning till den befintliga bebyggelsen i öster. Planförslaget ändras efter samrådet så att 

bebyggelsen bryts ner i fler olika höjder, medan högsta höjden kommer förbli 25,5 meter. 

Plankartan uppdateras med bestämmelse som innebär att takvåningen ska utföras indragen 

från den övriga fasaden för att bebyggelsen inte ska upplevas lika hög. 
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Planförslaget medger endast att marken kan användas för hotell, det kommer inte vara möjligt 

att söka bygglov för någon annan verksamhet, exempelvis bostäder, inom området.  

 

Området för tekniska anläggningar (E-området) minskas ned och placeringen ses över. Då 

detta utrymme även ska innehålla funktioner i form av allmän toalett har det bedömts som 

fördelaktigt att placera denna intill nedfarten till stranden där strandbesökare passerar. Att 

förlägga toaletten längre ut i naturlandskapet bedöms inte som fördelaktigt ur ett 

tillgänglighetsperspektiv eller bevarandet av dynorna. Användningsområdets storlek är 

baserat på möjligheten att tillskapa en byggnad som överensstämmer med den som återfinns 

på Hökafältets naturreservat och som bedöms överensstämma med kommunens ambition om 

en byggnad som utgörs av naturliga materialval och med god arkitektur. Det skapar även en 

igenkänningsfaktor att utnyttja samma arkitektur vid kommunens offentliga lokaler.       
 
Det område som utgörs av kvartersmark för hotellet utgör den gräns där hotellet kan uppföra 

eventuella staket eller hägna in, all annan övrig mark föreslås till allmän plats. De i samrådet 

föreslagna mindre byggrätterna för hotellverksamhet i dynerna tas bort inför granskning av 

detaljplanen. Planförslaget ändras även så att en gång- och cykelväg, allmän plats, föreslås 

direkt väster om kvartersmarken för hotellet, denna bedöms kunna tydliggöra att området är 

en allmän plats där allmänheten kan vistas och passera igenom.  
 

Kommunen kommer att arbeta vidare val av bästa lämpliga infart till campingen parallellt 

med detaljplanen för hotellet och utgå från rekommendationerna i den upprättade 

trafikutredningen. Det finns ingen möjlighet att reglera valet av infarten inom ramen för 

detaljplanen för hotellet.  

 

Planförslaget innebär inte att parkeringsplatser försvinner utan ersätts på en annan plats, som 

ligger ca 200-300 meter öster om strandområdet. Det bedöms generellt som ett rimligt avstånd 

att promenera. När det kommer till tillgängligheten för dem med funktionsnedsättningar så 

avser kommunen att ändra planförslaget så att en vändplats placeras vid Birger Pers vägs 

västra utkant. Denna möjliggör för allmänhet/badgäster med flera att stiga av med packning 

eller utrustning för att sedan besöka stranden 

 

Kommunen har ett pågående arbete med en parkeringsutredning som ska uppmärksamma 

behov och möjlighet till att anordna parkeringsplatser för strandbesökare längs med hela 

kusten. I denna studie ingår att värdera möjligheten att anordna tillfälliga säsongsparkeringar 

på grönytor i anslutning till stranden. Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2016 (§ 

221) att påbörja arbete med framtagandet av en fördjupad översiktsplan för kusten, denna 

parkeringsstudie är ett underlagsmaterial som kommer att användas i den fördjupade 

översiktsplanen.   

Allmänhet 10  

Undertecknad, som bor och är skriven på bostadshuset i anslutning till sommarhotellet 

Hallandsgården, har vid ett stort antal tillfällen pratat i positiva ordalag kring det nya hotellet 

och även redovisat siffror vid stormöten initierade av kommunen och enskilda möten med 

kommunenens företrädare.  

 

Som skriven på Birger Pers väg 10, där tomtgränsen närmast Färe-parkeringen där hotellet är 

planerat ligger 18 m från Hallandsgårdens västra tomtgräns, vill jag härmed återigen framföra 

jag ser positivt på att Mellbystrand utvecklas och inte sakta förfaller till en övergiven f d 

populär semesterort. 
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Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit ert yttrande.  

Allmänhet 11  

Överklagan emot ny detaljplan 

Förslaget med att placera ett hotell på Mellbystrands strand bör av flera anledningar 

förkastats. Hotellbyggnaden passar inte in i landskapsbilden med sin abnorma storlek och 

höjd utan avviker betydande från befintlig bebyggelse. Mellbystrand är en badort med mindre 

sommarstugor och villor. Landskapsbilden präglas av låg bebyggelse, så som villor, 

sommarstugor, badhytter och vacker natur med kuperade sanddyner. Uppförandet av den 

tänkta hotellbyggnaden kommer att bryta upp och förstöra hela strandlinjen. 

 

Det tänkta hotellet medför flertal negativa aspekter som påverkar den befintliga bebyggelsen 

och de boende i närområdet negativt. Antalet bilar som kommer att trafikera de befintliga 

vägarna ner till området kommer öka markant. Vilket kommer att medföra störande buller, 

avgaser, samt minskad trygghet för gående och cyklister. Mellbystrands säregna skönhet som 

en plats för rekreation, lugn och harmoni kommer att förstöras. 

 

Bristen på parkeringsplatser går inte att bortse ifrån, de 100 platser som hotellet har för avsikt 

att bygga täcker inte behovet. För 100 anställda på hotellet, 20 anställda på bryggan, samt alla 

hotellgäster till de 120 rummen och alla badgäster som vanligtvis parkerar sina bilar på den 

yta som hotellet nu tar i anspråk. Vi kommer under sommarmånaderna få en situation som 

snabbt kan leda till olyckor. Vanligtvis är parkeringen full under sommarmånaderna, vilket 

innebär att om hotellet skall byggas på dess yta kommer badgäster att behöva parkera på 

smågatorna mellan husen i närliggande bostadsområde. Vilket medför stora säkerhets och 

framkomlighetsproblem då dessa vägar är smala och trånga samt saknar gång och cykelstråk. 

Riskerna för olyckor ökar markant om bilar står parkerade på smala gator då det blir 

försämrad sikt och trygghet. Barnens rörelsemönster kommer att påverkas och de kan inte 

längre röra sig lika fritt och tryggt i området. 

 

Gatorna i området är byggda och anpassade för lättare trafik i sommarstugeområde. Den 

betydande förändringen av antalet fordon som hotellet medför samt ökningen av mängden 

tung trafik i form av lastbilar och bussar kommer att medföra ökat slitage på vägarna i 

området. Vilket medför ökade kostnader för asfaltering och underhåll. Vägar kommer att 

behöva breddas och mark kommer att behöva tas i anspråk. Flertalet av de närliggande 

fastigheternas värde kommer att påverkas negativt då hotellets verksamhet kommer att 

medföra buller, störningar, samt förstör havsutsikt. 

 

Ett problem som inte belyses är att Mellbystrand väldigt ofta har dåligt badvatten vilket i allra 

högsta grad kommer att påverka Hotellets förmåga att hyra ut sina rum under 

sommarmånaderna. Ett strandhotell på en vacker strand men där ingen vill bada för att vattnet 

är smutsigt och brunt kommer att sprida negativ publicitet och påverka hotellets beläggning. 

Kommentar: 

För svar kring synpunkter om hotellets gestaltning och höjd, samt angående parkeringsplatser, 

se föregående kommentar till allmänhet 10.  

 

I planförslaget har en uppskattning av den tillkommande trafiken till hotellverksamheten 

gjorts, utöver detta har de befintliga gatorna i närområdet beräknats bli belastade av en allmän 

årlig trafikökning. Ny trafikräkning genomfördes under sommaren 2019 (3 juli – 20 juli) och 

används som utgångspunkt i bullerberäkningen. Idag finns en parkeringsplats inom området 

som framför allt riktar sig till badgäster/strandgäster vilket innebär att den största andelen 
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trafik till området redan idag är under sommarmånaderna. Inom planområdet finns idag 120 

parkeringsplatser. Vid en fullbeläggning av dessa och under förutsättning att dessa fordon gör 

2 resor per dygn så genererar detta i dagsläget sammanlagt 240 fordonsrörelser. Troligtvis har 

parkeringsplatsen en ännu större omsättning av trafik under sommarmånaderna. Detta ska 

ställas i relation till hotellets trafikrörelser som har bedömts till ca 100 fordon/dygn. Området 

är därmed redan idag utsatt för trafik. Parkeringsplatserna kommer att ersättas av ett hotell, 

det vill säga det både tillkommer trafik till området, men planförslaget medför även att viss 

trafik utgår när parkeringsplatserna försvinner.  

 

I planförslaget har buller för befintliga bostäder intill Birger Pers väg och Kustvägen 

studerats. Av bullerberäkningarna framgår att den allmänna trafiken med ett utbyggt hotell år 

2040 innebär att riktvärdena för buller inte överskrids ifall en uteplats inte anordnas i direkt 

anslutning till gatan.  

 

Möjligheten till att bygga ut gatorna i Mellbystrand är beroende av att kommunen är 

huvudman för dessa. Idag är den största andelen gator i kusten privat ägd mark som har 

enskilt huvudmannaskap i form av en gemensamhetsanläggning. Det innebär att samtliga 

enskilda fastighetsägare går samman i en förening för att sköta gatorna. I Mellbystrand finns 

dock ingen aktiv förening som sköter eller bygger ut gator. Kommunen sköter driften av 

gatorna till viss del men kan inte bygga ut gator under förutsättning att det är enskilt 

huvudmannaskap. Kommunen arbetar aktivt med ett successivt övertag av huvudmannaskapet 

för gatorna i kusten, efter det kan kommunen även göra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

 

Planförslaget innebär inte att parkeringsplatser försvinner utan ersätts på en annan plats, som 

ligger ca 200-300 meter öster om strandområdet. Det bedöms generellt som ett rimligt avstånd 

att promenera. När det kommer till tillgängligheten för dem med funktionsnedsättningar så 

avser kommunen att ändra planförslaget så att en vändplats placeras vid Birger Pers vägs 

västra utkant. Denna möjliggör för allmänhet/badgäster med flera att stiga av med packning 

eller utrustning för att sedan besöka stranden 

 

Kommunen har ett pågående arbete med en parkeringsutredning som ska uppmärksamma 

behov och möjlighet till att anordna parkeringsplatser för strandbesökare längs med hela 

kusten. I denna studie ingår att värdera möjligheten att anordna tillfälliga säsongsparkeringar 

på grönytor i anslutning till stranden. Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2016 (§ 

221) att påbörja arbete med framtagandet av en fördjupad översiktsplan för kusten, denna 

parkeringsstudie är ett underlagsmaterial som kommer att användas i den fördjupade 

översiktsplanen.   

 

Den låga kvaliteten på Laholmsbuktens vatten beror till stora delar på föroreningar som 

förknippas med jordbruksverksamhet. Laholmsbukten har vissa riktvärden uppförda, så 

kallade miljökvalitetsnormer, som syftar till att säkerställa vattnets kvalitet. I en detaljplan 

ingår alltid att göra en bedömning av planförslagets påverkan på möjligheterna att uppnå 

miljökvalitetsnormer. I detta fallet har Laholms kommun gjort bedömningen att planförslaget 

inte medger sådana föroreningar som riskerar att påverka miljökvalitetsnormerna för 

Laholmsbukten. Läs gärna mer om planförslagets risk för föroreningar i kommentaren till 

länsstyrelsens yttrande under rubriken MKN Vatten.  
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Ägare till Marias camping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Detaljplanen för del av ÅMOT l :97 M.FL.- Hotell i Mellbystrand förutsetts inte negativt 

påverka Marias Camping. Vid samråd med företrädare för Laholms Kommun har det 

framhållits att Marias Camping är minst lika viktig för kommunen som planerad 

hotellutbyggnad. Således kan inte detaljplanen för hotellutbyggnaden vinna laga kraft innan 

Marias Campings entré är juridiskt säkerställd. 

 

Detaljplanen föreslår ny entré via Kustvägen och Videvägen. Detta medför drastiska 

förändringar för campingplatsen till följd av omfattande nybyggnader och nyetablering av de 

platser som går förlorade för nybyggnaderna. Därför föreslås som alternativ angöring av 

campingplatsen via Kustvägen och Granvägen. Därmed kvarstår nuvarande entré och 

befintliga campingplatser behålls.  

 

Ärendebeskrivning 

Maria Campings nuvarande entré sker från Norra Strandvägen. Med anledning av planerat 

nytt hotell föreslås Norra Strandvägen stängas och campingens entré flyttas, så att Videvägen 

via Kustvägen blir ny tillfart. I anslutning till nuvarande entré finns reception, restaurang, 

butik, uteservering och dansbana med totalt ca 600 kvm. Norra Strandvägen används för 

fordonsuppställning i samband med incheckning. 
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Närliggande grönområde används som aktivitetsyta för campinggästerna. På ytan finns en 

anlagd minigolfbana. Därutöver planeras anläggningar för fotbollsbiljard, shuffleboard och 

boule. Vidare anordnas årligen midsommarfirande i campingens regi. Då den inte är inhägnad 

är ytan även tillgänglig för allmänheten. Del av ytan i anslutning till campingplatsen används 

för tillfällig parkering av sent ankommande fordon, se vidare nedan under historik. 

 

Konsekvenser med ny entré via Videvägen  

Ny entré till campingplatsen innebär anläggande av ny byggnad för reception, butik och 

restaurang. I anslutning till byggnaden måste det finnas plats för uteservering och dans. 

Receptionen är en viktig och central punkt då man bl.a. har kontroll på in- och utpasseringar. 

Servicekoncentrationen innebär att anläggningen kan betjänas med nuvarande personalstyrka. 

Omlokaliseringen medför att de campingplatser som försvinner måste ersättas med nya.  

 

Vid incheckning förutsätts Videvägen kunna användas för tillfällig fordonsuppställning. I dess 

närhet bör även finnas parkeringsplats för fordon som anländer under den "tysta" perioden. 

Ur servicesynpunkt bör de aktiviteter som finns på grönområdet söder om nuvarande entré 

omlokaliseras till en plats i nära anslutning till planerad ny servicebyggnad. 

 

Nuvarande entré kvarstår  

Tyrens utredning, daterad 2017-09-25, beskriver förutom ovanstående angöring av Marias 

Camping via Videvägen även angöring via Kustvägen och Granvägen. Detta är ett bättre 

alternativ, eftersom det inte förorsakar några förändringar för själva campingplatsen. 

Nuvarande entrén kvarstår och befintliga campingplatser behålls. 

 

Historik 

Marias Camping är en 4 stjärnig campingplats som etablerades år 1929. Campingplatsen 

innehåller 244 platser och 20 stugor. Tystnad råder mellan kl. 23.00-07.00. Det innebär att 

motortrafik inom campingområdet inte är tillåten under den tiden. Sedan 1970-talet har därför 

delar av naturområdet i anslutning till campingen använts som uppställningsplats för fordon 

som anlänt och avrest under den "tysta" perioden, men senare även som stödparkering för 

campinggäster med extra fordon. Fram till 1980-talet tjänstgjorde området även som 

reservcamping. (Gatuparkering utmed Norra Strandvägen är omöjlig. Gatan används i 

huvudsak för fordonsuppställning av stugägare inom kv. Laxen och den intilliggande 

tältstugeföreningen). Hela naturområdet arrenderas sedan år 1977 av AB Marias Camping. 

Nuvarande arrendator övertog arrendet av sin far år 2003. 

 

Fakta/statistik  

Reseförlaget Lonely Planet rankar Sverige som världens fjärde hetaste turistland efter 

Brasilien, Antarktis och Skottland. Enligt Sveriges Camping- & Stugföretagares 

Riksorganisation spenderar semesterfirarna årligen i Sverige sju miljarder kronor. Enligt 

samma källa lägger camparen i snitt ut 239 kronor per dygn och person varav cirka två 

tredjedelar spenderas utanför campingplatsen. 

 

Enligt Region Halland sker 65 % av övernattningarna i Halland på campingplatserna. 

 

Marias Camping har från l maj- 31 augusti c:a 22.000 gästnätter per år. Mot bakgrund av att 

många är familjer blir det omräknat c:a 77.000 personer under perioden. Många gäster är 

återkommande. Maria Camping har besökts av 39 nationaliteter. Det har varit gäster från bl.a. 

Australien, Bulgarien, Färöarna, Canada, Nya Zeeland, Ryssland och USA. 

 

Sammanfattning  
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Detaljplanen for del av ÅMOT 1:97 M.FL.- Hotell i Mellbystrand förutsetts inte negativt 

påverka Marias Camping. Vid samråd med företrädare for Laholms Kommun har det 

framhållits att Marias Camping är minst lika viktig för kommunen som planerad 

hotellutbyggnad. Således kan inte detaljplanen för hotellutbyggnaden vinna laga kraft innan 

Marias Campings entré är juridiskt säkerställd. 

 

Detaljplanen föreslår ny entré via Kustvägen och Videvägen. Detta medför drastiska 

förändringar for campingplatsen till följd av omfattande nybyggnader och nyetablering av de 

platser som går förlorade för nybyggnaderna. Därför föreslås som alternativ angöring av 

campingplatsen via Kustvägen och Granvägen. Därmed kvarstår nuvarande entré och 

befintliga campingplatser behålls. 

 

Kommentar: 

Kommunen kommer att arbeta vidare med val av bästa lämpliga infart för campingen 

parallellt med planförslaget för hotellet. Detaljplanen innebär inte att nuvarande entré 

omöjliggörs, andra befintliga gator föreskrivs. Kommunen avser att hålla kontinuerlig kontakt 

med er som arrendatorer och markägare till Marias camping för att diskutera infartsalternativ.  

Anonym 1  

Ärendet avser den nya hotellplanen vid stranden Mellbystrand, synpunkter på denna plan från 

boende Birger Pers väg, 312 60 Mellbystrand. 

 

Min hustru och jag har tidigare bott i eget hus i Skummeslövsstrand i 20 år och med förvåning 

sett hur olika, ganska stora villor utmed stora Strandvägen ner mot stranden trängs några 

futtiga meter från havets normalvattenstånd. Nu har vi åter med mycket stor förvåning sett hur 

man på fullt allvar tror att man kan bygga en koloss på "sten/cement på lösan sand nästan lika 

nära som misstagen i Skummeslövsstrand. Otroligt korkat. Havets höjning kan man inte bara 

strunta i.  

 

Mellbystrand består av en till åldern "mogen" befolkning som vill ha det lugnt och skönt med 

lantlig natur och lite trafik på den aktuella platsen. Nästan ingen här i närheten vill bli offer 

för 1) hela sommaren förstörd av turisttrafik med fordonsavgaser precis utanför tomtgränsen. 

2) På grund av stor nivåskillnad vid vår tilldelade bilparkering kör vi in på parkeringen och 

backar ut direkt på Birger Pers vägs körbana (trottoar saknas på grund av platsbrist) Detta sker 

redan idag med största försiktighet och ibland är vi mycket nära att stöta ihop med framför allt 

gående som inte syns för staketet. Det är familjer med barnvagnar, små och stora cyklister och 

hundar och lekande barn. Det är mycket lätt att föreställa sig hur det blir vid högsäsongen när 

mängder av hotellgäster skall till busshållplatsen, närbutiken mm tätt förbi vår 

bostadsparkering. Livsfarligt är den självklara slutsatsen. 

 

Om det dessutom kommer att finnas restaurang och drinkbar blir det ytterligare trafik med 

gående, fordon, cyklar, mopeder, bilar och taxi som inte bor men gästar hotellets restaurang. 

Detta kommer att ske från tidig kväll till omkring klockan 5 på morgonen så livet och boendet 

blir outhärdligt utefter Birger Pers väg och angränsande gator för oss som för rätt stora 

kostnader idag bor drägligt. 

 

Jag vet av lång, professionell erfarenhet att hotellgästerna som inte bor på hotellet som, när de 

skall hem, är högljudda och att de har nödiga behov som kommer att lösas med kroppslig 

nödvändighet utefter Birger Pers väg och angränsade gator och hustomter på väg från hotellet. 
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Vi önskar oss stabila och kunniga politiker med erfarenhet av tidigare misstag som inte bara 

tänker på avgång med flermiljonsersättning utan som tänker längre och tar ansvar för 

befolkningen som stadigvarande bor och troget betalar kommunalskatt i Laholms kommun. 

Kommentar: 

Risken för förhöjd havsvattennivå och ökad erosion har studerats i planförslaget och 

kommer att studeras ytterligare inför granskningsskedet av detaljplanen. Läs gärna 

med om detta i kommentaren till länsstyrelsens yttrande under rubriken erosion.  

 

Kommunens roll som samhällsplanerare är att väga allmänna och enskilda intressen mot 

varandra. Det innebär att kommunen driver planer som bedöms kunna medföra stora positiva 

värden för kommunen som helhet. I en detaljplan ingår också att studera ifall planförslaget 

bedöms medföra stor negativ påverkan för andra intressen eller för enskilda. Detaljplanen för 

hotellet bedöms kunna medföra stor positiv samhällsnytta i form av tillskapandet av flertalet 

nya arbetstillfällen, ökad turism, positiva synergieffekter för befintliga näringsidkare i kusten 

samt möjliggörandet av ökat underlag för ytterligare etableringar av service och tjänster 

kopplade till turism och näringsliv.  

 

Planförslagets konsekvenser i form av tillskapandet av buller från trafik (såväl allmän årlig 

trafikökning som den trafik som planförslaget genererar) har studerats i en bullerberäkning. 

Denna påvisar att trafiken inte riskerar att överskrida uppsatta bullerriktvärden för befintliga 

bostäder, med undantaget från de uteplatser som ligger i direkt anslutning till gatorna. 

Samtliga befintliga fastigheter bedöms dock ha möjlighet att anordna uteplats mot annan sida 

än mot gatan.  

 

Delar av Birgittavägen och Birger Pers väg ingår i planförslaget och i och med detaljplanen så 

kan kommunen förbättra trafiksäkerheten på gatan. Ansvaret för en tillfredställande och 

trafiksäker infart till privata fastigheter är dock den enskilda fastighetsägarens.  

Anonym 2  

Spontant känner jag Hurra! Det blir inga bevattningsförbud denna eller kommande somrar för 

nu har kommunen hittat en stor vattenreservoar eller...? 

 

Naturligtvis undrar jag hur vattnet ska räcka till hotellets 120 rum och ännu fler gäster som 

kanske duschar både morgon, vid spa-besök och efter eventuellt strandbesök. Dessutom 

behöver ju kök och restaurangvatten. Bevattning utomhus. (Vattnet ska dessutom räcka till 

alla lägenheter m.m. ni eventuellt tänker låta byggas på Centrumtomten, men det är en annan 

sak).  

 

Nästa undran är de 4800 bilar som kommunen beräknat ska passera förbi bl.a. vårt hus på 

Kustvägen på väg till hotellet, stranden eller sommarhusen. Med ett kulturmärkt hus utan 

isolering så hör vi inne i huset varje bil, varje buss som bromsar eller sätter upp farten efter ett 

busstopp, skrattande eller skrikande personer som passerar på gatan. Undrar hur hög 

bullernivån blir för oss vid vår uteplats på framsidan av huset dvs mot Kustvägen och inne i 

huset? Gäller även under byggtiden med alla dessa transporter till bygget. 

 

Redan idag är det trafikproblem då bussar, husbilar, husvagnar, vanliga bilar, cykelgäng m.m. 

ska passera och det även står parkerade bilar längs vägen. Förhoppningen är att inte all trafik 

ska ske via Kustvägen från motorvägen. Enkelriktning är nog att föredra. Att förvandla en 

lugn badort till ett trafikproblem och ett större centrum går stick i stäv mot vad Mellbystrand 

står för som gammal badort. I detta ska även finnas säkra gångvägar. Blir intressant att se hur 
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ni löser parkeringen. Om man, med bilen full av barn en sommardag, inte lätt hittar en 

parkering så stannar man inte i Mellbystrand utan åker vidare. 

 

Intressant att höra hur planarkitekten säger att de som bor vid Birger Pers väg där bullernivån 

också kommer att överstigas vid gränsen mot gatan, bör flytta sina uteplatser till norrsidan 

istället för att inte störas. Undrar hur ni som bestämmer själva bor? Vad kom först, 

sommarstugorna eller hotellet? Intressant också att hotellet ställer villkor att man inte får 

promenera framför hotellet mot havet och att det ska byggas 3 små hus tillhörande 

spaavdelningen på ca 90 kvm vardera. Visst tillhör dynstugorna lite av det som är specifikt för 

Mellbystrand och dessa får absolut inte byggas större. Från början pratades om att den som 

ska bygga hotellet också ska bygga bryggan, men på mötet verkade det inte så? Är det 

entreprenören som ställer alla krav och kommunen bara nickar av rädsla att det inte ska bli 

något hotell?  

 

När Strandhotellet skulle bygga hotellrum var det meningen att det skulle byggas två L-

formade byggnader med loftgångar. Av detta blev det fristående bostadsrättshus och 

detaljplanen som sa hotell- och turistverksamhet tillåter nu även åretruntboende. Har 

detaljplanen ändrats? Någon frågade på mötet om det kunde bli lägenheter på det nya hotellet 

om hotellet inte går runt och fick besked att så inte är fallet. Har kommunen möjlighet att 

stoppa detta om så är fallet?  

 

Var helst man ska bygga i Mellystrand så överklagar grannar om det byggs fler våningar än 

som idag är tillåtet. Är inte detta ett bevis på att vi ska hålla Mellbystrand med låg bebyggelse 

som idag även i framtiden och då även Mellbystrand centrum och nya hotellet? Varför inte 

tänka om och utveckla Mellbystrand till att bli en gammeldags småskalig badort med speciell 

charm? Tänk om hotellet hade varit i stil med Kirunakolonin istället? Man kan som ort sticka 

ut på andra sätt än genom att bygga på höjden! 

 

Kommentar: 

Det är korrekt att vattenförsörjningssystemet periodvis är ansträng idag och att vi 

behöver se över tillgången till råvatten samt förbrukningsvanorna av vatten i 

framtiden. Planbeskrivningen kompletteras med information angående 

vattenförsörjningen. LBVA har 2016 gjort en utredning gällande den framtida 

vattenförsörjningen inom Laholmsbuktens VAs (LBVA) verksamhetsområde med 

tidshorisont 2050. Till utredningen finns en vattenbehovsprognos för dricksvatten 

där expansionen av Mellbystrand och exploateringen av ett hotell i Mellbystrand 

ryms inom.  

 

Möjligheten till att bygga ut gatorna i Mellbystrand är beroende av att kommunen är 

huvudman för dessa. Idag är den största andelen gator i kusten privat ägd mark som har 

enskilt huvudmannaskap i form av en gemensamhetsanläggning. Det innebär att samtliga 

enskilda fastighetsägare går samman i en förening för att sköta gatorna. I Mellbystrand finns 

dock ingen aktiv förening som sköter eller bygger ut gator. Kommunen sköter driften av 

gatorna till viss del men kan inte bygga ut gator under förutsättning att det är enskilt 

huvudmannaskap. Kommunen arbetar aktivt med ett successivt övertag av huvudmannaskapet 

för gatorna i kusten, efter det kan kommunen även göra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

 

Planförslaget innebär inte att parkeringsplatser försvinner utan ersätts på en annan plats, som 

ligger ca 200-300 meter öster om strandområdet. Det bedöms generellt som ett rimligt avstånd 

att promenera. När det kommer till tillgängligheten för dem med funktionsnedsättningar så 

avser kommunen att ändra planförslaget så att en vändplats placeras vid Birger Pers vägs 
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västra utkant. Denna möjliggör för allmänhet/badgäster med flera att stiga av med packning 

eller utrustning för att sedan besöka stranden 

 

Kommunen har ett pågående arbete med en parkeringsutredning som ska uppmärksamma 

behov och möjlighet till att anordna parkeringsplatser för strandbesökare längs med hela 

kusten. I denna studie ingår att värdera möjligheten att anordna tillfälliga säsongsparkeringar 

på grönytor i anslutning till stranden. Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2016 (§ 

221) att påbörja arbete med framtagandet av en fördjupad översiktsplan för kusten, denna 

parkeringsstudie är ett underlagsmaterial som kommer att användas i den fördjupade 

översiktsplanen.   

 

Planförslagets konsekvenser i form av tillskapandet av buller från trafik (såväl allmän årlig 

trafikökning som den trafik som planförslaget genererar) har studerats i en bullerberäkning. 

Denna påvisar att trafiken inte riskerar att överskrida uppsatta bullerriktvärden för befintliga 

bostäder, med undantaget från de uteplatser som ligger i direkt anslutning till gatorna. 

Samtliga befintliga fastigheter bedöms dock ha möjlighet att anordna uteplats mot annan sida 

än mot gatan.  

 

Inför granskning av detaljplanen har de föreslagna mindre byggrätterna i dynerna, så kallade 

dynpaviljonger, tagits bort.  

 

Planförslaget medger endast att marken kan användas för hotell, det kommer inte vara möjligt 

att söka bygglov för någon annan verksamhet, exempelvis bostäder, inom området.  

 

Samhällsbyggnadskontoret är medveten om att den föreslagna byggnaden är ett nytt 

arkitektoniskt inslag i kustområdets bebyggelsestruktur, både när det gäller höjd och 

utbredning. All bebyggelse över 4-5 meter blir ett uppstickande element i den befintliga 

stadsbilden. Höjden har medvetet reglerats till olika höjder för att bryta ned volymen i 

anslutning till den befintliga bebyggelsen i öster. Planförslaget ändras efter samrådet så att 

bebyggelsen bryts ner i fler olika höjder, medan högsta höjden kommer förbli 25,5 meter. 

Plankartan uppdateras med bestämmelse som innebär att takvåningen ska utföras indragen 

från den övriga fasaden för att bebyggelsen inte ska upplevas lika hög. 

Protestlista – undertecknad av 133 namn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi motsätter oss kommunens planer på att tillåta hotellbygge (se ovanstående skiss) på Åmot 

1:97 enligt nuvarande förslag till ny detaljplan.  

 

Undertecknad av namnunderskrifter som kan hänföras till både sakägare och allmänhet. 
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Kommentar: 

Kommunen har mottagit inkommen protestlista.  

 

Samhällsbyggnadskontoret är medveten om att den föreslagna byggnaden är ett nytt 

arkitektoniskt inslag i kustområdets bebyggelsestruktur, både när det gäller höjd och 

utbredning. All bebyggelse över 4-5 meter blir ett uppstickande element i den befintliga 

stadsbilden. Höjden har medvetet reglerats till olika höjder för att bryta ned volymen i 

anslutning till den befintliga bebyggelsen i öster. Planförslaget ändras efter samrådet så att 

bebyggelsen bryts ner i fler olika höjder, medan högsta höjden kommer förbli 25,5 meter. 

Plankartan uppdateras med bestämmelse som innebär att takvåningen ska utföras indragen 

från den övriga fasaden för att bebyggelsen inte ska upplevas lika hög. 

 

SAMMANFATTNING 

Plan- och genomförandebeskrivningen föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 

• Förtydliga vilken recipienten för dagvattenhantering är (Laholmsbukten) 

• Beskrivning hur underjordiska magasin påverkas av ytligt grundvatten 

• Förtydliga vattenförsörjning till området 

• Genomförandebeskrivningen uppdateras så det framgår att ga Mellby 5 kommer 

minskas 

• Genomförandebeskrivningen uppdateras med information angående flytt av 

allmänna ledningar 

• Tillgången till cykelparkering beskrivs 

• Markbeläggningen på räddningsvägen ner till stranden förtydligas 

• PBL, SFS-nummer skrivs in i planbeskrivningen 

• Potentiella föroreningar från hotellområdet beskrivs utifrån miljökvalitetsnormer 

• Argument angående skyfallshanteringen förtydligas 

• Beskriv dispensen för strandskyddet 

• Bullerberäkningen kompletteras med information om nya byggnader 

• Bakgrunden till lokaliseringen och alternativa loksliseringar förtydligas 

• Förtydliga hur vi tillgodoser grönområden i kusten 

• Det marknadsmässiga underlaget för ett hotell beskrivs tydligare under ekonomi 

• Nya illustrationer av hotellet tas fram 

 

Plankartan föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 

• Dynpaviljongerna tas bort 

• Vändplan tas bort 

• Kvartersmarken görs parallell med Norra Strandvägen 

• Allmän plats – gång-och cykelväg väster om Norra Strandvägen 

• Vändplats för personbilar på Birger Pers väg läggs till 

• Administrativ linje för strandskydd ersätts med illustrationslinje 

• Administrativ bestämmelse som upphäver strandskyddet 

• E-området minskas samt fasadbestämmelser läggs till 

• Reglera utformning och omfattning för serviceområde på stranden 

• Bestämmelsen angående källare utan övervattningsrum blir en 

egenskapsbestämmelse 

• Hårdgörandegraden för parkeringen regleras 
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• Egenskapsbestämmelsen översvämning ändras till SKYDD och preciseras för 

område för skyddsåtgärder för skyfall/översvämning 

• Vattentåliggrund eller liknande 

• Reglering av balkong/altan/uteplats  

• Tvinga fram fasadmaterial i trä eller trä i kombination med andra material 

 

Tekniska utredningar föreslås och kompletteras i följande avseende: 

• Fördjupad erosionsutredning  

• Fördjupad naturvärdesinventering med kompensationsåtgärder:  

• Solstudie som visar alla sommarmånaderna tas fram 

NAMNLISTA  

Följande berörda har inte fullt ut fått sina synpunkter tillgodosedda. 

Sakägare (enl. fastighetsförteckning)  

Fastighetsägare till:  

Åmot 1:16 

Åmot 1:17 

Åmot 1:18 

Åmot 1:86 

Åmot 1:211 

Åmot 2:64 

Åmot 2:67 

Åmot 2:214 

Åmot 2:215 

Åmot 2:124 

 

Ägare till:  

Margaretavägen 3, del av Åmot 2:4 

Tångvägen 24A, del av Åmot 2:4 
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