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DETALJPLANEN  
PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar:  

 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning  

 Plankarta med bestämmelser 

 Samrådsredogörelse, upprättad 2022-08-30 

 Grundkarta, upprättad 2022-10-05 (finns tillgänglig på Plan- och 
exploateringsenheten) 

 Fastighetsförteckning, upprättad 2022-10-13 (finns tillgänglig på Plan- och 
exploateringsenheten) 
 

PLANFÖRFARANDE 
Detaljplanen regleras genom plan- och bygglagen (2010:900). Boverkets allmänna råd 
(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, BFS 2014:5 DPB 1, har använts. 

Detaljplanen handläggs enligt standardförfarande. 

PLANPROCESS 
Granskning pågår 24 oktober 2022 till och med 20 november 2022.  

Samråd pågick 28 februari 2022 till och med 27 mars 2022. Samrådsmöte hölls den 15 mars 
2022 på Strandhotellet i Mellbystrand.  

Planförslaget med bilagor och utredningar finns tillgängligt på Laholms kommuns hemsida, 
www.laholm.se, under bo, miljö och trafik  planer och utredningar  detaljplaner. 

KONTAKT  
Eventuella synpunkter ska skickas in skriftligen, tillsammans med namn och angiven 
fastighetsbeteckning, senast den 20 november 2022.  

 

Skicka dina synpunkter till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Laholms kommun 

312 80 Laholm 

 

samhällsbyggnadsnamnden@laholm.se 

 

 

http://www.laholm.se/
mailto:samh%C3%A4llsbyggnadsnamnden@laholm.se
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BILAGA 9 – Solstudie (Laholms kommun, 2022-08-30) 

 

VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
 
 

VAD STYR EN DETALJPLAN?  
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen, till   

exempel för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera 
placering, utformning, utförande med mera. En detaljplan består av en plankarta 
(denna är juridiskt bindande) och en plan- och genomförandebeskrivning som 
utförligare beskriver plankartans innehåll.  

PLAN- OCH BYGGLAGEN STÖDER PLANPROCESSEN 
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen (2010:900) och syftar till 
att pröva om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska 
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.  

PLANFÖRFARANDET 
Planprocessen kan hanteras antingen med standardförfarande, utökat förfarande 
eller begränsat standardförfarande. Under samråd och granskning har sakägare, 
myndigheter och andra berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Standardförfarande används när förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om det inte bedöms 
vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, samt 
då planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan. 

PLANPROCESSEN 
Den här detaljplanen hanteras med standardförfarande och genomgår 
kommunikationsstegen samråd och granskning innan detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige. Om ingen överklagar planen under tre veckors tid kan 
detaljplanen vinna laga kraft och bli gällande. 

 
 

 

 

 

Planuppdrag

Planförslag

Samråd

Granskning

Antagande

Eventuellt 
överklagande

Laga kraft
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PLANBESKRIVNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

Bakgrund   
I samband med tidigare planarbeten i Mellbystrands tätort framkom önskemål om att 
förtydliga det som utgör ortens centrum och ta fram en sammanhållen strategi för 
utvecklingen av de centrala delarna av orten. Som ett led i detta togs en förstudie fram, Vision 
Mellbystrand (Fredblad Arkitekter, 2012-05-03), som syftade till att ge en röd tråd för 
utveckling och gestaltning av Mellbystrands centrum. I visionen föreslås generellt en tätare 
struktur i de centrala delarna och en komplettering med bostäder i de yttre delarna.  

Centrumområdet delades in i sju delområden för nya detaljplaner (se bild till vänster nedan). 
Kommunstyrelsens beredningsutskott beslutade 2012-05-07 (§ 74) att ge planuppdrag för 
samhällsbyggnadsnämnden (dåvarande miljö- och byggnadsnämnden) att upprätta sju 
detaljplaner för Mellbystrands centrum. Stora delar av det totala området har redan planlagts 
eller så har detaljplanearbete påbörjats. Detaljplanerna har omformats och kvar för att 
planläggas är Mellbystrands centrum, område 4 i bilden till höger.  

 

T.v. Detaljplaneområden. T.h. Planområdet utgör den mellersta delen, numrerad 4 i bilden till höger.  

Syfte  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra mötesplatser, bostäder, verksamheter och 
parkeringsplatser och samtidigt stärka en centrumkaraktär med hög arkitektonisk och 
gestaltningsmässig utformning. Platsen ska utvecklas med hänsyn till befintliga 
kulturmiljövärden samt säkerställa att dessa inte förvanskas.  

4 
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Huvuddrag 
Detaljplanen innebär att ny bebyggelse möjliggörs tillsammans med säkerställandet av 
befintlig kulturhistorisk värdefull bebyggelsemiljö i Mellbystrand centrum. Den tillkommande 
bebyggelsen skapar en tydlig entré in i Mellbystrand centrum. Ny bebyggelse som 
harmoniserar med Mellbystrands karaktär kommer uppföras och innehålla både bostäder och 
centrumverksamheter. Den arkitektoniska utformningen kommer ge ett mervärde till platsen 
och skapa ett unikt centrum.  

I planområdets norra delar planläggs ett torg som knyter samman Strandhotellet med den 
tillkommande bebyggelsen och skapar en mötesplats för besökande och boende i 
Mellbystrand. På torget kan uteserveringar anläggas i anslutning till den nya bebyggelsen med 
centrumverksamhet i bottenplan. På torget finns även möjlighet att anlägga vissa typer av 
lekredskap för att öppna upp ytan för alla åldrar. I söder finns möjlighet att anlägga en 
torgbildning inom kvartersmarken.  

I planområdets västra delar planeras en park med lekplats. Parken ska tillsammans med torget 
stärka centrums dragningskraft och möjliggöra för människor att nyttja den allmänna 
platsmarken som finns i Mellbystrand. Parken ska bli en mötesplats för boende och besökare, 
barn, unga och äldre samt ha en viktig funktion för dagvattenhantering. I parken kommer även 
dagvattenhantering och parkeringsplatser finnas. 

I den södra delen av detaljplaneområdet möjliggörs för allmänna och infiltrerbara 
parkeringsplatser samt ett område för tekniska anläggningar. Ett mindre befintligt 
naturområde bibehålls för att stärka grönstrukturen i kusten och möjliggöra infiltrationsytor.  

Detaljplanen säkerställer att kulturhistorisk värdefull bebyggelse, Strandhotellet, 
Hallandsgården och telegrafstationen skyddas med hjälp av planbestämmelser. Det innebär att 
Mellbystrands unika karaktär och identitet kommer att kunna bibehållas samtidigt som 
centrum utvecklas för att fler ska kunna bo, leva och vistas i Mellbystrand under hela året.  

Den bebyggelse som inte togs med i det övergripande detaljplanearbetet med detaljplanen för 
Mellbystrand (Norra, mellersta och södra) som vann laga kraft 2011, har nu tagits med i 
detaljplanen för Mellbystrands centrum för att all bebyggelse i Mellbystrand ska ha en mer 
nutida detaljplan som harmoniserar med befintliga plan- och bygglagen.  

PLANDATA  

Lägesbestämning  
Planområdet är beläget i Mellbystrand centrum. I väster ligger havet och cirka 800 meter öster 
om planområdet går väg E6. Området omges av bostadsbebyggelse i 1–3 våningar.  

  

Planområdet markerat i blått, flygfoto Laholms kommun, övergripandekarta till höger 
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Areal och Markägoförhållanden 
Planområdets omfattar totalt ca 5,7 hektar och utgörs av följande fastigheter:  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

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

Detaljplanen bedöms medverka till att uppfylla kommunens mål och vision. Förslaget innebär 
att Mellbystrands centrum stärks, vilket bedöms som positivt för tillväxten och utvecklingen 
av kustområdet. En utökning av bostäder och tydliggörandet av allmänna platser i centrum 
bedöms kunna medföra ökad livskvalitet för de boende på orten.  

Förslaget med en variation av olika flerbostadshus erbjuder en möjlighet för bland annat äldre 
att sälja sina villor och samtidigt bo kvar i området med god tillgänglighet till centrum och 
kommunikationer. Centrumverksamheterna som möjliggörs i bottenplan bidrar till att 
Mellbystrand centrum kan få ökad service.  

Detaljplanen kan dessutom tänkas förbättra förvaltningen av gator i tätorten då 
huvudmannaskapet för vägarna inom detaljplanen blir kommunalt.  

Fastighet Ägandeform 

Del av Åmot 1:100 Laholms kommun 

Del av Åmot 1:97 Laholms kommun 

Del av Västra Mellby 6:1 Laholms kommun 

Åmot 1:110 Laholms kommun 

Åmot 1:102 Laholms kommun 

Åmot 2:43 Laholms kommun 

Åmot 2:256 Privat 

Åmot 1:79 Privat 

Åmot 1:61 Privat 

Åmot 1:83 Privat 

Åmot 1:15 Privat 

Åmot 1:112 Privat 

Åmot 2:4 Privat 

Åmot 2:183 Privat 

Västra Mellby 2:139 Privat 
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Översiktliga planer 
Planområdet finns utpekat i kommunens översiktsplan (Framtidsplan 2030, KF 2014-01-28) 
som ett förädlingsområde, Me4. Området är utpekat med syftet att förädla centrum, öppna upp 
för bostadsutveckling och stärka småföretagande. Vilket överensstämmer med detaljplanens 
syfte.  

 

I översiktsplanens tätortsredovisning för Mellbystrand finns ett antal utvecklingsmål 
specificerade för orten, varav de 7 nedanstående uppfylls av detaljplaneförslaget: 

o Tillkommande bebyggelse skall placeras och utformas med stor omsorg om ortens 
specifika förutsättningar och rumsliga kvaliteter. 

o Med hänsyn bland annat till riksintresset för friluftsliv bör blandningen mellan 
permanent och fritidsboende bibehållas. Ett diversifierat utbud av boendeformer är 
önskvärt, exempelvis bostäder för unga eller äldre samt olika upplåtelseformer. 

o Närheten till havet och naturen attraherar turister. Strävan skall vara att kunna utveckla 
befintliga besöks- och upplevelsenäringar. 

o Ett tydligare centrum, gärna med etablering av aktivitetslokaler för ungdomar, bör 
etableras. 

o Inom tätorten finns ett antal kulturhistoriskt intressanta och värdefulla byggnader som 
är karaktärsskapande för samhället. 

o Sammanhängande grönstråk tillför värdefulla rekreationsvärden och bör skyddas från 
exploatering. 

o Framtida havsnivåhöjning och andra klimateffekter är viktiga att beakta, bl.a. med 
anledning av ökad erosion och försvårad dagvattenhantering. 

Planförslaget bygger på ett gestaltningsprogram (KS 2020-01-16) som är framtaget för att 
tillkommande bebyggelse ska harmonisera med befintlig byggnation, öka 
rekreationsmöjligheterna med mötesplatser och stärka den biologiska mångfalden. 

Framtida markanvändning i Mellbystrand med utpekat förädlingsområde 

N N 
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Gestaltningsprogrammet är vägledande genom planprocessen, med efterkommande avtal och 
den följande bygglovsprocessen. På så sätt säkerställs en hög arkitektonisk kvalité.   

Detaljplanen möjliggör siktlinjer från Strandhotellet ner mot havet och tar vara på de rumsliga 
förutsättningarna som finns i Mellbystrand centrum. Strandhotellet kommer inte skymmas av 
ny bebyggelse och fortsatt ha en viktig plats i centrum. Sambandet mellan Strandhotellet och 
centrum stärks med torgbildningen.  

Planförslaget innebär att det inom planområdet kan uppföras flerbostadshus med möjlighet till 
centrumverksamheter i bottenplan. Med denna typ av bebyggelse som detaljplanen 
förespråkar bildas ett tydligare centrum och Mellbystrand kan utveckla ett attraktivt 
permanentboende med större mångfald. Med hänsyn till den ökande medelåldern i 
Mellbystrand kommer detaljplanen medföra att boenden som bland annat lämpar sig för både 
äldre och unga möjliggörs. 

Parken kommer vara ett grönt rum som tillför aktiviteter, rekreation och viss biologisk 
mångfald till området. Den kommer fungera som en multifunktion yta och även ta hand om 
vatten vid skyfall och fördröja och rena dagvatten.  

Detaljplanen tar i anspråk befintliga områden för bebyggelse och bidrar inte till att 
grönområden exploateras i onödan. Framtids havsnivåhöjning och dagvattenhantering 
hanteras med planbestämmelser. Ny bebyggelsen ska till viss del vara källarlös och 
grundkonstruktionen under nivån +4,5 meter över RH2000 ska vara vattentålig.  

Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen uppfylla översiktsplanens intentioner med att stärka 
och utveckla Mellbystrands centrum.  

Detaljplaner och förordnanden  
För planområdet gäller byggnadsplan nummer 02–13 (med ändringar 02–54 och 02–43), samt 
Detaljplan för Mellbystrand - norra delen. Byggnadsplanen 02–13 reglerar att marken inom 
området ska vara park/plantering, vägmark, handel-, hotell-, restaurangändamål och bostad. 
Ändringen 02–54 av byggnadsplanen avser regleringar av bebyggelseområden utanför 
planområdet. Ändringen 02–43 gäller fastigheten Åmot 1:102 där handel i två våningar tillåts. 
Detaljplanen för Mellbystrand – norra delen, reglerar vägmark längs Kustvägen. Detaljplanen, 
1381-P86/4 för området vid Sydvästvägen Mellbystrand gäller för parkeringsplatserna väster 
om Lundströmsbodar. 

Till vänster: Utdrag ur Förslag till Byggnadsplan för Mellbystrand 02–13 (1957).  

Mitten: Detaljplan för Mellbystrand – norra delen, 2010. Området inom det svartstreckade är undantaget 

 



 10 

Vision för planområdet 
Det finns en förstudie för Mellbystrands centrum, Vision Mellbystrand, framtagen 2012-05-
03. Visionen utgör ett underlagsmaterial som anger riktlinjer för den framtida bebyggelsen 
som uppförs i centrumområdet. Den framtagna förstudien är grunden till det framtagna 
planprogrammet för centrum och innan dess utvecklingsområdet som presenteras i 
översiktsplanen.  

I visionen beskrivs att en mångfald av olika bostadstyper är en viktig förutsättning för att 
locka fler människor i olika åldrar till Mellbystrand. Ett tidigare fokus på sommarstugor och 
småhus utökas med radhus, parhus och flerbostadshus. Genom att tillföra nya boendeformer 
möjliggörs en rotation av de boende. Äldre kan flytta till seniorbostäder eller lägenheter och 
småhus blir då tillgängliga för barnfamiljer. Nya bostadsformer innebär även att människor 
som tidigare inte haft råd att köpa ett hus i Mellbystrand kan hyra en lägenhet med en rimlig 
hyra. På detta vis ökar 
befolkningsunderlaget 
för befintliga och nya 
verksamheter och 
service i Mellbystrand, 
vilket ger en långsiktig 
lösning för ett levande 
centrum.  

Visionen tar även upp 
Mellbystrands tidigare 
restriktiva hållning av 
byggnadshöjder som 
bidragit till 
småskalighet. Den nya 
bebyggelsen kring 
centrum kan enligt 
visionen tillåtas bli 4 
våningar. Detta för att 
annonsera centrum och 
för att ge verksamheter 
och boende utsikt med 
en koppling till havet.  

Till vänster: Utdrag ur Förslag till byggnadsplan Område vid Sydvästvägen Mellbystrand (1983).  

Till höger: Ändring av Byggnadsplan 02–43 (1975) 
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Program för planområdet 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2018 att godkänna framtaget planprogram för 
Mellbystrands centrum. Syftet med planprogrammet var att förtäta Mellbystrand centrum med 
nya bostäder och verksamheter, skapa offentliga torg och parkområden och säkerställa att ytor 
för dagvattenhantering och parkeringsplatser tillgodoses inom området. Planprogrammet 
ligger som grund till den framtagna detaljplanen. Planförslaget har tagit hänsyn till inkomna 
synpunkter gällande planprogrammet och skiljer sig därför från planprogramsförslaget.  

 

Gestaltningsprogram 
I samband med godkännandet av planprogrammet för Mellbystrands centrum (2018-08-14 
§144) beslutade Kommunstyrelsen att gestaltningsfrågan ska ges stor vikt i samband med 
detaljplanearbetet. Med anledning av detta arbetades ett gestaltningsprogram fram för att 
säkerställa att den tillkommande bebyggelsen får en hög arkitektonisk kvalitet. 
Gestaltningsprogrammet för Mellbystrands centrum godkändes av Kommunstyrelsen den 16 
januari 2020 (§8). Syftet med gestaltningsprogrammet är att visa kommunens intentioner för 
Mellbystrand centrum samt slå fast grundläggande kriterier för gestaltning och utformning 
samt vissa tekniska utföranden. I programmet anges gestaltningsprinciper för såväl utemiljö 
som bebyggelse. Programmet ska fungera som ett stöd för kommunen och de privata 
exploatörer som vill utveckla planområdet. Avsikten är att fastslå en kvalitetsnivå som 
kommunen och byggexploatörerna gemensamt kan utgå från. Genom att klargöra 
exploatörernas och kommunens gemensamma ambitioner för utformningen ökar möjligheten 
att säkerställa en hög kvalitet vid genomförandet.  

Planprogram för Mellbystrand centrum 
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Markanvisningstävling för Mellbystrands centrum 
Detaljplanen har föranletts av en markanvisningstävling med gestaltningsprogrammet som 
utgångspunkt. Tävlingen efterfrågade ny bebyggelse, som var anpassad till Mellbystrand samt 
innehöll hyresrätter med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. Totalt var det sju 
bidrag som inkom till tävlingen. Det vinnande bidraget, Strandparken, är en central del av 
detaljplanen för Mellbystrands centrum. Tävlingen användes för att kunna skapa en tydlighet i 
vad som förväntas att uppföras på platsen.  

Tävlingsvinnaren har ett tydligt koncept som stärker Mellbystrands sammanhang. I 
juryutlåtandet beskrivs förslagets kvaliteter:  

Förslaget möjliggör en god livskvalité för de boende i Mellbystrands centrum och är väl förankrat i 
Mellbystrands identitet. Färgsättning, byggnadsvolymer, höjd och variationen i fasaderna och dess 
material knyter väl an mot den befintliga byggnationen i orten och bibehåller Mellbystrands 
småskalighet. Förslaget är intressant, hållbart och tydliggör centrum.  

Strandparken är det förslag som tagit till sig kommunens visioner i gestaltningsprogrammet bäst och 
utvecklat platsen utifrån dess specifika förutsättningar. Arbetet med platsbildningar, torgytor i både 
norr och söder skapar tydliga entréer in till Mellbystrands centrum och knyter ihop centrum med både 
Lundströms bodar och Strandhotellet. De mindre komplementbyggnaderna på innergården fungerar 
väl som en gräns mot allmänna ytor och ramar in innergårdarna, samtidigt som deras arkitektur är en 
återkoppling till dynstugorna i sanddynorna. Parkeringarna, som med hjälp av befintlig höjdskillnad, 
placeras under bebyggelsen är ännu ett exempel som tydliggör hur platsens befintliga förutsättningar 
använts för att skapa ett förslag som passar platsen.  
 
Utemiljön i förslaget har en variation, med lekplats, växthus, fruktträdgård och öppna gröna ytor. 
Dagvattenhanteringen består av genomtänkta våtmarker, med fuktzoner för planteringar och växter 
som suger upp fukt.  
 
Det vinnande förslaget har integrerats i arbetet med detaljplanen och ett markanvisningsavtal har 
tecknats med vinnaren för att säkerställa gestaltningen av den tillkommande bebyggelsen. Se mer 
information och fler illustrationer under planerad bebyggelse.  
 

 
Illustration i vinnande förslaget Strandparken, av FOJAB arkitekter. 
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Utredningar och policydokument 
Förutom gällande lagstiftning och framtagna utredningar/program finns en rad policys och 
riktlinjer för Laholms kommun som planen berör:  

• Klimatanpassningsplan (antagen av kommunfullmäktige 2015-02-24) 

• Grönområdesutredning (antagen av kommunfullmäktige 2015-12-15) 

• Gröna värden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand – för folk och fä (MinaNatur, 
2015-03-26) 

• Ytavrinningsplan (DHI, 2013-11-29)  

• Miljöpolicy (antagen av kommunfullmäktige 2018-06-26) 

• Program för integration (antagen av kommunfullmäktige 2017-02-28) 

I planbeskrivningen beskrivs de punkter som berörs i de ovanstående dokumenten. De 
återfinns i sin helhet på www.laholm.se samt på Byggnadsenheten.  

Riksintressen 
Planområdet ingår i områden som är utpekade i följande riksintressen:  

Riksintresse för Friluftsliv (MB 3 kap 6§) 

Området pekas ut som en del i ett större område av riksintresse för friluftsliv. Planområdet 
utgörs av Mellbystrand centrum och omges av befintlig bebyggelse, planområdet är sedan 
tidigare ianspråktaget av bebyggelse och bedöms idag inte utgöra ett primärt område för 
friluftslivet. Inom detaljplanen planeras PARK vilket kommer förbättra tillgången till området 
och öka rekreationsvärdet på platsen.  

Riksintresse för Det rörliga friluftslivet (MB 4 kap 2§) 

Planområdet ligger inom Riksintresse för det rörliga friluftslivet. Enligt bestämmelserna för 
riksintresset ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas vid bedömningen av exploatering. Enligt lag finns inga hinder för utveckling av 
befintliga tätorter eller det lokala näringslivet inom riksintresset, vilket denna plan möjliggör.  

Riksintresse för Högexploaterad kust (MB 4 kap 4§) 

Planområdet är beläget inom Riksintresse för högexploaterad kust. Bestämmelserna innebär 
främst att tillkomsten av fritidsbebyggelse ska begränsas och eftersom planområdet ej 
planeras för fritidshus, utan för utveckling av den befintliga tätorten och det lokala 
näringslivet bedöms detta ej motverka riksintresset. 

Riksintresse för Totalförsvaret (MB 3 kap 9§) 

Planområdet ingår i riksintresset för totalförsvaret, Område med särskilt behov av 
hinderfrihet, eftersom planområdet ligger inom 20 kilometers omkrets från Försvarsmaktens 
väderradar, och beräknas således som influensområde för väderradar. Då planen ej innebär 
etableringar av vindkraft eller byggnader som är över 20 meter höga påverkas inte 
riksintresset av planläggningen.  

Planförslagets påverkan på riksintressena 

Sammanfattningsvis påverkar inte planförslaget riksintressena negativt. Förslaget medför att ett 
idag obebyggt område planläggs för bebyggelse, både för bostäder och verksamheter. 

http://www.laholm.se/
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Planområdet utgör en del av centrum i Mellbystrand som omges av befintlig bebyggelse, därmed 
bedöms det inte utgöra ett primärt område för friluftslivet/det rörliga friluftslivet. Planområdet är 
inte lokaliserat i direkt anslutning till strandområdet eller Hökafältet, som bedöms utgöra 
riksintressets primära område. Parkmark som allmän plats säkerställs, vilket förbättrar 
förutsättningarna för friluftsliv sett till dagens situation. En lekplats kommer göra att fler använder 
de allmänna ytorna och rör sig utomhus.  

Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken år 
1999 med syfte att reglera utsläpp som kan ha skadliga effekter för människor och/eller 
naturen. En miljökvalitetsnorm kan anges som en halt, ett värde eller alternativt med en 
beskrivande text och omfattas av ett tidskrav då normerna ska vara uppfyllda. Idag finns 
miljökvalitetsnormer för vatten, luft, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.  

 

Luft 

Status 

Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i tätorter. Riktvärden 
finns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, kolmonoxid, bensen samt PM 10 (partiklar i 
utomhusluft). Laholms kommun har 2018 låtit genomföra en inledande kartläggning av 
luftkvalitén i kommunen.  

I den inledande kartläggning av luftkvaliteten i Laholms kommun, genomförd av SMHI, 
konstateras att den nedre utvärderingströsklen för partiklar (PM 10) överskrids på 
Ängelholmsvägen, men inte vid exempelvis E6:an och riksväg 24 då områdena är 
välventilerade. 

Kartläggningen konstaterar även att den övre utvärderingströsklen för bens(a)pyren 
överskrids, och att det inte kan uteslutas att även MKN överskrids. Småskalig vedeldning 
bedöms vara den dominerande källan till bens(a)pyren. 

Någon fortsatt utredning har ännu inte genomförts, men planeras i samband med arbetet med 
den nya kommunövergripande översiktsplanen.  

Påverkan 

En utbyggnad av planområdet kan medföra att föroreningar i luften ökar något på grund av 
fler fordonsrörelser i området. Detaljplanen bedöms inte öka risken för småskalig eldning då 
inte enbostadshus planeras. Det aktuella planområdet riskerar inte att överskrida 
miljökvalitetsnormen för luft idag och bedöms inte riskera att överskrida normen ifall planen 
genomförs då den tillkommande trafiken bedöms som tillräckligt låg.   

 

Buller 

Kommuner med mer än 100 000 invånare omfattas av miljökvalitetsnormen för 
omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Normen 
syftar till att eftersträva att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors 
hälsa. Laholms kommun omfattas inte av denna miljökvalitetsnorm.   
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Vatten 

Planområdet berörs av miljökvalitetsnormer 
för grundvatten för Mellbystrand. 
Miljökvalitetsnormerna innebär att 
grundvattnet ska uppnå god kemisk status 
(med undantag från utsläpp i form av nitrat) 
och god kvantitativ status till år 2027. Både 
den kemiska statusen (inklusive nitrat) och 
den kvantitativa statusen klassificerades 
2019-05-09 just som god för Mellbystrands 
grundvattenförekomst.   

Planområdet ligger i direkt anslutning till 
Laholmsbukten som omfattas av 
miljökvalitetsnormer för kustvatten. 
Normerna innebär att havsvattnet ska uppnå 
god ekologisk status och god kemisk 
ytvattenstatus till år 2027. Vattnet 
klassificerades 2017-02-23 ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Det 
som framför allt påverkar vattenförekomsten är föroreningar från reningsverk, enskilda 
avlopp, jordbruk och skogsbruk.  

Planområdets spillvatten kommer att anslutas till Ängstorps avloppsreningsverk i Laholm, 
som har sitt utsläpp i Lagan och till sist i Laholmsbukten. Reningsverkets utsläpp till 
recipienterna (Lagan och Laholmsbukten) styrs och regleras inom ramen för 
avloppsreningsverkets verksamhet. Etablering av ett bostäder bedöms inte på egen hand 
påverka miljökvalitetsnormerna för Laholmsbukten negativt. Det befintliga VA-nätet i 
området bedöms ha kapacitet för att klara av den tillkommande exploateringen. Det ska dock 
understrykas att vattenförsörjningen i kusten tidvis är ansträngd och det finns ett behov att 
ändra på förbrukningsvanor. Fördröjning och rening av dagvatten innan det når ledningsnätet 
och recipienten är en del i att MKN för vatten kan uppnås. Detta ska säkerställas i 
detaljplanen och fördjupas i avsnittet dagvatten. Med begreppet hårdgjord yta avses ytor som 
är asfalterade, stenlagda, belagda med packat grus eller annan beläggning som på ett 
likvärdigt sätt förhindrar infiltration av 
dagvatten. 

Laholmsbukten och grundvattenförekomsten i 
Mellbystrands känslighet är kopplad till den 
befintliga markanvändningen i närområdet. 
Båda vattenförekomsterna är nitratkänsliga på 
grund av den höga andelen jordbruksområden 
och andelen enskilda avlopp i närområdet. Det 
innebär att spridningen av näringsämnen 
(kväve och fosfor) inte bör öka för att 
säkerställa recipienternas status. Den urbana 
markanvändningen i anslutning till 
Laholmsbukten har ökat riskerna för dagvatten 
med höga halter av miljögifter, såsom PAHer, 
metaller (koppar, zink, bly och kadmium) 
vilket gör recipienten känslig för en ökning av Laholmsbuktens områdesutbredning.  

Områdesutbredning för grundvattnet i Mellbystrand. 
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dessa ämnen. Då väg E6 ligger inom grundvattenförekomsten i Mellbystrands 
upptagningsområden finns även risker med den trafik (olyckor, vägsalt mm.) som går genom 
området. 

Känsligheten hos de båda recipienterna innebär att det är viktigt att näringsläckage inte sker 
från de växtytor som anläggs inom planområdet samt att inga enskilda avlopp får anläggas 
inom planområdet eftersom dessa ökar riskerna för ökningen av fosfor. De miljögifter och 
metaller som finns i byggnadsmaterial (såsom koppar- eller zinkplåt och fasadfärger) ska 
undvikas för att säkerställa att halterna av metaller och miljögifter inte ökar. Känsligheten för 
föroreningar från trafik innebär att det är viktigt att dagvatten renas innan det når recipienten.  

Dagvattnets innehåll av föroreningar beroende på markanvändning, nederbörd och årstid 
(Kunskapssammanställning dagvattenkvalitet, Svenskt Vatten Utveckling, 2018). 
Bedömningen av föroreningshalterna utgår från markanvändning och trafikbelastningen. 
Bebyggelsen i sig bedöms inte ge upphov till några större föroreningshalter i dagvattnet ifall 
byggnadsmaterial såsom koppartak och dylikt inte används. De föroreningar som den nya 
byggrätten ger upphov till är sådana som är kopplade till den tillkommande trafiken samt 
parkeringen. Andelen trafik bedöms dock inte vara så pass omfattande att den ger upphov till 
så stora föroreningar att de avsevärt påverkar grundvattenförekomsten eller Laholmsbukten 
negativt. Parkeringen bedöms dock medföra måttliga föroreningshalter och kräver viss rening 
som kan lösas med infiltration och fördröjning.  

Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, dagvattnets 
föroreningsgrad och recipientens känslighet. Det innebär att parkeringen inom kvartersmarken 
behöver medföra viss rening av dagvattnet innan det når recipienten, detta görs genom 
infiltration och fördröjning. Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av 
föroreningarna avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten. Det är viktigt att ifall 
jordmassor ska rena dagvattnet ska de ha en sammansättning som minimerar risken för 
näringsläckage på grund av recipientens känslighet för fosfor och kväve. Ett trögt system för 
dagvattenhanteringen med flera olika infiltrationssystem med renande effekter är att föredra 
och bedöms inte påverka MKN negativt eller förhindra förbättrandet av statusen. För att säkra 
mängden dagvatten kan det även lämpligt att använda dagvattenmagasin. Läs mer om 
föroreningar under föroreningar i dagvatten. 

Planområdets recipienter, Mellbystrands grundvattenförekomst och Laholmsbukten bedöms 
inte riskera att få försämrad status eller motverka de uppsatta miljökvalitetsnormerna utifrån 
de förutsättningar detaljplanen ger.  

Strandskydd 
Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten upp på land. Länsstyrelsen kan välja att 
utöka strandskyddet på särskilda områden till 300 meter. Eftersom området inte har utökat 
strandskydd idag berörs planområdet inte av strandskyddet.  

Miljömål 
Sveriges miljömål består bland annat av 16 miljökvalitetsmål, av dem är det 8 som berör 
planområdet och dess direkta närhet. Hur detaljplanen uppfyller miljökvalitetsmålen beskrivs 
nedan för respektive miljökvalitetsmål. 
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Begränsad klimatpåverkan & Frisk luft 

En förtätning i kollektivtrafiknära läge bedöms vara positiv för en begränsad klimatpåverkan 
och frisk luft. Kan de boende i området välja att åka kollektivt (eller gå och cykla) till jobb, 
skola och fritidsaktiviteter är det möjligt att begränsa utsläppen av fossila bränslen och 
luftföroreningar som varje människa bidrar till. Nybyggnationen kommer dock bidra till 
utsläpp i och med produktionen av nytt byggnadsmaterial samt användningen av maskiner 
som krävs vid byggnationen. Sammantaget bedöms detaljplanen inte påverka miljömålet 
negativt i någon större grad.  

Grundvatten av god kvalitet & Ingen övergödning 

Efterfrågan på vatten påfrestar grundvattnet och övergödning orsakas av allt för höga halter av 
kväve och fosfor i mark eller vatten. Att förtäta i ett område med fungerande VA-system som 
inte kräver att nya enskilda avlopp kommer behöva byggas är positivt för att ingen 
övergödning skall ske och att grundvattnet bibehåller en god kvalitet. Dagvattenhanteringen 
inom planområdet blir viktig för att dessa miljömål ska följas. Näringsrika jordar bör inte 
användas för planteringar i området eftersom de kan utsöndra kväve och fosfor som sprids till 
grundvattnet, sjöar och vattendrag. Sammantaget bedöms inte detaljplanen motverka 
miljömålen.  

Ett rikt odlingslandskap 

Detaljplanen innebär en förtätning av Mellbystrand, vilket innebär att ortens omkringliggande 
jordbruksmark bibehålls och inte exploateras för att kommunen ska kunna förse sina invånare 
med bostäder. Därav kommer miljömålet ett rikt odlingslandskap inte att motverkas.  

Ett rikt växt- och djurliv 

Utmaningarna med ett rikt växt- och djurliv är mark- och vattennyttjande. Landskapen blir 
mer uppdelade av bebyggelse och vägar som försvårar för djur och växter. Eftersom 
detaljplanen innebär en förtätning av befintlig tätort tas inte någon större andel oexploaterad 
mark i anspråk och försvårar inte för ett rikt växt- och djurliv. Mindre delar av tt naturområde 
kommer tas i anspråk för parkering. Området kommer fortsatt vara genomsläppligt med dess 
funktion för växt- och djurlivet kommer att försämras.  

Bara naturlig försurning 

Försurande ämnen släpps idag huvudsakligen ut vid förbränning av fossila bränslen. I 
planområdet kan dessa komma från den tillkommande trafiken. Utsläppen av försurande 
ämnen från planområdet bedöms inte vara i sådan omfattning att miljömålet riskerar att 
motverkas.  

God bebyggd miljö 

Vår bebyggda miljö ska uppfylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer 
och bidra till en hållbar utveckling. En förtätning av Mellbystrand innebär minskat 
ianspråktagande av jordbruksmark, minskad energianvändning och bättre nyttjande av 
befintlig infrastruktur. Detaljplanen säkerställer att kulturhistoriskt viktiga byggnader skyddas 
och att tillkommande bebyggelse tar hänsyn till befintliga värden. Genom ett 
gestaltningsprogram med efterföljande markanvisningstävling med gestaltning som den 
viktigaste faktorn säkerställs det att den tillkommande byggnationen är anpassad för 
Mellbystrand och kommer medföra ett arkitektoniskt mervärde till orten. Närheten till service 
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innebär att fler kan välja att gå eller cykla för att kunna handla mat och andra livsnödvändiga 
produkter. Kollektivtrafik finns utbyggd och möjliggör för en hållbar livsstil för de boende.  

UNDERSÖKNING 
Kommunen ska genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan 
medföra betydande miljöpåverkan (Plan- och Bygglagen (2010:900) 4 kap. § 34 och 
Miljöbalken (1998:808) 6 kap. § 11). Det första steget i miljöbedömningen är att upprätta en 
undersökning/behovsbedömning som är en checklista där planens miljöpåverkan undersöks 
och värderas.  Här uppmärksammas såväl positiv som negativ miljöpåverkan. Om 
undersökningen visar på att planen medför en betydande negativ miljöpåverkan, så ska en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Behovsbedömningen finns tillgänglig på 
samhällsbyggnadskontoret.  

I miljöbedömningen framgår resonemang som även nämns under avsnitten angående 
Miljökvalitetsnormer, Riksintressen, Miljömålen, Kulturmiljö, Geoteknik, Buller, Risk för 
översvämning/skyfallshantering och Teknisk försörjning.  

Ställningstagande 
Planförslaget bedöms inte medföra betydande negativ miljöpåverkan och en 
miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.  

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Natur och Friytor 
Mark, vegetation och djurarter 

Planområdet består av Mellbystrand centrum, vilket består av både natur och redan 
ianspråktagen och exploaterad mark. Det har genomförts en naturvärdesinventering (Laholms 
kommun & MiNA Natur 2021) av de befintliga naturvärdena på plats av kommunens 
planekolog i samarbete med en konsult från MiNA Natur, som tidigare gjort utredningar i 
Laholms kustområde.  

Mellbystrands centrum omges av olika typer av bebyggelse och utgörs av grönområden som 
sträcker sig i nord-sydlig riktning som tillsammans med övrig grönstruktur skapar ett nätverk 
av gröna öar och stråk i Mellbystrand. Inventeringsområdet består av en öppen gräsyta, 
parkering, rester av hedmiljöer och en skogsdunge i söder. 

Vid inventeringen avgränsades fyra naturvärdesobjekt (NO1-4) som på bedömningsgrunderna 
art och biotop har klassats som påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3 (NO1) respektive visst 
naturvärde naturvärdesklass 4 (NO2-4). Området med påtagligt naturvärde, NO1, är en rest av 
en grå dyn. Områdena med visst naturvärde är öppen sandig mark med riklig förekomst av 
fibblor (NO2), ett linjelement med björk och oxel (NO3) samt en skogsdunge som är 
flerskiktad och lövrik med enstaka inslag av värdeelement så som död ved (NO4). 
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Inga naturvärdesobjekt av högre klass, 
skyddsvärda träd eller biotopskyddade element 
noterades inom inventeringsområdet. Flertalet 
naturvårdsarter förekommer dock utanför 
området, speciellt har det gjorts många 
observationer vid kusten men även kustens 
bakland. Fridlysta arter och Skogsstyrelsens 
signalarter har också observerats i anslutning 
till kustområdet. Biotoperna inom 
inventeringsområdet bedöms inte vara av 
avgörande vikt för bevarandet av arterna 
utanför planområdet men kan fungera som 
födokälla, rastplats och refug åt fåglar, insekter 
och andra djur och växter som finns i 
Mellbystrand. 
I naturvärdesinventeringen görs bedömningen 
att områdets bidrag till biologisk mångfald är 
knutet till biotoper med sandiga marker, 
flerskiktad lövskog med inslag av död ved och 
hålträd. Därmed bör dessa finnas i området 
även i framtiden. Nedan följer en beskrivning 
av detaljplaneförslagets påverkan på 
naturvärdesområdena.  

NO1s grå dyner kommer att påverkas vid tillkomsten av parkeringsplatser på området. 
Naturmarken inom NO1 som planeras bebyggas med parkeringsplatser är idag mycket liten, 
drygt 0,2 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. Förlusten av 
naturområdet i ett övergripande perspektiv kan därför ses som rimligt i hänsyn till den 
samhällsnytta som etableringen av ett nytt centrum, med behov av parkeringsplatser det ger. 
Vid projekteringen av parkeringsplatserna ska de påtagliga naturvärdena tas hänsyn till för att 
minska påverkan på naturområdet. I en tidig skiss som kommunen tagit fram för nya allmänna 
parkeringsplatser tillåts dynen att vara kvar. En planbestämmelse reglerar att ytan inte ska 
hårdgöras till mer än 60%.  Att ta bort bergtallen från området hade exempelvis gynnat 
naturtypen. 

NO2, med dess värde av träd med håligheter, grova björkar samt blommande oxel kommer att 
försvinna vid exploatering av området. Detaljplanen innehåller inga skydd för specifika träd, men 
vid planering av området bedöms det som positivt ifall några av hålträden kan behållas.  
 
NO3s enstaka biotopkvaliteter med sandmiljön med fibblor och rikt födounderlag av pollen kan 
utvecklas och förbättras i den tillkommande parken. Parken ska utvecklas med utgångspunkt i den 
naturliga floran i området och växtlighet tillsammans med en hållbar dagvattenhantering. Det är 
möjligt att förstärka kvaliteterna genom att skapa sandblottor.  
 
NO4 är ett skogsdungeområde med inslag av död ved och träd/stubbar med ihåligheter. 
Naturvärdena i området kan höjas ytterligare genom att skapa mer död ved. Invasiva arter 
förekommer på området. Planförslaget innebär att området bibehålls i stort. Det största värdet 
ligger i att det finns få liknande områden kvar i Mellbystrand och området är en del av ett 
större sammanhang av grönstruktur i Mellbystrand.  

Karta från naturvärdesinventeringen 
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Park 

Detaljplanen möjliggör för ett långsträckt parkområde i västra delen av planområdet. Parken 
har flera funktioner i detta utvecklingsprojekt. Parken ska hantera flöden av dagvatten på ett 
platseffektivt sätt. Vid skyfall ska lågpunkter i parken kunna översvämmas. Utöver 
vattenperspektivet ska Mellbystrands behov att öka förutsättningar för biologisk mångfald 
gynnas av parkens utformning. Naturligt förekommande flora och fauna ska stärkas. Parken 
ska också ge värden för människorna som bor och besöker området. Skapa möjligheter för 
flera åldrar att mötas, leka och vara.  

För att tydliggöra intentionerna med parken (och all övrig allmän plats) har en tidig skiss med 
tillhörande beskrivning tagits fram som visar tilltänkt utformning. I parken går en 
vandringstig genom ett dynlandskap med höjdskillnader och en naturlig vegetation med en 
blandning av löv- och barrträd med växter så som havtorn, strandråg och sandnejlika. Vid 
östra sidan av den genomgångande stigen finns det möjlighet till en mer äventyrlig tur över 
stocktrappor, stenar, klättersnören och plank. Låga delar fördröjer dagvatten, skapar en 
varierande vegetation och en utmanande framkomlighet. Parken är en lekmiljö med 
överlappningar mellan olika funktioner för barn, djur och växter som bidrar till en ekologisk 
komplexitet och gynnar barnens lärande och lekvärde. Här finns plats för både fartfylld lek 
och små krypin mellan buskar och träd. En lekplats för alla. Där finns även promenadstråk 
och sittplatser som passar för äldre. I gränsen mellan parken och torget planeras en 
servicebyggnad som med sin placering möjliggör en tydlig entré mellan torget och parken.   

För att kunna möjliggöra för dessa funktioner inom parken tillåter detaljplaneförslaget 
byggnation på parkområdet. Servicebyggnaden ska kunna innehålla toaletter, förråd, kiosk, 
transformatorstation och liknande funktioner som bedöms utgöra ett allmännyttigt behov. För 
att stärka besöksnäringsperspektivet ska tillfälliga etableringar möjliggöras med 
inkopplingspunkter för vatten, avlopp och el i parken. Utöver detta ska även allmänna 
parkeringsplatser inrymmas inom parkområdet. Marken för parkeringsplatserna ska inte 
kunna helt hårdgöras. Se mer under avsnittet dagvatten.  

 

Bilder från naturvärdesobjekten i Mellbystrands centrum, NO1, NO2, NO3 och NO4. 



 21 

 

Torg 

I planområdets norra del planläggs för ett torg. Torget ska fungera som en länk mellan den 
nya centrumbebyggelsen med park till Strandhotellet. Entréer från den nya bebyggelsen ska 
finnas mot torget. Nya mötesplatser möjliggörs med olika typer av sittplatser och solskydd. 
Centrumverksamheten med eventuella restauranger i intilliggande bebyggelse kommer kunna 
nyttja torget till sina uteserveringar. Viss parkering för rörelsehindrade kommer möjliggöras 
på torget.  

Torget ska gestaltas kreativt och mångsidigt med möjlighet till olika former av möten och lek. 
För att stärka besöksnäringsperspektivet ska tillfälliga etableringar möjliggöras med 
inkopplingspunkter för vatten, avlopp och el på torget. Det kommer innebära att torget 
kommer kunna användas av fler och till olika typer av arrangemang.  

För att tydliggöra intentionerna med det norra torget (och all övrig allmän plats) har en tidig 
skiss med tillhörande beskrivning tagits fram som visar tilltänkt utformning. På torget fångas 
höjdskillnader mellan byggnader och vägen upp med trappsteg och sittkanter. Sittplatserna är 
många för att människor ska kunna stanna upp och mötas. Torget är en vistelseplats mellan 
planteringar och träd som gynnar klimatet. Växtligheten skapar temperaturreglerande 
funktioner och delar av Torget skuggas för att barn och äldre ska kunna vistas på platsen 
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under varma dagar. Ett konstverk i mitten ska locka till vattenlek och i västra delen vid 
toaletten är en mer uppstyrd lekplats planerad. Torget blir således en vistelseplats både för 
barn och äldre.  

I söder kommer ett torg kunna möjliggöras inom kvartersmarken, vilket säkerställs med 
korsmark i plankartan. I det vinnande förslaget i den föregående markanvisningstävlingen, 
Strandparken, presenteras ett mindre torg i söder som möter Lundströmsbodar och möjliggör 
för uteservering i ett söderläge.  

 
 

 

Lek och rekreation 

En del av planområdet har en tillfällig användning som aktivitetsyta under den tid att 
detaljplanen tas fram. Detta för att området inte ska stå oanvänt och att människor vet att 
området ska förknippas med lek och rekreation redan innan den nya parken står klar.  

Lek och rekreationsmöjligheter beskrivs i gestaltningsprogrammet för Mellbystrand centrum 
(KS 2021-01-16 §8). Lekplatsen framhävs främst i parken, men att lokalisera den på torget är 

Förslag på utformning av Torget mittemot Strandhotellet. Illustration: FOJAB Arkitekter 

 

Förslag på utformning av södra torget inom kvartersmarken. Illustration: FOJAB Arkitekter 
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också möjligt. Gestaltningsprogrammet framhåller att parken ska vara tillgänglig för alla, med 
plats för såväl vila, som möten, aktivitet och lek för både stora och små sällskap. Detta 
framgår i den skiss som finns framtagen för de allmänna platserna.  

I detaljplanen säkerställs en lekplats i området för PARK, men användningen lekplats ingår 
även i TORG och en lekplats kan således även möjliggöras där.  

 

Konst i det offentliga rummet 

Ett exempel på god utformning som framhävs i gestaltningsprogrammet är att konst och 
lekplatser sammanvävs och objekt kan fungera som en identitetsskapande skulptur och 
samtidigt användas som en klassisk lekplats. En välhållen och estetiskt tilltalande miljö 
skickar signalen till barn att deras lekar och aktiviteter är viktiga och får ta plats i det 
offentliga rummet. Den skiss som är framtagen för de allmänna platserna visar ett område där 
konst och vattenlek kan placeras.  

 

Geotekniska förhållanden 

Sweco (2017-06-16) har genomfört en översiktlig geoteknisk utredning för Mellbystrands 
centrum. Enligt utförd undersökning består jorden på området överst av sandig mulljord och 
mullhaltig sand som underlagras av sand. Under sanden följer ett lager av siltig lera med 
sandskikt som mot djupet övergår till en siltig lera. Den naturligt lagrade sandjorden har en 
lagringstäthet som är medelfast till mycket fast och bedöms ej som sättningsbenägen för 
planerad bebyggelse (Sweco, 2017:7). Jorddjupet inom planområdet är mellan 20–30 meter 
och 30–50 meter innan jorden övergår till berg (SGU:s kartvisare, 2019-09-26).  

Våren 2017 låg grundvattennivån ytligt i området, mellan 0,7 och 1,5 m under markytan 
(Sweco, 2017:7). Mätningar har även genomförts tidigare, under vintern 2013 och då låg 
grundvattennivåerna mellan 0,88 och 0,89 meter under markytan (WSP, 2014:11). Dessa två 
studier pekar på att möjligheterna till lokalt omhändertagande av dagvatten genom 
direktinfiltration är begränsat.  

Från den översiktliga geotekniska utredningen från 2017, bedöms området generellt ha goda 
förutsättningar för planerad bebyggelse av flerbostadshus i flera våningar. Den naturligt 
lagrade sandjorden har en lagringstäthet som är medelfast till mycket fast och bedöms ej som 
sättningsbenägen. Underliggande lera är överkonsoliderad med mer än 100 kPa (varje våning 
går att beräkna med ett tryck på 10 kPa) och är ej sättningskänslig för nu planerad bebyggelse.  
Baserat på denna översiktliga geotekniska undersökning bedöms dessutom grundläggning av 
byggnader och anläggningar kunna utföras utan någon form av grundförstärkning på 
konventionellt sätt med platta på mark eller grundsulor (Sweco, 2017:7). 

 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom eller i anslutning till planområdet. Marknivå är 
belägen cirka 5 meter över havet i området, vilket innebär att platsen i ett historiskt perspektiv 
under lång tid legat under vatten. Skulle fornlämningar påträffas ska eventuella markarbeten 
så som schaktning med mera omedelbart avbrytas och länsstyrelsen ska kontaktas. 
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Bebyggelseområden      
Befintlig bebyggelse 

Planområdet består av flera befintliga byggnader i olika storlekar, färg och stil. Variationen på 
bebyggelsen visar på Mellbystrands varierande bebyggelsekaraktär. Bebyggelsen med 
kulturhistoriskt värde (3, 4 och 6) beskrivs mer utförligt under Kulturmiljö och gestaltning.  

 

 

 

 

 

Av de befintliga byggnaderna är nr. 5, 8, 9 och 13 tänkta att rivas för att göra plats för ny 
bebyggelse. Byggnad 5 är ett annex till Hallandsgården med vit träfasad och sadeltak samt ett 
utskjutande mittenparti. Byggnaden består av äldre kontorslokaler från IKEA och uppfördes 
på platsen 1983. Byggnaden har inget utmärkande arkitektoniskt eller kulturellt värde. 

Byggnaderna 8 och 9, en enkel, röd träbyggnad med två blå dörrar, utan fönster som idag 
används som förrådsbyggnad samt en enkel vit toalettbyggnad med två dörrar, utan fönster, är 
lokaliserade där ny bostadsbebyggelse är tilltänkt. Dessa har inget större värde och kommer 
att rivas. 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 9 10 

11 12 13 

7 
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Byggnad 13 är en avlång gul tegelbyggnad med gavlar som kombinerar tegel med mörk 
träpanel med ett klassiskt sadeltak. Byggnaden är placerad med långsidan längs med 
Kustvägen. Byggnaden har inget utmärkande arkitektoniskt eller kulturellt värde.  

 

Planerad bebyggelse 

Den nya bebyggelsen behöver framgå som ett positivt tillägg i den befintliga miljön. Våra 
kulturmiljöer knyter ihop det som varit, ortens historia med det som komma skall. De ger en 
historisk förankring med en god helhetsverkan. Det finns värdefulla miljöer inom 
planområdet som ger vägledning för hur den tillkommande bebyggelsen ska utformas. På så 
sätt genomförs en förvaltning av befintliga kulturmiljövärden och en medveten förändring. 
Nya tillskott i bebyggelsemiljön kommer ge möjlighet för skapandet av nya nutida 
kulturmiljöer.  

Eftersom en markanvisningstävling har genomförts och en vinnare är utsedd är det möjligt att 
visa mer exakt vad som kommer att uppföras på platsen om detaljplanen vinner laga kraft. 
Med hjälp av avtal har utformningen av den tillkommande bebyggelsen knutits till de 
illustrationer som finns från det vinnande förslaget, Strandparken, ritat av FOJAB arkitekter.  

Sedan finns det områden i detaljplanen som inte har varit en del av tävlingen och där det finns 
illustrationer till varje projekt som presenterar tilltänkt bebyggelse. En del av fastigheterna har 
befintlig byggnation, men har kvar byggrätt för att göra mindre expansioner. För exempelvis 
bebyggelse 7 på föregående bildsamling kan ett miljöhus möjliggöras med den kvarvarande 
byggrätten.  

 

Strandparken - Bostäder och centrumverksamhet 

Den tillkommande bebyggelsen i centrum tar utgångspunkt i Mellbystrands kvaliteter, med 
flerbostadshushus i varierande färgskala, med inspiration från olika tidsepoker, volymer och 
med en kustbys småskaliga karaktär. Mellanrummen mellan de tillkommande byggnaderna 
skapar visuella och fysiska kopplingar mellan Kustvägen och parken. Kvarteret är väl 
sammanhållet, men tillåter med hjälp av sin uppbrutna karaktär och byggnadsvolymernas 
förskjutningar en rik variation med platsbildningar. En planbestämmelse reglerar att entréer 
till den nya bebyggelsen ska finnas mot gata och torg för att stärka områdets koppling till 
omgivningen. Med hjälp av 0,5 meter prickmark mot gata och torg kommer fasaderna för de 
tillkommande byggnaderna ligga i linje med gatan men också kunna skötas utan att inkräkta 
på allmän plats. Balkonger kan fortfarande uppföras så länge balkongens underkant är över 
3,0 meter från marken. I bottenplan kan både centrum och bostäder finnas, medan övriga plan 
är till för bostäder.  
 
Kvarteret i centrum består av åtta flerbostadshus som varierar mellan cirka 1,5 – 3,5 våningar 
med tillhörande komplementbyggnader med en maximal nockhöjd på 4,5 meter. De åtta 
husen består av fyra olika typhus (se illustration på sida 26), gatuhuset (som kan utföras i både 
2,5 och 3,5 våningar), surfhuset, studiohuset och radhuset. Typhusen har alla olika karaktär 
som skapar en variation i området och skapar bostäder med olika stora lägenheter (1–4 rum 
och kök) som passar för en bredare målgrupp. Nockhöjderna är tilltagna så att de möjliggör 
byggnation med hållbara bjälklag, så kallade hybrid bjälklag eller bjälklag i KL-trä för att 
kunna frångå klassiska, men mindre hållbara betongbjälklag. Trä är det dominerande 
fasadmaterialet i Mellbystrand och trä är enligt tradition det fasadmaterial som passar bäst in i 
kulturlandskapet. Trä eller trä i kombination med andra material, såsom puts är viktigt att 
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bibehålla i Mellbystrand. Trä ska därför fortsatt vara det mest framträdande fasadmaterialet, 
vilket säkerställs med en utformningsbestämmelse.  
 
Den genomtänkta strukturen och gestaltningen knyter an till Mellbystrand och gör att 
bebyggelsen kommer passa in i ett längre tidsperspektiv, jämfört med något som är helt 
främmande till platsen som lätt kan bli ”omodernt”. Det breda användningsområdet med 
bostad och centrumverksamhet tillsammans med utformningen av bebyggelsen gör att 
bebyggelsen kommer kunna vara användbar ifall behoven i Mellbystrand förändras över tid. 
På så sätt är bebyggelsen anpassad för att kunna stå på platsen under en lägre tid och på så sätt 
vara mer hållbar. 

 
Mängden byggbar mark regleras med e-bestämmelser, baserat på områdets storlek och 
förutsättningar. Detaljplanen möjliggör mellan 200 och 700 kvadratmeter (kvm) 
byggnadsarea för den tillkommande bebyggelsen. Sammanlagt med nockhöjderna, som 
kommer innebära att bebyggelsen byggs i cirka 1,5–3,5 våningar, möjliggörs cirka 6000 kvm 
BTA (bruttoarea).  
 
Komplementbebyggelsen regleras med en utpekad lokalisering på fastigheten på innergården 
mot parken, en exploateringsgrad på 450 kvm och en planbestämmelse som reglerar att varje 
enskild komplementbyggnad får vara maximalt 85 kvm. Det möjliggör för minst 5 
komplementbyggnader. Blir komplementbyggnaderna cirka 28 kvm möjliggörs 16 enheter, 
vilket förslaget Strandparken presenterar i sin skiss. Dessa enheter kommer då kunna samlas 
tre och tre vid behov.  
 
Takvinklarna på den nya byggnationens huvudsakliga takkonstruktion är generellt mellan 40–
45 grader för att ge området en specifik karaktär. Bebyggelsen kommer att varieras 
höjdmässigt inom området och regleras med olika nockhöjder i olika sektioner av området i 
enlighet med Strandparken-förslaget. Eftersom byggnaderna kommer lokaliseras mindre än 6 
meter från allmän plats (gata) räknas byggnadernas nockhöjder från den allmänna platsens 

Situationsplan som tydligt visar bebyggelsens struktur med mindre enheter som skapar ett kvarter.   
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medelmarknivå. Detta innebär att byggnadernas höjder kommer beräknas från Kustvägens 
nivåer. Hustypernas utformning, våningsantal och nockhöjd framgår på nästkommande sidor.  
 
Den nya bebyggelsens grundkonstruktion under nivån +4,5 meter över RH2000 ska vara 
vattentålig för att inte påverkas negativt av det ytliga grundvattnet. Då större delen av den 
tillkommande bebyggelsen inom det specifika området kommer att beräkna markens 
medelnivå från kustvägen används inte planbestämmelsen gällande källarförbud på hela 
Strandparken. Detta för att kunna möjliggöra parkeringsplatser samt källarrum med 
teknikrum/förråd. I stället kommer bebyggelsens skyddas med vattentålig grundkonstruktion 
och blir därmed lämplig.  
 

TYPHUS UNGEFÄRLIGT 
VÅNINGSANTAL 

NOCKHÖJD FRÅN 
GATUNIVÅ  

Gatuhuset 3,5  15,0 m  
Gatuhuset  2,5  14,0 m  
Radhuset  1,5   9,5 m  
Studiohuset  3  14,0 m  
Surfhuset  2  13,5 m  

 

 

 

 

T.v. Utblick från Strandhotellet mot den tillkommande bebyggelsen. T.h. Utblick från parken 

Fasader från olika perspektiv. 
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STUDIOHUSET 

SURFHUSET 

RADHUSET 

Tilltänkt bebyggelse i området med övergripande planlösningar av lägenheterna.  
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Nya bostäder och verksamheter intill Lundströmsbodar – Åmot 1:61 

Fastigheten där Lundströmsbodar är lokaliserad får en utökad byggrätt för att kunna utveckla 
ny bebyggelse inom fastigheten. Det nya användningsområdet innebär att befintlig bebyggelse 
blir planenlig och förenklar fastighetsregleringen av befintlig byggnation. Det innebär att 
kvartersmarken utökas i väster.  

Den nuvarande detaljplanen tillåter två våningar, men den befintliga byggnationen är i en 
våning. Planförslaget möjliggör ny bebyggelse i form av flerbostadshus, radhus och/eller 
centrumverksamhet på området. Sammanlagt kommer den befintliga och den tillkommande 
bebyggelsen ha en maximal byggnadsarea på 1150 kvm. Av dessa får maximalt 200 kvm vara 
komplementbyggnader med en nockhöjd på 4,5 meter. Byggnaden får vara maximalt 12,0 
meter i nockhöjd, vilket möjliggör 3 våningar där bottenvåningen kan vara förhöjd för att 
inrymma lokaler. För att fastigheten inte ska delas finns en planbestämmelse gällande minsta 
fastighetsstorlek på 2500 kvadratmeter. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med 
omgivande bebyggelse och ska därför ha en takvinkel på minst 14 grader.  

Byggrätten begränsas för att fastigheten ska kunna ge utrymme för och ta hand delar av sitt 
dagvatten inom egen fastighet. Med hänsyn till det ytliga grundvattnet i kusten finns det en 
planbestämmelse som reglerar att källare ej får finnas.  

Den nya bebyggelsens grundkonstruktion under nivån +4,5 meter över RH2000 ska vara 
vattentålig för att inte påverkas negativt av det ytliga grundvattnet samt att säkra bebyggelsen 
inom detaljplanen mot framtida klimatförändringar.  
 

Bilder från 3d-modell för Strandparken. Här synliggörs relationen till omgivande bebyggelse.  
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Illustrationer över tillkommande byggnation på fastigheten Åmot 
  

Bilder från 3d-modellen. Här syns relationen till omgivande bebyggelse.  
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Mellbystrands livs – Västra Mellby 2:139 

Byggnaden på fastigheten Mellby 2:139, som 
huserat Mellbystrands livs, är en långsmal 
tegelbyggnad i 1,5 våning. Den byggnaden är 
tänkt att rivas för att ge plats åt ny byggnation 
på området.  

Användningsområdet föreslås utökas cirka 8 
meter mot väster (jämfört med gällande 
detaljplan) för att möjliggöra ett tillskott på fler 
bostäder och möjlighet att utveckla 
centrumverksamhet samtidigt som det 
sammanhängande grönstråket i Mellbystrand 
bibehålls.  

Planförslaget möjliggör för flerbostadshus, radhus och/eller centrumverksamhet med en total 
byggnadsarea på maximalt 650 kvm. Av dessa får maximalt 150 kvm vara 
komplementbyggnader med en nockhöjd på 4,5 meter. Byggnaden får maximalt vara 12,0 
meter i nockhöjd, vilket möjliggör 3 våningar med en förhöjd bottenvåning anpassad för 
centrumverksamhet. Fastigheten får vara som minst 1500 kvadratmeter för att bibehålla 
fastigheten som en fastighet. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med omgivande 
bebyggelse och ska därför ha en takvinkel på minst 14 grader. 

Ny bebyggelsen ska vara källarlös och bebyggelsens grundkonstruktion under nivån +4,5 
meter över RH2000 ska vara vattentålig för att inte påverkas negativt av det ytliga 
grundvattnet samt att säkra bebyggelsen inom detaljplanen mot framtida klimatförändringar.  
 
Byggrätten begränsas för att fastigheten ska kunna ge utrymme för och ta hand delar av sitt 
dagvatten inom egen fastighet. Med hänsyn till det ytliga grundvattnet i kusten finns det en 
planbestämmelse som reglerar att källare ej får finnas.  

 Illustrationer över tilltänkt bebyggelse och dess omgivning 
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Hallandsgården 

Hallandsgårdens huvudbyggnad, med ett högt kulturhistoriskt värde, kommer att bibehållas 
och säkerställas med flertalet planbestämmelser. Den byggrätt som möjliggörs för området 
där Hallandsgården är lokaliserad, 700 kvm, säkerställer Hallandsgårdens utbredning (cirka 
620 kvm) samt ger möjlighet att tillskapa gemensamhetsbyggnad/er för verksamhetens 
besökare. Det kommer kunna utveckla verksamheten, vilket ses som positivt för Mellbystrand 
i stort. Det är av stor vikt att denna nya bebyggelse samspelar med Hallandsgårdens och 
Mellbystrands arkitektur och miljö för att skapa en helhet.   

Den andra byggnaden som står på samma fastighet som Hallandsgården kommer kunna rivas 
och ersättas med en ny byggnad. Den nya byggrätten, 425 kvm, som möjliggörs gäller både 
bostad och övernattningsverksamhet. Detta för att de som driver verksamheten ska kunna bo i 
anslutning till sin verksamhet. Det kommer vara möjligt att omstrukturera byggnationen och 
bygga en gemensam lokal för Hallandsgårdens verksamhet på en del av marken där 
byggnaden ska rivas. Nockhöjden på bebyggelsen blir maximalt 8,0 meter. Vilket innebär att 
2 våningar kan byggas, vilket även gällande detaljplan tillåter. Takvinkeln ska vara minst 14 
grader för huvudbyggnad, takkupor, frontespiser och altaner är undantagna. Med hjälp av 
takvinkelbestämmelsen kommer ny byggnation kunna harmonisera med omgivande 
bebyggelse.  
 

Servicebyggnad(er) på allmän plats 

En allmän plats är ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. 
Användningen park innefattar alla typer av parker och grönområden som helt eller delvis är 
anlagda. En park är inte avsedd för bebyggelse, men komplement som behövs för platsens 
skötsel och bruk ingår i användningen. Som komplement räknas bland annat 
förvaringsmöjligheter kopplat till parkens service- och skötselbehov, gång- och cykelvägar, 
planteringar, mindre lekplatser, mindre ytor för idrott, scener, kiosker, toaletter med mera. 
Användningen torg medger att platsen används för torg med tillhörande verksamheter som till 
exempel torghandel, kollektivtrafik eller serveringar. Även komplement som behövs för 
torgets funktion ingår, som kiosker, hållplatsskydd, parkeringsplatser eller toaletter. Dessa 
komplement ingår i användningen oavsett om de redovisas som egenskapsbestämmelser eller 
inte. 

I området där torget slutar och parken börjar planeras en servicebyggnad som kan innehålla 
toaletter och annan nödvändig service för att området ska fungera. I den byggnaden ska även 
transformatorstation inrymmas. Genom att lokalisera transformatorstationen i en byggnad 
behöver den inte ta en direkt synlig plats i parkområdet, vilket ger en bättre 

3d-modell över tilltänkt bebyggelse och dess omgivning.  
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helhetsgestaltning. Med hänsyn till brandsäkerhet kan transformatorstationen även uppföras 
separat med gemensam passage/tak som stärker sambandet. För att uppnå syftet med tydlighet 
finns det en planbestämmelse som reglerar servicebyggnad eller servicebyggnader i parken. 
Bebyggelsen får maximalt vara 100 kvm med 5,0 meter i nockhöjd. I materialet som FOJAB 
arkitekter tagits fram finns ett exempel på utformning av en sådan byggnad.  

 

Stads- och landskapsbild 

Stadsbilden i Mellbystrand består av bebyggelse som har tillkommit successivt under åren 
utan något specifikt sammanhängande arkitektoniskt uttryck. Byggnadernas fasader, tak och 
utformning är av varierande karaktär och kulörer. Volymerna går från mindre dynstugor och 
villor till större byggnader såsom Strandhotellet och det senaste tillskottet med flerbostadshus 
i tre våningar. 

Den nya bebyggelsen i Mellbystrands centrum ska tolkas med utgångspunkt i platsens värden 
och kvaliteter. Med den utgångspunkten kan bedömningen av den nya bebyggelsens påverkan 
och anpassning till området göras. Tillkomsthistorien och utvecklingsfaserna av bebyggelsen 
är betydelsefull för den framtida utvecklingen av Mellbystrand. Det är också viktigt att blicka 
framåt och se vilka ideal som i framtiden ska kunna karaktärisera samhället. En ny årsring kan 
öka platsens sammanlagda värden och kvaliteter. Lokala traditioner ska beaktas och kunna 
föras vidare, men, kravet på anpassning ska inte leda till att nytillkommande byggnader 
kommer att sakna eget värde och uttryck. Den yttre utformningen blir alltid en avvägning 
mellan anpassning, tekniska förutsättningar, rådande stilideal samt arkitektens vision.  

En anpassning till en plats kan ske på olika sätt, i ett område med byggnader av hög kvalitet 
från skilda tider kan anpassningen ligga i valet av arkitektonisk kvalitet och kvaliteten i 
detaljutförandet utan att tillföra likheter. Detaljplanen har i detta fall anpassats till 
Mellbystrands sammanhang. Det gäller placering, siktlinjer, takutformning, kulörsättning 
medan del av formspråket i den tillkommande bebyggelsen skiljer sig från det befintliga.  

Detaljplanen har anpassats till befintlig bebyggelsestruktur genom den föreslagna 
byggnadernas placering i landskapet. Ett torg, som hålls fri från bebyggelse, tillskapas framför 
Strandhotellet för att bibehålla siktlinjer ner mot havet. Öppenheten stärks med hjälp av den 
tillkommande bebyggelsens placering som vinklas mot och ramar in torget. Den övergripande 
strukturen innebär tillskapandet av flera mindre kvarter som bryter upp volymerna i ett sätt att 
efterlikna Mellbystrands friliggande hus. Byggnaderna placeras med mellanrum som skapar 
visuella och fysiska kopplingar mellan Kustvägen och den allmänna platsen och gör det mer 
småskaligt än andra typiska flerbostadshus med längre fasader. Husens gavelspetsar, som 
vänds mot gatan, associerar med sin placering till traditionella kuststugor och Mellbystrands 
egna dynstugor.  

FOJAB Arkitekters utformning på servicebyggnaden längst till höger i bild. Från förslaget Strandparken.  
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Variationen av höjder på bebyggelsen ger även den ett mer småskaligt intryck, som 
tillsammans med bebyggelsens detaljrikedom med arkitektoniska element som burspråk, 
frontespiser med mera används för att bryta ner större byggnadsvolymer. Omgivningens och 
förslagets taklandskapet utgör en viktig komponent i samspelet mellan de olika byggnaderna. 
Platta tak är i Mellbystrands sammanhang svårare att samspela med, sett till omgivande 
bebyggelse. Detaljplaneförslaget reglerar takvinkel för området för att säkerställa detta 
samspel och tillskapa mer traditionella sadeltak, medan variationen hur bebyggelsen är 
placerad ger en mer levande gatubild tillsammans med höjdskillnaderna på byggnaderna.  

Av detaljplanen framgår även fasadbestämmelser, som innebär att tillkommande bebyggelse 
ska ha fasader som utgörs av trä eller trä i kombination med annat material. Regleringen är 
en anpassning till stadsbilden och kringliggande bebyggelse eftersom träfasader återfinns 
generellt i hög grad i Mellbystrand, i varierande kulörer.  

Bebyggelsen i Mellbystrand har historiskt sett skiftande fasadkulörer. Traditionellt har 
bebyggelsen färgsatts beroende på var i kustområdet de är lokaliserade. Nära stranden är 
husen ljusa, medan längre från stranden ofta är laserade i naturfärger, grått, grönt och brunt. 
Fasaderna är tillstörsta del klädd i träpanel i nyanser av faluröd, brun, grå eller vit. Det är 
därför möjligt att i den tillkommande bebyggelsen använda sig av varierande färger på 
bebyggelsen. Pastellkulörerna som presenteras på den norra bebyggelsen associerar till 
kulörsättningen på Strandhotellet.  

Förslaget med platsbildningar mot gatan, torgytor i både norr och söder skapar tydliga entréer 
in till Mellbystrands centrum och knyter ihop centrum med både Lundströms bodar, gamla 
Mellbystrands Livs och Strandhotellet. Centrumverksamhet med entréer mot gata och torg 
skapar trygghet och en levande miljö för både gående och cyklister som rör sig i området. De 
mindre komplementbyggnaderna på innergården fungerar väl som en gräns mot allmänna ytor 
och ramar in innergårdarna, samtidigt som deras arkitektur är en återkoppling till dynstugorna 
i sanddynorna.  

 

Solstudie 

En solstudie har tagits fram för planområdet, för de centrala delarna av planområdet där ny 
bebyggelse föreslås. I denna studeras den nya bebyggelsens skuggeffekter av den befintliga 
bebyggelsen. Nedan görs en sammanfattning av resultatet av solstudien, studien finns 
tillgänglig i sin helhet som en bilaga till detaljplanehandlingarna. 

Solstudien visar att den föreslagna byggnationen tidvis skuggar mindre delar av fastigheterna 
Åmot 1:24, Åmot 1:25, Åmot 1:112, Åmot 1:40, Åmot 1:113 och Västra Mellby 2:10, direkt 
öster om planområdet, på andra sidan Kustvägen. Solstudien visar att den tillkommande 
byggnationen under sommarhalvåret (april – augusti) inte riskerar att medföra några 
skuggeffekter för fastigheterna förrän efter kl. 16. Den tiden som den nya bebyggelsen 
skuggar fastigheterna är det att endast delar av fastigheten som påverkas.  

Den minskade andelen soltimmar under året som planförslaget innebär för den befintliga 
bebyggelsen bedöms som ytterst begränsad och detaljplanen bedöms därmed inte medföra 
några påtagliga olägenheter för närliggande fastigheter.  
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Utrymningsmöjligheter 

Närmsta brandstation ligger inom 10 minuter från planområdet. Planlagd bebyggelse 
uppfyller de höjder som krävs för att räddningstjänsten ska kunna använda sig av antingen 
stegutrustning eller ett höjdfordon om en olycka inträffar. Mer information angående 
räddningstjänstens insatsmöjligheter hittar ni under länken Räddningstjänstens 
insatsmöjligheter - Laholm med sökväg: https://www.laholm.se/om-kommunen/trygg-och-
saker/brandskydd/raddningstjanstens-insatsmojligheter/  

 

Arbetsplatser 

Tillkommande centrumverksamhet gör det möjligt för företag och det lokala näringslivet att 
utvecklas i Mellbystrand, vilket kan leda till fler arbetstillfällen. Mellbystrands läge intill väg 
E6 innebär att orten har ett strategiskt läge för dem som pendlar till grannkommunerna i norr 
och söder, vilket öppnar upp för en större arbetsmarknad för de boende inom planområdet. 
  

Skola och förskola 

I Mellbystrand finns två förskolor och en grundskola för barn upp till sjätte klass. 
Grundskolan (Mellbystrandsskolan) och Junibackens förskola ligger cirka två kilometer 
sydöst om aktuellt planområde. Det finns även fristående förskola cirka en kilometer norr om 
planområdet, precis intill naturreservatet Hökafältet.  

 

Offentlig och kommersiell service 

Kommersiell service i form av livsmedelsbutik, klädesbutiker, apotek och detaljhandel finns 
på Mellby Center, cirka 1,5 kilometer sydöst om planområdet. Restaurang Lundströms bodar 
ligger i korsningen till kustvägen, inom från planområdet. Där finns även en frisörsalong och 

              20 maj kl.16  20 juni kl.16              20 september kl.16 

https://www.laholm.se/om-kommunen/trygg-och-saker/brandskydd/raddningstjanstens-insatsmojligheter/
https://www.laholm.se/om-kommunen/trygg-och-saker/brandskydd/raddningstjanstens-insatsmojligheter/
https://www.laholm.se/om-kommunen/trygg-och-saker/brandskydd/raddningstjanstens-insatsmojligheter/
https://www.laholm.se/om-kommunen/trygg-och-saker/brandskydd/raddningstjanstens-insatsmojligheter/
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skönhetsklinik. I direkt anslutning till Lundströms bodar ligger före detta Mellbystrands livs, 
som är tänkt att rivas men är planenligt.  

Med möjlighet till centrumverksamheter i bottenplan kan planförslaget som mest innebära ca 
2000 kvm centrumverksamheter. I begreppet centrumverksamheter ingår handel, gym, 
service, samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå. 
Dessa kan bli ett tillskott till Mellbystrands centrum och den service som finns att tillgå i 
tätortens centrum.  

 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten är god då området är relativt plant, vilket erbjuder goda möjligheter för 
personer med nedsatt rörlighet att nå service och kollektivtrafiknoder inom området.  

Planförslaget bedöms kunna medföra ökad social och fysisk tillgänglighet. Ställningstagandet 
görs då planförslaget möjliggör ett område, med befintligt goda kommunikationer. Närmsta 
busshållplats ligger inom planområdet, intill Strandhotellet. Tågstationen i Laholm finns inom 
4,3 kilometers avstånd och det är 11,0 kilometer till Båstads tågstation samt närheten till 
E6:an. Social tillgänglighet kan uppnås med tillgången till ett stimulerande grönområde. Den 
varierande bebyggelsen kan bidra till att öka mångfalden till Mellbystrand. Människor av 
olika åldrar ska kunna bosätta sig i området.   

Planförslaget bedöms medverka till positiv påverkan för möjligheterna till att flytta till 
och/eller att stanna kvar i Laholms kommun då planförslaget möjliggör för nya typer av 
bebyggelse i Mellbystrand.  

 

Kulturmiljö och gestaltning 

I kusten och Mellbystrand finns inga tydliga årsringar som visar samhällets utveckling då den 
tidiga 1900-tals bebyggelsen som speglar badsamhällets framväxt var sporadisk längs hela 
kusten med Kustvägen som en ryggrad. Bebyggelseutvecklingen visar dock på vissa 
sammanhängande miljöer som påvisar specifika funktioner, såsom sommarhus, pensionat och 
centrum (vilket speglar det aktuella området), barnkolonier och senare villaområden. Den 
senaste tidens omvandlingen av fritidshus till permanentboende har förändrat både storleken 
på bebyggelsen och minskat ner det lummiga intrycket. Den senaste tiden har högre hus, med 
en nockhöjd på 10,5 meter uppförts i centrala Mellbystrand som kompletterar den befintliga 
bebyggelsen.  

Bebyggelsen i Mellbystrand har historiskt sett skiftande fasadkulörer. Traditionellt har 
bebyggelsen färgsatts beroende på var i kustområdet de är lokaliserade. Nära stranden är 
husen ljusa, medan längre från stranden ofta är laserade i naturfärger, grått, grönt och brunt. 
Fasaderna är till största del klädd i träpanel i nyanser av faluröd, brun, grå eller vit. Det finns 
även hus som skiljer sig från dessa specifika kulörer. 

Det finns bebyggelse inom och i anslutning till planområdet som är listat i bevarandeplanen 
och Kulturmiljö Hallands bebyggelseregister. Nedan visas utpekade byggnader i 
bebyggelseregistret. Märkbart är att de byggnader som är utpekade med kulturhistoriskt värde 
omger området för den tillkommande bebyggelsen och att vissa byggnader har rivits. Det är 
därför av stor vikt att den tillkommande bebyggelsen fungerar i harmoni med den befintliga 
bebyggelsen. I nästa stycke framgår en mer djupgående beskrivning av de byggnader som 
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ligger inom planområdet, Strandhotellet, Hallandsgården och före detta telegrafstationen. För 
att utröna de kulturhistoriska värdena inom planområdet har en kulturhistorisk utredning tagits 
fram av Kulturmiljö Halland för två av de befintliga byggnaderna, Strandhotellet och 
Hallandsgården. Denna utredning gör en bedömning av de befintliga kulturmiljövärdena och 
fungerar som ett relevant och sakligt underlag för detaljplanen.  

 
Kulturhistoriskt viktig bebyggelse i Mellbystrands centrum.  

Strandhotellet  

Strandhotellet byggdes 1927 och fungerade tidigt som en central samlingspunkt i 
Mellbystrand. Trots dess namn Strandhotellet har byggnaden fungerat primärt som restaurang 
och dansställe. Strandhotellet anses mycket viktig för Mellbystrands identitet som badort och 
tydliggör ett viktigt samhällsförhållande. Byggnaden har blivit utnämnd till Hallands 
vackraste hus under Arkitekturåret 2001.  

Strandhotellet är också högt värderad hos befolkningen och besökare av Mellbystrand. Vid 
medborgardialoger har byggnaden pekats ut som både vacker och som primär bärare av 
Mellbystrands unika karaktär.  

Strandhotellet, bild från VisitLaholm.se  

 

Åmot 1:25 (klass b), 
utanför planområdet.  

Åmot 1:24 (klass b), 
utanför planområdet.  
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I kommunens Bevarandeplan från 1997, pekas Strandhotellet ut till byggnadsklass 1, En 
kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad, som inte får förvanskas. Dess utformning beskrivs 
som följande. Den långa träbyggnaden har en rik panelarkitektur med antika inslag. 
Fasadens formspråk eftersträvar stenfasadens ornamentik. En lång arkadförsedd mittsektion 
binder samman två symmetriska byggnadskroppar. Varannan kolonn bär upptill små 
svarvade figurer. Byggnaden har ett säteritak, täckt med lertegel. En enkel takfris dekorerar 
takets underkant. En gul grundfärg varieras med detaljer i rött och grönt (Bevarandeplan, 
s.45).  

Strandhotellet ingår i den bebyggelseinventering som gjordes i Halland mellan 2005 och 
2009, då all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i hela länet inventerades. Bakgrunden till 
inventeringen ligger i miljömålet God bebyggd miljö, där ett av delmålen var att all 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skulle identifieras. Strandhotellet tillmättes särskilt 
kulturhistoriskt värde, klass A (Byggnad med mycket högt värde av nationellt intresse). Av de 
10 000 byggnaderna som utpekats med kulturhistoriskt värde är endast 5% utpekade som 
klass A, vilket ger Strandhotellet få motsvarigheter i sitt sammanhang.  

2010 togs en byggnadsantikvarisk förundersökning, Strandhotellet, fram av Björn Ahnlund på 
Kulturmiljö Halland. Den antikvariska förundersökningen syftade till att klargöra 
Strandhotellets kulturhistoriska värden i sin helhet och i detalj. Där framhävs att byggnadens 
karaktäristiska träarkitektur med både nationalromantiska och klassicistiska inslag i princip är 
oförändrad sedan byggnaden uppfördes på 1920-talet.  

För att ytterligare undersöka byggnadens kulturmiljövärde och ta fram lämpliga 
planbestämmelser har en kulturhistorisk utredning genomförts av Kulturmiljö Halland 
(2020:92). I utredningen beskrivs byggnadens 1920-tals klassicistiska stil med rik 
panelarkitektur. Byggnadens form och volym beskrivs ha två gavelvända byggnadsdelar 
flankerar det långa mittpartiet med veranda/loggia och elegant arkad. På baksidan, i vinkel, 
finns en utskjutande byggnadsvolym i två våningar. I norra delen, närmast Birger Pers väg, 
har byggnaden senare byggts till med ett kök och en inglasad veranda. Framför verandan mot 
Kustvägen finns idag en påbyggd uteservering av tillfällig karaktär som avviker från övriga 
byggnaden.  

Byggnadens fönster och dörrar beskrivs som särskilt intressanta. Byggnaden har en ovanlig 
och dekorativ fönsterutformning med höga, småspröjsade, sexkantiga fönster. Den övre 
fönsterbågen har korsade, diagonalställda spröjs. Längs gavelpartierna, ovanför de 
sexkantiga fönsterna sitter fyra små runda spröjsade fönster, s.k. oxögon. Överst på gavlarna 
sitter även lunettfönster. Fönsterna på baksidan av byggnaden har något enklare 
fönsterutformning med småspröjsade tvåluftsfönster som har rak avslutning i ovankant. 
Byggnaden har flera äldre välbevarade trädörrar av olika utformning. De dörrar som bytts ut 
är ersatta med kopior av originaldörrarna. 

Byggnadens unika fasad framhävs som karaktärsskapande. Fasaderna är klädda med ljusgul 
lockpanel där lockbrädornas hörn är avfasade i nederkant. Avdelande pilastrar, knutar och 
vindskivor är målade i grönt.  

Taket med dess utsmyckade vestibuler ger Strandhotellet dess särskilda karaktär och dess 
värde beskrivs i utredningen. Taket är av så kallad säterityp, tvådelat med smala 
fönsterpartier mellan takfallen, och takfallen täcks av enkupigt tegel. En enkel takfris 
dekorerar takfoten. Taknocken kröns av tre skorstenar/ventilationshuvar, konstfullt avtäckta 
och i plåt och med dekor i smidesjärn, vilka målats i samma gröna kulör som vindskivor och 
knutar. 
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Verandan med arkad, eller en så kallad loggia (arkadgång) är en del av Strandhotellets antika 
inslag. Dess värde ligger i dess utformning som beskrivs följande. Kolonnerna i arkaden är 
av vitmålad betong och kröns av gjutna figuriner. Inuti verandan är panelen rödmålad och 
golvet består av rött tegel.  

Det är inte bara Strandhotellets exteriör som gör byggnaden unik oh värdefull att bevara. 
Kulturmiljö Halland beskriver att de invändigt publika delarna består av stora rum med högt i 
tak utsmyckade med målad och snickrad, rik dekor på väggar och tak.  

 

Utifrån ovanstående beskrivningar framgår det att Strandhotellet är en nationellt sett värdefull 
byggnad och behöver således skyddas i detaljplan. I gällande detaljplan, Förslag till 
Byggnadsplan för Mellbystrand från 1952 med ändring 1957 finns det inga planbestämmelser 
som skyddar byggnaden från vare sig rivning eller förvanskning.  

Syftet med detaljplaneförslagets planbestämmelser är att säkerställa att befintliga 
kulturmiljövärden inte förvanskas. Det som utgör byggnadens unika historia ska bibehållas 
och därför införs ett rivningsförbud för att skydda byggnaden. Detta kombineras med 
varsamhetsbestämmelser (k). Genom varsamhetsbestämmelser kan förändring och underhåll 
av en befintlig byggnads speciella karaktärsdrag regleras. Dessa karaktärsdrag beskrivs här i 
planbeskrivningen. Ändring av en byggnad ska alltid utföras varsamt. För att bibehålla 
karaktären framför Strandhotellet regleras en stor del av sidan mot det nya torget med 
prickmark som ej får bebyggas.   

För att strandhotellets väsentliga karaktärsdrag ska bibehållas har följande planbestämmelser 
implementerats i detaljplaneförslaget:  

r - Byggnad får inte rivas. 

k₁ - Byggnadens värde vad gäller karaktär, form, volym och material ska 
bibehållas.  

k₂ - Fönster och dörrar ska till form, material, indelning och proportioner 
utformas enligt ursprungligt utförande. 

Utdrag med bilder från Kulturmiljö Hallands kulturhistoriska utredning (2020:92) 
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k₃ - Fasader av lockpanel med snickeridetaljer ska bibehållas enligt nuvarande 
utformning avseende material, indelning, proportioner och detaljeringsnivå.  

k₄ - Takets form och volym ska bibehållas. Takmaterial ska vara enkupigt 
lertegel. Utsmyckade ventilationshuvar i plåt ska bibehållas enligt befintligt 
utförande. 

k₅ - Loggian med arkad ska bibehållas enligt befintligt utförande med tegelgolv 
och pelare i betong med figuriner. 

q₁ - Särskilt värdefull interiör. Ursprungliga tak- och väggmålningar samt 
fältindelningar i publika utrymmen ska bevaras. 

 

Hallandsgården 

Ett litet stycke väster om Strandhotellet uppfördes Hallandsgården år 1929 där 
pensionatsgästerna bodde, medan de enbart gick till Strandhotellet för att äta och dansa. 
Relationen mellan Strandhotellet och Hallandsgården går långt tillbaka trots att de är avskilda 
geografiskt med ca 190 meter.  

I kommunens Bevarandeplan från 1997, pekas Hallandsgården ut i byggnadsklass 2, 
kulturhistorisk värdefull byggnad, vars kulturhistoriska särdrag skall beaktas. Byggnadens 
utformning beskrivs som följande, fasaden är klädd i röd lockläktpanel och taket är täckt med 
enkupiga tegelpannor. Fönsterna är vitmålade och spröjsade (Bevarandeplan, s.45).  

Hallandsgården tillmättes särskilt kulturhistoriskt värde, klass B (Byggnad med högt värde av 
regional betydelse) vid den halländska bebyggelseinventeringen 2005-2009. Hallandsgården 
har tillmätts värde utifrån dess arkitektoniska värde, men också dess identitetsskapande och 
samhällshistoriska värde.  

För att ytterligare undersöka byggnadens kulturmiljövärde och ta fram lämpliga 
planbestämmelser har en kulturhistorisk utredning genomförts av Kulturmiljö Halland 
(2020:92). I utredningen framgår byggnadens värde med utgångspunkt i dess form och volym. 
Hallandsgården består av tre sammanbyggda envånings längor med hotellrum som bildar en 
U-formad och halvsluten gårdsplan. Mot innergården sträcker sig en arkad längs samtliga 
fasader. Arkaden bärs upp av vita fyrkantiga träpelare och golvet består av tegelplattor. 

Hallandsgården, bild från VisitLaholm.se  
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Byggnaden har stilmässigt drag av både 20-talsklassicism och nationalromantik med en 
utformning som har inspirerats av traditionella hallandslängor. Fasaden är klädd med röd 
lockpanel. 

De fysiska uttrycken för badortslivet under 1920-talet tar även uttryck genom 
Hallandsgårdens fönster och dörrar. Fönstren består av spröjsade tvåluftsfönster i trä, vilka är 
målade i en vit kulör, samt små rektangulära badrumsfönster. På gavlarna sitter 
lunettfönster. Längs arkaden finns separata dörrar till varje hotellrum. Dörrarna är i trä och 
utförda i 20-talsklassicistisk stil med ett kvadratiskt fönster vars spröjs bildar en 
diagonalställd kvadrat. Dörrarnas framsidor täcks av panel. 

Ovanstående beskrivningar pekar ut Hallandsgården som en värdefull byggnad av regional 
betydelse och bör därför skyddas i detaljplan. I gällande detaljplan, Förslag till Byggnadsplan 
för Mellbystrand från 1952 med ändring 1957 finns det inga planbestämmelser som skyddar 
byggnaden från rivning eller förvanskning.  

Den viktiga kopplingen mellan Strandhotellet och Hallandsgården förstärks med 
detaljplaneförslagets utformning. Torget gör att ytan mellan Hallandsgården och 
Strandhotellet fortsatt kommer vara öppen. Vilket innebär att relationen mellan de två viktiga 
byggnaderna inte bryts upp av tillkommande bebyggelse.  

Utöver detaljplaneförslagets utformning av användningsområden har planbestämmelser med 
syfte att bevara Hallandsgårdens kulturhistoriska karaktärsdrag tagits fram. Ett rivningsförbud 
används tillsammans med varsamhetsbestämmelser:  

r - Byggnad får inte rivas. 

k₁ - Byggnadens värde vad gäller karaktär, form, volym och material ska bibehållas.  

k₂ - Fönster och dörrar ska till form, material, indelning och proportioner utformas 
enligt ursprungligt utförande. 

k₆ - Panel ska ha faluröd kulör. Fönster, dörrar och foder ska vara vita. 

 

Kiosken - före detta Telegrafstationen  

I korsningen mellan Birger Pers väg och 
Kustvägen ligger den före detta 
Telegrafstationen som även fungerat som 
kiosk i det tidiga badsamhället som växte 
fram i Mellbystrand. Den består av två 
byggnader som bedöms vara från 1920-
talet. Byggnaderna är i en våning, varav 
den ena har större takvinkel som möjliggör 
en inredd vind. Byggnadsvolymerna är 
placerade i vinkel mot varandra så en 
rumsbildning skapas i hörnet mot gatan där 
en uteservering möjliggörs.  

I kommunens Bevarandeplan från 1997, 
pekas den före detta telegrafstationen ut i byggnadsklass 2, kulturhistorisk värdefull byggnad, 

Före detta Telegrafstationen, bild från VisitLaholm.se  
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vars kulturhistoriska särdrag skall beaktas. 
Byggnadens utformning och material 
beskrivs som följande, byggnadernas 
fasader är klädda med gul lockläktpanel och 
grönmålade knutar (Bevarandeplan, s.49). 
Taken på de två byggnaderna skiljer sig i 
både utformning och material.  

Telegrafstationen tillmättes också särskilt 
kulturhistoriskt värde, klass B (Byggnad med 
högt värde av regional betydelse) vid den 
halländska bebyggelseinventeringen 2005–
2009. Detta baserades på byggnadens 
miljöskapande och samhällshistoriska värde.  

Bebyggelsens karaktär med kulörsättning och fasadmaterial bedöms vara en viktig del i 
kulturvärdet. Placeringen av bebyggelsen och dess volym bedöms vara en del i 
byggnadernas/områdets kulturvärde, då den tidigt möjliggjorde en mötesplats i Mellbystrand.  

Ett antal planbestämmelser har tagits fram för att bevara byggnadernas kulturhistoriska värde. 
Följande varsamhetsbestämmelse:  

k₁ - Byggnadens värde vad gäller karaktär, form, volym och material ska 
bibehållas.  

Gator och trafik 
Trafik 

På grund av de flertalet nya detaljplanerna i Mellbystrand de senaste åren och den 
trafikökning som det innebär för orten har Trafikutredning Mellbystrand, tagits fram av 
konsultbolaget Norconsult. Syftet med 
utredningen var att kartlägga och beräkna den 
tillkommande trafiken från planerad 
exploatering samt att utföra 
kapacitetsberäkningar i fyrvägskorsningen 
Hässleholmsvägen/E6:ans västra av- och 
påfart. För att förbättra kapaciteten i 
korsningen föreslås ett antal 
utformningsförslag. De olika 
utformningsförslag som har tagits fram 
jämförs bland annat med avseende på 
framkomlighet, trafiksäkerhet och samlad 
nytta. Kapacitetsberäkningar för de olika 
utformningsförslagen har genomförts för att 
beräkna vilket alternativ som bäst hanterar de 
framtida trafikflödena så att god 
framkomlighet och trafiksäkerhet ska kunna 
uppnås. 

Den i ett tidigt skede, planerade exploateringen 
av Mellbystrands centrum, tillsammans med förtätning av Mellbystrand och fritidsboenden 
som omvandlas till permanentbostäder ligger till grund för kartläggningen av den 

Bild som visar planområden i Mellbystrand som 
kommer påverka trafiksituationen.  

Före detta Telegrafstationen 
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tillkommande trafiken. Bedömningen av den trafik som uppstår har studerats fram till 
tidsperspektivet 2040. Trafiksiffrorna från Kustvägen som använts i utredningen är från år 
2003, visar 1000–2500 fordon/dygn på Kustvägen i maj månad och 6500 fordon/dygn i juli. 
Dessa trafiksiffror har varit ingångsvärden i den framtagna trafikutredningen. I 
trafikutredningen förväntas en allmän årlig trafikökning med 1,6 % per år för såväl 
kommunala gator som allmänna vägar fram till år 2040. På så sätt har den framtida 
trafiksituationen analyserats. Dessa siffror går att jämföra med trafikmätningar gjorda mer 
nyligen utanför strandhotellet i juni 2016 med 1306 fordon/dygn och i september/oktober 
2017 1345 fordon/dygn. Med en årlig trafikökning av 1,5 % beräknas årsdygnstrafiken uppgå 
till 1895 fordon/dygn år 2040. Med tillkommande trafik från den nya bebyggelsen på 
planområdet (160 fordon/dygn) och det tillkommande hotellet (100 fordon/dygn) beräknas 
siffran uppgå till ca 2155 fordon/dygn, vilket då är likvärdigt till de siffror som den tidigare 
utredningen har beräknat (1000–2500).  

 

Gatunät 

Planområdet angörs via Kustvägen eller Birger Pers väg det innebär att befintlig gatustruktur 
bibehålls. Sibyllavägen kommer fungera som angöring till parkeringsplatser och inte vara en 
gata för genomfartstrafik. Sibyllavägen kommer att genomgå en standardhöjning och en 
möjlig vägavvattning bestående av rännstensbrunnar med trögavrinning och stenkistor. 
Vägområdet förses med dessa dräneringar för att sänka grundvatten och dränera 
vägkonstruktionen. Även gatan byggs för att avleda dagvatten via trögt system i så stor 
utsträckning detta är möjligt.  

Kustvägen utgör planområdets och Mellbystrands huvudgata. Kustvägens bredd varierar inom 
detaljplanen. Mellan torget och Strandhotellet är vägområdet 15 meter bred och kan på så sätt 
möjliggöra för busstopp. Längre söder ut är Kustvägen 11 meter bred. Rombergs väg och 
Birger Pers väg varierar också i bredd. Orsaken till variationen i bredd är baserat på befintliga 
fastighetsgränser och gatans nuvarande utformning.  

Gatorna i Mellbystrand har alla en hastighetsgräns på 40 km/h, med lokala trafikföreskrifter 
kan hastigheten ändras. En ombyggnation av korsningen Kustvägen/Birger Pers väg 
genomfördes nyligen med en ny gång- och cykelväg längs med Birger Pers väg. Kustvägen är 
genomgående och Kattegattleden, cykelvägen som löper parallellt med Kustvägen och vidare 
norrut genom samma korsning, tydliggörs med en upphöjd cykelöverfart. Detaljplanen 
reglerar utfartsförbud i korsningar för att hålla en hög trafiksäkerhet i området.  

Detaljplanen kommer innebära att gatorna får kommunalt huvudmannaskap och driften 
kommer skötas av kommunen. I användningen gata ingår komplement som behövs för gatans 
funktion, såsom planteringar, gräsytor, diken, gatuparkeringar, trottoarer och cykelvägar.  

 

Gång- och cykeltrafik 

Längs med Kustvägen går Kattegattleden, en cykelled som sträcker sig från Göteborg i norr 
till Helsingborg i söder. Genom Mellbystrand separeras cyklisterna på leden från bilar med 
hjälp av heldragen linje och pollare. Kattegattleden är en viktig del av Sveriges nationella 
cykelvägnät, men också för Mellbystrandsborna själva. Det finns även en gång- och 
cykelbana från Strandhotellet ner till havet längs med Birger Pers väg, som är viktig för 
besökarna till centrum och havet. I användningen gata som detaljplanen reglerar ingår 
komplement för vägens funktion, såsom cykelvägar och trottoarer. Utfartsförbud finns 
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reglerat längs med Kustvägen för att minska antalet utfarter över cykelvägen. Övriga 
trafikregleringar regleras med lokala trafikföreskrifter.  

 

Kollektivtrafik 

Inom planområdet ligger busshållplats Mellbystrand (Strandhotellet) och strax söder om 
planområdet ligger ännu en busshållplats, Grönatorgsvägen. Busshållplatserna trafikeras av 
linje 225 (Laholm-Mellbystrand-Skummeslöv-Båstad) som sammankopplar 
järnvägsstationerna både i Laholm och Båstad med Mellbystrand. Linjen kommer att få en ny 
linjesträckning som innebär att bussen inte behöver vända över torget, utan kommer att 
fortsätt vidare ut mot Åmot på Birger Pers väg. Tillsammans med den nya linjesträckning 
kommer även en utökning av turtätheten som innebär att linjen kommer att trafikeras även på 
helger.  

I samband med byggnationen av de nya allmänna platserna kommer även busshållplatsen att 
byggas om. Med hjälp av en refug i mitten av körbanan skapas två separata körfält där bussen 
kan stanna och släppa av och hämta upp passagerare. På så sätt stoppas trafiken endast i en 
riktning när bussen stannar. illustration på sida 45 visar utformningen. 

Tågstationen i Laholm finns inom 4,3 kilometers avstånd och det är 11 kilometer till Båstads 
nya tågstation. Lokaliseringen av bostäderna som ingår i planförslaget, bedöms som lämpligt i 
förhållande till den direkta närheten till kollektiva förbindelser. De nya bostäderna kan också 
innebära att underlaget för kollektivtrafiken ökar.  

Parkering 

Laholms kommun har tagit fram en parkeringsnorm som antogs av kommunfullmäktige i 
januari 2016. Parkeringsnormen anger att det för bostäder är viktigt att alla som har bil kan 
parkera nära eller vid sin bostad. Parkeringsbehovet för flerbostadshus varierar stort med 
läge, upplåtelseform, målgrupp mm. Bilinnehavet och därmed efterfrågan på parkering beror 
ofta på bostadens upplåtelseform, där hyresrätter tenderar att ha en lägre 
parkeringsefterfrågan än bostadsrätter. Bostadens storlek samt tillgång till bra 
kollektivtrafikförbindelser och annan service är också faktorer som spelar in. Normen bör ses 
som en miniminivå där lokala förhållanden och förutsättningar får vägas in när 
parkeringsbehovet bestäms. Med hänsyn till att det är hyresrätter som kommer att byggas i 
centrum används parkeringsnormen som utgångspunkt för antalet parkeringar som krävs i 
centrum.  
 
Kommunens parkeringsnorm gäller endast för parkering på kvartersmark och inte för de 
parkeringsplatser som kommer att lokaliseras på allmänplats och fungera som 
besöksparkeringar till parken, torget, stranden och övriga målpunkter i Mellbystrand. Antalet 
parkeringsplatser för allmänheten är en viljeinriktning, som bedöms av behovet i området.  
 
I Mellbystrand finns ett ojämnt behov av 
parkeringsplatser, då besöken till orten inte är jämnt 
fördelad över hela året. Antalet besökare som överskrider 
antalet tillgängliga parkeringsplatser sker under en mycket 
begränsad period, mellan 4 - 5 dagar om året, när fint 
väder sammanfaller med en stor andel sommarlediga som 
vill till stranden. Övriga delar av året är behovet av 
parkeringsplatser betydligt lägre. Utifrån ett Exempelbild på utformning av 

busshållplats.  
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beläggningsgrads-perspektiv är det viktigt att det inte står tomma parkeringsplatser större 
delen av året som skapar otrygghet och tar i anspråk de gröna  
miljöerna och mötesplatserna i Mellbystrand.  
 
De större parkeringsytor som tidigare funnits i Mellbystrand kommer att omvandlas i och med 
olika exploateringsprojekt. Det nya hotellet som planeras intill stranden kommer innebära att 
allmänna parkeringsplatser försvinner, men möjliggör för ”avlämning/hämtning” vid vägen 
för personer som vill släppa av besökare till stranden och sedan parkera på annan plats. Den 
aktuella detaljplanen för Mellbystrands centrum kommer innebära omstruktureringar av 
befintliga parkeringsplatser med hänsyn till den nya strukturen med nya bostäder och 
mötesplatser. Den nya mötesplatsen kommer innebära en målpunkt som kan vara intressant 
större delen av året och då finns ett större behov av parkeringsplatser över en längre period av 
året.  
 
Ett 60-tal nya parkeringsplatser planeras för allmänheten på en yta cirka 200 meter öster om 
centrum och 600 meter från stranden. Dessa kommer fungera som parkeringsplatser för 
besökare till både centrum och stranden. I avsnitten nedan framgår antalet parkeringsplatser 
som är möjliga i Mellbystrands centrum, både på kvartersmark och allmän plats.  
 
 
Parkering för allmänheten 

Under sommartid är många som vill besöka Mellbystrand och allmänna besöksparkeringar 
inom planområdet ska då vara tillgängliga. Laholms kommun har genomfört en 
parkeringsutredning för kusten som antagits av KS 2020-12-08 (§234). I 
parkeringsutredningen framgår flera sätt att hantera parkeringssituationen i kusten. I detta 
planförslag möjliggörs parkeringsplatser för allmänheten på flera olika platser. 
Parkeringsplatserna som anordnas är både utpekade som allmän plats och kvartersmark. De 
som är lokaliserade på kvartersmark möjliggör parkeringsköp för omkringliggande 
verksamheter med behov av parkering till sina gäster. Det är viktigt att parkering och ut- och 
infarter till parkeringar sker trafiksäkert.  

Parkeringen i parken ger möjlighet för allmänheten att besöka både torget och parken. 
Parkeringsplatserna är placerade så i varsin ände av parken för att sprida ut 
parkeringsmöjligheterna. Den allmänna parkeringen bredvid Hallandsgården har anpassats 
efter den naturmiljö som finns på platsen och sparar en del grönska och den rest av sanddyn 
som finns där.   

I den södra delen av planområdet, där det 
redan är planlagt för parkeringsplatser 
kommer det fortsatt vara möjligt att parkera. 
Ytan för parkeringsplatserna är 15 meter bred 
och kommer kunna ha två längder med 
parkeringsplatser. Om man väljer att 
snedställa (60°) parkeringsplatserna går det 
att maximera antalet parkeringsplatser på 
ytan. 

En uppskattning av antal parkeringsplatser 
utifrån planeringen av de allmänna platserna 
har gjorts. Se tabell och illustration till höger. 

Parkeringsyta Antal parkeringsplatser 

P-yta vid 
Hallandsgården 

27 

Parken 54 

Södra 
naturmarken 

53 

Torget 1 

Sammanlagt: 135 parkeringsplatser 



 46 

Närheten till Kattegattleden gör även att 
cykelparkeringar blir viktigt för besökare till 
Mellbystrands centrum. Dessa ska anordnas 
både i parken och på torget för att besökare ska 
kunna parkera nära sin målpunkt. 
Cykelplatserna bör anordnas på ett sätt som gör 
det möjligt att låsa cykeln ordentligt i ramen 
för att förebygga cykelstölder. 

 

Parkering för boende och verksamheter 

Inom kvartersmark ska parkeringsbehovet som 
uppstår till följd av nya bostäder lösas inom 
den egna fastigheten. Parkeringsnormen för 
Laholms kommun ska tillämpas, vilket innebär 
att flerbostadshus ska ha 10 
bilparkeringsplatser/1000 m2 BTA (bruttoarea) 
och 2,0 cykelplatser/lägenhet. 
Parkeringsmöjligheterna för cykel bör vara 
goda för att målsättningen att öka andelen 
hållbara färdmedel skall uppnås. 
Cykelparkeringens läge skall prioriteras 
framför bilparkering och bör anordnas så nära 
entrén som möjligt.  

Beroende på vilken form av 
centrumverksamhet som möjliggörs ska antalet 
cykelparkeringar vara mellan 8 och 31 
cykelplatser per 1000 kvm. För bilparkeringar 
innebär detta att parkeringsbehovet kommer 
öka ifall bebyggelsen används för 
verksamheter till 16–31 parkeringsplatser/1000m2 BTA.  

Detaljplanen styr planområdets exploateringsgrad i byggnadsarea (BYA), medan 
parkeringsnormen utgår från bruttoarea. En uträkning baserad på exploateringsgraden 
tillsammans med antal våningar ger en något högre andel parkeringsplatser, men fungerar väl 
som utgångspunkt för att se ifall det finns utrymme för parkeringsplatser på fastigheten. 
 
Eftersom det inom planområdet finns både nya och befintliga bostäder och verksamheter som 
påverkas av parkeringsnormen kommer här nedan en beskrivning av parkeringsbehovet inom 
planområdet för respektive område.  

 

Nya bebyggelsen - Strandparken 

Detaljplanen tillåter 2405 kvadratmeter (kvm) BYA för den nya centrumbebyggelsen. 
Bebyggelsen kommer att variera i antal våningar (1,5 – 3,5) och sammanfattningsvis 
möjliggör detaljplanen cirka 6000 kvm BTA vilket innebär ett behov av 60 parkeringsplatser 
för bostäder. Dessa ytor får även bestå av centrumverksamhet, vilket innebär att behovet kan 
bli större än 60 parkeringsplatser.  

Parkeringsplatser i centrum.  
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Detaljplanen kommer möjliggöra cirka 2000 kvm BTA för verksamheter i bottenplan, ifall 
den mängden centrumverksamhet nyttjas till fullo kommer det innebära ett parkeringsbehov 
på 32–62 parkeringsplatser beroende på typ av verksamhet. Till dessa parkeringsplatser 
tillkommer då resterande 4000 BTA till bostäderna vid full utbyggnad som kräver 40 
parkeringsplatser.  Det ger ett totalt parkeringsbehov på 72–102 parkeringsplatser. Beroende 
på hur innergården utformas är det möjligt ytmässigt att tillskapa denna mängd 
parkeringsplatser, det innebär dock inga goda förutsättningar för andra värden på innergården.  

Den nya tillkommande bebyggelsen i centrum har presenterat ett förslag med 65 
parkeringsplatser lokaliserade på innergården av fastigheten. Vilket innebär en mindre del 
verksamheter och större del bostäder. Centrumverksamhets tillåts endast i bottenplan för att 
området inte hade klarat av det parkeringsbehov som hade uppkommer ifall alla våningar i 
området möjliggörs för centrumverksamhet. Dessutom finns det inte något underlag för den 
mängden verksamheter i Mellbystrand.  

Eftersom antal cykelplatser är beräknat utifrån antal lägenheter kommer detta att tydliggöras i 
bygglovsskedet. Men ett möjligt antal lägenheter är 65, vilket kommer innebära ett 
parkeringsbehov på 130 cyklar på området. Dessa kan lokaliseras både i cykelförråd och vid 
exempelvis entréer.   

 

Hallandsgården 

Hallandsgården har idag 16 parkeringsplatser lokaliserade på innergården. För att de ska 
kunna utveckla sin verksamhet kan dessa behöva omlokaliseras. 

I parkeringsnormen framgår det att bilplatsbehovet till exempelvis hotell varierar kraftigt, och 
det framgår ingen exakt siffra på parkeringsbehovet, en särskild bedömning kan därför göras 
för varje enskilt fall.  

Hallandsgårdens fastighet har i detaljplanen delats upp i två olika delar, en med möjlighet för 
bostad och tillfällig vistelse, samt en del med endast tillfällig vistelse. Detta innebär att 
parkeringsbehovet minskas ifall en del görs om till bostad. Vid en eventuell rivning av den 
bebyggelse som görs om till bostad kommer parkeringsplatserna kunna omstruktureras till 
viss del på den egna fastigheten. Eftersom detta även gäller en befintlig verksamhet som 
funnits sedan 1929 är det rimligt att deras parkeringsbehov inte utökas från de 16 
parkeringsplatser som finns på plats idag. 

I parkeringsnormen framgår det som ett alternativ att lösa parkeringskraven med 
parkeringsköp, däribland i centrumbildningar i kustområdet. Parkeringsköp är en möjlighet 
för fastighetsägaren att köpa sig fri från det parkeringsbehov som bygglov kräver. 
Fastighetsägaren ingår ett civilrättsligt avtal med kommunen om ett parkeringsköp. 
Fastighetsägaren betalar ett engångsbelopp per bilplats och kommunen förbinder sig att 
anlägga p-platser och hålla området tillgängliga för fastighetsägaren. P-platserna markeras 
inte att tillhöra fastighetsägaren. P-platser för parkeringsköp kan anläggas på kvartersmark. I 
varje enskilt fall prövar kommunen fastighetsägarens begäran om parkeringsköp. 

 

Strandhotellet 

Strandhotellet har inga parkeringsplatser på den egna fastigheten. Detta beror på att deras 
gäster har fått parkera på den allmänna parkeringsplatsen mitt i mot byggnaden och det finns 
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nu ingen yta kvar till parkeringsplatser på den egna fastigheten. Nu försvinner 
parkeringsplatserna direkt mittemot Strandhotellet, men med nya parkeringsplatser både på 
Ängen, cirka 180 meter öster om Strandhotellet samt inom planområdet, kommer möjligheten 
att parkera för gästerna finnas. Detta innebär ett avsiktligt avsteg från parkeringsnormen med 
hänsyn till verksamhetens historiska parkeringssituation. Det finns även en möjlighet för 
fastighetsägarna att genomföra ett parkeringsköp.   

 

BRF Strandhotellet  

Bostadsrättsföreningen som är lokaliserad på Strandhotellets fastighet består av 26 
fritidsbostäder. I bygglovet och via inventering av området framgår det att det finns 20 
parkeringsplatser för bostadsrättsföreningen att nyttja. Där merdelen är lokaliserade längs med 
Björkvägen. Eftersom det är en bostadsrättsförening med gemensam parkering har 20 
parkeringsplatser godtagits trots att det finns 26 fritidsbostäder på området.  

Cykelplatser kan lokaliseras i direkt anslutning till varje byggnad.  

 

FD. Telegrafstationen – Åmot 2:43 

Den före detta telegrafstationen har 3 parkeringsplatser på den egna fastigheten. I detaljplanen 
möjliggörs en BYA på maximalt 140 kvm, vilket i sig medför ett parkeringsbehov på 2-3,5 
parkeringsplatser för verksamheter. Det innebär att det är möjligt att uppfylla 
parkeringsbehovet inom den egna fastigheten.  

 

Lundströms bodar – Åmot 1:61 

Lundströms bodar har idag cirka 10 parkeringsplatser. Dessa är dimensionerade efter en 
mindre centrumanvändning på fastigheten. Exploateringsgraden på området är maximalt 1150 
kvm BYA, men där möjliggörs 3 våningar vilket kan innebära 3450 BYA. Ifall byggrätten 
endast nyttjas för bostäder krävs då cirka 35 parkeringsplatser. Centrumverksamhet kan 
endast möjliggöras i bottenplan och ifall den byggrätten nyttjas helt för centrumverksamhet 
krävs då 18-36 parkeringsplatser. Med hänsyn till befintlig byggnation (bestående av 
centrumverksamheter) som inte är tänkt att rivas kommer cirka 550 kvm fortsatt bestå av 
centrumverksamhet i en våning (med behov av 9–17 parkeringsplatser) och då blir 2900 kvm 
kvar till nya bostäder (med ett behov av 29 parkeringsplatser). Det innebär ett totalt 
parkeringsbehov på 38–47 parkeringsplatser, vilka ska inrymmas inom den egna fastigheten 
eller lösas med hjälp av parkeringsköp eller dylikt.  

 

Mellbystrands livs – Västra Mellby 2:139 

Mellbystrandslivs har idag ett fåtal parkeringsplatser, dimensionerade efter en 
centrumanvändning på fastigheten. Exploateringsgraden på området är maximalt 650 kvm 
BYA, men där möjliggörs 3 våningar vilket kan innebära 1950 BYA. Ifall byggrätten endast 
nyttjas för bostäder krävs då cirka 20 parkeringsplatser. Ifall bostäder skulle kombineras med 
maximalt nyttjande av centrumverksamhet i bottenplan (650 BYA centrumverksamhet och 
1300 BYA bostäder) medförs ett parkeringsbehov på 11–21 parkeringsplatser för 
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verksamheter och 13 parkeringsplatser för bostäder. Det totala behovet av parkeringsplatser 
blir då 24–44 parkeringsplatser, vilka ska inrymmas inom den egna fastigheten.  

 

Befintliga enbostadshus 

Det finns några fastigheter som består av enbostadshus inom planområdet. Parkeringsnormen 
anger att bilparkering i småhusområden anordnas antingen på den egna tomten eller på en 
gemensam parkering. Parkeringen måste tillgodose behovet för både boende som besökare. 
För tomtparkering bör en av de två platserna nyttjas av besökare. Vid enbostadshus ordnas 
cykelplats på den egna tomten. För denna plan innebär det att två parkeringsplatser för bil 
behöver finnas för varje enbostadshus. Med hjälp av 6,0 meter prickmark (mark som ej får 
bebyggas) kommer parkeringsplatser möjliggöras mellan gata och bostadshuset och 
parkeringsbehovet bedöms således rymmas inom ramen för detaljplanen.  

 

Parkeringsutformning 

De nya parkeringsplatserna avses ha en grön karaktär med genomsläpplig markbeläggning för 
att på bästa sätt kunna omhänderta dagvatten vid extremväder samt inge ett grönt intryck i 
boendemiljön. För att säkerställa detta kommer planbestämmelserna b3 (endast 60% av 
markytan får hårdgöras) och a1 (marklov krävs även för markåtgärder som hårdgör marken) 
användas på parkeringsplatserna väster om parken. Det innebär att en genomsläpplig 
markbeläggning måste nyttjas vid anläggning av de parkeringsytorna. Förslagsvis kan detta 
vara pelleplattor. Det innebär även att andelen hårdgjord yta minskar inom planområdet. För 
parkeringsplatserna inom parkmarken och naturmarken kommer en planbestämmelse som 
även där säkerställer att endast 60 % av markytan får hårdgöras.  
 
Med begreppet hårdgjord yta avses ytor som är asfalterade, stenlagda, belagda med hårt 
packat grus eller annan beläggning som på ett likvärdigt sätt förhindrar infiltration. Enligt 
ovanstående definition är det endast anlagd beläggning som avses. Naturliga markförhållande 
som förhindrar infiltration, exempelvis höga grundvattennivåer eller berggrund, anses inte 
vara hårdgjord yta. 
 

Risk, störningar, hälsa och säkerhet 
Buller och vibrationer   

Då planområdet ska bebyggas med nya bostäder har en bullerberäkning genomförts för att 
säkerställa ett de nya bostäderna har en god ljudmiljö. Bullerberäkningarna är gjorda i 
programvaran Buller Väg II, version 1.3.1 och har sedan analyserats utifrån gällande 
riktvärden.  

Nybyggnation av bostäder hanteras i enlighet med Förordning 2015:216 om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader (SFS 2017:359). För nya bostadsbyggnader, bebyggelse byggd 2015 och 
framåt gäller de värden som presenteras i rutan på nästkommande sida:  

Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida 
uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal 
ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas 
mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
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Maximalnivån vid uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem 
gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00. 

 

- 60 dBA* ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad  

- 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA** maximal ljudnivå vid uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden  

* för en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå  

** maximal ljudnivå bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger per timme mellan kl.22.00 och 06.00 

 

Beräkningarna har utgått från ljudnivån vid byggnadens fasad mot Kustvägen/Birger Pers väg 
och har utgått från bullermätningar från Kustvägen och Birger Pers väg. Det finns inga 
trafikmätningar gjorda för Rombergs väg. Rombergs väg är en lokalgata som förser 
verksamheterna i Lundströms bodar med trafik, tillsammans med bakomliggande 
bostadsfastigheter. De byggnader som påverkas av trafiken på Rombergs väg är byggnaderna 
G, H och I. För att dessa tre ska få en överskridande ekvivalent nivå, krävs det en ÅDT på 
4500 bilar. Detta bedöms inte som rimligt för den gatan. På grund av detta har ingen 
trafikmätning genomförts.  

Det har de senaste åren genomförts flertalet trafikmätningar på Kustvägen, vid Strandhotellet. 
Den senaste mätningen gjordes 28 augusti – 15 september 2020, då uppmätes trafikflödet till 
ett medelvärde på 725 fordon/dygn. Antalet tung trafik var 4,4 %. Trafikmätningar har även 
utförts under perioden 6 - 21 augusti 2018, då uppmättes trafikflödet till ett medelvärde på  

948 fordon/dygn. Året innan dess, 2017 gjordes en mätning under perioden 28 september till 
den 13 oktober 2017, då uppmättes trafikflödet till ett medelvärde på 1345 fordon/dygn.  

För att säkerställa ljudmiljön på platsen används det högre värdet från år 2017 som grund. 
Med en årlig trafikökning av 1,5 % beräknas årsdygnstrafiken uppgå till 1895 fordon/dygn år 
2040. Med tillkommande trafik från den nya bebyggelsen på planområdet (160 fordon/dygn) 
och det tillkommande hotellet (100 fordon/dygn) beräknas siffran uppgå till ca 2155 
fordon/dygn.  

Trafikmätningar har utförts på Birger Pers väg under perioden 16–31 augusti år 2016, då 
uppmättes trafikflödet till ett medelvärde på 800 fordon/dygn. Kompletterande mätningar 
under perioden 3–20 juli år 2019 uppmätte ett trafikflöde till ett medelvärde på 1277 
fordon/dygn, med 4,8 % tunga fordon. Med en årlig trafikökning av 1,5 % beräknas 
årsdygnstrafiken uppgå till 1745 fordon/dygn år 2040. Planerad hotellanläggning uppskattas 
belasta Birger Pers väg med ca 100 fordon/dygn. Den nya bebyggelsen bedöms inte ha någon 
målpunkt för bil på Birger Pers väg. Det innebär att cirka 1850 fordon/dygn kommer belasta 
Birger Pers väg.  

Den tillåtna hastigheten på vägen är 40 km/h. Andel tung trafik 4,8 %. Vägbredd: 5,6 meter 
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Det ska även uppmärksammas att den trafik som idag 
går på Birger Pers väg är till stor del kopplad till Marias 
camping, vars tillfartsväg kommer flyttas ifall 
detaljplanen för det nya hotellet (Åmot 1:97) vinner laga 
kraft. Samt att parkeringsplatserna kommer utgå som 
idag finns i slutet av vägen.  

Ovanstående information om vägarna har använts som 
underlag till bullerberäkningarna i Buller Väg II.  

Resultat 

Samtliga bostadsbyggnaders (se de två illustrationerna, 
A-K) bullernivåer ligger inom ekvivalenta riktvärdet för 
buller (60 dBA) vid bostadsfasad. Detta innebär en 
godtagbar ljudnivå för de boende. För bostadsbebyggelse 
A, B, G, H och I är det sammanlagda ljudnivåer från två 
bullerkällor (gator) som är presenterade i tabellen.  

Byggnad A och H ligger även inom riktvärdet (70 dBA) 
för den maximala ljudnivån. Resterande bebyggelse B-K 
överskrider den maximala ljudnivån.  

Den maximala nivån avser ett riktvärde för uteplats. Kan 
uteplats anordnas på annan plats med lägre ljudnivåer 
uppfylls kraven. Eftersom bostadsbebyggelsen är formad 
som ett U skyddar de innergården från bullernivåerna 
vid de omkringliggande vägarna och innebär att den 
maximala ljudnivån för uteplats kan uppfyllas på innergården. 
Det innebär att det är möjligt att ha exempelvis balkonger mot 
Kustvägen, så länge det finns en gemensam uteplats att tillgå i 
ett skyddat läge. Detta bedöms som möjligt inom ramen för 
detaljplanen.  

Om den maximala ljudnivån överskrids kan det även godkännas 
ifall nivån inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 22.00 och 06.00. 

Den höga maximala ljudnivån inom området beror på den tunga 
trafiken som campingarna i Mellbystrand tillför och kan inte 
reduceras med hjälp av minskad trafikmängd i stort, ifall tung trafik kvarstår. Mellbystrand är 
både en besöksort och boendeort och den tunga trafiken är oftast större under 
sommarhalvåret. Denna typ av tung trafik sker dagtid och kommer därför inte påverka 
sömnen hos de boende i samma utsträckning under natten. Enligt de trafikmätningar som 
genomförts år 2020, passerade ingen tung trafik Kustvägen under timmarna 20.00 - 05.00. Kl. 
05.00 var det som mest 4 tunga fordon som passerade på vägen. Vid majoriteten av tillfällena 
var det färre.  

Sammanfattningsvis är det möjligt att anlägga uteplatser så att de inte ligger ut mot väg och 
på så sätt inte överskrider de rekommenderade riktvärdena. En gemensam innergård kommer 
att kunna uppfylla en möjlig uteplats med en bättre ljudmiljö än direkt vid fasaderna intill 
gatorna.  

K 

J 

I 
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De nu gällande bullerriktlinjerna är väldigt tillåtande (60 dBA) och det är bättre för barn att ha 
en lägre ljudnivå än den som finns i riktlinjerna. 55 dBA är därför en bättre inriktning för just 
barn. I området är det nästan hälften (5 av 11) av de tillkommande byggnaderna som håller 
den lägre nivån och alla ligger som tidigare nämnt inom den godkända ljudnivån. Det är 
möjligt att genom byggnadstekniska åtgärder skapa en ännu bättre ljudmiljö för de boende. 

Viktigt att notera är att det är kortsidorna av byggnad I och J som undersökts, då de är mest 
exponerade för buller, långsidorna på byggnaderna har därmed en lägre bullernivå.  

 

Radon  

Marken i Laholms kommun är generellt klassad som lågradonmark och planområdet bedöms 
inte medföra förhöjda radonnivåer. Luften i mark har dock alltid så hög radonhalt att halten 
radon inomhus kan bli för hög. Det gäller för alla marktyper utom tät lera (där luften flyttar 
sig för långsamt). Lufttrycket inomhus är ofta lägre än utomhus och det är vanligt att 
radonhaltig jordluft sugs in i byggnader om byggnaden inte är radonskyddad eller radonsäker. 

 

Förorenad mark 

Det finns ingen utpekad potentiellt förorenad mark inom planområdet. Den geotekniska 
undersökningen genomförd av Sweco (2014:4) i och med planprogrammet gav inga 
indikationer på miljöföroreningar, så som avvikande färg eller doft. Proverna skickades inte in 
för miljöanalys. Det bedöms inte vara någon större risk för förorenad mark inom planområdet. 

 

 Ekvivalent 
ljudnivå 
dBA 

Vån. 1 (2m) 

Maximal 
ljudnivå 
dBA 

Vån. 1 (2m) 

Ekvivalent 
ljudnivå 
dBA 

Vån. 2 (5m) 

Maximal 
ljudnivå 
dBA 

Vån. 2 (5m) 

Ekvivalent 
ljudnivå 
dBA 

Vån. 3 (10m) 

Maximal 
ljudnivå 
dBA 

Vån. 3 (10m) 

A 52 68 52 68 52 68 

B 58 83 58 77 56 75 

C 55 80 55 74 54 73 

D 57 83 57 77 55 75 

E 57 83 57 77 57 75 

F 56 80 55 75 54 77 

G 55 79 51 67 54 73 

H 55 70 55 70 54 70 

I 54 69 54 69 54 69 

J 57 83 57 77 55 75 

K 57 83 57 77 57 75 
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Erosion 

2017 tog Laholms kommun via Sweco fram en stranderosionsutredning 2017. 
Strandlinjeanalysen för åren 1967 – 1996 visar att dynkanten varit relativt stabil under denna 
period (Isvén, 2016). De lokala skillnader som går att skönja är inte tillräckligt tydliga för att 
konstatera en signifikant trend avseende erosionen. Det gjordes i samband med utredningen 
beräkningar för att se påverkan i ett längre perspektiv. I kartan nedan framgår att planområdet 
inte kommer att påverkas direkt av erosion fram till år 2100. Då andra delar av kusten 
kommer att påverkas kommer kommunen göra en separat bedömning vilka typer av åtgärder 
som där ska genomföras.  

  

 

Risk för översvämning/Skyfallshantering  

Det är viktigt att dimensioneringen vid upprustning av dagvattennätet och lämpliga 
översvämningsytor utgår från stigande havsnivåer, skyfall och extremvattenflöden i ett 
förändrat klimat. Några av de viktigaste planeringsfrågorna vid kusten är att säkra lämpliga 
ytor för dagvattenlösningar.  

Havsytans nivå består av ett antal komponenter, högsta högvatten, klimatförändringens ökade 
nivå och bidrag från inlands- och polarisens avsmältning. Utifrån dessa aspekter beräknas 
2100 en högsta nivå till + 3,75 meter. För att ha marginal för bebyggelse läggs en 
säkerhetsfaktor på med 0,5 meter.  

Data från Klimatanpassningsplanen. Vid +4,5 meter havsnivå drabbas stora delar av planområdet av översvämning. 

 

Utdrag från Lahom strandersoion (Sweco, 2017) 
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Då har vi en högstanivå att utgå ifrån vid samhällsplanering på ca + 4,25 meter. 
Översvämningskarteringen från kommunens Klimatanpassningsplan (2015), visar att 
planområdet inte beräknas vara påverkad av ökad havsnivåhöjning år 2100. I scenario 
havsnivåhöjning +4,5 meter år 2200 är dock centrala delar av planområdet översvämmade. 
Jämfört med MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kartering för 
kustöversvämningar, har kommunen större marginaler i sina beräkningar. MSB:s kartering 
visar att planområdet inte kommer att påverkas vid 4,5 meter (MSB Översvämningsportalen, 
2022-07-15). 

Detta innebär att planen måste säkerställa att dagvatten och eventuell översvämning inte 
påverkar vare sig förslagen bebyggelse eller nedströms liggande fastigheter.  

Laholms kommun har en ytavrinningsplan som togs fram av DHI år 2013. I den klassificeras 
områden efter deras betydelse för dagvattenhantering och öppna dagvattenlösningar. I planen 
har även en simulering och modellberäkning utförts som visar att det regn- och dagvatten som 
ansamlas i sänkan i de västra delarna, både vid ett 20-årsregn och vid ett 100-årsregn. Vid ett 
20-årsregn då marken är vattenmättad är det maximala översvämningsdjupet 0,4–0,6 meter 
för det röda området, 0,2–0,4 i det orangea området samt 0,2–0,1 i det gula området. Ett 100-
årsregn kan i sin tur innebära ett maximalt översvämningsdjup på 0,2–0,4 i det orangea 
området och 0,1–0,2 i det gula området. Detta i kombination med att marken är sandig 
innebär att marken i planområdet har en god förmåga att infiltrera dagvatten, då ett 100-
årsregn kan infiltreras snabbare än ett 20-årsregn förutsatt att marken är mottaglig för 
infiltreringen. Det innebär att marken är som mest utsatt för översvämningar under de 
perioderna som marken är som fuktigast, som exempelvis efter snösmältningen under våren.  

Avgörande för hur avrinningsområdet kommer att klara av att hantera extrema 
nederbördssituationer är en genomtänkt höjdsättning av marken. Därför föreslås att det inom 
detaljplanen att områden med ny exploatering och kvartersmark inte är belagda på områdets 
lågpunkt. Dessa lågpunkter består av parkmark och parkering och ska, vid extrem nederbörd, 
tillfälligt kunna ställas under vatten. Då vattenflödet går från Kustvägen ner mot lågpunkten, 
från öst till väst, kommer de öppna ytorna mellan den tillkommande bebyggelsen kunna 
fungera som flödesvägar för 
vattnet.                                                                                                                                                                                                                                                            

Klimatanpassningsplanens (2015) havsnivåscenarion. Planområde markerat med en röd cirkel.  
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Med hänsyn till dagvattenhanteringen 
och skyfallshanteringen i hela 
Mellbystrand upprättades inledningsvis 
en dagvattenutredning Vision 
Mellbystrand Dagvattenutredning (WSP 
2013-06-14). Utredningen belyser 
förutsättningar för skyfallshantering i 
området Mellbystrands centrum. För att 
hantera extremväder behöver 
mångfunktionella ytor, såsom 
parkeringar kunna översvämmas vid 
kraftiga regn. Därefter fördjupades 
utredningen (WSP 2014-08-29) att även 
omfatta ett större avrinningsområde som 
även inkluderar delar av aktuellt 
planområde. Där framkom det att det finns lågpunkter i terrängen inom planområdet. 
Utredningar påvisar att planerad exploatering kan utföras utan negativ inverkan inom 
avrinningsområdet (WSP, 2014:27). Eftersom det västra området, som är det område som är 
en lågpunkt där vatten kan ansamlas, kommer planläggas som park finns det stora 
förutsättningar att området kan översvämmas tillfälligt vid behov utan att det innebär några 
skador i infrastruktur eller bebyggelse. På så sätt kan översvämningar hanteras av tänkbara 
översvämningsytor lokaliserade i lågpunkter dit vattnet kommer att flöda vid skyfall och 
översvämningar.  

Anläggningar för att möta efterfrågan på översvämningsbar yta med en långsam dränering 
planeras därför detta inom parkmarken västra delen av planområdet. Ytorna som pekas ut som 
påverkade idag kommer därmed att kunna översvämmas. Med hjälp av en standardhöjning av 
gata för Sibyllavägen kommer flödet av vatten rinna mot lågpunkten samt att i anslutning till 
Sibyllavägen anläggs ett avrinningsdike/infiltrationsstråk för långsam avledning av ytvatten 
från gata. För att ytterligare ta hand om dagvattenflöden kan någon form av hålrumsmagasin 
(ex. bottentät stenkista, makadamdiken eller dagvattenkassetter). Standardhöjningen av gatan 

Ytavrinningsplan som visar klassificering av 
grönområden utifrån öppna dagvattenlösningar.  

 

Figurerna visar Ytavrinningsplanens beräknade maximala översvämningsdjup i norra Mellbystrand vid 20-
års och 100 årsregn. Pilarna visar vattnets flödesmönster.  
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innebär att vatten från skyfall kommer att stanna på lågpunkten/grönytan och fördröjas på 
plats i stället för att påverka omkringliggande fastigheter negativt.  

För att den tillkommande bebyggelsen inte ska ta skada vid skyfall och översvämningar (både 
underifrån genom grundvatten och ovanifrån från regn samt vatten från skyfall/översvämning) 
säkerställer detaljplanen skyddsåtgärder vid utförandet av bebyggelsen. Grundkonstruktionen 
kommer att utföras vattentålig grundkonstruktion under +4,5 meter (RH2000).  

 

Klimatanpassning 

Sammanfattningsvis möjliggör detaljplanen en beredskap inför klimatförändringarnas 
konsekvenser. Lokaliseringen av den tillkommande bebyggelsen i öster, där marknivåerna är 
högre och säkrade från skyfall. De reglerade taklutningarna fastställer inte bara en 
gestaltningsmässig karaktär på taken, utan gör också att vattnet kan enkelt rinna ner för att tas 
hand om inom den egna fastigheten.   

Storleken på de allmänna grönytorna skapar en buffert med lågpunkter där vatten kan samlas 
vid större flöden, vilket gör att omkringliggande bebyggelse och tillkommande bebyggelse 
fredas från eventuella vattenflöden. Med hjälp av andelen hårdgörande ytor säkerställs 
ytterligare ytor där vatten kan infiltreras och samlas under ökade mängder regn.   

Med vattentålig grundkonstruktion under +4,5 meter (RH2000) säkras den tillkommande 
bebyggelsen mot det ytliga grundvattnet och eventuellt skyfall som kan påverka den 
tillkommande bebyggelsen.  

Teknisk försörjning 
Dricksvatten och spillvatten 

Planområdet ligger centralt i Mellbystrand och det finns ett utbyggt vatten- och spillvattennät 
som kan kopplas på till den nya bebyggelsen på området. Kapaciteten är tillräcklig för att 
försörja även de nya bostäderna med vatten.   

Dagvatten  

I den gällande översiktsplanen Framtidsplan 2030s miljökonsekvensbeskrivning berörs 
dagvattenhantering i Mellbystrand. Då allt fler ytor bebyggs kan problem med dagvatten 
uppstå i området. En ökad andel bebyggelse och därmed ökad andel hårdgjorda ytor kan 
också ge högre utsläpp av partiklar och metaller vilket skulle påverka Laholmsbukten 
negativt. Åtgärder som däremot skulle ta hand om och fördröja dagvatten lokalt skulle 
däremot kunna förbättra situationen, vilket dock kräver att tillgängliga ytor för detta finns 
(Framtidsplan 2030, Del 4 Miljökonsekvensbeskrivning, 2014:34). 

Med hänsyn till dagvattenhanteringen i hela Mellbystrand upprättades inledningsvis en 
dagvattenutredning ”Vision Mellbystrand Dagvattenutredning” (WSP 2013-06-14). Som 
övergripande hantering av dagvatten i området föreslås trög avrinning i form av öppna 
system, så att dagvattnet avleds på markytan under en längre tid. Dagvattnet i Sibyllavägen 
föreslås avledas via diken/infiltrationsstråk. För att ytterligare ta hand om dagvattenflöden kan 
någon form av hålrumsmagasin (ex. stenkista, makadamdiken eller dagvattenkassetter) 
anordnas inom fastigheten. Därefter fördjupades utredningen (WSP 2014-08-29) att även 
omfatta ett större avrinningsområde som även inkluderar aktuellt planområde. 
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Dagvattenutredningarna sätter planområdet i ett större sammanhang, vilket är viktigt utifrån 
en övergripande dagvattenhantering i kusten.  

För att möta den problematik som Framtidsplan 2030 och Klimatanpassningsplanen pekar på 
har en övergripande utbyggnadsplan fastställts, Dagvattenutbyggnad för Mellbystrand och 
Skummeslöv (LBVA, 2016). Syftet med dagvattenutbyggnaden är att skapa tröga 
dagvattensystem med möjlighet till lokal fördröjning inom både kvarters- och gatumark. För 
att kunna få ett hållbart dagvattensystem byggs ett så kallat trögt system, vilket innebär att 
varje fastighetsägare fördröjer en del av sitt dagvatten på fastigheten och sedan bräddar till 
kommunen dagvattenledning. Vägområdet förses med dräneringar för att sänka grundvatten 
och dränerar vägkonstruktionen. Även gatan byggs för att avleda dagvatten via trögt system i 
så stor utsträckning detta är möjligt (LBVA, 2016:2). Utifrån detta utgångsläge är det därför 
mycket viktigt att fastighetsägare tar ansvar för dagvatten inom sin egen fastighet. 

Stora delar av Mellbystrand har inga dagvattenledningar, men dagvattensystemet är delvis 
utbyggt i just centrum.  

 

Grundvatten  

I Mellbystrand finns det ytligt grundvatten som kan påverka dagvattenhanteringen. Våren 
2017 låg grundvattennivån ytligt i området, mellan 0,7 och 1,5 m under markytan (Sweco, 
2017:7). Mätningar har även genomförts tidigare, under vintern 2013 och då låg 
grundvattennivåerna mellan 0,88 och 0,89 meter under markytan (WSP, 2014:11). Dessa två 
studier pekar på att möjligheterna till lokalt omhändertagande av dagvatten är begränsat.  

Vid ett förändrat klimat kommer grundvattennivåerna att påverkas. Den ökade nederbörden 
kan ge höjda grundvattennivåer med några centimeter upp till 1 dm fram till år 2100. 
Grundvattenbildningen kommer framförallt att öka vintertid på grund av den ökade 
nederbörden. Perioden med sjunkande grundvattennivåer, under sommarhalvåret, kan komma 
att förlängas på grund av den tidiga snösmältningen, högre temperatur och längre sommar, 
vilket kan ge problem med den allmänna vattenförsörjningen.  

För att kunna tillgodoräkna en infiltrationskapacitet i exempelvis magasin behöver det finnas 
en omättad zon mellan magasin och grundvattennivån, om grundvattennivån når upp till 
magasinbotten finns därmed inte förutsättningarna för infiltration och magasin kommer 
behöva förlita sig på ett flödesreglerat utflöde till ledningsnätet. I detta fall kan det vara 
motiverat att anlägga ett tätt magasin. Detta för att dagvattenanläggningen inte ska få en 
negativ inverkan på grundvattenbildningen i området i stället för att bidra positivt till den.  

 

Dagvattenflöden 

Att området idag, som lågpunkt i landskapet, fyller en funktion för hanterande av dagvatten 
för närliggande fastigheter, innebär att den funktionen fortsatt behöver finnas kvar även efter 
exploatering. Planområdet har även som rekreativt grönområde har en viktig roll vad gäller 
omhändertagande av dagvatten, vilket ställer krav på att dagvatten omhändertas inom 
planområdet utan att riskera att bebyggelse inom och i anslutning till planområdet 
översvämmas. LBVA har gjort beräkningar för fördröjningsvolymer inom planområdet med 
10 årsregn, klimatfaktor 1,3. Med tilltänkt exploatering krävs en fördröjningsyta på cirka 120–
150 m3. Vilket innebär ett behov av cirka 300 m2 yta på parkmarken. Dessa 
fördröjningsvolymer är möjliga att inrymma inom tillgänglig mark via detaljplaneområdets 



 58 

PARK-mark (4000 m² är utpekad med planbestämmelsen dagvatten) samt GATA och kan på 
så sätt hanteras inom allmän plats. Vid skyfall kommer större delar av park-området kunna 
översvämmas. I den förprojektering som gjorts för den allmänna platsen har sänkor tagits 
fram för att vattnet ska kunna samlas och infiltreras. Dagvattenlösningar som fördröjer vatten 
inom kvartersmark är något som är positivt för dagvattenhanteringen i området, dessutom kan 
fastighetsägaren även ha möjlighet att använda dagvattnet till exempelvis bevattning. 

NATUR-marken i söder kommer också fungera som yta för hantering av dagvatten. 
Naturmarken fungerar redan idag som en fördröjningsplats och kommer fortsatt fungera som 
detta tillsammans med de tillkommande parkeringarna. Enligt dagvattenutredningen som 
gjordes för Vision Mellbystrand av WSP kan den ytan fördröja cirka 720 m3.  

 

Val av anläggningstyp 

Inom planområdet kommer ett trögt dagvattensystem att anläggas. De specifika tröga 
dagvattenanläggningarna i området kan variera (damm, kassetter, ytliga lösningar) och 
detaljplanens intention är att möjliggöra ytor som är tillräckliga för att dagvattenhanteringen i 
området ska fungera. Detta görs genom att säkerställa tillgång till allmän plats. Fördröjning 
och magasinering av dagvatten kan göras med olika metoder, många små lokala system 
fungerar minst lika bra som ett större. Genom att integrera fördröjning och magasinering med 
plantering, höjdsättning och utsmyckning finns möjlighet till att göra dagvatten till en 
tillgång. Exempelvis hade ett avvattningsstråk som ligger i linje med kvartersmarken kunna 
skapa naturliga gränser och dagvattenhantering i ett. Med tät geotextil i dessa stråk är det 
möjligt att undvika direkt infiltration för att leda vatten till en större uppsamlingsplats i 
områdets lågpunkt i söder. Målet med dagvattenlösningar ska vara att sakta ned och rena 
vattnet på vägen genom vegetation som har förmågan att ta upp närsalter och föroreningar. 
Vegetation kommer också kunna ta upp vatten och minska flödena till recipienten.  

För att säkra att viss dagvattenhantering sker via infiltration används en planbestämmelse som 
reglerar att marken inom parkeringsområdet även är avsedd för fördröjning av dagvatten samt 
att hårgörandegraden av parkering regleras till 60 %. Dessa ytor kan då förses med 
exempelvis permeabla ytor. Eftersom övriga parkeringar är lokaliserad på park- och 
naturmark (allmän plats) kommer dessa att även utformas som genomsläppliga. Detta 
säkerställs med en planbestämmelse som reglerar en hårdgörandegrad på maximalt 60%.  

 

Påverkan på omgivande fastigheter 

Rinnvägarna för skyfall (se s.52) visar att vattnet kommer att samlas på den allmänna platsens 
lågpunkt. Det gör att omkringliggande fastigheters vatten rinner dit. Lågpunkten kommer att 
bevaras och göras genomsläpplig för att vattnet ska kunna infiltreras. Är det större skyfall 
kommer vattnet kunna samlas där för att sedan ledas vidare med hjälp av dagvattenledningar 
med trög avrinning.  

Med hjälp av en standardhöjning av gata kommer flödet av vatten rinna mot lågpunkten. I 
standardhöjning ingår att anlägga avrinningsdike/infiltrationsstråk för långsam avledning av 
ytvatten från gata. För att ytterligare ta hand om dagvattenflöden kan hålrumsmagasin (ex. 
bottentät stenkista, makadamdiken eller dagvattenkassetter) användas. Standardhöjningen av 
gatan innebär således att vatten från skyfall kommer att stanna på lågpunkten/grönytan och 
fördröjas på plats i stället för att påverka omkringliggande fastigheter negativt.  
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Föroreningar i dagvatten 

Dagvattensystemet ska utformats med en sådan kapacitet att det kan samla upp, fördröja och 
rena dagvattnet innan det släpps ut i recipienten. Recipienten för områdets dagvatten är 
Laholmsbukten. Planerad markanvändning i form av bostäder medför generellt inte mycket 
föroreningar till dagvattnet, däremot kan trafiken vara en belastning för dagvattenkvaliteten. 
Genom att möjliggöra för en dagvattenhantering som både tar hänsyn till rening, fördröjning 
och en god boendemiljö kan många goda parametrar uppnås.  
 
För att ge en mycket förenklad version av vilka föroreningsmängder som kan förväntas så 
används schablonssiffror för vanliga föroreningsmängder i denna typ av bostadsområde. Det 
kan finnas en sannolikhet att föroreningssiffrorna på parkeringsplatserna överstigs under 
sommarmånaderna, då badresenärer i Mellbystrand kommer nyttja parkeringsplatserna. 
Samtidigt som föroreningarna kan understiga beräkningarna under vinterhalvåret.  För detta 
fall behöver inte, de något högre föroreningsmängderna under sommarhalvåret, påverka 
grundvattentäkten negativt. Detta då grundvattnet är lägre under sommarmånaderna, vilket 
kan innebära att föroreningarna genomgår en längre sträcka av rening innan det når 
dagvattenrecipienten. Hur dagvatten är tänkt att omhändertas, och därigenom renas, beskrivs 
under kapitlet Teknisk försörjning.  

 

Föroreningsmängder, schablon (μg/l)  

Användnings-
område 

P 

Fosfor 

N 

Kväve 

Cu 

Koppar 

Zn 

Zink 

SS 

Suspenderad 
substans 

BaP 

Benso(a)pyren 

Parkering 140 2400 40 140 140 000 0,06 

Torg 88 2000 17 33 8700 0,01 

Park 250 1200 11 25 24 000 0,008 

Flerbostadshus 
med centrum 290 1700 26 120 85 000 0,075 

Källa: Stormtac, 2021-06-17 

 

Källa: Stormtac, 2021-06-17 

 

 

Reningsgrad (%)  

Anläggning P N Cu Zn SS BaP 

a) Översilningsyta 40 30 55 50 70 70 

b) Våt damm 55 35 60 60 80 75 

c) 
Makadammagasin 

35 45 60 70 80 55 

d) Biofilter 65 40 65 85 80 85 

e) 
Sedimentations-  

    magasin  

70 15 70 70 75 55 
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Källa: Riktvärden för Göteborgs stad (2020) 

Kvarvarande föroreningsmängder (µg/l) - Parkering 

Anläggning P N Cu Zn SS BaP 

a+b 49 1092 7 28 8400 0,0045 

a+d 29 1008 6 18 8400 0,0027 

c 91 1320 16 91 28 000 0,027 

a+e 25 1428 5 21 10 500 0,0081 

 

Kvarvarande föroreningsmängder (µg/l) - Torg 

Anläggning P N Cu Zn SS BaP 

a+b 23 910 3 7 522 0,00075 

a+d 18 840 3 2 522 0,00045 

c 57 1100 5 10 1740 0,0015 

a+e 16 1190 2 5 652 0,00135 

 

 

 

Kvarvarande föroreningsmängder (µg/l) - Park 

Anläggning P N Cu Zn SS BaP 

a+b 68 546 2 5 1440 0,006 

a+d 56 504 2 2 1440 0,00036 

c 88 480 4 8 4800 0,0036 

a+e 45 714 2 4 1800 0,00108 

 

 

Kvarvarande föroreningsmängder (µg/l) – Flerbostadshus med centrum 

Anläggning P N Cu Zn SS BaP 

a+b 78 774 5 24 5100 0,0056 

a+d 60 714 4 9 5100 0,003 

c 189 935 10 36 17 000 0,03 

a+e 52 1012 4 18 6375 0,01 

 

 

Riktvärde kvarvarande föroreningsmängder (µg/l) 

P N Cu Zn SS BaP 

50 1250 10 30 25 000 0,27 

 

 

Riktvärde kvarvarande föroreningsmängder (µg/l) 

P N Cu Zn SS BaP 
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Källa: Riktvärden för Nordvästra Skånes Vatten och avlopp (NVSA) (2016) 

Laholms kommun har inga egna antagna riktvärden för föroreningar i dagvatten, 
därför används riktvärden från Göteborgs stad och Nordvästra Skånes Vatten och avlopp 
(NVSA) som referens. Föroreningar som överskrider riktvärdena från NVSA har markerats 
med rött. Schablonsvärdena tar inte hänsyn till platsens förutsättningar för perkolation. 
Genom att låta dagvattnet i så stor utsträckning som möjligt infiltreras i marken kan 
ytterligare rening åstadkommas. Viss rening kommer även ske när dagvattnet rinner över 
gräsytor även om specifika översilningsytor inte anläggs. Dagvattnet renas därför 
generellt till goda nivåer oavsett val av dagvattenanläggning. Med hänsyn till att recipienterna 
har problem med övergödning med avseende på totalfosforhalten, främst från jordbruket, så 
bör särskild hänsyn tas till reningen av fosfor. Biofilter eller sedimentationsmagasin kan enligt 
schablonsvärdena vara ett alternativ. 
 
Det finns osäkerheter gällande både föroreningsmängderna och reningseffekten. 
Faktorer så som reningsanläggningarnas utformning, regnmängder, årstid, skötsel 
med mera påverkar den faktiska reningseffekten. Variationer såväl till det bättre som 
sämre kommer att finnas för de olika ämnena. Detaljplanen säkerställer att tillräckligt 
utrymme finns för åtgärder. 

 

El och bredband  

Transformatorstationen som idag är lokaliserad inom den centrala delen av planområdet 
kommer att flyttas, och möjliggörs i stället inom eller i anslutning till servicebyggnaden i 
parken. Flytten kommer att bekostas av markägare. Med tanke på brandsäkerhet kommer 
transformatorstationen kunna uppföras som en separat byggnad eller byggas samman med tak 
och passage i icke brännbart material.  

En ny transformatorstation kommer att möjliggöras i södra delen av planområdet. Det finns 
redan en befintlig fibernod i södra delen av planområdet. Denna fibernod kommer att 
samlokaliseras med den södra transformatorstationen och området planläggs som teknisk 
anläggning.  

 

Värme  

Fastighetsägaren ansvarar själv för val av uppvärmning. Inom planområdet finns det en 
fastighet med grundvattenvärme. Detta är en miljövänlig värmeförsörjning och uppmuntras av 
kommunen. Kommunen är positivt inställd till koldioxidneutrala energikällor för 
uppvärmning och småskalig vedeldning bedöms inte vara ett alternativ.  

 

Avfall  

Planförslaget bedöms möjliggöra för avfallsfordon att angöra till fastigheterna. Idag finns en 
återvinningsstation lokaliserad på grusplanen intill Lundströms bodar. Denna kommer att 
omlokaliseras utanför planområdet.  

200 2000 18 75 40 000 0,03 
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Brandvattenförsörjning 

Vatten för brandförsörjning kan tillhandahållas till området genom kombinationer av följande;  
 

a. Befintliga brandposter vid korsningen Birger Pers väg – Kustvägen och Rombers väg – 
Kustvägen har en ungefärlig kapacitet på 900 liter/min vardera.  

b. Tank- och släckbilar bedöms kunna användas och kontinuerligt leverera cirka 600 
liter/min 

c. c. Tillfredsställande, öppet vattentag finns inte i närområdet  
 
Kombination av a till c gör att tillgängligt vatten för brandsläckning är cirka 1200 liter/minut. 
Enligt Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020–2023 är detta tillräckligt för så kallad 
A2-bebyggelse (flerbostadshus över 4 våningar, radhus och kedjehus) med normal 
brandbelastning (brandsäkra byggnader utan större upplag av brännbart material). Vilket 
täcker behovet av den tänkta detaljplanen. Vid bebyggelse med högre brandbelastning kan 
brandtekniska åtgärder behövas, detta regleras i ett bygglovsskede. 

Social hållbarhet 
Den sociala hållbarheten i Mellbystrand är en viktig fråga som berör hela samhället. Det har 
därför gjorts en social konsekvensanalys för detaljplanen.  

 

Trygghet och säkerhet 

I kommunens trygghetsenkät från 2020 framgår det att Mellbystrandsborna ofta känner sig 
väldigt trygga. Området är inte särskilt utpekat i trygghetsenkäten utöver att det framgick att 
det förekommer mycket ”bus-körning” längs med Birger Pers väg och att belysningen på 
området är otillräcklig.  

En förstärkt karaktär av hela centrumområdet i Mellbystrand bedöms som positivt ur ett 
trygghetsperspektiv. Planförslaget bidrar till att befolka platsen kring Kustvägen/Sibyllavägen 
över hela året genom planering av permanenta bostäder, samt vid dagtid öppna 
verksamheter/arbetsplatser. Aspekter så som förbättrad belysning när området blir mer 
befolkat när nya bostadshus tillkommer bedöms som positivt för trygghetsupplevelsen. Fasad 
med fönster och balkonger ut mot Kustvägen möjliggör dessutom för ”kapabla väktare” som 
kan inge trygghet till närområdet. Dessa väktare kan ha en överblick över närområdet och 
göra att de som rör sig i området känner att det finns någon som ser dom. Med hjälp av 
förslagets siktlinjer (reglerade med prickmark) mellan bebyggelsen, ges bättre social kontroll 
från gatan och in mellan bebyggelsen. Planområdets utformning ger möjlighet att överblicka 
platsen och tillsammans med naturliga gränser (bostadsfasader som ramar in området) som 
skydd och möjligheter att röra sig i flera riktningar säkerställs naturliga instinkter för trygghet.  

Mellbystrands centrum ger idag ett ovårdat intryck. Ovårdade miljöer ökar vandalisering och 
otrygghet, genom att höja standarden för området med att städa upp och bygga upp nya 
miljöer kan tryggheten ökas på platsen (Bo Tryggt 05, polismyndigheten i Stockholms län, 
2005). Genom att planlägga för och bygga nya bostäder och allmänna platser kan 
Mellbystrands centrum rustas upp och tryggheten på platsen ska öka. Detta innebär även att 
förbättra belysningen i samhället för att skapa mer trygghet i samband med utvecklingen av 
centrum. En sammantagen aktivering av ytan gör den tryggare.  
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Jämställdhet och Jämlikhet 

Detaljplaneförslaget innebär flera positiva aspekter för ortens och platsens samhörighet, 
jämställdhet och jämlikhet. Som ett centrum kommer området ha en större inverkan på hela 
kustområdets boende och besökare än ett område som endast innehåller nya bostäder.  
 
Detaljplanen reglerar ett torg och en parkyta i centrala Mellbystrand. Ytorna är 
sammanlänkade och ett utbyte kan ske mellan platserna. Det gör det också enklare att ta sig 
fram med en tydlig orienterbarhet. Dessa kan fungera som mötesplatser, där personer kan 
bygga relationer och utöva gemensamma aktiviteter. Dessa är öppna för alla eftersom de är 
allmänna ytor och tillåter människor av alla socioekonomiska grupper inträde. Vissa ytor 
kommer kunna nyttjas av betalande besökande, såsom uteserveringar. Blandningen är något 
som skapar mångfald och gör att människor har en anledning att vistas på platsen. Sittplatser 
kommer att finnas tillgängligt så att äldre ska kunna vistas på de nya sociala ytorna. Det gör 
att äldres ensamhet kan motverkas.  
 
Byggnationen av centrum innebär ett tillskott av hyreslägenheter. Nya hyresrätter ger viktiga 
signalvärden, att alla ska kunna bo i kusten och att kommunen prioriterar flera olika grupper i 
Mellbystrand. Eftersom kommunen äger marken och det i gestaltningsprogrammet och 
markanvisningstävlingen framgår att det är hyresrätter som ska uppföras är det, trots att det 
inte går att reglera i detaljplan, hyresrätter som kommer att byggas. Detta lägger en grund för 
social blandning, eftersom Mellbystrand idag till allra största del består av friliggande villor 
som ägs av privatpersoner. Hyresrätterna är planerade att bygga med statligt investeringsstöd, 
vilket innebär att det finns en maxhyra som kan tas ut och därmed kommer hyresnivåerna 
kunna hållas nere.  
 
Genom att bygga ut Mellbystrand i dess centrum, där det finns redan idag fungerande 
kollektivtrafik så kommer närheten till kollektivtrafiken vara god för de som flyttar in i 
centrum och möjliggöra för hållbara färdsätt. Eftersom det blir möjligt redan från dag 1 för de 
inflyttade att använda kollektivtrafiken kommer deras vanor att från start kunna bestå av att 
använda kollektivtrafiken framför bilen. Då kvinnor oftare än män väljer att åka kollektivt är 
det positivt att stärka dessa färdmedel så att en jämställdhet uppnås.  
 
Hur en boende eller besökare angör en plats eller byggnad kan vara avgörande för 
jämställdhet och trygghet (Plats för trygghet, Boverket, 2010). Då fler kvinnor än män väljer 
att cykla och gå i stället för att ta bilen är det av stor vikt att entréerna fungerar utifrån alla 
dessa perspektiv. Gående från gatan ska därför enkelt kunna angöra byggnaden från gatan 
utan att behöva få en känsla av att gå in bakvägen. Med den gestaltning som är framtagen för 
den tillkommande bebyggelsen kommer detta var en av aspekterna som uppfylls.  

Med den föregående markanvisningstävlingen finns det ett stort underlag med illustrationer 
som kan presenteras för allmänheten tillsammans med 3d-vislualisering. Detta kommer göra 
det enklare för människor med lässvårigheter att förstå vad förslaget kommer att innebära.  
 
 

Barnperspektivet  

Barnets bästa har särskilt utretts i social konsekvensanalys. Det finns många aspekter av 
planförslaget som påverkar barn och deras liv som här nedan sammanfattas.  
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Eftersom barn och ungdomar i större utsträckning än vuxna är knutna till sitt hemområde rent 
geografiskt blir identitetsfrågan extra stark för dem. De bilder som presenteras av områden i 
Mellbystrand och den status som områdes ges kan påverka de barn och ungdomar som bor i 
området i vad för möjligheter de själva ser att de har eftersom deras egen identitet är nära 
sammanknutet med området som de bor i. Genom att skapa ett attraktivt område med 
allmänna ytor där alla är välkomna kommer detta skicka signaler till de som bor i området.  
 
Lekplatsen och parken behöver utformas så att alla barn, oavsett fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning kan använda lekplatsen. Eftersom lekmöjligheterna i parken är 
kostnadsfria kan de användas av barn från olika socioekonomiska grupper. Det kommer att 
finnas avgiftsbelagda områden på torget i samband med eventuella uteserveringar, vilket 
kommer att kunna locka till sig även äldre barn till planområdet. Detta ger lika rättigheter för 
alla barn oavsett ålder och socioekonomisk bakgrund.  
 
Parken med lekplats ger förbättrade förutsättningar med stimulerande utemiljöer för barn. Att 
både ha naturmark och parkmark ger en variation av områden för barn att röra sig i. På så sätt 
tillgodoses barns behov av rekreationsområden. Ett av kommunens gemensamma resultatmål 
är att barn och ungas psykiska hälsa ökar. Med tydlig grönstruktur i området och platser för 
att mötas och slappna av kan området förbättra förutsättningarna för ungas hälsa. Det finns 
studier som visar att växtlighet/grönområden har hälsofrämjande aspekter.  
 

Ekonomisk hållbarhet 
Lokal handel och service har en viktig roll i samhällsekonomin och kan bidra med nya 
arbetstillfällen och skatteintäkter för kommunen. Samtidigt är det viktigt att genom 
planläggning ge möjligheter för lokala initiativ till företagande och således skapa goda 
förutsättningar för invånarna i Mellbystrand. I Agenda 2030 finns mål 8 (Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) och delmål 8.3 (Främja politik för nya arbetstillfällen 
och ökad företagsamhet) som berör ekonomisk hållbarhet och främjandet av lokal ekonomi 
och handel med tillväxt av små och medelstora företag. Därför är det positivt utifrån ett 
ekonomiskt hållbarhetsperspektiv att kommunen med detaljplanen för Mellbystrands centrum 
verkar för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt på en lokal nivå med möjlighet för 
centrumverksamhet.  

Brottslighet kostar pengar, och genom att rusta upp området kan skadegörelse minska (Bo 
tryggt 05, polismyndigheten i Stockholms län, 2005). En investering i bostadssektorn kan 
tillsammans med underhåll och fastighetsskötsel därför innebära att hela samhället spara 
pengar. Eftersom planarbetet har föranletts av en markanvisningstävling med gestaltning som 
högsta prioritet undertrycks den tillkommande bebyggelsens värde och något som är positivt, 
drar inte till sig samma mängd skadegörelse. När människor dessutom känner sig trygga och 
inkluderade i samhället och har goda relationer till omgivningen, ökar motivationen att 
engagera sig i samhällslivet. Vilket i sin tur kan bidra till en starkare utveckling av det lokala 
näringslivet.  

Förklaring av planbestämmelser 
För att underlätta förståelsen av planförslaget listas nedan en beskrivning om vad som avses 
med de olika planbestämmelserna och hur de ska tolkas.  
 

[GATA] – Områden avsedda främst för trafik, såsom bil-, gång-, och cykeltrafik och dess 
komplement som behövs för gatans funktion, såsom exempelvis rännstensbrunnar.  
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[PARK] - Park och grönområden som kräver skötsel och är helt eller till viss del är anlagda. I 
användningen ingår även komplement till parkens användning, som exempelvis 
transformatorstation som krävs för närområdet. Platsen ska fungera som en grön mötesplats.  
 
[TORG] – Torg avsedda för gemensamma allmänna behov. Användningen medger 
kollektivtrafiklösningar, uteserveringar och andra komplement såsom en mindre 
transformatorstation och inkopplingspunkter för vatten, avlopp och el. Detta möjliggör 
mötesplatser för både boende och besökare.   

[P-PLATS] – Parkeringsplats. Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för en allmän 
besöksparkering inom den allmänna platsen så att närområdet kan nyttjas av fler än de 
närboende.  

[NATUR] – Natur används för grönområden som inte är anlagda och som inte kräver någon 
omfattande skötsel. Användningen används för att säkerställa att ett område bevaras som 
grönområde.  
 

[B] – Bostäder. Med användningen bostäder avses boende med varaktig karaktär. Till 
användningen hör även komplement som är till för de boendes behov, exempelvis 
förrådsbyggnader, växthus, lekplats med mera.  

[C] – Centrumverksamhet. Med användningen avses all typ av verksamhet som behöver ligga 
centralt eller på annat sätt ska vara lätt att nå för många människor. Syfte med att möjliggöra 
olika typer av verksamheter såsom kontor, restaurang med flera.  

[P] – Parkering. Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för en besöksparkering på 
kvartersmark så att närområdet kan nyttjas av fler än de närboende. En del av 
parkeringsplatserna ska kunna säljas eller hyras ut till näringsidkare som har behov av 
parkeringsplatser. 

[C1] – Centrumverksamhet i bottenplan. Med användningen avses all typ av verksamhet som 
behöver ligga centralt eller på annat sätt ska vara lätt att nå för många människor. Syfte med 
att möjliggöra olika typer av verksamheter såsom kontor, restaurang med flera. Bestämmelsen 
har preciserats med att användningen endast är tillåten i bottenplan. Detta för att det inte finns 
underlag för större mängd verksamhetslokaler i området samt att det inte finns utrymme för 
den mängd parkeringsplatser som större andel centrumverksamhet hade inneburit. 

[O] – Tillfällig vistelse. Syftet med användningen är att möjliggöra för vandrarhem, hotell och 
liknande verksamheter som har övernattning utan varaktig karaktär. Användningen behövs för 
att kunna säkerställa att Mellbystrand fortsatt har ett utbud som gynnar turistnäringen.  

[E] – Tekniska anläggningar. Syftet med användningen är att säkerställa tekniska 
anläggningar som krävs för att samhället ska fungera såsom transformatorstation och 
fibernod. Även fler typer av tekniska anläggningar ingår i användningen.  

 

– Utfartsförbud. Syftet med planbestämmelsen är att undvika att utfarter 
placeras på mindre lämpliga ställen sett till trafiksäkerheten i området. Exempelvis begränsar 
detaljplanen antalet möjliga utfarter ut mot den nationella cykelleden, Kattegattleden.   

[lek] – Lekplats ska finnas. Planbestämmelsen säkerställer att en lekplats kommer att anläggas 
inom parkområdet.  
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[parkering] – Parkeringsplats. Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för en allmän 
besöksparkering inom den allmänna platsmarken så att parkmarken och närliggande områden 
kan nyttjas av fler än de närboende. Preciseringen som planbestämmelsen innebär tydliggör 
hur parken kommer att utformas.   
 
[servicebyggnad] – Servicebyggnad eller servicebyggnader på sammanlagt maximalt 100 
kvadratmeter med en nockhöjd på maximalt 5,0 meter. Tydliggör intentionerna med den 
allmänna platsen genom att reglera storleken och lokaliseringen på tilltänkt servicebyggnad. 
Bestämmelsen tydliggör även att mer än en byggnad kan uppföras, vilket möjliggör en 
fristående byggnad för exempelvis en transformatorstation.  

[infiltr1] – Markytan får hårdgöras maximalt till en andel av 60 %. Planbestämmelsen innebär 
att en genomsläpplig markbeläggning måste nyttjas vid anläggning av parkeringsytorna. Det 
innebär även att andelen hårdgjord yta minskar inom planområdet och större ytor kan 
användas för att infiltrera vatten. 

[dagvatten] – Omhändertagande av dagvatten. Tydliggör att området inom den allmänna 
platsen ska användas för omhändertagande av dagvatten. Ytorna som har denna 
planbestämmelse har tillsammans en storlek som uppfyller det behov av dagvattenhantering 
som finns i området.  

– Endast komplementbyggnad får placeras. Planbestämmelsen reglerar att 
kvartersmarken närmst parken endast får bebyggas med 
komplementbyggnader. Korsmarken säkerställer även att ytan tilltänkt som 

torg inom kvartersmarken kan bebyggas med komplement som underlättar användandet av 
ytan som torg, såsom en altan.  

– Marken får inte förses med byggnad. Planbestämmelsen används för att 
bebyggelsen inte ska placeras på olämpliga platser, tillskapa siktlinjer (den 
tillkommande centrumbebyggelsen) och 

bevara miljöer öppna (framför Strandhotellet).  

– Bestämmelsen reglerar den högsta nockhöjden 
för bebyggelsen. Nockhöjderna skiljer sig inom 
området beroende på lokalisering, typ av tilltänkt 

bebyggelse och förhållande till omgivning.  

[e1] – Största byggnadsarea angivet i kvadratmeter. Byggnadsarean skiljer sig inom området 
beroende på typ av bebyggelse och markutrymme för övriga behov inom det specifika 
området.  

 

[f1] – Endast friliggande enbostadshus. Områden lämpade för friliggande enbostadshus har 
denna planbestämmelse som tillägg till användningen bostad.  

[f2] – Största tillåtna byggnadsarea per byggnad är 85 kvm. Tillsammans med 
planbestämmelsen e1 möjliggör den för som minst 5 komplementbyggnader, men även fler 
mindre byggnader. Detta för att säkerställa att komplementbyggnaderna inte blir för massiva 
och anpassas till området sett till relationen med den intilliggande parken.  

[f3] – Endast flerbostadshus, radhus och/eller centrumverksamhet. Områden lämpade för 
tätare strukturer med en tydlig centrumkaraktär har denna planbestämmelse som tillägg till 
användningen bostad. 
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[f4] – Takvinkel ska vara minst 14 grader, takkupor, frontespiser och altaner är undantagna. 
Planbestämmelsen säkerställer att den tillkommande bebyggelsen kommer passa in i befintlig 
bebyggelsemiljö där takvinkel är en viktig aspekt av den byggda miljön.  

[f5] – Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad är 150 kvm. Mängden 
komplementbyggnad regleras med hänsyn till fastighetens och byggrättens storlek för att 
förhållandena mellan huvudbyggnader och komplementbyggnader ska vara lämplig.  

[f6] – Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad är 200 kvm. Mängden 
komplementbyggnad regleras med hänsyn till fastighetens och byggrättens storlek för att 
förhållandena mellan huvudbyggnader och komplementbyggnader ska vara lämplig. 

[f7] – Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4,5 meter. Planbestämmelsen säkerställer 
att komplementbyggnader inte blir allt för framträdande i relation till övrig bebyggelse och 
anpassas till omgivande bebyggelse.  

[f8] – Entré ska finnas mot gata. Säkerställer att byggnaden går att nå från Kustvägen och 
underlättar för allmänheten att nå eventuella centrumverksamheter. Det är även en 
trygghetsfaktor att inte behöva gå runt till en baksida för att nå sin bostad.  

[f9] – Entré ska finnas mot torg. Säkerställer att byggnaden går att nå från Torget och skapar 
bättre förutsättningar för uteserveringar och centrumverksamhet i byggnaden.   

[f10] – Fasad ska utformas i trä eller trä i kombination med annat material. Planbestämmelsen 
reglerar fasadmaterial för att bebyggelsen ska anpassas till Mellbystrands bebyggelsemiljö 
med stor andel av träbyggnader.  

 
[r1] – Byggnad får inte rivas. För att säkerställa att Strandhotellet, med stort kulturhistoriskt 
värde inte försvinner används en planbestämmelse som gör att byggnaden inte får rivas.  

[q1] – Särskilt värdefull interiör. Ursprungliga tak- och väggmålningar samt fältindelningar i 
publika utrymmen ska bevaras. Planbestämmelsen säkerställer viktiga kulturmiljöaspekter.  

[k1] – Byggnadens värde vad gäller karaktär, form, volym och material ska bibehållas. 
Planbestämmelsen säkerställer viktiga kulturmiljöaspekter. 

[k2] – Fönster och dörrar ska till form, material, indelning och proportioner utformas enligt 
ursprungligt utförande. Planbestämmelsen säkerställer viktiga kulturmiljöaspekter. 

[k3] – Fasader av lockpanel med snickeridetaljer ska bibehållas enligt nuvarande utformning 
avseende material, indelning, proportioner och detaljeringsnivå. Planbestämmelsen 
säkerställer viktiga kulturmiljöaspekter. 

[k4] – Takets form och volym ska bibehållas. Takmaterial ska vara enkupigt lertegel. 
Utsmyckade ventilationshuvar i plåt ska bibehållas enligt nuvarande utförande. 
Planbestämmelsen säkerställer viktiga kulturmiljöaspekter. 

[k5] – Loggian med arkad ska bibehållas enligt befintligt utförande med tegelgolv och pelar i 
betong med figuriner. Planbestämmelsen säkerställer viktiga kulturmiljöaspekter. 

[k6] – Panel ska ha faluröd kulör. Fönster, dörrar och foder ska vara vita. Planbestämmelsen 
säkerställer viktiga kulturmiljöaspekter. 
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[d1] – Minsta fastighetsstorlek angivet i kvadratmeter. Planbestämmelsen begränsar minsta 
möjliga fastighet för att förhindra olämplig förtätning och tillskapa ändamålsenliga 
fastigheter.  

[b1] – Källare får inte finnas. På grund av det ytliga grundvattnet i området ska den 
tillkommande bebyggelsen skyddas från eventuella skador som kan uppkomma och därmed 
förbjuds källare.  

[b2] – Bebyggelse ska utföras med vattentålig grundkonstruktion under marknivåer på +4,5 
meter (i RH2000). Med planbestämmelsen säkras den tillkommande bebyggelsen mot det 
ytliga grundvattnet, havsnivåhöjningar och eventuellt skyfall/extremväder som kan påverka 
den tillkommande bebyggelsen. Både betongplintar, betongplatta och mer miljövänliga 
alternativ såsom cellglas uppfyller detta krav. 

[b3] – Endast 60 % av markytan får hårdgöras. Planbestämmelsen innebär att en 
genomsläpplig markbeläggning måste nyttjas vid anläggning av parkeringsytorna. Det innebär 
även att andelen hårdgjord yta minskar inom planområdet och större ytor kan användas för att 
infiltrera vatten.  

[a1] – Marklov krävs även för markåtgärder som hårdgör marken. Planbestämmelsen 
underlättar för uppföljning av planbestämmelsen b3 och säkerställer genomsläppliga ytor så 
att vatten kan infiltreras i området.  

[a2] – Startbesked får inte ges för bebyggelse förrän det framgår att byggnadens 
grundkonstruktion under marknivåer på +4,5 meter (RH2000) utförts vattentålig. 
Planbestämmelsen underlättar för uppföljning av planbestämmelsen b2 och säkerställer att 
byggnaden kommer att skyddas. I hanteringen behöver en skriftlig bekräftelse tydliggöra att 
konstruktionen är vattentålig.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 

SYFTE 
Syftet med genomförandebeskrivningen är att i ett tidigt skede i planprocessen redovisa de 
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att 
detaljplanen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt redovisa 
vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägare och andra berörda. 
Genomförandebeskrivningen är likt planbeskrivningen inte juridiskt bindande utan det är 
detaljplanens plankarta med planbestämmelser som är juridiskt bindande. 
Genomförandebeskrivningen ska ses som en integrerad del i planprocessen.  

ORGANISATORISKA FRÅGOR  

Tidplan 
Planen hanteras med standardförfarande och ska efter samråds- och granskningsskedena antas 
av kommunfullmäktige.  

 

Planprocessen 

Samråd  februari/mars 2022 

Granskning  september/oktober 2022 

Antagande  januari 2023 

Laga kraft  februari 2023 

 

Utbyggnadsskedet 

Förslaget Strandparken, som vann markanvisningstävlingen, kommer att byggas i etapper. 
Genomförandetiden för den första etappen bedöms till 24 månader och färdigställandet av 
hela området till 36 månader efter att detaljplanen fått laga kraft.  

Rivningsarbeten och sanering start  mars 2023 

Utbyggnad av gata och VA med mera 1/2 kvartal 2023 

Fastighetsbildning och bygglov 2/3 kvartal 2023 

Byggstart   3/4 kvartal 2023  

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från det datum planen fått laga kraft.  
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Ansvarsfördelning 
Fastighetsägarna svarar för utbyggnad, drift och underhåll av kvartersmark.  

Planområdet ingår i verksamhetsområde för dricks- spill- och dagvatten. Laholmsbuktens VA 
är huvudman för de allmänna VA-anläggningarna.  

Södra Hallands Kraft är huvudman för elnätet. Vid eventuell flytt av ledningar bekostas detta 
av den som initierar flytten.  

Kommunen står för utbyggnad, drift och underhåll av allmän platsmark. 

Huvudmannaskap 
Laholms kommun är huvudman för allmän plats. Mark som i detaljplan blir utlagd som 
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap ger, enligt 6 kap. 13 § PBL, kommunen rätt att 
lösa in marken med äganderätt. Omvänt är kommunen, enligt 14 kap. 14 § PBL, även skyldig 
att på fastighetsägarens begäran lösa in mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska 
användas för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Detta innebär att kommunen har 
rätt att lösa in allmän plats även utan överenskommelse med fastighetsägare.  

Avtal 
 

Avtal om ersättningsavstående vid skyddsbestämmelser och rivningsförbud 

För att säkerställa ett långsiktigt bevarande av byggnader på fastigheterna Åmot 1:112, Åmot 
2:43 och Åmot 1:15 innehåller detaljplanen skyddsbestämmelser och rivningsförbud.  

Kommunen har bedömt de ersättningsrättsliga konsekvenserna för fastigheterna Åmot 1:112, 
Åmot 2:43 och Åmot 1:15 vid ett antagande av detaljplanen med föreslagna 
skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Ersättningsgill skada bedöms inte uppstå, då 
kvalifikationsgränsen för rätt till ersättning på grund av skyddsbestämmelser och 
rivningsförbud inte uppnås. 

Kommunen kommer under granskningsperioden ta fram avtal där fastighetsägarna till Åmot 
1:112 och Åmot 1:15 accepterar bestämmelserna utan att ställa ersättningskrav på kommunen. 
Skulle detta avtal inte accepteras kommer fastighetsägarna kunna inkomma med 
ersättningsanspråk. Detta kommer att säkerställas innan detaljplanen antas.  

Åmot 2:43 ägs av kommunen och därför har inget avtal gjorts för den fastigheten.   

  

Markanvisningsavtal 

Kommunstyrelsen utsåg, 2021-05-11, vinnaren av markanvisningstävlingen Mellbystrands 
centrum. Det vinnande förslaget var Strandparken, ritad av FOJAB Arkitekter för Hamiltone 
fastigheter AB (se bilaga 2). Vinsten gav exploatören möjlighet att teckna 
markanvisningsavtal med kommunen för byggnation av tävlingsförslaget. 

Kommunfullmäktige godkände och undertecknade, 2021-06-29, ett markanvisningsavtal för 
del av fastigheterna Åmot 1:100, 1:110, 1:102 och 1:97. Avtalet ger exploatören ensamrätt att 
under en begränsad tid och på angivna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av de 
kommunägda markområdena. 
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Kommunen och exploatören avser att teckna ett marköverlåtelseavtal när detaljplanearbetet 
kommit så långt att parterna anser att ett sådant kan tecknas. Tecknandet av 
marköverlåtelseavtal ska preliminärt ske i anslutning till granskningsskede av detaljplanen. 
Marköverlåtelseavtalet ska reglera fördelning av åtgärder mellan aktörerna men även 
utformningen av genomförandet inom det anvisande området.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Markägoförhållanden 
Planen omfattar följande fastigheter och samfälligheter: 

 

Fastighet Ägandeform 

Del av Åmot 1:100 Laholms kommun 

Del av Åmot 1:97 Laholms kommun 

Åmot 1:110 Laholms kommun 

Åmot 1:102 Laholms kommun 

Åmot 2:43 Laholms kommun 

Åmot 2:256 Privat 

Åmot 1:79 Privat 

Åmot 1:61 Privat 

Åmot 1:83 Privat 

Åmot 1:15 Privat 

Åmot 1:112 Privat 

Åmot 2:4 Privat 

Åmot 2:111 Privat 

Västra Mellby 2:139 Privat 

Västra Mellby 6:1 Laholms kommun 

Samfälligheter / 
Gemensamhetsanläggningar 

 

Mellby GA:5 Privat 

Åmot s:9 Privat 
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Fastighetsbildning 
Fastigheterna i den centrala delen av planområdet, Åmot 1:100, Åmot 1:110 och Åmot 1:102, 
kommer att utplånas i samband med att all mark, genom en fastighetsreglering, överförs till 
Åmot 1:97. Den tänkta kvartersmarken kommer senare att avstyckas från Åmot 1:97 för att 
bilda nya fastigheter. 

Gemensamhetsanläggningar  
På grund av planförslaget behöver 
gemensamhetsanläggningen Laholm Mellby 
GA:5 omprövas. Områdena, som i 
planförslaget är utlagda som allmän plats för 
gata med kommunalt huvudmannaskap, ingår 
delvis i gemensamhetsanläggningen Laholm 
Mellby GA:5. Dessa områden ska inte längre 
ingå i gemensamhetsanläggningen. När de 
områden som är upplåtna till förmån för 
gemensamhetsanläggningen reduceras ska 
ersättningsfrågan utredas. Enligt 40a § AL ska 
ägare av mark som blir av med belastning av en 
gemensamhetsanläggning betala ersättning till 
de fastigheter som deltar i 
gemensamhetsanläggningen i det fall att skada 
uppstår på grund av att rättigheten begränsas 
eller upphävs.  

Fastighetsrättsliga konsekvenser av 
planens genomförande för berörda 
fastigheter 
 

Fastighet Åtgärd Kostnader Ansvar 

Del av Åmot 1:100 

Utplånas, ny fastighet, Åmot 
1:97. Nuvarande geografiska 
utbredning kommer användas till 
bostadsändamål och 
centrumverksamhet tillskapas.  

Del av Åmot 1:100 utläggs som 
kvartersmark och kommer 
fastighetsregleras och tillfalla 
Åmot 1:61 och Västra Mellby 
2:139 samt två nya fastigheter.  

 

Kostnader för 
lantmäteriförättning 
utgår i samband med 
fastighetsreglering. 

 

Laholms kommun 

Del av Åmot 1:97 

Åmot 1:97 kommer att 
fastighetsregleras med 
marköverföringar från 
fastigheterna Åmot 1:100, Åmot 
1:110 och Åmot 1:102, vilka då 
kommer att utplånas.  

Kostnader för 
lantmäteriförättning 
utgår i samband med 
fastighetsreglering. 

 

Laholms kommun 
& fastighetsägare 
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Genom avstyckning kommer nya 
fastigheter tillskapas av 
kvartersmark.  

Genom fastighetsreglering 
kommer kvartersmark regleras 
till Åmot 1:61 och Västra Mellby 
2:139.   

Nuvarande geografiska 
utbredning kommer planläggs 
som Park, Torg och delvis 
kvartersmark för bostäder och 
centrumverksamhet. 

Åmot 1:102 

Fastigheten kommer 
fastighetsregleras till Åmot 1:97 
och därmed utplånas. 

Nuvarande geografiska 
utbredning kommer användas till 
bostadsändamål och 
centrumverksamhet tillskapas. 

Kostnader för 
lantmäteriförättning 
utgår i samband med 
fastighetsreglering. 

 

Laholms kommun 

Åmot 2:256 

Planläggs som gatumark. Del av 
fastigheten som utläggs som 
allmän plats överförs till 
kommunalt ägda Åmot 1:97. 

Det kommunala 
huvudmannaskapet detaljplanen 
reglerar innebär att fastigheten 
tillfaller kommunen. 

Kostnader för 
lantmäteriförättning 
utgår i samband med 
fastighetsreglering. 

 

Laholms kommun 

Åmot 1:79 

Planläggs som gatumark. Del av 
fastigheten som utläggs som 
allmän plats överförs till 
kommunalt ägda Åmot 1:97. 

Det kommunala 
huvudmannaskapet detaljplanen 
reglerar innebär att fastigheten 
tillfaller kommunen. 

Kostnader för 
lantmäteriförättning 
utgår i samband med 
fastighetsreglering. 

 

Laholms kommun 

Åmot 1:61 

Utökas med kvartersmark från 
Åmot 1:97 genom 
fastighetsreglering.  

Mark som tidigare varit område 
för handels-, hotell-, 
restaurangändamål eller dylikt 
planläggs nu för både 
centrumverksamhet och bostäder. 
Detta möjliggör permanent 
boende på fastigheten.  

Bebyggelsen får nu vara 12,0 m i 
nockhöjd, vilket möjliggör 3 

Kostnader för 
lantmäteriförättning 
utgår i samband med 
fastighetsreglering. 

 

Laholms kommun 
& fastighetsägare 
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istället för tidigare 2 våningar på 
fastigheten. 

Åmot 2:43 
Del av fastigheten som utläggs 
som allmän plats överförs till 
kommunalt ägda Åmot 1:97. 

Kostnader för 
lantmäteriförättning 
utgår i samband med 
fastighetsreglering. 

 

Laholms kommun 

Åmot 2:111 

Mark som tidigare varit område 
för handels-, hotell-, 
restaurangändamål eller dylikt 
planläggs nu för bostäder. Detta 
möjliggör att ett befintlig 
bostadshus blir planenligt. 

 

Fastighetsägare 

Åmot 2:183 

Mark som tidigare varit område 
för handels-, hotell-, 
restaurangändamål eller dylikt 
planläggs nu för bostäder. Detta 
möjliggör att ett befintlig 
fritidshus blir planenligt.  

 

Fastighetsägare 

Åmot 1:112 

Fastigheten kan nu styckas till tre 
fastigheter.  

Mark som tidigare varit område 
för handels-, hotell-, 
restaurangändamål eller dylikt 
planläggs nu för både 
centrumverksamhet och bostäder. 
Detta möjliggör permanent 
boende på fastigheten. 

Kostnader för 
lantmäteriförättning 
utgår i samband med 
fastighetsreglering. 

 

Fastighetsägare 

Del av Åmot 2:4 

Planläggs som gatumark och 
kvartersmark. Del av fastigheten 
som utläggs som allmän plats 
överförs till kommunalt ägda 
Åmot 1:97.  

Det kommunala 
huvudmannaskapet detaljplanen 
reglerar innebär att gatumarken 
tillfaller kommunen och kommer 
fastighetsregleras till Åmot 1:97.  

Kostnader för 
lantmäteriförättning 
utgår i samband med 
fastighetsreglering. 

 

Laholms kommun 

Västra Mellby 
2:139 

Utökas med kvartersmark från 
Åmot 1:97 genom 
fastighetsreglering. 

Användningsområdet utökas. 
Mark som tidigare varit område 
för handels-, hotell-, 
restaurangändamål eller dylikt 
planläggs nu för både 
centrumverksamhet och bostäder. 
Detta möjliggör permanent 
boende på fastigheten. 

Kostnader för 
lantmäteriförättning 
utgår i samband med 
fastighetsreglering. 

 

Laholms kommun 
& fastighetsägare 
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Bebyggelsen får nu vara 12,0 m i 
nockhöjd, vilket möjliggör 3 
istället för tidigare 2 våningar på 
fastigheten. 

Del av Västra 
Mellby 6:1 

Den del av fastigheten inom 
planområdet planläggs som natur 
och transformatorstation.  

Fortsatt kommunalt 
huvudmannaskap.  

 

Laholms kommun 

Åmot 1:83 Bostadsbebyggelse i 2 våningar 
möjliggörs.  Inga kostnader.  

 

Fastighetsägare 

Åmot 1:15 

Mark som tidigare varit område 
för handels-, hotell-, 
restaurangändamål eller dylikt 
planläggs nu för både 
centrumverksamhet och bostäder. 
Detta möjliggör permanent 
boende på fastigheten. 

Kostnader för 
lantmäteriförättning 
utgår i samband med 
fastighetsreglering. 

 

 

Fastighetsägare 

Mellby GA:5 

Gemensamhetsanläggningen 
omprövas och gata tillhörande 
Mellby GA:5, inom planområdet, 
övergår till kommunalt 
huvudmannaskap.  

Kostnader för 
lantmäteriförättning 
utgår i samband med 
fastighetsreglering. 

 

 

Laholms kommun 
& fastighetsägare 

Åmot s:9 

Gemensamhetsanläggningen 
omprövas och gata tillhörande 
Åmot s:9, inom planområdet, 
övergår till kommunalt 
huvudmannaskap. 

Kostnader för 
lantmäteriförättning 
utgår i samband med 
fastighetsreglering. 

 

Laholms kommun 
& fastighetsägare 

EKONOMISKA FRÅGOR  

Planekonomi 
Laholms kommun bekostar detaljplanen samt erforderliga utredningar som behövs för att 
säkerställa platsens lämplighet. Planavgift kommer att tas ut vid bygglovet.  

Inlösen och ersättning 
Avstående av ersättningsanspråk på grund av skyddsbestämmelser och 
rivningsförbud 

För att säkerställa ett långsiktigt bevarande av byggnader på fastigheterna Åmot 1:112, Åmot 
2:43 och Åmot 1:15 innehåller detaljplanen varsamhetsbestämmelser och 
skyddsbestämmelser med rivningsförbud.  

Bestämmelser med syfte att säkerställa bevarande av byggnader kan i vissa fall leda till att 
fastighetsägaren blir berättigad till ersättning. Detta gäller i första hand skyddsbestämmelser 
och rivningsförbud. Fastighetsägarens rätt till ersättning beror inte på vilken beteckning 
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bestämmelserna har i detaljplanen, utan om bestämmelserna förorsakar sådan skada som, 
enligt plan- och bygglagen (PBL), berättigar till ersättning. 

Enligt PBL ska ersättning utgå om skyddsbestämmelser medför att den pågående 
användningen av fastigheten avsevärt försvåras. När det gäller rivningsförbud är kommunen 
skyldig att betala ersättning till berörd fastighetsägare om rivningsförbudet medför en skada 
som är betydande i förhållande till värdet på berörd fastighet.  

Tidsfristen för fastighetsägare att väcka talan mot kommunen om ersättning för skada på 
grund av skyddsbestämmelser eller rivningsförbud är normalt två år från den dag detaljplanen 
får laga kraft.  

Inför detaljplanens antagande kommer avtal upprättas mellan kommunen och de 
fastighetsägare (Åmot 1:112, Åmot 2:43 & Åmot 1:15) som berörs av skyddsbestämmelserna 
för att reglera den eventuella ersättningsfrågan. Inför granskning bedöms ersättningsgill skada 
inte uppstå, då kvalifikationsgränsen för rätt till ersättning på grund av skyddsbestämmelser 
och rivningsförbud inte uppnås. 

TEKNISKA FRÅGOR  

Tekniska utredningar 
Dagvattenutredning delavrinningsområde Mellbystrand (WSP, 2014-08-29) 

PM/Geoteknik Mellbystrand Centrum, Laholm (SWECO, 2017-06-15) 

Trafikutredning Mellbystrand (Norconsult, 2018-02-28) 

Naturvärdesinventering (Laholms kommun & MiNA Natur 2021) 

Solstudie (Laholms kommun, 2022-08-30) 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER I LAHOLMS KOMMUN 
Agnes Marklund, planarkitekt 

Anna-Carin Karlsson, miljöinspektör 

Ulf Wallinder, LBVA 

 

 

 

 

Laholm 2022-08-31 
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