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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
 

SAMRÅDSFÖRFARANDE  

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott beslutade den 10 oktober 2018 att förslaget 

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

fastighetsägare. Eventuella synpunkter skulle vara inlämnande senast den 21 december 2018. 

Allmänt samrådsmöte hölls den 28 november 2018. Samrådsmöte med Länsstyrelsen har skett 

den 21 november 2018.   

 

Totalt har 23 skrivelser kommit in, varav tre från statliga myndigheter, sju från kommunala 

nämnder eller styrelser, fem från övriga myndigheter, bolag och organisationer, ett från 

intresseföreningar, sex från sakägare samt ett från allmänheten.  

SYNPUNKTER FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Länsstyrelsen 

Ärendet 

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

24 och öster om Ängelholmsvägen. Området ligger mellan staden och landsbygden. Det 

är cirka 2 kilometer in till Stortorget och 2,5 kilometer till järnvägsstationen. Rakt 

genom området, i nordsydlig riktning, löper den före detta banvallen mellan Laholm 

och Skottorp som idag är en gång- och cykelväg.  

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med olika boendeformer 

samt lokaler för en förskola.  

 

Planen handläggs med standardförfarande.  

 

Planförslaget har behandlats på länsstyrelsens plangrupp 21 november 2018 med 

representanter från berörda enheter på länsstyrelsen. 

 

Gällande regleringar 

Planområdet berörs av riksintresse för naturvården, Laholmsområdet (NN 22), samt 

riksintresse för kommunikationer, riksväg 24. 

  

Laholms översiktsplan pekar ut området för bostäder, service och kontor. 

  

Huvuddelen av området är inte planlagt sedan tidigare. 

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

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

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

förslaget kan komma att prövas. Detta eftersom en acceptabel bullersituation och 
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risksituation inte säkerställts i planförslaget. Se mer under rubrikerna Trafikbuller, 

Farligt gods och Förorenad mark. 

 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, 

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

- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 

- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande 

bestämmelser, 

- det som föreslås blir olämpligt med avseende på risken översvämning eller 

erosion. 

 

(1) Trafikbuller 

I detaljplanen ska kommunen säkerställa att gällande riktvärden för buller klaras. 

Bullerförordningen ska inte tillämpas på bygglov inom detaljplan, varför frågan inte kan 

skjutas till bygglovsskedet utan måste säkerställas i detaljplanen. Bullerfrågan kan lösas 

genom att planbestämmelser reglerar eventuellt bullerskydd, planlösningar eller annat. 

Om bullersituationen går att lösa på flera sätt är det möjligt att föra in förordningens 

bullernivåer som planbestämmelse, det rekommenderas dock inte av Boverket.  

Läs mer på https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/ 

temadelardetaljplan/buller-vid-detaljplanering/ 

 

I plankartan finns en ruta med upplysningar där det bl.a. står att bostäder ska utformas 

så att riktlinjer för buller inte överskrids. Med det har man inte säkerställt bullerfrågan i 

planen och bygglovshandläggarna har ingen skyldighet att se till att de efterlevs i 

bygglovsskedet. 

 

Enligt 3 § förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader är riktvärdet 60 

dBA vid fasad för bostäder större än 35 kvadratmeter (kvm). För bostäder upp till 35 

kvm är riktvärdet 65 dBA vid fasad. Om buller från spårtrafik och vägar överskrider den 

ekvivalenta ljudnivån 60 dBA eller 65 dBA för bostäder upp till 35 kvm vid en 

bostadsbyggnads fasad, bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot 

en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad, och minst hälften av 

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

mellan klockan 22.00 och 06.00 vid fasad, enligt förordningen (2015:216) om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

 

Enligt bullerutredningen krävs det plank längs väg 24. Det är våning två-fyra som är 

mest utsatt. En avvägning av utformningen av detaljplanen kan övervägas, för 

bullersituationen hade det varit bättre med lägre hus närmst väg 24. 

 

Bullersituationen för förskolan har inte beskrivits i planen. Länsstyrelsen vill upplysa 

om att riktvärdena för ekvivalent ljudnivå har skärpts för nya skolgårdar, inte enbart för 

förskolor. Naturvårdsverket har publicerat riktvärden för trafikbuller på nya skolgårdar. 

Med ny skolgård avses skolgårdar vid skolor, förskolor eller fritidshem som tas i drift 

eller inkommer som remiss eller anmälan till tillsynsmyndigheten efter det att denna 

vägledning publicerats, september 2017. Riktvärden för buller från väg och spårtrafik på 

nya skolgårdar är 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå, för de 

delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. För övriga 
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vistelseytor inom skolgården är riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 

maximal ljudnivå. Detta måste säkerställas i planen för det område som planläggs för 

förskola. 

 

(2) Farligt gods 

Planområdet ligger längs med väg 24, vilket är en farligt gods-led. Detta beskrivs i 

planbeskrivningen, tillsammans med tänkta åtgärder för att minska riskerna med en 

eventuell olycka. Flertalet av åtgärderna regleras dock inte i detaljplanen. Istället görs 

en hänvisning till bygglovet och att hänsyn tas i samband med detta. Boverket menar 

emellertid att hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet samt risk för 

olyckor ska ha blivit slutligt avgjorda redan i detaljplanen.  

 

De allmänna intressena i plan- och bygglagens 2:a kapitel, som till exempel hänsyn till 

människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion ska 

ha blivit slutligt avgjorda i detaljplanen och ska därför inte åter prövas i bygglovet. För 

bygglov, som är förenliga med detaljplanen, finns det därför inte något utrymme för 

byggnadsnämnden att ytterligare pröva detta i lovet. Vid prövning av bygglov inom 

detaljplan görs ingen lämplighetsprövning utan bygglovsprövningen ska göras mot 

detaljplanen och ett antal övriga bestämmelser. Byggnadsnämnden prövar om kravet på 

planenlighet uppfylls, det vill säga om utgångsläget och åtgärden stämmer överens med 

detaljplanen. 

 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-

PBL/teman/halsasakerhet- och-risker/halsa-och-sakerhet-vid-bygglov-och-

forhandsbesked/ 

 

Den vall som finns längs med väg 24 verkar inte sträcka sig längs hela planområdet, 

utan avtar vid förskolan. Om detta är fallet försvinner en del av de tänkta 

skyddsåtgärderna för delar av planområdet och andra skyddsåtgärder behövs istället. 

 

(3) Förorenad mark 

I detaljplanen ska kommunen säkerställa att riktvärden för förorening i mark kopplat till 

markanvändningen fastställs. I och med att området innehåller så varierad föroreningsbild 

bör acceptabla föroreningsnivåer kopplade till markanvändningen vara klarlagda tidigt 

och säkerställda i plan och inte hänskjutas till bygglovsskedet.  

 

Länsstyrelsen anser att det inte är visat att bostäder är lämplig markanvändning i nära 

anslutning till deponin. Enbart överteckning bedöms inte som en fullgod åtgärd för att 

acceptera bebyggelse. Den gamla deponin, lakvattenproblematiken samt övriga 

föroreningskällor i mark bör beaktas i samband med att användningen av området 

förändras. Det bör säkerställas att områden som bebyggs och intilliggande områden 

inte innehåller ämnen, föroreningar eller annat som kan vara till skada för miljön eller 

hälsan. 

 

En ny förprojektering för omfattningen av utgrävning och täckning av deponin kommer 

att tas fram inför detaljplanens granskningsskede. Av den kommande förprojekteringen 

bör det framgå i vilken omfattning bestämmelsen a1 behöver finnas. Idag finns den bara 

för bostäderna alldeles närmst deponin. 
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Länsstyrelsen hade velat ha tydligare information om huruvida deponin ska grävas bort, 

om delar av deponin ska grävas bort och delar täckas, eller om hela deponin ska täckas 

med tätskikt. Om lakvatten behöver tas omhand saknas en beskrivning av hur det ska 

göras. Förprojekteringen från WSP Samhällsbyggnad 2017-04-05 finns inte med bland 

handlingarna i ärendet. 

 

Länsstyrelsen konstaterar att undersökningarna visar att man har hittat väldigt mycket 

olika föroreningar och höga halter. Länsstyrelsen ser inte att man provtagit deponigas 

och dioxin som inte är orimligt att hitta i äldre dep. Detta bör provtas innan man kan ta 

ställning till om marken är lämplig för bebyggelse. Det står i underlaget att 

lösningsmedel hanterats väster om Ängelholmsvägen, men Länsstyrelsen kan inte se att 

man analyserat detta. 

 

Länsstyrelsen anser inte att tillräckliga utredningar har gjorts för att bedöma om det 

föreligger risk för människors hälsa. 

 

Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken 

Betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets genomförande inte 

innebär betydande miljöpåverkan. 

 

Boendeformer 

Kommunen eftersträvar en blandning av bostadsformer i området vilket är bra och 

skapar en möjlighet för en blandad befolkningssammansättning i området. Laholms 

kommun är den kommun med högst andel villor i Halland. Enligt SCB:s prognoser är 

personer äldre än 80 år den åldersgrupp som kommer att öka mest de närmsta åren. Ett 

bostadsutbud med hög andel villor kan förstås vara ett problem då, därför är det positivt 

att planen skapar möjlighet för lägenheter och radhus. Laholms kommun har angett att 

de för tillfället har överskott på boende för äldre, men kommer att ha ett underskott 

inom fem år. Eventuellt kan servicebostäder övervägas inom planområdet. 

 

Riksintressen 

Planförslagets påverkan på riksintressena har beskrivits på ett bra sätt. Likaså har 

motiveringen av ianspråktagandet av jordbruksmark beskrivits väl. 

 

(4) Dagvatten 

Dagvattenutredning håller på att tas fram och kommer att finnas tillgänglig till 

granskningen. Länsstyrelsen kan därför inte lämna synpunkter på dagvattenhanteringen. 

 

(5) Trygghet 

I planbeskrivningen anges gång och cykelbanan som löper norr-södergående på gamla 

banvallen genom planområdet som central för gång och cykeltrafik. Norr om väg 24 

fortsätter denna gc-väg genom området kring folkhälsocentrum. Detta är ett område 

som i både 2017 och 2018 års medborgarlöfte, som utfärdas av Polisen tillsammans 

med Laholms kommun, uppmärksammas som otryggt av invånarna i Laholm och som 

man ska arbeta särskilt med. Med anledning av att man leder gång och cykeltrafiken in i 

detta område och att detta är den enda trafikseparerade gc-väg som passerar väg 24 från 

planområdet mot Laholms centrala delar så bör särskild vikt läggas vid att göra gc-

banan och dess närområde så tryggt som möjligt. Här bör man använda sig av den 

brottsförebyggande expertis som finns inom kommunen. När planområdet är utbyggt 



 

 6 

kan effekten även bli att en mer använd gc-väg genom området kring folkhälsocentrum 

ger en ökad känsla av trygghet på platsen då fler människor rör sig i området. Oavsett så 

bör frågan redovisas i planbeskrivningen då området finns med i andra kommunala 

dokument som berör trygghet. 

 

Arkeologi 

Inom planområdet fanns fornlämning Raä Laholms stad 31:1 av typ järnåldersboplats. 

Lokalerna förundersöktes 2013 (Jfr 431-1410-13). År 2014 genomfördes en arkeologisk 

undersökning av fornlämningens västra del. Därvid dokumenterades en omfattande gård 

med ett av södra Hallands största långhus från romersk järnålder (Jfr.431-6396-13). 

Inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga inom aktuellt detaljplaneområde. 

 

(6) Kulturhistoriskt intressant bebyggelse 

Den befintliga byggnaden inom Kontor, Handel och lager-användningen finns upptagen 

i bebyggelseinventeringen. Byggnaden bör lämpligtvis förses med skydd. Om 

byggnaden inte bevaras eller skyddas bör det omnämnas och motiveras i 

planbeskrivningen. I planbeskrivningen anges felaktigt att planområdet inte omfattar 

någon kulturhistoriskt intressant bebyggelse. 

 

(7) Utformning 

Det är trevligt att detaljplanen säkerställer alléträd. 

 

För några av områdena regleras byggrätten genom en procentsats, men det finns inte 

angivet en maximal byggnadsarea eller en maximal fastighetsstorlek för dessa. Det 

innebär att byggnaderna kan bli mycket stora. 

 

För sammanbyggda hus regleras inte något avstånd till fastighetsgräns. Om området 

bebyggs med t ex parhus är det lämpligt att reglera avstånd till den fastighet som man 

inte samman-byggs med. 

 

Kommentar: 

(1) Att förlägga högre bebyggelse intill väg 24 innebär att de andra delarna av     

bostadsområdet får en bättre ljudmiljö. Kommunen gör därför ställningstagandet att 

det är rimligt att detaljplanen ställer krav på bullerskyddsåtgärder för dessa kvarter, 

snarare än för större delar av området.  

 

Plankartan justeras så att bullerskyddsåtgärder krävs för ny bostadsbebyggelse 

längst i norr mot väg 24 där riktlinjerna överskrids. Krav kommer att ställas på att 

minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot tyst sida i bostäder större än 35 

kvadratmeter.  Riktlinjerna för buller kommer därmed uppfyllas.  

 

Egenskapsbestämmelse om att bullerskydd ska uppföras mellan riksväg 24 och 

användningsområdet för förskolan införs. 

 

Administrativ bestämmelse införs för förskolan om att startbesked inte får ges innan 

bullerskyddet har uppförts.  
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(2) Plankartan förses med planbestämmelser som motverkar risker vid olyckor med  

farligt gods: inom 50 meter från väg 24 reglerar plankartan att fasader, fönster och 

dörrar ska motsvara brandteknisk klass E30, att minst en utrymningsväg som inte 

vetter mot väg 24 ska finnas, samt att balkonger, uteplatser och lekplatser inte ska 

finnas.  

 

Plankartans östra delar, där väg 24 möter planområdets markhöjder, kommer förses 

med ett bullerskydd för att uppnå de riktvärden som ställs på skolgårdens ljudmiljö.  

 

Där höjdskillnaderna mellan riksväg 24 och planområdet avtar ersätts vallens 

skyddande funktioner istället av ett längre avstånd till bebyggelse. Detta säkerställs 

genom att marken planläggs som med användningen NATUR och prickmark inom 

området för förskolan. Även bullerskyddet som ska uppföras, som föreslås bli i form 

av en vall, har en skyddande verkan vid eventuell olycka på riksväg 24. 

 

(3) I samrådsförslaget var utgångspunkten att deponin skulle täckas, men kommunen  

har nu gjort ställningstagandet att hela deponin istället ska grävas ut helt och 

saneras. Detta har inneburit att grönområdet istället kunnat läggas centralt i 

planområdet, längs gång- och cykelvägen på banvallen. 

 

Bestämmelsen a1 införs på bostäder som planeras på den tidigare deponin. 

Bestämmelsen a1 införs även på bostäder inom 20–45 meter omkring deponin som 

ett skyddsområde tills det att deponin sanerats.  

 

Kommunen kommer inför och under saneringen av deponin genomföra vidare 

provtagningar. 

 

Från MIFO- inventeringen för tryckeriverksamheten framgår att klorerade 

lösningsmedel som trikloretylen (tri) inte användes och bedömningen var 

föroreningsnivån från andra föroreningar antas vara störst inuti byggnaden. Med 

hänvisning till avståndet till planerat område för bostäder bedöms det inte motiverat 

att utföra ytterligare undersökningar av föroreningar kopplade till 

tryckeriverksamheten på Nyby 3:27. 

 

Förprojektering från WSP (2017) och provtagning (2005) läggs till 

planhandlingarna.  

 

(4) Dagvattenutredning med förslag på dagvatten- och skyfallshantering kommer tas  

      Fram inför granskningen.  

 

(5) Planbeskrivningen uppdateras under rubriken trygghet med information kring  

brottsförebyggande åtgärder vid Folkhälsocenter i Laholm, dit planområdets gång- 

och cykelväg är knuten.  

 

(6) Planbeskrivningen uppdateras med information kring byggnaden på Nyby 3:26 och  

dess kulturhistoriskt intressanta värden. Kommunen har inte för avsikt att tvinga 

fram skyddsbestämmelser för kulturmiljö för denna byggnad. Byggnaden är eftersatt 

och dess nuvarande skick bedöms inte vara så pass gott att plankartan ska ställa krav 

på bevarande.  
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(7) Egenskapsbestämmelsen e1 kompletteras med att största tillåten byggnadsarean per  

      huvudbyggnad är 1500 kvadratmeter.  

 

Plankartan förses med en placeringsbestämmelse som anger mått för byggnader som 

inte sammanbyggs.  

Trafikverket 

Ärendet  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med olika typer av 

boendeformer (cirka 225 bostäder) samt lokaler för en förskola (åtta avdelningar).  

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

och angränsar väg 585 (Ängelholmsvägen). Inga nya anslutningar görs till väg 24, 

planområdet ska ansluta till väg 585. Planområdet omfattar cirka 12 hektar.  

 

Tidigare samråd  

2016-03-11 yttrade Trafikverket vid samråd gällande planprogram för del av Nyby 3:38 

(TRV 2016/15207) som omfattade planförslaget samt en södra del. 

  

Planförslaget behövde kompletteras med uppgifter om det ökade transportbehov som 

den föreslagna exploateringen förväntas medföra och hur det bedöms påverka det 

statliga vägnätet, särskilt längs väg 585 och vid cirkulationsplats utmed väg 24. 

Väganslutningar utmed väg 585 måste klara kraven för sikt, korsningsradier, vilplan och 

bredder i VGU. 

  

Trafikverket noterade att bullerprognos är endast till år 2030, det bör uppgår till cirka 

2040. I utrymmen där människor stadigvarande vistas ska 0,4 mm/s vägd RMS inte 

överstigas enligt Naturvårdsverket. 

  

Trafikverket noterade att planprogrammet föreslås nya byggnader som närmst 50 meter 

från vägkanten på väg 24, men Trafikverket uppmanade kommunen att öka avståndet 

till den 60 meter som gäller som ett basavstånd. 

  

Vägarna  

Väg 24 är utpekad som riksintresse i enlighet med § 3:8 Miljöbalken och primär väg för 

farligt gods samt funktionellt prioriterat vägnätet för godstransporter, långvariga 

personresor, dagligpendling och kollektivtrafik. Väg 24 har en skyltad hastighet på 100 

km/tim och trafikmätning från 2014 visar 4917 fordon per dygn, varav 565 lastbilar. 

  

Säkerhetszonen längs väg 24 vid fastigheten är minst 10 meter från vägkant. 

Säkerhetszonen är det område utanför körbanan som ska vara fritt från fysiska hinder i 

form av fasta oeftergivliga föremål. Säkerhetszonen intill en väg måste alltid beaktas 

och utformas så att den bidrar till tydlighet, säkerhet och trygghet för alla trafikanter 

(TRV2013:121).  

 

Längs väg 24 gäller i enlighet med § 47 Väglagen att byggnad eller annan anläggning 

som kan inverka negativt på trafiksäkerheten inte utan tillstånd får uppföras inom 30 m 

från vägområdet (krönet på dikets bakslänt).  
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Väg 585 är inte utpekad som riksintresse i enlighet med § 3:8 Miljöbalken eller primär 

väg för farligt gods. Väg 585 har en skyltad hastighet på 40 km/tim och trafikmätning 

från 2014 visar 3054 fordon per dygn, varav 239 lastbilar. Säkerhetszonen längs väg 

585 vid fastigheten är minst 3 meter från vägkant.  

 

En statlig GC väg finns vid östra sidan av väg 585 till den befintlig cirkulationsplats 

med väg 24. 

 

 

Trafikverkets synpunkter 

  

Transportsnål planering 

Trafikverket ser positivt på att kommunen planerar för bostäder och service nära 

Laholms centrum med närhet till service, andra skolor, arbetsplatser och kollektivtrafik. 

Härigenom kan man minska bilberoendet och nå mål om en minskad klimatpåverkan. 

 

(1) Trafikflöde 

Trafikverket noterar att den tillkommande trafiken till området som följd av 

planförslaget beräknas till 1395 bilresor/dygn (exklusive nyttotrafik så som gods, 

service, leveranser med mera). 

  

Planförslaget måste kompletteras med en kapacitetsberäkning vid cirkulationsplatsen 

utmed väg 24 för att säkerställa att vägutformningen kommer att klara trafikutökningen 

som planförslaget kan kommer att alstra. 

  

(2) Väganslutningen 

Planområdet planeras att ansluta till väg 585 cirka 200 meter norr om den befintliga 

anslutningen. Trafikutredningen måste analysera föreslagna genomförbara åtgärder 

längs väg 585, som till exempel vänstersvängfält, som kan göra planförslaget 

acceptabelt. 

  

Väganslutningen måste klara kraven för sikt, korsningsradier, vilplan och bredder i 

VGU. 

  

(3) Oskyddade trafikanter 

Planförslaget behöver kompletteras med planer att säkerställa en trafiksäker lösning för 

alla oskyddade trafikanter som korsar väg 24 och väg 585 och längs väg 585. Det kan 

vara att kommunen måste se över gc-kopplingar till den befintliga gc-bron norr om den 

befintliga cirkulationsplatsen. 

  

(4) Bullerstörning 

Trafikverket noterar att bulleråtgärder krävs för att klara Bullerförordning (2015: 216). 

  

(5) Dagvattenhantering 

Kommunen måste se till att dagvatten hanteras inom planområdet och inte påverkar 

vägområdenas diken på något sätt. Vägdiken är endast till för vägens avvattning och 

Trafikverket tar inte emot vatten från andra verksamheter. 

 

Övrigt 

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet 
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Kommentar: 

 

(1) Kommunen kommer inför granskning att ta fram en strategisk åtgärdsvalsstudie  

     (ÅVS) för väg 24 och cirkulationsplatsen vid väg 24/väg 585, information från  

     denna ÅVS kommer att inkluderas i planbeskrivningen.  

 

(2) Kommunen kommer inför granskning att ta fram en trafikutredning som beskriver  

planförslagets bedömda påverkan på trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 

585, som beskriver eventuella och rimliga åtgärder på väg 585 för att möjliggöra 

utbyggnad av planområdet, samt ger förslag på en trafiksäker lösning för cykel- och 

gångpassage över väg 585 till industrigatan.  

 

(3) Kommunen gör bedömningen att den tillkommande gång- och cykeltrafiken främst   

kommer trafikera den befintliga gång- och cykelvägen på den före detta banvallen. 

Planförslaget utformat för att uppmuntra till att denna väg väljs. Den ligger central i 

området, nära förskolan och skapar en god koppling till kollektivtrafikförbindelser 

och Laholms centrum. Detta innebär att övergången vid väg 24, direkt öster om 

cirkulationsplatsen, inte bedöms få någon större betydelse om planområdet byggs ut. 

I planområdets norra utkant föreslås en ny gång- och cykelväg som löper parallellt 

med väg 24. Denna ansluts i väster till gång- och cykelvägen längs med 

Ängelholmsvägen och i öster till den befintliga gång- och cykelvägen på den före 

detta banvallen.  

 

Se även kommentar 2. 

 

(4) Kommunen har för avsikt att reglera bullerskyddsåtgärder för ny bebyggelse intill  

väg 24. Plankartan justeras så att bullerskyddsåtgärder krävs för ny 

bostadsbebyggelse längst i norr mot väg 24 där riktlinjerna överskrids. Krav 

kommer att ställas på att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot tyst 

sida i bostäder större än 35 kvadratmeter. Planbestämmelse för bullerskydd införs 

vid förskolan.   

  

(5) Föreslagen dagvattenhantering kommer inte att belasta befintlig avvattning av väg  

      24.  

Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade september-oktober 

2018) har följande noterats: 

  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

  

(1) Osäker gräns i anslutning till kvartersmark 

I planförslaget har kvartersmark på ett par ställen lagts ut i direkt anslutning till 

fastighetsgränser. Varken i grundkartan eller i registerkartan finns några inmätta 

gränspunkter angivna längs dessa gränser. Lantmäteriet vill här påminna om att 

detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge. Risken är då att 

antingen en del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa 

mellan den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är 

det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man 
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letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en 

fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan 

därefter eventuell anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras. 

 
(2) Markanvisningsavtal aktuellt men något otydlig redovisning 

I planbeskrivningen anges att ett markanvisningsavtal ska tecknas i senare skede. Det 

anges också olika åtgärder som exploatören ska bekosta samt på något ytterligare ställe 

anges åtgärder som exploatören ska ansvara för. 

  

Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att genomföra 

markanvisningar, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom 

konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera 

sådana avtal i planbeskrivningen. Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har avsett att 

exploatörens samtliga åtaganden ska redovisas på en översiktlig nivå men bedömer att 

handlingarna i dess nuvarande skick inte uppfyller lagens krav på redovisning och 

därför behöver kompletteras. 

  

Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, 

Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd angående lagstiftningens krav när ni 

kompletterar planhandlingarna. 

  

(3) U-område saknas för befintliga ledningsrätter 

Det ligger befintliga ledningsrätter, 1381-98/41.5 med flera, på Lagaholm 5:1. För dessa 

ledningar finns inget u-område utlagt i den aktuella sträckningen i plankartan. Utan u-

område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig. 

  

Delar av planen som bör förbättras 

  

(4) Dagvattenledning på kvartersmark 

Lantmäteriet noterar att det ligger dagvattenledningar inom kvartersmarken på Nyby 

3:26. Om ledningarna är allmänna ledningar bör plankartan kompletteras med u-område 

i ledningarnas sträckning samt ledningsrätt bildas för dessa. Utan u-område kan 

ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig.  

Kommentar: 

(1) Kommunen har haft samtal med lantmäteriet angående den aktuella  

fastighetsgränsen som enligt lantmäteriets yttrande är osäker. Av samtalet framgick 

att fastigheten Lagaholm 5:1 har osäkra gränser och planhandläggaren förtydligade 

att planförslaget innebär att denna fastighet kommer att ombildas i samband med att 

en exploatering blir möjlig. Fastighetsbestämning är därmed inte nödvändig.  

 

(2) Mindre ändringar görs i beskrivningen av markanvisningsavtalet.   

 

(3) Befintliga ledningsrätter ligger till fullo inom allmän plats (gång- och cykelväg) och  

      u-område krävs därmed inte för dessa.  

 

(4) Dagvattenledning inom Nyby 3:26 är privat och den kommunala anslutningspunkten  

      finns öster om fastigheten.  
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SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER OCH STYRELSER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Ledningsutskottets beslut 
Ledningsutskottet anser att det i detaljplanen ska tillåtas bebyggelse av flerbostadshus i 

sex våningar. I övrigt har ledningsutskottet inget att erinra mot förslag till detaljplan. 

Kommentar: 

Planförslagets högsta tillåtna nockhöjd för bebyggelsen längst i norr innebär att det är 

fullt möjligt att anordna sex våningar med flack taklutning, alternativt fem våningar 

med inredd vind eller taklutning. Planförslaget bedöms därmed möjliggöra för 

kommunstyrelsens intentioner.  

Räddningstjänsten 

(1) Angående samråd för detaljplan Östra Nyby 

Räddningstjänsten anser att transporter med farligt gods inte har hanterats tillräckligt.  

Antingen får Hallands Länsstyrelses riktlinjer kring transporter med farligt 

gods följas i sin helhet. Alternativt behöver en riskbedömning på det aktuella 

området genomföras. 

 

(2) Brandvattenförsörjning 

Kring brandvattenförsörjning gäller det att möta behovet av 1200 liter/minut för att 

kunna bygga området enligt detaljplanen. Området kommer behöva kompletteras med 

brandposter enligt Trygghet och säkerhet i Laholms kommun, handlingsprogram 2016–

2020, för att möta behovet. 

Kommentar: 

(1) Plankartan uppdateras med planbestämmelser som förhindrar olägenheter till följd  

      av närhet till farligt gods led. Se kommentar 2 till Länsstyrelsen. 

 

(2) Samhällsbyggnadskontoret har kontinuerlig kontakt med Laholmsbuktens VA  

angående vatten- och avloppsförsörjningen till området. Tillkommande brandposter 

kommer att studeras vidare i projekteringsskedet.  

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända mot Plansamråd Detaljplan 

Östra Nyby, norra delen – Laholm, men lämnar följande synpunkter att beakta i 

utvecklingen av Östra Nyby:  

- Utökning av service gällande allmän kultur och bibliotek  

- Utövning av friluftsliv/aktiviteter som kan kräva sporthallar, lekplatser etcetera  

- Tillgänglighetsanpassning för tillgång till området  

- Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, vid torgbildning etcetera. 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit emot inkomna synpunkter från kultur- och 

utvecklingsnämnden och kan inte se att dessa föranleder ändringar av planförslaget.   
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Socialnämnden 

Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde byggs ut i den sydöstra utkanten av 

Laholms tätort. I detaljplanen föreslås en blandning av olika bostadstyper; friliggande 

enbostadshus, sammanbyggda enbostadshus (radhus, parhus och kedjehus) och 

flerbostadshus. Socialnämnden ser mycket positivt på den varierande bebyggelsen som 

möjliggöra för olika upplåtelseformer, så väl äganderätter som bostadsrätter och 

hyresrätter. Planeringen säkerställer möjlighet till inkludering, och att en variation av 

människor i olika åldrar och med olika socioekonomiska förutsättningar kan bosätta sig 

i området.  
 

Socialnämnden ser också positivt på att ett område för en förskola samt för lager, kontor 

eller handel föreslås.  

 
En större park med lekplats för barn i olika åldrar föreslås i områdets västra del. I den 

östra delen föreslås ett naturområde för bland annat dagvattenhantering. Den befintliga 

gång- och cykelvägen på den före detta banvallen utgör ryggraden i området och ges en 

prioriterad framkomlighet. Socialnämnden vill här understryka vikten av att parken 

erbjuder lek för barn i olika åldrar. Socialnämnden ser också möjlighet till aktivitet och 

träning för vuxna oavsett ålder, utifrån generationsöverskridande, hälsofrämjande och 

trygghetsskapande aspekter, som ett måste i parken.  

 
Socialnämnden ställer sig mycket tveksam till generationsboende där äldre eller yngre 

kan bo i ett flerfamiljshus eller radhus. Området är planerat utifrån inkludering, med ett 

varierade utbudet av bostadstyper, något som passar alla. Att redan från början tänka in 

viss form av segregering och möjlig konfliktyta i en ny stadsdel ser socialnämnden som 

högst olyckligt. 

 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret delar socialtjänstens bild av att Östra Nyby har goda 

förutsättningar att bli ett bostadsområde som erbjuder varierade bostadsformer för 

människor med olika förutsättningar. Parkens utformning kommer att studeras vidare i 

samband med detaljplanearbetet.  

Barn- och ungdomsnämnden 

Byggnation av nya bostadsområden skapar behov av platser i både förskola och skola. 

Det är givetvis positivt att det föreslås en förskola, med åtta avdelningar, inom 

planområdet. Östra Nyby kommer utifrån gällande områdesindelning att tillhöra nya 

Glänningeskolans upp- tagningsområde. I planeringen av skolan har man utifrån 

prognos tagit höjd för den ökade efterfrågan på skolplatser som Östra Nyby förväntas 

medföra. 

 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av barn- och ungdomsnämndens yttrande och 

gör bedömningen att dessa inte föranleder ändringar av planförslaget.  

Laholmsnämnden 

Laholmsnämnden har erbjudits möjlighet att yttra sig över samråd för Östra Nyby – 

Norra del av Nyby 3:38 med flera. Laholmsnämnden har i uppdrag att bland annat bidra 
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till utveckling av de samhälleliga faktorerna som påverkar hälsan och en jämlik 

hälsoutveckling. Nämnden ska även bidra med inventeringar och bedömningar av 

invånarnas behov. 

  

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

förutsättningar för en social hållbarhet vid samhällsplanering. Laholmsnämnden betonar 

vikten av den hållbara staden utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

  

Planområdet som berörs av detaljplanen Östra Nyby – Norra del av Nyby 3:38 m.fl. är 

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

Ängelholmsvägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med 

olika typer av boendeformer, såsom villor, rad- och kedjehus och flerbostadshus. 

Ambitionen med planförslaget har även varit att möjliggöra en förskola med upp till åtta 

avdelningar samt ett område för kontor och lager, med förhoppningen att Östra Nyby 

kan bli en levande stadsdel med både boende och service. Förslaget innebär att Laholms 

stad stärks, vilket Laholmsnämnden anser vara positivt för tillväxten och utvecklingen 

av staden och kommunen. 

 

I detaljplanen framgår att förslaget innebär att obebyggda jordbruksmarker tas i 

anspråk, planområdet ligger dock i direkt anslutning till befintliga bostadsfastigheter där 

av bedöms påverkan som liten. Utgångspunkten är att utnyttja marken på ett så effektivt 

sätt som möjligt genom att bygga på höjden och en blandning av olika bostadstyper. 

Förslaget har där av stor påverkan på landskapsbilden, negativa effekter motverkas 

genom att bebyggelsen trappas uppåt respektive nedåt gällande såväl höjd som täthet. 

Det innebär att man arbetar med den visuella övergången genom att tvåvåningshus möts 

upp av femvåningshus i norr och med en mer gles bebyggelse i söder. Laholmsnämnden 

anser det vara positivt att planområdet bebyggs med de närliggande fastigheterna i 

åtanke och med utgångspunkt i att landskapsbilden ska bestå sig så lik som möjligt. 

  

Syftet med förslaget är att variationen av bostadsformer ska uppnå effektivt utnyttjande 

av marken, social integration och möjlighet till generationsboende. En variation av 

bostadsformer kan möjliggöra social tillgänglighet och säkerställa att en variation av 

människor i olika åldrar och med olika socioekonomiska förutsättningar bosätter sig i 

området. Blandningen kan dessutom leda till att området blir levande. Laholmsnämnden 

anser variationen vara fördelaktig för den sociala inkluderingen av människor, vilket 

kan bidra till en mer integrerad och sammanhållen stad samt kommun. Ett levande 

bostadsområde, där människor i olika åldrar vistas, kan dessutom ha positiv inverkan på 

såväl den faktiska tryggheten som den upplevda känslan av trygghet. 

  

Grundtanken med planförslaget är att Östra Nyby ska vara en grön stadsdel, ett större 

naturområde föreslås i den östra utkanten och ett naturområde tillskapas mitt i 

planområdet. Inom områden föreslås även allékantade gator. I den västra utkanten 

föreslås en större park med en lekplats för barn i olika åldrar, övrig spontanlek bedöms 

ha goda förutsättningar för att uppnås i övriga grönområden i naturmark. 

Laholmsnämnden ställer sig positivt till att planområdet omfattas av gröna miljöer, då 

det är fördelaktigt för såväl boende i området som i kringliggande områdens hälsa och 

välmående. Naturområden är dessutom viktiga mötesplatser som är tillgängliga för 

samtliga invånare, oberoende av socioekonomiska förutsättningar, ålder, kön osv. 

Sådana miljöer är särskilt viktiga för barns möjlighet till lek och samspel, därför bör 

man fortsatt även ha den direkta bostadsmiljön i åtanke utifrån barnperspektivet. 
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I övrigt har Laholmsnämnden inget att erinra. 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av synpunkterna från Laholmsnämnden och 

bedömer att de inte föranleder ändring av planförslaget.  

Laholmsbuktens VA-nämnd  

Laholmsbuktens VA framför följande synpunkter: 

 

Under Teknisk försörjning och rubriken ”Renvatten och spillvatten” (sidan 35) skall 

texten ”Om erforderligt vattentryck finns i dag, utreds förnärvarande.” läggas till. 

 

Texten ”Utgångspunkten är att endast grundvatten från dränering tillhörande 

husgrunder, infiltrationsytor, fördröjningsdammar med mera belastar befintligt 

anslutande dagvattensystem. Övriga flöden ska avvattnas lokalt inom planområdet.” 

under Teknisk försörjning och rubriken ”Dagvatten” (sidan 36) byts till texten 

”Utgångspunkten för dagvattenhantering i området är att förändringar i 

bebyggelsemiljön inte får leda till ökad belastning på VA-nätet.”. 

 

Efter texten ”En särskild dagvattenutredning som utgår från detaljplaneförslaget håller 

på att tas fram och kommer finnas framme till granskningsskedet av detaljplanen” under 

Teknisk försörjning och rubriken ”Dagvatten” (sidan 36) skall texten 

”Dagvattenutredningen ska klargöra hur dagvattnet ska omhändertas vid planerad 

exploatering. Dagvattenutredningen ska redovisa system för avvattning och fördröjning 

av dagvatten, framtida dagvattenavrinning och dimensionerande flöden efter fördröjning 

för föreslaget dagvattensystem, höjdsättning av hus och vägar, identifiering av 

sekundära avrinningsvägar, illustration av föreslaget dagvattensystem. Inom ramen för 

dagvattenutredningen till detaljplanen en skyfallsutredning håller på att tas fram” läggas 

till. 

 

Texten ”Dagvattenutredning kompletteras inför granskningsskedet.” under Tekniska 

frågor och rubriken ”Tekniska utredningar” (sidan 44) byts till texten ”En särskild 

dagvattenutredning kommer finnas framme till granskningsskedet av detaljplanen.” 

Kommentar: 

Planhandlingarna ändras enligt inkomna synpunkter. En sammanfattning av 

den framtagna dagvattenutredningen kommer att infogas i planbeskrivningen 

inför granskningen.  
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SYNPUNKTER FRÅN ÖVRIGA MYNDIGHETER, BOLAG OCH 
ORGANISATIONER 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda citeras nedan.  

Hallandstrafiken 

Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde byggs ut i den sydöstra utkanten av 

Laholms tätort, direkt söder om riksväg 24 och öster om Ängelholmsvägen. Det är cirka 

2 kilometer till centrala Laholm. I detaljplanen föreslås en blandning av olika 

bostadstyper; friliggande enbostadshus, sammanbyggda enbostadshus (radhus·, parhus 

och kedjehus) och flerbostadshus. Även ett område för en förskola samt för lager, 

kontor eller handel föreslås. 

 

Närmsta hållplats (Ängelholmsvägen) ligger cirka 300 meter från planområdet. 

Hållplatsen trafikeras av linje 226 (Laholm-Båstad) och numera även av linje 227 

(Laholm-Våxtorp) vilket sammantaget ger ett bra turutbud. Hallandstrafiken konstaterar 

att området har en god kollektivtrafikförsörjning, dels till närliggande hållplats, men 

också utifrån avstånd till tågstationen och centrala Laholm där ytterligare 

kollektivtrafikutbud finns att tillgå. 

 

Hallandstrafiken har inga synpunkter på planen. 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit Hallandstrafikens yttrande och 

bedömer att detta inte föranleder ändring av planförslaget.  

E.ON Elnät Sverige AB 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) och E.ON Biofor Sverige AB (E.ON 

Biofor) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och vill 

här med framföra synpunkter.  

 

Elnät 

E.ON konstaterar att området inte berör vårt koncessionsområde för elnät och 

tar därmed inte ställning till planförslaget. 

 

Gasnät 

E.ON Biofor har inget att erinra mot planförslaget då vi inte har några 

anläggningar inom planområdet. 

Kommentar: 

Kommunen noterar att planförslaget inte berör E.ON’s gas eller elnät och 

kommer inte kontakta remissinstansen vidare i planprocessen.  

Weum Gas AB 

Weum Gas AB tidigare E.ON Gas Sverige AB, har tagit del av inkomna 

handlingar i ovan rubricerat ärende.  
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Weum Gas tidigare yttrande i planprogrammet har beaktats och 

planbeskrivningen har kompletterats i enlighet med våra framförda önskemål. 

 

Biogas/naturgas är ett mycket effektivt energialternativ för att uppnå 

ekologisk hållbar utveckling och möjligheten finns även att kombinera olika 

energilösningar för att uppnå minskad klimatpåverkan 

 

Weum Gas vill gärna fortsätta föra en dialog med Laholms kommun och 

exploatören om möjligheten att försörja det nya utbyggnadsområdet med gas.  

 

Det finns många handelsaktörer på marknaden som redan idag erbjuder 

leveransavtal med möjligheten till 100 % biogas och därmed uppfyller kravet 

på förnybar energi enligt 2 kap 5 § Miljöbalken.  

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit inkomna synpunkter och bedömer att 

dessa inte föranleder att planförslaget behöver ändras.   

Södra Hallands Kraft El         

Remissvar gällande plansamråd för detaljplan Östra Nyby norra delen, Laholms tätort, 

Laholms kommun. Ert DNR: MBN 2014 - 590. Södra Hallands Kraft ekonomisk 

förening/EL har inget att erinra gällande rubricerat plansamråd (var vänliga notera att 

när det gäller gas inom området så svarar vår gasavdelning).  

 

Även om vi inte har något att erinra begär vi dock även fortsättningsvis att våra 

befintliga ledningar i mark ligger skyddade i till exempel u-områden där det behövs. 

Eventuell flytt, nu eller senare, av dessa utrustningar bekostas av 

markägaren/exploatören. 

 

Vi kommer att behöva två stycken E-område på 14x14m. Se förslag bilaga 1. Det ena 

finns med i kartan sedan tidigare och det andra lägger vi till nu då vi ser att den tänkta 

byggnationen är lite annorlunda sen förra planförslaget.  

 

Vi är gärna med på planeringsmöten och önskar att bli meddelade i god tid så att vi kan 

komma in på terassnivå tillsammans med övrig ledningsdragning som fiberkanalisation 

och gatubelysningskabel 

 

Vi bifogar karta på befintliga anläggningar som bilaga 2. 

 

Röd = Matarkabel 20kV. 

Orange= Matarkabel10kV. 

Blå = Matarkabel 0,4kV. 

Grön = Serviskabel 0,4kV. 

Lila= Gatljuskabel 0,4kV. 
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Bilaga 1  

För exakt läge på kablar krävs utsättning på plats. 

 

 
 

Bilaga 2 
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Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret noterar att två områden för transformatorstationer, så kallade 

E-områden, krävs inom planområdet. Kommunen vill även uppmärksamma Södra 

Hallands kraft på att alla befintliga ledningar inom området inte kommer att förläggas i 

ledningsområde, kommunen avser att bekosta en flytt av dessa ledningar.  

Skanova AB 

Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad 

karta. 

  

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar i 

nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband 

med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  

 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 

möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 

bekostar den.  

 

  

 

Kommentar: 

Kommunen noterar att Skanova har ledningar inom planområdet. Dessa kommer delvis 

behöva flyttas, framför allt i områdets östra utkanter, och kommunen avser att bekosta 

flytten av dessa.  
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SYNPUNKTER FRÅN INTRESSEFÖRENINGAR 

Naturskyddsföreningen      

Naturskyddsföreningen i Södra Halland har tagit del av handlingarna och vill framföra 

följande synpunkter: 

 

(1) Vi saknar framtidsvision. Vi bygger för framtiden, en helt ny stadsdel, som kanske 

står färdig cirka år 2030. Med tanke på att den sedan skall stå där under flera hundra år, 

är det viktigt att gator, kvarter, tomter, ja att hela alltet utformas på ett sätt så att 

området kan bli koldioxidneutralt redan från början. Vi kan inte utforma det efter hur 

det är idag, utan hur det måste se ut i framtiden. Det skall vara lätt att göra rätt för de 

nya invånarna. 

 

(2) Förskolan bör ligga ”på vägen”, med det menar vi att om ska man till stationen eller 

ner till stan eller Campus skall man inte behöva ta en omväg till områdets allra 

östligaste del. Det är ganska långt att gå eller cykla ändå. Busshållplatsen är långt borta. 

Det kan vara den här omvägen som gör att man tar elbilen (bensinbilen) i stället för 

cykeln, går eller tar bussen. 

 

Den i planen föreslagna placeringen är nu så nära väg 24 att det kräver en ordentlig 

bullervall. Förskolan bör ej heller läggas i närheten av hästar. Lägg förskolan på ett bra 

centralt läge, till exempel i mitten vid cykelbanan. Gör detta i etapp 2 eller utöka etapp 

1, istället för att klämma in den i öster. En nödlösning som inte är bra. Jämför med 

planprogrammet. 

 

(3) Husen bör ligga med taken åt söder 45 graders takvinkel och givetvis integreras 

solceller på alla tak redan från början. I planen är detta bara möjligt på ett fåtal hus. 

 

(4) Dagvattenfrågan bör utformas så att det finns lokalt omhändertagande och biologisk 

rening och en biologisk mångfald. Kanske lagra vatten till torrperioder, till jordbruket. 

 

(5) Skilj på avloppsvatten och annat spillvatten, transportera inte skit med rent vatten. 

Dubbla system kan byggas in från början. 

 

(6) Tänk på mikroklimatet, träd skapar skugga, renar från partiklar, bryter vinden med 

mera. Läplanteringar alléer är bra, speciellt i väster. 

 

(7) Viktigt att det verkligen genomförs en säker cykelväg till stationen, precis som 

intentionerna är i den nya cykelplanen. 

 

(8) Naturvärdena i området kan öka jämfört med dagens markanvändning. Intentionerna 

om en grön stadsdel tycker vi låter mycket bra. Viktigt att det omsätts i praktiken och 

även i framtida skötsel och underhåll av de gröna områdena. Flytta parken från den 

gamla tippen. På en tätad soptipp kan man inte ha träd, inte odla något ätbart. Man får 

inte bygga hus där. Är det då en lämplig parkmark? Det kanske kan installeras 

laddstolpar med solceller, laddställen för cyklar och möjligheter till bilpool. 

 

(9) Enligt bullerkonsulten erfordras det en bullerskärm, som är tre meter hög för att 

uppfylla bullerkraven för de högsta våningarna. Det blir inte kul att bo på första 
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våningen i höghusen och stirra in i sådan hög skärm. Det ställer höga krav på att den 

blir estetiskt tilltalande och har bra bullerdämpande förmåga samt att det planteras 

buskar och träd som döljer den. Enligt utredningen är bullernivåerna betydligt högre i 

de översta våningarna som gränsar mot väg 24. Däremot är bullernivåerna betydligt 

lägre på södersidan. Kan det tänkas att bullernivåerna i synnerhet i de översta 

våningarna blir lägre om skärmen placeras längre ned i vägslänten? Den höga skärmen 

kommer därvid verka lägre. 

 

(10) I detaljplanen står det angivet dagvatten i nordvästra hörnet vid väg 24. Skall det 

finnas någon infiltrationsdamm där? Ska i så fall vatten från vägdikena pumpas till 

denna damm? I så fall får man antagligen skaffa större pumpar. 

  

(11) En hållbarhetsutredning bör göras innan planen godkänns för att säkerställa att de 

tre hållbarhetsdimensionerna, socialt, ekologiskt och ekonomiskt uppfylls.   

Kommentar: 

(1) Kommunen har gjort bedömningen att Östra Nyby har mycket goda förutsättningar    

att bli en ny hållbar stadsdel med närhet till centrum, lokal handel, separerade gång- 

och cykelvägar som angör kollektivtrafiknoder så som järnvägsstationen och 

busstationen samt offentlig service. Detta möjliggör för boende och eventuellt 

verkande i området att ta sig kollektivt och via gång- och cykel till området.  

 

(2) Kommunen har studerat lämplig placering av förskolan inom området och föreslår  

en placering som är rimlig utifrån flera olika aspekter, närhet till hästgårdar och 

trafikbuller har studerats och kommer fortsatt att vara en del av planprocessen. 

Förskolan är en viktig del av planområdets utbyggnad och kommunen har gjort 

ställningstagandet att den kommer att krävas redan i det norra delområdet av Östra 

Nyby. Det är generellt ont om förskoleplatser i Laholms tätort.  

 

(3) En detaljplan får inte innehålla fler bestämmelser än vad som är nödvändigt för att  

uppnå syftet med planen. Alla planbestämmelser ska ha stöd i plan- och bygglagen. 

Att reglera att samtliga hus ska placeras med 45 graders takvinkel mot söder bedöms 

inte som nödvändigt för att uppnå planens syfte. En detaljplan ska vara långsiktigt 

hållbar och inte låsa de tekniska lösningar som gällde vid planens framtagande, med 

hänsyn till detta anser kommunen att det i framtiden kan komma andra tekniska 

lösningar för uppvärmning och elförsörjning som ska vara möjliga att implementera 

i Östra Nyby. Det bedöms därmed inte som rimligt att utgå från dagens teknik och 

kräva att samtliga bostäder ska anpassas för just solceller.  

 

(4) Kommunens standard är alltid att lokalt omhändertagande av dagvatten ska   

implementeras inom ett planområde. Dagvattenhanteringen inom Östra Nyby 

planeras att ske med öppna magasin med infiltrerbar botten. Det innebär att 

eventuella föroreningar (vilka bedöms som mycket små i ett bostadsområde) renas 

naturligt samt att dagvattenhanteringen bidrar till ett återskapande av grundvatten. 

De geotekniska förutsättningarna vid Östra Nyby innebär att området har mycket 

goda möjligheter för en effektiv infiltrering av dagvattnet, ett tätt magasin som 

lagrar dagvatten skulle motverkar detta. De öppna magasinen har dessutom goda 

förutsättningar att bidra till biologisk mångfald.  
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(5) Ängstorps avloppsreningsverk är inte utbyggt för att hantera dubbla system med så  

kallat gråvatten (bad-, dusch- och tvättvatten) och avloppsvatten. Det är dock 

möjligt för exploatörerna själva att göra lokala system för vattenåterbruk inom 

fastigheten i form av att återanvända gråvatten till bland annat spolning i toaletter 

med mera.   

 

(6) Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av synpunkterna.  

  

(7) Kommunen anser likt naturskyddsföreningen att det är av stor vikt att iordningställa   

      gång- och cykelväg till stationen.  

 

(8) Parken flyttas till de centrala delarna av planområdet, intill cykel- och gångvägen.  

 

(9) Enligt bullerutredningen kan riktlinjerna uppnås genom en bullerskärm, men även  

genom att bostäderna utformas med tyst sida. Planbestämmelse har lagts in som 

ställer krav på tyst sida för bostadsbebyggelsen. Bullerskydd kommer endast krävas 

för att skydda förskolan från buller.  

 

(10) En dagvattendamm kommer anordnas i planområdets östra del, men  

dagvattenhanteringen kommer inte att samordnas med avvattningen av väg 24, det 

är ett krav från såväl kommunen som från trafikverket.  

 

(11) Kommunen samhällsplanering utgår alltid från ett hållbarhetsperspektiv där social,  

ekologisk och ekonomisk hållbarhet inkluderas. I den här detaljplanen görs 

bedömningen att Östra Nyby är ett hållbart projekt och att området har en lämplig 

placering för ett nytt bostadsområde som har god närhet till gång- och 

cykelförbindelser, kollektivtrafik och service. Området innehar ingen skyddad 

natur. Bostäderna som föreslås är en variation av olika bostadstyper som möjliggör 

olika upplåtelseformer och med det kan människor med olika socioekonomisk 

bakgrund bosätta sig i området. Den relativt täta bebyggelsen som föreslår innebär 

ett effektivt utnyttjande av marken vilket gör det samhällsekonomisk försvarbart 

att ta jordbruksmarken i anspråk. Planförslaget bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan.  

SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda citeras nedan.  

Fastighetsägare till Karusellen 1 

Som ägare till fastigheten Karusellen 1 vill vi meddela att vi är intresserade av att köpa 

till mark i östlig riktning om det skulle bli så att det kan bli någon annan fastighetsägare 

som annars skulle få möjlighet att göra detta. 

Kommentar: 

Kommunen har för avsikt att i första hand möjliggöra för boende längs Bumerangen att 

köpa in mark direkt öster om era nuvarande fastigheter. Det är kommunens mark- och 

exploateringsansvariga som kommer att sköta kontakten angående detta.   
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Fastighetsägare till Karusellen 2, 3, 4, 5 

Fastighetsägarna till Laholm Karusellen 2, 3, 4, 5, adresser Bumerangen 7, 9, 11, 13, 

har följande invändningar på förslaget om ny detaljplan: 

 

Vi frågade om vi behövde köpa till mark för att få större avstånd till kommande 

fastigheter och då sades det, både i mail och på förra samrådsmötet, att man tar hänsyn 

till de befintliga fastigheterna och att man lämnar 15 meter naturmark mellan våra 

tomter och kommande tomter. Vi sa då att vi skulle skriva förhandsavtal om att vi var 

villiga att köpa den biten om det var så att någon gjorde anspråk på denna mark. 

 

I ert nya förslag så är det 5 meter och detta tycker vi inte är att ta hänsyn till oss som 

har bott i området en längre tid. Vi har sett framemot naturmark emellan oss och 

kommande fastigheter och känt att det förra förslaget såg bra ut. Men nu känns det inte 

bra alls. 

 

Vi vill därför att man ändrar på detta och håller det man lovade vid förra tillfället. 

 

Vi bifogar tidigare korrespondens med Cecilia Lindgard från 2014.  

 

Där har vi också blivit lovade att i väntan på byggnation på detta område så skulle vår 

gemensamma överblivna matjord som utgjorde en pulkabacke till våra barn återföras 

av kommunen när utgrävningarna var klara. Denna skulle varit återförd till vintern 2015 

och så har inte skett!! Det vill säga fyra vintrar där våra barn kunde roat sig på den enda 

"lekplats" som vi själva har gjort. (då där inte sattes upp någon av kommunen i samband 

med nybyggnationer 2006)  

 

Gällande Östra Nyby, del av Nyby 3:38 med flera (mailkonversation 2014-12-11) 

 

Här nedan följer några funderingar och önskningar från oss boende på Bumerangen. 

 

•  Kommer marken där utgrävningarna skett återställas och jorden brukas innan 

byggnationen kommer att ske? Vi har önskemål om att detta borde göras då det idag är 

svårt vid mörker att utskilja vad som är cykelväg och åker, och värre kommer det att bli 

när det kommer snö. 

 

•  Nu när utgrävningarna är gjorda så kan väl cykelvägen asfalteras då detta inte gjordes 

innan med tanke på att det skulle grävas. Har skett ett par olyckor på bärlagret när 

barnen tappat balansen och bärlager och grus är inte så kul i en sprucken läpp (tro mig, 

vi vet). 

 

•  Hade ju varit trevligt med lite belysningen längs med cykelvägen. 

 

• Där sker mycket trafik på cykelvägen, mopeder, bilar, polisbilar och även lastbilar 

som vill vända i början av cykelvägen. Skulle det vara möjligt att sätta upp bommar där 

den börjar så som är gjort vid viadukten så hade vi varit riktigt tacksamma. Lätt att de 

inte ser de som kommer från cykelvägen. 

 

•  Skulle jorden återföras så kanske det kan finnas möjlighet att lägga tillbaka våra lilla 

pulkabacke så länge (den gjordes av min far med vår och grannarnas överblivna 

matjord) 
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•  När detaljplanen och ritningarna är klara så kommer vi att bli kallade till ett 

samrådsmöte. Om det skulle visa sig att vi då känner för att utöka våra tomter, 

beroende på hur detaljplanen kommer att se ut, räcker det att vi då vid det mötet säger 

till? 

 

Vi vore tacksamma om detta togs med i beräkningarna. 

  

Med vänliga hälsningar 

Christel Alm i samråd med sina grannar. 

 

-- 

 

Hej Christel, (mailkonversation 2014-12-16) 

 

Här kommer "svar" eller i alla fall förklaringar på era frågor. Jag har numrerat svaren 

efter era punkter, det första svaret riktar sig till er första punkt, osv. 

 

1. Ja marken kommer att återställas. Vi har inget arrendeavtal som gäller för marken 

öster om era tomter och den kommer inte att brukas under nästa år. Området kommer 

istället att skötas som våra övriga naturområden, typ genom slaghackning ett par gånger 

om året. 

 

2, 3, 4. Åtgärder på den befintliga gång- och cykelvägen kommer att göras först i 

samband med att planområdet byggs ut, det kan hända att man måste ändra den 

befintliga vägen i samband med att planområdet byggs och därför blir det konstigt att 

åtgärda vissa saker nu som ändå kan komma att behöva göras om.  

Men självklart ser vi att den befintliga gc-vägen ska rustas upp samtidigt som vi bygger 

ut området! 

 

5. Arbetet med att återställa er pulkabacke är beställt och kommer att utföras under 

vintern, förhoppningsvis innan snön lägger sig så att ni får användning av den.  

 

6. Nästa skede är att ta fram ett formellt planprogram med fler skisser och en skriftlig 

handling. Jag hoppas på att få klart en sådan under våren. Sen kommer planprogrammet 

ut för samråd och då har vi ett till möte. Jag har sedan tidigare noterat era önskemål om 

att utöka tomterna och har räknat med detta. I de skisser som jag gör nu lämnar jag cirka 

15-20 meter tillgodo från era befintliga fastighetsgränser till de nya som föreslås. 

Kommentar: 

Kommunen har gjort ställningstagandet att den föreslagna utformningen av planområdet 

som har presenterats i detaljplanen innebär ett mer effektivt utnyttjande av marken än 

planprogrammet. I detta fall utgörs marken av jordbruksmark och därmed är det av ännu 

större vikt att planförslaget innebär ett effektivt utnyttjande. Ett planprogram är inte 

juridiskt bindande utan ger en bild av hur kommunen vill att området ska utvecklas. Det 

är först nu i detaljplanen som de juridiskt bindande gränserna avgörs.  

 

Kommunen kommer att ha kontinuerlig kontakt med samtliga boende intill Bumerangen 

angående markinköp direkt öster om era befintliga bostadsfastigheter. Markområdet 
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omfattar ett 5 meter brett område. Det är kommunens mark- och exploateringsgrupp 

som kommer att ansvara för den dialogen.  

 

Detaljplanekartan kommer att justeras så att det är 4 meter mark där byggnader inte får 

uppföras längs med den västra gränsen för de nya bostäderna som planeras intill 

Bumerangen. I och med att marken förses som mark där byggnader inte får uppföras så 

kan heller inga garage anordnas inom denna yta. Detta innebär att ny bebyggelse kan 

tillkomma på ett närmsta avstånd av 9 meter.  

 

Plankartan ändras så att högsta tillåten nockhöjd för tilltänkta nya bostäder intill 

Bumerangen motsvarar bebyggelse i en våning.  

 

Kommunen har för avsikt att anordna en lekplats inom planområdet som samtliga 

närboendebarn kan ta del av.  

 

När det gäller matjorden så har denna placerats av er som fastighetsägare på kommunal 

mark. Återförandet av matjorden kommer i så fall att ske inom era egna fastigheter.  

Fastighetsägare till Karusellen 3 och 4 

Vi som bor på Bumerangen, med fastighetsbeteckning Karusellen, känner att vi efter 

samrådsmötet inte fick något gehör angående våra synpunkter som vi hade skickat in 

med datering 2018-11-26, kommer här nya synpunkter på detaljplanen: 

 

• Vi vill ha förtur att köpa till de fem prickade meterna på vår baksida. 

• Vi vill att de prickade fyra meterna på de nya tomternas framsida ska vara på deras 

baksida mot våra tomter. Så det totalt blir nio meter prickad mark där inget får byggas. 

• Vi vill att det i detaljplanen ska vara inskrivet att garage inte ska vara en meter från 

tomtgräns utan fyra meter. 

• De nya tomterna närmast oss, ska endast få vara enplansvillor. 

Kommentar: 

Kommunen kommer att ha kontinuerlig kontakt med samtliga boende intill Bumerangen 

angående markinköp direkt öster om era befintliga bostadsfastigheter. Det är 

kommunens mark- och exploateringsgrupp som kommer att ansvara för den dialogen.  

 

Detaljplanekartan kommer att justeras så att det är 4 meter mark där byggnader inte får 

uppföras längs med den västra gränsen för de nya bostäderna som planeras intill 

Bumerangen. I och med att marken förses som mark där byggnader inte får uppföras så 

kan heller inga garage anordnas inom denna yta.  

 

Plankartan ändras så att högsta tillåten nockhöjd för tilltänkta nya bostäder intill 

Bumerangen motsvarar bebyggelse i en våning.  
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Fastighetsägare till Nyby 3:35 

Synpunkter utifrån samrådsmöte, detaljplan Östra Nyby, norra delen, 

Laholms kommun 

 

Undertecknade emotsätter kommunens detaljplan utifrån nedanstående argument: 

 

- Boverket har tagit fram vägledning (Vägledning för planering för och invid 

djurhållning, 2011). Vägledningen baseras på kraven i Plan-och bygglagen (PBL), 

forskningsresultat, studier, praxis och annat kunskapsunderlag. I denna vägledning 

framgår bland annat att djurhållning i allmänhet medför olika typer av påverkan på 

omgivningen. De mest typiska störningarna eller olägenheter är lukt, flugbildning, 

damning, höga ljud och buller, skarpt ljus vid ridbanor med mera. I fråga om hästar 

tillkommer också en befarad hälsorisk, vilken är risken av spridning av allergen. 

Hästallergi kan ge mycket svåra symtom hos personer som är överkänsliga. Forskning 

visar att drygt 30 % av Sveriges befolkning lider av någon form av allergi och cirka 7-

10 % av befolkningen bedöms vara allergiska mot häst. Att hantera hälsorisker som 

framför allt hästar kan ge upphov till, det vill säga risken för allergenspridning och 

därmed risken för påverkan på överkänsliga personer är svårt varför det är de 

förhållanden som föranleder den mest strikta tillämpningen av bestämmelser. 

  

Det framgår även i ovan nämnda skrift att olägenheter och hälsorisker ska beaktas vid 

planläggning och bygglovsgivning samt i tillsyns- och anmälningsärenden. PBL och 

Miljöbalken (MB) är de regelverk som är styrande. Ovan nämnda skrift framhåller även 

att i förarbetena till PBL framgår det tydligt att kommunen i sin planering inte ska ta 

beslut som kan föranleda ingripande från tillsynsmyndighet i efterhand. Med hänvisning 

till ovan vill vi hävda att kommunen ej följer detta då rådande praxis inte beaktas 

avseende rimligt skyddsavstånd, och i och med det planeras beslut att fattas som kan 

föranleda ingripande från tillsynsmyndighet i efterhand. 

  

I kommunens nu aktuella detaljplan framhålls under djurhållning att "det finns inga 

upprättande skyddsavstånd mellan ny bebyggelse och hästgårdar." Det refereras till att 

Länsstyrelser runt om i landet har tagit fram olika rekommendationer för 

samhällsplanering intill djurhållning. Hänvisning görs till Länsstyrelsen i Skånes 

rapport Hästar och bebyggelse, underlag för den fysiska planeringen 2004:17 där det 

framgår att en individuell bedömning ska genomföras men att det minst ska vara 100 

meter mellan stall/gödselstad och bostäder och mellan hästhage och bostäder ska det 

minst vara 50 meter. 

 

Vi hävdar att skyddsavstånd ska hållas i föreslagen detaljplan så att möjlighet för 

hästhållning på befintliga hästfastigheter kan bestå och att inte risk finns att kommunen 

fattar beslut som föranleder eventuellt ingripande från tillsynsmyndighet i efterhand. 

 

Laholms kommuns miljökontor har tagit fram riktlinjer som hänvisas att gälla 

"kommunens riktlinjer för hästhållning i bostadsområden". Dessa riktlinjer framgår i 

Laholms kommuns Arkitekturprogram LANDSBYGDEN. Det framgår i 

arkitekturprogrammet att riktvärdena för skyddsavstånd till djurhållning är angivna för 

att minska risken för olägenheter från bland annat förekomst av flugor, gödsellukt, 

störande ljud med mera och allergin. Enligt miljökontorets rekommendationer bör 

avstånd mellan bostad/uteplats och hästgård/stall vara minst 100 meter. Det är även 

lämpligt att minimiavståndet utökas till 200 meter mellan hästhållning och bostäder om 
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det är fråga om nyetablering av hästgård i område där det inte tidigare förekommit 

hästhållning. Dessutom rekommenderas det att det ska råda ett skyddsavstånd på 500 

meter mellan djurhållning och offentliga lokaler. Detta arkitekturprogram beslutade 

Laholms kommun kommunfullmäktige 2005-05-26 ska vara vägledande för framtida 

byggande på landsbygden. 

 

- Då det är kommunen som har tillsyn över den största delen av miljö- och hälsoskydd 

innebär tillsynsansvaret bland annat att kommunen ska säkerställa syftet med 

miljöbalken och föreskrifter. Som tillsynsmyndighet måste kommunen se till att alla 

behandlas lika inför lagen. För bara några år sedan var Laholms kommun mycket noga 

med att följa sina rekommendationer avseende skyddsavstånd då en privat markägare 

ville stycka av mark för etablering av bostadshus, cirka ett 30-tal, i västra delen av 

kommunen. Marken kan jämställas med östra Nybys avseende åkermark, utspridd 

bebyggelse och några hästgårdar med befintliga fastigheter belägna nära.  

 

Vid förhandsbesked lämnade kommunen synpunkter på att skyddsavstånd mellan det 

planerade området och den hästgård som finns i närheten inte uppfylldes då de nya 

bostäderna riskerade att komma för nära hästgården. Markägaren fick då upprätta en ny 

ritning avseende tomtindelning så att rekommendationerna avseende skyddsavstånd 

uppfylldes. Den nya tomtindelningen godkändes och områdets tomter finns nu ute till 

försäljning. Heder åt kommunen att följa sin egen verksamhets rekommendationer, men 

en fråga vi ställer oss är hur det kommer sig att dessa rekommendationer ej ska följas 

avseende Östra Nyby. Hur kommer det sig att kommunen nu går ifrån sina egna 

rekommendationer och krymper avstånden rejält? Till och med så rejält att en hästgård 

bedöms "att det kommer att bli komplicerat att fortsätta bedriva djurhållning inom 

fastigheten när programområdet är fullt utbyggt".  

 

Vi anser att kommunens rekommendationer avseende skyddsavstånd minst ska följas 

för att inte kommunen ska ta beslut som kan föranleda ingripande från 

tillsynsmyndighet i efterhand. l 2 kap 9 § PBL ställs krav på att kommun i största 

möjliga utsträckning ska undvika och/eller förebygga olägenheter gentemot grannar i 

samband med planläggning eller prövning av bygglov. Enligt Laholms kommuns 

förslag framgår inte en tillstymmelse till de krav 2 kap 9 § PBL ställer då kommunen 

inte ens förhåller sig till gällande praxis avseende skyddsavstånd. 

 

Vi anser inte att skälig hänsyn har tagits. Det ska finnas ett samspel mellan PBL och 

MB som ställer krav på att beslut enligt PBL ska stå sig vid en tillsynsprövning enligt 

MB. Detta anser vi inte finns när riktvärden avseende skyddsavstånd inte tillämpas och 

ej heller när områdets topografi ej är av sådan karaktär att miniminivån på 

skyddsavstånd kan frångås.  

 

Bebyggelse som befinner sig i vindriktningen från djurhållning riskerar att i större 

utsträckning drabbas av olägenheter än annan bebyggelse. Särskilt i öppen terräng kan 

vinden föra med sig lukt, damm, buller och allergen en längre sträcka. Naturliga 

barriärer i landskapet, så som kullar och åsar och mindre skogspartier kan begränsa 

störningar från djurhållning mot omgivningen. 

 

Eftersom Laholm geografiskt ligger på västkusten är det välkänt att området är vindrikt 

och att vinden ofta blåser från väst och/eller sydväst med en kontinuitet som är mer 

regel än undantag. Utifrån östra Nybys topografi ser vi det som ett utsatt område då det 
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är mycket flackt och saknar naturliga barriärer. Vi finner inte att den vegetation som 

planeras planteras kommer att kunna utgöra tillräcklig stopp avseende spridning av 

olägenheter från djurhållning i området. Dessutom är vår fastighet belägen till största 

del västligt och sydligt om det planerade området samt att det finns en gård med stor 

djurbesättning syd om området. Vi har svårt att se att det finns förutsättningar för 

förslaget att stå sig om det prövas som tillsynsärende då det bland annat endast är 

uppgett råda 14 meter mellan hage och ny fastighetsgräns. I norr, näst intill i direkt 

anslutning till vår fastighet, planeras ett offentligt parkområde vilket ställer ännu större 

krav på behov av skyddsavstånd till hästhållning. I öst kommer den planerade förskolan 

närmare än 500 meter, vilket är kommunens riktlinje för skyddsavstånd vid offentlig 

miljö som rekommenderas ska råda.  

 

Vår fastighet är en aktiv gård med aktiv djurhållning vilket bland annat innebär att vi tar 

foder på egen mark. Som ett led i detta gödslar vi marken och hanterar den med diverse 

lantbruksmaskiner vid skörd. Dessa maskiner ger ifrån sig buller och genom dess 

användning även damm och växtsubstanser/gräspollen som rörs upp. 

 

- De bestämmelser som oftast aktualiseras i samband med olägenheter av hästhållning 

finns i miljöbalkens nionde kapitel som handlar om miljöfarlig verksamhet. I tredje 

paragrafen anges att med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt 

medicinskt eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa 

eller helt tillfälligt. Om klagomål uppkommer på grund av problem med hästar för nära 

inpå bostadshus är det inte ovanligt att tredje paragrafen utnyttjas och med medicinska 

olägenheter som skäl. Skulle någon ha synpunkter på till exempel allergispridning och 

att de besväras av hästar och tar upp ärendet för en juridisk prövning visar rättsfall att 

flertalet gånger blir utgången till den klagandes fördel. I de fall den klagande får rätt är 

det hästanläggningen som måste vidta åtgärder även om den fanns där före 

bostadsområdet. Då kommunen i sitt förslag inte beaktar sina egna riktlinjer och 

nationell praxis avseende skyddsavstånd anser vi att kommunen medvetet medverkar till 

att vår hästhållning riskerar att hamna under rättslig prövning. 

 

Det finns idag ett ömsesidigt hänsynstagande i området Östra Nyby mellan hästägare 

och de ytterst få nära kringboende, vilket är möjligt då antalet inte är så stort. Att 

området idag är att betrakta som mer landsbygd än stadsdel påverkar också, samt att 

hästgårdarna har funnits under mycket lång tid liksom de närmaste fastigheterna. Detta 

kommer att förändras om planprogram/detaljplan tas i bruk, då landsbygd kommer att 

omvandlas till "en ny stadsdel i Laholm", boendeantalet kommer drastiskt att öka samt 

att genomströmningen av boende och tillfälliga besökare som kommer att passera till de 

offentliga platserna/lokalerna såsom park, förskola, restauranger och kontor innebär ett 

nytt inslag. Det ter sig naturligt att det finns en stor svårighet att den ömsesidiga respekt 

och det samarbete som nu finns kan ha förutsättningar att lyckas upprätthållas och 

utvecklas om det byggs enligt föreslagen detaljplan. 

 

- Laholms kommun har sammanställt de synpunkter som tidigare inkommit rörande 

Östra Nybys planprogram. Länsstyrelsen har inlämnat synpunkter och påtalar i sitt 

utlåtande rörande djurhållning att "Avståndet mellan djurstallarna och den föreslagna 

bebyggelsen är 130 meter. Mellan beteshage och närmsta fastighetsgräns för föreslagna 

bostäder är det endast 10 meter. Länsstyrelsen anser att det kan behövas ett större 

avstånd. Marken mellan bostäder och hästverksamheten kan även behövas regleras, till 

exempel så att vegetation med en viss höjd ska finnas". Utifrån nu aktuell detaljplan kan 



 

 29 

konstateras att skyddsavståndet är, för båda hästfastigheterna, för kort och återigen inte 

respekteras av kommunen vilket innebär att det med mycket stor sannolikhet kommer 

att uppstå olägenheter mellan boende och hästhållning. Vi anser att kommunen inte har 

någon annan möjlighet än att utgå från sitt eget miljökontors riktlinjer och den nationellt 

rådande praxis som finns avseende skyddsavstånd för att undvika risker för olägenheter 

och intressekonflikter. De rådande skyddsavstånd i den föreslagna detaljplanen är 

därmed inte acceptabla. Vegetationen i området behövs utökas då områdets topografi 

bland annat styr förutsättningarna. Vegetation kan inte kompensera i så stor 

utsträckning utan även vind och avstånd bör vägas in. Vår fastighet Nyby 3:35 ligger 

syd/ väst om stora delar av området och västkusten är ett mycket vindrikt område med 

oftast västliga vindar. Vegetationen planeras vara fullständig när området är utbyggt 

vilket gör att frågan uppkommer hur man tänkt hantera lukt, buller och 

allergenspridning fram till dess att området är fullt utbyggt, vilket kommer att ta sin tid. 

Därutöver bör den lantbruksgård med stort antal nötkreatur som ligger strax söder om 

området beaktas, när man väger in den totala belastningen avseende lukt, buller, 

insekter och allergenspridning då området är mer utsatt än vad "bara" de befintliga 

hästgårdarna utgör. 

 

- Genom åren har det förekommit i Sverige ett stort antal utredningar, utlåtanden, 

yttranden, informationsblad, riktlinjer, beslut samt allmänna råd avseende 

skyddsavstånd från bland annat Naturvårdsverket, Allergiutredning, Astma och 

allergiförbundet, Socialstyrelsen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Kommunförbundet, 

Arbets- och miljömedicin i Uppsala och Västra Götalandsregionens Miljömedicinska 

centrum. I dessa skrifter har bedömningar utifrån skyddsaspekt beaktats mellan 

häst/djurhållning och boende. Skyddsavstånd som angivits har varierat mellan 500 

meter ner till 200 meter. I ett meddelandeblad från 2004 anger Socialstyrelsen att ett 

skyddsavstånd på 200 meter kan vara rimligt med hänsyn till risk för olägenhet som 

lukt, flugor, buller och allergirisk. Socialstyrelsens skyddsavstånd baseras på 

traditionella problem såsom lukt samt erfarenheter och empiriska rapporter om hur 

hästhållning uppfattas av närboende. skyddsavstånd om 200 meter förespråkar även 

Folkhälsomyndigheten. De allmänna råd och riktlinjer som omnämns har legat till 

grund för kommuners, länsstyrelsers och domstolars beslut och prövningar såväl enligt 

PBL och MB. För att ge vägledning i enskilda planärenden har lokala tillämpningar 

avseende riktlinjer rörande hästhållning och bebyggelse utvecklats på flera håll i landet, 

bland annat LST Skåne vilka Laholms kommun refererar till i sitt planprogram. Även 

flertalet kommuner har upprättat riktlinjer/rekommendationer/beslut avseende 

skyddsavstånd. Vi anser att Laholms kommun bör följa gängse praxis och 

miljökontorets riktlinjer för att undvika risker för olägenheter och intressekonflikter. 

 

- Vid samrådsmöte 160229 framhöll miljö- och byggnadsnämndens ordförande och 

deltagande tjänsteman att i "området ska boende och hästar samverka". Då hästar finns i 

området innebär detta bland annat att ridning kan komma att ske ute på de allmänna 

vägar som anläggs. Har särskild hänsyn och övervägande gjorts i trafikfrågan? Att 

samverka, innebär bland annat att visa varandra hänsyn och ge varandra utrymme. Ska 

ekipage och motorfordon nyttja samma vägar krävs ett ömsesidigt hänsynstagande men 

även att utrymme finns för båda parter. Enligt H. Elgåker, doktorand vid SLU Alnarp, 

krävs lösningar som ökar trafiksäkerheten för att undvika allvarligare tillbud med hästar 

i trafiken. 
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- Farhågor har även väckts avseende de kemikaliska fynd som gjorts i området vid 

utredning och provtagning, vilket framgår bland annat tydligt i översiktlig miljöteknisk 

markundersökning Nyby. Vi hyser en stor oro att problemet med dessa gifter och 

kemikalier ska kapslas in med ett lerhölje, vilket kommunen föreslår som en lämplig 

lösning. Detta område har tidigare varit en deponi under lång tid för sopor och avfall 

vilket kommunen har ansvarat för. Då provtagning nu visar att det finns ohälsosamma 

höga halter av giftiga ämnen i marken anser vi inte att det är tillräckligt att låta dem vara 

kvar i marken genom att kapsla in dem. Kommunen har ett mycket långtgående ansvar 

att hantera dessa föroreningar och den föreslagna inkapslade lösning som föreslås som 

lämplig, ser vi inte ha någon annan lämplighet än en ekonomisk. Detta är ett mycket 

förorenat område. 

 

- Vår fastighet har egen vattenförsörjning, vilket vi anser riskerar att hotas om området 

tas i anspråk enligt föreslagen exploatering. Den naturliga vattenförsörjningen kan 

stoppas genom att den naturliga tillförseln avbryts då bland annat mark grävs ut och 

packas med annat mindre genomträngligt material. 

 

- Vår fastighets huvudsakliga värmekälla är vedeldning, vilket vi anser riskeras att 

begränsas om området bebyggs enligt förslag. 

 

- I detaljplanen framgår "Att bygga ut Östra Nyby med bostäder är ett politiskt 

ställningstagande som funnits sedan 2004, då den tidigare översiktsplanen antogs. I 

februari 2014 gav kommunstyrelsen miljö- och byggnadsnämnden uppdraget att 

planlägga området med varierande upplåtelseformer". Vi vill hävda att detta är lite av en 

sanning med hög efterkonstruktion. Sommaren 2011 köpte vi vår fastighet Nyby 3:35 

efter att den var ute till offentlig försäljning. Inför köpet var en av oss i kontakt med 

kommunen och träffade personligen handläggare på samhällsbyggnadskontoret för att 

diskutera eventuella konsekvenser av översiktsplanen 2004. Vi ville undersöka 

eventuell fortsatt exploatering vid Bumerangen för att kunna ta ställning till vilken 

eventuell påverkan det skulle kunna innebära för hästhållning på fastigheten. 

Handläggaren informerade att sannolikt kommer detta område vid Bumerangen att tas 

bort som möjligt exploateringsområde vid nästa översiktsplan, då etableringen har 

avstannat sedan 2005/2006 då inga nya bostäder har byggts sedan dess och då 

fornlämningar finns. 
 

Vid kommunens informationsmöte i november 2015 då planprogramförslaget visades 

ställs frågan till ordförande och handläggare varför kommunen inte tog anspråk på 

fastigheten Nyby 3:35 då den var ute till försäljning sommaren 2011- om det nu har 

funnits aktiva "planer sedan början på 2000-talet att omvandla området till 

bostadsområde", som man vill göra gällande. Svaret som gavs var att det var en "miss 

från kommunens sida" och att man borde köpt fastigheten. Det tragiska i detta 

resonemang är att kommunens "miss" drabbar oss och det är vi som får ta ansvar för de 

eventuella risker som kan uppstå då vi enligt detaljplanen kommer att bo på en aktiv 

hästgård mitt i en ny stadsdel. 

 

Det finns även utsagor av andra boende som tidigare har varit i kontakt med 

representanter från kommunen för att diskutera eventuellt markköp med mera, och de 

har inte heller fått uppfattningen att området har varit aktuellt för denna exploatering 

som nu föreslås. Tvärtom har tilltalade inom kommunen hävdat att väg 24 ses som en 

naturlig skiljelinje mellan stad och land. 
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- Vi finner inte att detaljplanen förenar livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling. 

Med föreslagen detaljplan fråntas den attraktiva livsmiljö vi har på vår fastighet med 

närhet till natur, vidsträckt utsikt, lantlig leverne, möjlighet till avskildhet, rekreation 

och avkoppling samt ytterst begränsar den djurhållning som finns. Återigen påtalar vi 

och kräver att kommunen ska beräkna och kartlägga skyddsavstånd i aktuell detaljplan 

så att korrekta bedömningar kan göras och adekvata beslut kan fattas eftersom det är av 

yttersta vikt att väga in skyddsavstånd. Som skattebetalare anser vi inte att det är 

förtroendeingivande och kostnadseffektivt att kommunen lägger fram förslag som bland 

annat inte följer lämnade synpunkter från myndighetsinstanser och inte heller följer 

gängse praxis, eftersom det innebär att tid och resurser av skattemedel är tagna för ett 

arbete som medvetet inte beaktar sannolikheten av förutsättningar. Vi finner det inte 

möjligt att den aktuella detaljplanen avseende Östra Nyby kan antas i befintligt 

utförande utifrån bland annat PBL, MB, påträffade hälsofarliga kemikalier i marken, 

områdets topografi, gällande praxis avseende skyddsavstånd vid hästhållning samt den 

försämring i boende- och livskvalité som erbjuds oss som redan är bosatta här. 

Kommentar: 

Hästhållning  

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2018 (diarienummer 2018-000149, § 45) att 

arkitekturprogrammen för kusten respektive landsbygden och för byggnadsvård skulle 

upphävas som ett kommunalt styrdokument. Programmen bedömdes inte längre vara 

aktuella och uppdaterade med relevant information, dessa kommer därför inte vara 

vägledande för detaljplanen för Östra Nyby.  

 

Miljökontoret på Laholms kommun har inga egna framtagna riktlinjer, utan utgår från 

Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning hästhållning. Länsstyrelsens i Skånes rapport  

2004:17 har utgått och bedöms inte längre som aktuell.  

 

Boverket anger i sin skrift ”Vägledning för planering för och invid djurhållning” att 

rapporten till skillnad från ”Bättre plats för arbetet” som enligt Boverket har upphävts, 

inte innehåller några rekommenderade skyddsavstånd. Anledningen till detta anger 

Boverket är att ”skyddsavstånd är svåra att tillämpa i praktiken” och därför görs 

ställningstagandet ”Boverket kommer därför inte i denna vägledning att föreslå nya 

standardiserade skyddsavstånd utan fastmer peka dels på de krav för planläggning och 

bygglovgivning som anges i lagen och dels på sådana förhållanden som påverkar 

möjligheterna att uppnå dessa krav.” 

 

I samma skrift beskriver Boverket att senare års forskning visar på att mycket höga 

halter av hästallergen har uppmätts i och mycket nära stall och hagar, medan halten 

snabbt sjunker med växande avstånd. Efter 50–100 meter från källan var halten mycket 

låga. Undersökningarna visar också på att vegetation effektivt hindrar allergen från att 

spridas.  

 

Vidare visar forskningen på att merparten av de individer som är allergiska mot hästar 

har utvecklat denna känslighet, trots att de bor långt ifrån stall och inte har kontakt med 

hästar. Detta tyder på att en väsentlig spridningsväg för allergenet går via personer som 

vistas tillsammans med hästar i stall och ridhus för med sig hästallergen på kläder, skor 

med mera och sprider dem på så vis vidare. Detta innebär att hästallergen kan finnas där 



 

 32 

djur normalt inte förekommer, till exempel i fordon för kollektivtrafik, affärer, 

arbetsplatser m.m.  

 

Kommunen åberopar särskilt Boverkets synsätt att senare års forskning talar för att det 

kan vara både rimligt och möjligt med en mer differentierad tillämpning av PBL när det 

gäller planering för och invid hästanläggningar i olika bebyggelsemiljöer som t.ex. rena 

bostadsområden, respektive på landsbygden, och med en gråzon däremellan som i 

tätortsnära miljöer. Kommunen är även medveten om att skolor och förskolor kräver 

särskild hänsyn.  

 

Socialstyrelsens tidigare meddelandeblad om hästhållning från 2004 har ändrats av 

folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning för hästhållning. Av denna framgår att det 

finns ett rekommenderat avstånd på 200 meter mellan stall/hästhage/paddock och 

bostadsbebyggelse. Avståndet ska ses som en utgångspunkt för vidare utredning som 

ska göras i varje enskilt fall, bland annat vid planläggning.  

 

Av folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning hänvisas även till att det idag finns flera 

domar från mark- och miljödomstolen som tillåter kortare avstånd mellan 

hästverksamheter och bostadshus. Två domar från mark- och miljööverdomstolen finns 

där avstånd ner till 20 meter mellan hästverksamhet och bostad har ansetts vara 

godtagbart. Motiveringen från överdomstolen i de två domarna M 4048-2007 och M 

8448-2007 överensstämmer och de huvudsakliga domskälen var att: 

• Området har lantlig karaktär. 

• Området är utpräglad landsbygdsmiljö. 

• Det finns ytterligare en hästgård i området. 

• Visst inslag av ljud och lukt från hästar får anses som ett naturligt inslag i 

området. 

Domarna från mark- och miljööverdomstolen klargör att i lantlig- /jordbruksmiljö får 

lukt från hästar och gödsel anses som ett naturligt inslag.  

 

Från stallbyggnad på Nyby 3:35 fram till ny planerad fastighetsgräns för bostäder norr 

om gården är det som närmst 80 meter, befintliga bostäder befinner sig på ett närmre 

avstånd. Från betesmark fram till ny föreslagen bostadsfastighet är det 14 meter. Från 

hästgårdens stall fram till ny föreslagen fastighetsgräns för förskolan är det 254 meter. 

Från hästgårdens betesmark är det närmsta avståndet fram till ny föreslagen 

fastighetsgräns för förskolan 179 meter. Avstånden bedöms sammantaget som rimliga 

då platsen har en lantlig karaktär samt då det finns befintlig bebyggelse och viss 

grönstruktur mellan gården och ny bebyggelse. 

 

Kommun gör utifrån Boverkets rapport och Folkhälsomyndighetens vägledning 

bedömningen att Östra Nyby i allra högsta grad kan ses som en gråzon och en 

tätortsnära miljö. Det är ett område som ligger i direkt anslutning till befintlig 

tätortsbebyggelse för det som är Laholms stad, men som även är omgivet av 

jordbrukslandskap. Jordbrukslandskapet omfattar hela Laholms kommun och är ett 

oundvikligt möte med all samhällsplanering som kommunen gör. I dessa fall måste 

kommunen göra en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen för att möjliggöra 

någon tätortsutbyggnad av Laholm alls. De allmänna intressena i form av tillskapandet 
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av flera hundra nya bostäder bedöms övervägande i förhållande till de enskilda intressen 

som finns i Östra Nyby. Planområdet Östra Nyby kommer att omges av ett aktivt 

jordbrukslandskap som kommer att medföra viss lukt från gödsling samt från buller från 

större fordon i samband med sådd och skörd. Området kommer dock inte skilja sig från 

andra delar av tätorten eller från andra bostadsområden i Laholms stad där detta 

förekommer redan idag.   

 

När det kommer till hästar i trafiken så anger Transportstyrelsen att om man leder 

hästen eller rider, gäller bestämmelserna om fordon i tillämpliga delar. Om man kör 

med häst och vagn (eller släde) är ekipaget ett fordon. Trafikreglerna, som gäller både 

på väg och i terräng, finns i trafikförordningen (1998:1276).  

 

Gård för djurhållning i söder 

Närmsta bostad planeras över 650 meter från den större gård med nötkreatur som ligger 

söder om Östra Nyby. Miljökontoret anger att de åberopar ett skyddsavstånd mellan 75-

100 meter mellan bostad och denna gård. Bebyggelsen vid Östra Nyby utgör således 

inget problem.  

 

Deponin  

Kommunen har i samband med framtagandet av planprogrammet och detaljplanen tagit 

fram utredningar med hjälp av specialister inom området förorenad mark. Av rapporten 

”Åtgärdsutredning och riskvärdering av deponi i Nyby” framgår att det är rimligt att 

både göra en täckning av deponin, likväl en fullständig sanering.  

 

Planförslaget har sedan samrådet ändrats och utgångspunkter är nu att deponin i sin 

helhet ska saneras.  

 

Brunn 

Planförslaget kommer inte medföra permanent eller tillfällig sänkning av 

grundvattennivån, föreslagen dagvattenhantering inom området innebär återinfiltration 

av nederbörd, risken för sinande brunn på fastigheten bedöms sammanlagt som mycket 

liten.  

 

Vedeldning 

Fastigheten ligger idag med grannar i direkt anslutning till fastigheten som skulle kunna 

påverkas av vedeldning från Nyby 3:35. I samtliga fall vid vedeldning gäller att 

anläggningen ska vara miljögodkänd eller typgodkänd med avseende på utsläppskraven, 

vedpannor bör dessutom vara försedda med ackumulatortank. Veden ska vara torr och 

lufttillförseln tillräcklig.  

 

Ställningstagandet kring planläggning  

Det stämmer att Laholms kommun under tidigt 2000-tal gjorde bedömningen (i 

samband med planläggning av området vid nuvarande Bumerangen) att det då inte var 

ekonomiskt försvarbart att bygga ut den del som nu föreslås för detaljplan, på grund av 

omfattande arkeologiska fynd. I samband med framtagandet av Laholms kommuns 

översiktsplan Framtidsplan 2030 gjordes dock bedömningen att området mycket väl 

lämpade sig för utbyggnad av bostäder. Under de åren som har förflutit sedan dess har 

Laholms kommun fått in allt större efterfrågan på etablering av nya bostäder och när 

efterfrågan ökar, ökar även de ekonomiska incitamenten att ta marken i anspråk. Idag är 

kommunen väl medveten om att i princip samtliga detaljplaner som berör närområdet i 
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Laholms stad kommer att medföra arkeologiska undersökningar och att detta måste 

hanteras för att möjliggöra en hållbar samhällsplanering.  

 

Allmänna och enskilda intressen 

Samhällsplanering och detaljplaneläggning handlar alltid om en avvägning mellan 

enskilda och allmänna intressen. Kommunens ambition är att möjliggöra för en hållbar 

samhällsutveckling som innebär effektivt markutnyttjande i kollektivtrafiknära lägen 

och med möjlighet att skapa en god livsmiljö både för befintliga boende i ett område 

som nytillkomna. I Laholm innebär detta att när vi kommer till planläggning av 

områden som ligger utanför den befintliga gränsen för tätorten så möter vi ett 

jordbrukslandskap med aktiva gårdar. Det innebär också att vi i mötet mellan staden och 

landet står inför vissa ställningstaganden för att möjliggöra nya detaljplaner. I fallet 

Östra Nyby har en avvägning gjorts att tillskapandet av runt 200 nya bostäder är mycket 

positivt för kommunen som helhet och att bostadsutbudet som föreslås kan möta den 

efterfrågan som finns på marknaden. Kommunens önskemål är att möjliggöra för en 

attraktiv boendemiljö för såväl befintliga som nytillkomna bostäder.  

Fastighetsägare till Nyby 3:48 

Synpunkter tillhörande samrådsmötet som hölls den 28 november 2018 för 

planbeskrivning Östra Nyby 

 

Undertecknade emotsätter kommunens planbeskrivning med 

genomförandebeskrivning, detaljplan för Östra Nyby norra, del av Nyby 3:38 med 

flera, daterade 2018-10-10. 

 

Undertecknade i fastighet 3:48 emotsätter sig kommunens planbeskrivning med 

genomförandebeskrivning, detaljplan för Östra Nyby Norra, del av Nyby 3:38 med 

flera. Vid 

senaste samrådsmötet den 28 november framkom det vid ett samtal med planarkitekt 

Cecilia Lindgard att hon hela tiden har utgått ifrån, och varit i tron om att vi inte ville bo 

kvar på 3:48. Detta föranleder att detaljplanen måste ritas om så att respekt och hänsyn 

tas till de omständigheter som råder, nämligen att vi bor och verkar på en aktiv hästgård. 

 

I planbeskrivningen har det fortfarande inte planerats för tillräckligt skyddsavstånd 

mellan befintligt stall/betesmark och planerad bebyggelse, enligt vad Länsstyrelsen 

rekommenderat. Samt vad som också rekommenderas i Boverkets Vägledning för 

planering för och invid djurhållning, 2011:6) som skall underlätta tillämpningen av 

Plan och Bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 

 

I planbeskrivningen finns heller inte tillräckliga skyddsavstånd planerat varken mellan 

befintligt stall och bostad och mellan stallet och den planerade förskolan. I 

planbeskrivningen finns fastigheten 3:48 inte med i förteckningen över 

markägoförhållanden över vilka fastigheter planen omfattar samt över vilka fastigheter 

som planbeskrivningen får konsekvenser för. Vår fastighet 3:48 som innehar ett stall är 

placerad på ett sådant sätt att den enligt Plan- och bygglagen (PBL) utgör en hälsorisk 

för de byggnader som inte är planerade enligt rekommenderade skyddsavstånd. Således 

anser vi att vår fastighet som nu enligt planbeskrivningen, angränsar till det område som 

planbeskrivningen nu innefattar, i allra högsta grad utgör en hälsorisk för personer som 

skall vistas i kommande byggnader. Laholms kommun som uppger att man utgått ifrån 
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och trott att vi inte vill bo kvar, är anmärkningsvärt då en sådan överenskommelse inte 

finns och heller inte kan vara till grund för planering av en detaljplan. Om så skall bli 

verklighet fordras det att kommunen och ägare till fastighet 3:48 kommer överens om 

priset för att lösas ut. Om inte en överenskommelse finns måste kommunen i sin 

detaljplan utgå ifrån att vi bor kvar och därmed ta hänsyn till gällande regler för 

skyddsavstånd till hästhållning på 3:48. 

 

Historik 

I föregående planförslag från 2017-03-22 finns vår fastighet 3:48 beskrivet som en 

fastighet som bedriver hästhållning. Det nämns även att "uppsatta skyddsavstånd mellan 

bostäder och fastigheter som bedriver djurhållning uppnås vad gäller fastigheterna Nyby 

3:35 och Nyby 3:50" (se sidan 14 i Planförslag från 2017). För att bedöma lämpligt 

avstånd mellan bostäder och fastigheter med djurhållning har Laholms kommun använts 

sig av Länsstyrelsen i Skånes läns rapport "Hästar och bebyggelse, underlag för den 

fysiska planeringen" 2004:17. Där det framkommer att det minst skall vara 100 meter 

mellan stall/gödselstad och bostäder, mellan hästhage och bostäder skall det vara minst 

50 meter. Observera att Laholms kommun i planförslaget hänvisar till att man använt 

sig av dessa riktlinjer. Således framkom det att man i planförslaget 2017-03-22 inte 

hade tagit detta rekommenderade avstånd mellan bostäder och vår fastighet 3:48 som 

bedriver hästhållning. 

 

Efter ett samrådsmöte lämnade vi in vårt yttrande med synpunkter på planförslag  

2017-03-22, samt bifogade ett förslag på ändringar till planförslaget, (finns att läsa i 

samrådsredogörelsen). I denna påpekade vi detta och hänvisade till att enligt plan- och 

bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) ska olägenheter och hälsorisker beaktas vid 

planläggning och bygglovsgivning samt i tillsyns- och anmälningsärenden. PBL 

ställer krav på att kommunen ska beakta hälsorisker mot omgivningen från olika 

verksamheter (2 kap 5§ PBL). I 2 kap 9 § PBL ställs krav på att i största möjligaste 

utsträckning undvika och/eller förebygga olägenheter gentemot grannar i samband med 

planläggning eller vid prövning av bygglov. Ett viktigt syfte med bygg och 

planläggning enligt PBL är att reda ut och förebygga problem vid kommande 

bygglovsgivning och exploatering. De bestämmelser som oftast aktualiseras i samband 

med olägenheter av hästhållning finns i 9 kap 3 § MB, vilken handlar om miljöfarlig 

verksamhet. I tredje paragrafen anges att med olägenhet för människors hälsa avses 

störning som enligt medicinskt eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt 

och som inte är ringa eller helt tillfälligt. Om klagomål uppkommer på grund av närhet, 

till exempel problem med hästar för nära inpå bostadshus är det inte ovanligt att tredje 

paragrafen åberopas med medicinska olägenheter som skäl. I de fall den klagande får 

rätt är det hästanläggningen som måste vidta åtgärder även om den fanns där före 

bostadsområdet. I planförslag från 2017-03-22 ansåg vi att kommunen inte hade beaktat 

detta då det inte fanns angivet något skyddsavstånd till vår fastighet. Fastigheten var 

endast angiven som en fastighet som bedriver djurhållning. 

 

Följande finns dokumenterat i samrådsredogörelse, tillhörande planprogram för 

Östra Nyby, del av Nyby 3:38 med flera (planprogram, tillhör miljö- och 

byggnadsnämndens beslut 2017-03-22): 

 

Som svar på planförslaget från 2017-03-22 påpekar Länsstyrelsen att mellan beteshage 

och närmsta fastighetsgräns är det endast 10 meter och anser att det behöver utökas. 

Vidare anges det att marken mellan bostäder och hästverksamhet kan behöva regleras 
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med till exempel så att vegetation med viss höjd ska finnas. Länsstyrelsen anser att 

kommunen bör reglera detta inför de kommande detaljplanerna. Länsstyrelsen anser 

också att det är bra att kommunen resonerar kring ianspråktagande av jordbruksmark 

och att resonemanget kring ianspråktagande av jordbruksmark bör följa med till 

kommande detaljplaner. 

 

I planbeskrivning med genomförandebeskrivning daterad 2018-10-10, 

samrådshandling, detaljplan för Östra Nyby- norra, del av 3:38 med flera står det 

nämnt ”I den östra delen av planområdet finns en tomt (Nyby 3:48, vilket är vår 

fastighet) som har ett stall intill sitt bostadshus, fastighetsägaren innehar ingen 

betesmark. Ny bostadsbebyggelse föreslås i direkt anslutning till denna byggnad. Ny 

föreslagen förskola planeras cirka 76 meter från denna byggnad. Föreslagna nya 

bostäder och gata med allé plantering avskiljer förskolan från stallet".  

I kommunens konsekvensbeskrivning i, denna planbeskrivning, hänvisas det till att 

kommunen i översiktsplanen för Laholms kommun, del 4-miljökonsekvensbeskrivning, 

har fört frågan kring ianspråktagandet av jordbruksmark. Följande resonemang är 

hämtat från konsekvensbeskrivningen för aktuellt utbyggnadsområde Laholm La4; 

Ianspråktagandet av jordbruksmark innebär en varaktig påverkan. Jordbruksmarken är 

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

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

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

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

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

stark centralort med upprätthållet och utvecklat serviceutbud, kulturutbud och generell 

funktion av en mötesplats för kommuninvånarna är för kommunen ett väsentligt 

samhällsintresse. Området ligger också på cykelavstånd till Laholms station vilket ger 

en god tillgång med klimatsmarta transportmedel till de regionala arbetsmarknaderna, 

vilket också anses vara ett väsentligt samhällsintresse. 

 

Vidare anses det, av kommunen, att Östra Nyby utgör gränslandet mellan det som är 

stad och land och att den föreslagna nya bebyggelsen hamnar i anslutning till 

gårdsmiljöer och djurhållning. Vid all samhällsplanering runt hela Laholms tätort så är 

det ofrånkomligt att möta gårdar med djurhållning. Därav anser kommunen att det är av 

stor vikt att rekommenderade avstånd kan minskas under förutsättning att 

samhällsplaneringen istället kan tillskapa ett mervärde för andra faktorer. 

 

Planläggning av Östra Nyby bedöms viktig för möjligheterna att tillskapa nya bostäder, 

med varierande upplåtelseformer och storlekar, i direkt anslutning till kollektiva 

förbindelser, säkra gång och cykelvägar samt god närhet till service och handel. 

Uppsatta skyddsavstånd anser kommunen är uppnått för fastigheten 3:50 där avståndet 

till närmsta bostad är placerad 650 meter från anläggningen. 

 

Vi vill särskilt göra kommunen uppmärksam på att sedan förra planförslaget 2017-03- 

22 så har avståndet mellan vår fastighet 3:48 befintliga stall och planerad bebyggelse 

krympt! Inklusive att avståndet till planerad förskola är 76 meter! Länsstyrelsen tidigare 

bedömning om att till kommande detaljplaner öka avståndet mellan stall/beteshage till 

närmsta fastighet anser vi inte har blivit uppfyllt. Således anser vi att kommunen har 

frångått Länsstyrelsens rekommendationer gällande befintligt stall och planerad 

bebyggelse, med hänsyn till att människor som vistas nära stall kan bli sjuka på grund 

av hästallergen. 
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Vi i fastighet 3:48 ställer oss frågande till hur kommunen i vissa avseende kan frånta 

sig ansvaret att planera en bebyggelse utan att ha med rekommenderade skyddsavstånd 

för alla befintliga fastigheter med djurhållning som angränsar till den planerade "nya 

stadsdelen". Tydligt är att kommunen mer värderar planområdets storlek än hälsan för 

de personer som kommer att bo där och för alla som kommer att vistas på den planerade 

förskolan. 

 

Då det i fastigheten 3:48 finns ett stall med hästar och som kommer att angränsa till 

närmsta bostad med fyra meter så anser vi att de risker som länsstyrelsen anser uppstår 

och finns, om bostäder planeras för nära befintliga stall/beteshagar, kvarstår. 

 

Boverket har i uppdrag av regeringen tagit fram en vägledning, (Vägledning för 

planering för och invid djurhållning 2011:61) som skall underlätta tillämpningen av 

Plan och Bygglagen (PBL) SFS 2010:900. Här framgår det, att i förarbetena till PBL 

framgår dock tydligt att kommunen i sin planering och tillståndsgivande verksamhet 

inte ska ta beslut, som kan föranleda ingripande från tillsynsmyndighet i efterhand. Då 

forskning visar på hälsorisker som framförallt hästen kan ge upphov till, nämligen 

risken för allergenspridning och därmed risken för påverkan på överkänsliga personers 

hälsa. Risken för spridning av hästallergen har i den praktiska tillämpningen betraktats 

som ett stort problem och är det förhållande som föranleder den mest strikta 

tillämpningen av bestämmelserna. Således har kommunen inte beaktat vad som sägs 

här. Vidare anser vi att kommunens planering som skyddsåtgärd med att plantera en 

gata med alléplantering mellan vårt stall och förskolan inte kan anses som tillräcklig 

vegetation. Normalt tar det några år för alléplanteringar att växa upp. 

 

Vi vill även påpeka att kommunen har frångått sina egna rekommendationer som 

finns att ta del av i Arkitekturprogram Landsbygden, utgivet av 

samhällsbyggnadskontoret i Laholm, beslutat av kommunfullmäktige i Laholm 26/5 

2005 att vara vägledande för framtida byggande på landsbygden. Enligt 

rekommendation från miljökontoret i Laholms kommun bör avstånd mellan 

bostad/uteplats och hästgård/stall vara minst 100 meter. Vid nyetablering av hästgårdar i 

området där det inte tidigare förekommit hästhållning är det lämpligt att 

minimiavståndet utökas till 200 meter mellan hästhållning och befintliga bostadshus. I 

dessa fall finns även anledning att hålla skyddsavstånd till hagar. Dessutom 

rekommenderas att det ska råda ett skyddsavstånd på 500 meter mellan djurhållning och 

offentliga lokaler. Viktigt att detta problem belyst redan nu och inte kommer som en 

överraskning senare! 

 

Länsstyrelsen i Skåne län poängterar i Hästar och bebyggelse, underlag för den 

fysiska planeringen 2004:17 med stöd av Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre plats 

för arbete: att hästallergener anses särskilt starka och kan ge symtom på flera hundra 

meters håll. Oavsett antal hästar rekommenderar Bättre plats för arbete ett 

skyddsavstånd på 500 meter till ridanläggningar. Från samma källa diskuteras det även 

att avståndet ibland kan ifrågasättas och att en tillämpning av "onödigt" stora 

skyddsavstånd kan riskera en icke-ändamålsenlig utveckling av 

bebyggelsestrukturen/kontra att det kan få allvarliga konsekvenser för djur som behöver 

betesmark och att det skulle vara omöjligt för hästsektorns möjligheter att utvecklas i 

enlighet med regeringens intentioner. 
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Vi anser att Laholms kommuns planer om en ny stadsdel för cirka 250-300 bostäder 

kommer att utgöra ett stort hinder för att idag befintliga hästar och kor skall få vara 

kvar. Utöver de människor som kommer att bo på den "Nya stadsdelen" kommer ju 

rimligtvis även många andra personer att vistas i området. Detta kan liknas vid att idag 

skulle låta hästar vistas på stortorget i Laholm! Skulle det vara tillåtet idag? Kommer 

det att med den färdigställda "nya stadsdelen" att bli möjligt att, som idag se ridande 

person i en lantlig miljö i Östra Nyby. Tilläggas skall att det inte är bara vi som bor här 

som rider på befintliga ängsstigar i området. 
 

Kommunen har även svarat på inkomna synpunkter angående gällande lagar och 

bestämmelser för skyddsavstånd till hästgårdar, (finns att läsa i samrådsredogörelsen) 

att Boverket har ändrat sina riktlinjer när det gäller avstånd och tagit hänsyn till hur 

domstolar dömer i rättsfall. I rättsfall tas hänsyn till områdets topografi förhärskande 

vindriktning och bebyggelsens struktur, om hästgårdarna och bebyggelsen ligger i 

utpräglad lantmiljö med flera hästgårdar i dess omgivning kan skyddsavståndet 

bedömas till mycket kortare avstånd jämfört med de rekommenderade avstånden mellan 

hästgård och bostäder. Består området av lantlig karaktär så har domstolen bedömt att 

de boende ska ha större förståelse för att det förekommer hästgårdar eller hästhagar i 

området och på så vis ha överseende med lukt, flugor och allergenspridning. 

 

Kommunen har således frångått rekommendationerna som Länsstyrelsen givit och 

lägger stor vikt vid de dombeslut som redovisas i Boverkets riktlinjer. Vi undrar hur 

kommunen tänker angående förskolans placering när det gäller alla barnen som skall 

vistas där. Kan kommunen garantera dessa barn att de inte kommer att bli utsatta för 

allergen? Hur skulle detta kunna genomföras rent praktiskt för att undvika kommande 

mödosamma domstolsprocesser? 

 

Vi vill även påpeka att vi noterat att vår fastighet 3:48 inte längre finns med under 

markägoförhållanden i den senaste planbeskrivning med genomförandebeskrivning 

daterad 2018-10-10, samrådshandling, detaljplan för Östra Nyby- norra, del av 3:38 

med flera. Finns kanske någon förklaring till varför, vi har ju dock blivit kallade till ett 

samrådsmöte? Under rubrik Bebyggelseområden (sidan 18, i 2018) finns ett foto taget 

av befintlig bebyggelse inom eller direkt anslutning till planområdet. Vår fastighet 3:48 

finns inte med där heller. Stallet på fastigheten ligger fyra meter till angränsande tomt 

med planerad bebyggelse. Vi bifogar att eget foto för att påvisa närheten från stalldörr 

till närmsta granne och den tilltänkta förskolan. (Se bilaga 1.) 

 

Vi undrar hur kommunen ser på detta? Borde vi inte ses som en närliggande gård? 

Eller skall vi ses som att vi inte tillhör det planerade området trots att vi, av alla 

befintliga fastigheterna med djurhållning ligger närmast den planerade bebyggelsen! 

 

I illustrationen med ny bebyggelse och flygfoto över planområdet, sidan 20, visar även 

tydligt att vår fastighet 3:48 med hästhållning och planerad bebyggelse är planerad 

att ligga utan hänsyn till de rekommendationerna som Länsstyrelsen ger. 

Planerad förskola ligger endast 76 meter från fastigheten 3:48!  

 

Under samrådsmötet som hölls den 28 november informerades det om att den nu 

aktuella detaljplanen är tänkt enbart för den norra delen. Hur det blir med den södra 

delen kunde inte ges någon klar information om. Det framkom också att man var helt 

ovetande om det ändrade förslag på planen som vi lämnade med vid våra synpunkter 
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över planprogrammet. Förslaget finns med i samrådsredogörelsen som en bilaga men vi 

har inte fått något utlåtande på den. För fastighet 3:48 är det en mycket viktig 

information. Hur blir det när södra delen skall byggas? Kommer vår fastighet 3:48 att 

finnas med då? I aktuell detaljplan för norra stadsdel så är förskolan lagd i östra kanten. 

Idag finns inget uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en detaljplan för den södra 

delen. På samrådsmötet gavs information om att det just nu är prioritet med norra 

stadsdelen. Den södra delen är lagd på "is" och kommunen har ingen uppfattning i tid 

om när den blir verklighet. Den placerade förskolan kommer därför inte att ligga i 

centrum. Därför skall förskolans placering vara i centrum av norra stadsdelen. Vänligen 

se på bifogad karta, (bilaga 2) 

 

Till sist men lika mycket beaktansvärt som det vi ovanför skrivit: 

Att som samhällsmedborgare i Laholms kommun få uppleva att vi fråntas rätten att bli 

lika behandlad på lika villkor upplever vi som mycket smärtsamt. Kommunens synsätt 

och det svar som har givits om att det "vid samhällsplanering är ofrånkomligt att möta 

gårdar med djurhållning" och att "det kommer att bli komplicerat att fortsätta bedriva 

hästhållning" upplevs kränkande för oss som samhällsmedborgare. 

 

Eftersom det i Jordbruksverket/Länsstyrelsen finns riktlinjer att en häst skall kunna röra 

sig fritt i alla tre gångarter anser vi att vi kan uppfylla dessa krav på vår mark. 

Kommunen har även för att få till stånd sin tänkta "nya stadsdel" nu sträckt sig så långt 

att man stöttar sig på Boverkets ändrade riktlinjer med hänvisning till tidigare rättsfall, 

just för att skyddsavståndet då kan minskas, frångår Länsstyrelsen bedömningar. Detta 

gör det ännu mer smärtsamt. För vad ger väl tidigare domslut oss för säkerhet och 

trygghet om att få ha kvar vår hästhållning på fastighet 3:48. Under den hitintills förda 

dialogen mellan oss och kommunen har det inte framkommit någon välvilja från 

kommunen om att hjälpa till att kunna bevara vår hästgård. Istället upplever vi att 

kommunen medvetet agerar för att det skall "bli komplicerat att bedriva hästhållning".  

 

I den första planförslaget så var förskolan lagd på angränsande tomt till oss. Angående 

de synpunkter vi lämnade in efter första samrådsmötet fick vi till svar "avståndet till 

förskola gör det komplicerat att fortsatt bedriva hästhållning på fastighet 3:48". 

 

Vid dialog med kommunen har det lovats och inte lovats om att köpa ut oss. 

Kommunen kunde erbjuda oss en tomt vid som ligger cirka 300 meter strax söder om 

den tänkta "nya stadsdelen". Den tomten ligger mer nära kostallet än vad någon annan 

bebyggelse kommer att göra! Vi lät värdera vår fastighet och fick en ritning gjord för 

eventuellt en liknande gård. Av detta blev det inget. Inga fler dialoger fördes längre med 

oss om att hitta en bra lösning för att få ha kvar vår hästhållning. När vi köpte gården 

2006 fanns inga planer från kommun om att bygga på området för då hade det ju varit 

möjlighet för kommunen att köpa fastigheten 
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Bilaga 1  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild tagen från stalldörren mot tomtgräns (4 meter).  Bild från stallhörnan mot tomtgränsen.  
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Bilaga 2 

z  

Kommentar: 

 

Hästhållning  

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2018 (diarienummer 2018-000149, § 45) att 

arkitekturprogrammen för kusten respektive landsbygden och för byggnadsvård skulle 

upphävas som ett kommunalt styrdokument. Programmen bedömdes inte längre vara 



 

 42 

aktuella och uppdaterade med relevant information, dessa kommer därför inte vara 

vägledande för detaljplanen för Östra Nyby.  

 

Miljökontoret på Laholms kommun har inga egna framtagna riktlinjer, utan utgår från 

Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning hästhållning. Länsstyrelsens i Skånes rapport  

2004:17 har utgått och bedöms inte längre som aktuell.  

 

Boverket anger i sin skrift ”Vägledning för planering för och invid djurhållning” att 

rapporten till skillnad från ”Bättre plats för arbetet” som enligt Boverket har upphävts, 

inte innehåller några rekommenderade skyddsavstånd. Anledningen till detta anger 

Boverket är att ”skyddsavstånd är svåra att tillämpa i praktiken” och därför görs 

ställningstagandet ”Boverket kommer därför inte i denna vägledning att föreslå nya 

standardiserade skyddsavstånd utan fastmer peka dels på de krav för planläggning och 

bygglovgivning som anges i lagen och dels på sådana förhållanden som påverkar 

möjligheterna att uppnå dessa krav.” 

 

I samma skrift beskriver Boverket att senare års forskning visar på att mycket höga 

halter av hästallergen har uppmätts i och mycket nära stall och hagar, medan halten 

snabbt sjunker med växande avstånd. Efter 50–100 meter från källan var halten mycket 

låga. Undersökningarna visar också på att vegetation effektivt hindrar allergen från att 

spridas.  

 

Vidare visar forskningen på att merparten av de individer som är allergiska mot hästar 

har utvecklat denna känslighet, trots att de bor långt ifrån stall och inte har kontakt med 

hästar. Detta tyder på att en väsentlig spridningsväg för allergenet går via personer som 

vistas tillsammans med hästar i stall och ridhus för med sig hästallergen på kläder, skor 

med mera och sprider dem på så vis vidare. Detta innebär att hästallergen kan finnas där 

djur normalt inte förekommer, till exempel i fordon för kollektivtrafik, affärer, på 

arbetsplatser m.m.  

 

Kommun åberopar särskilt Boverkets synsätt att senare års forskning talar för att det kan 

vara både rimligt och möjligt med en mer differentierad tillämpning av PBL när det 

gäller planering för och invid hästanläggningar i olika bebyggelsemiljöer som t.ex. rena 

bostadsområden, respektive på landsbygden, och med en gråzon däremellan som i 

tätortsnära miljöer. Kommunen är även medveten om att skolor och förskolor kräver 

särskild hänsyn.  

 

Socialstyrelsens tidigare meddelandeblad om hästhållning från 2004 har ändrats av 

folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning för hästhållning. Av denna framgår att det 

finns ett rekommenderat avstånd på 200 meter mellan stall/hästhage/paddock och 

bostadsbebyggelse. Avståndet ska ses som en utgångspunkt för vidare utredning som 

ska göras i varje enskilt fall, bland annat vid planläggning.  

 

Av folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning hänvisas även till att det idag finns flera 

domar från mark- och miljödomstolen som tillåter kortare avstånd mellan 

hästverksamheter och bostadshus. Två domar från mark- och miljööverdomstolen finns 

där avstånd ner till 20 meter mellan hästverksamhet och bostad har ansetts vara 

godtagbart. Motiveringen från överdomstolen i de två domarna M 4048-2007 och M 

8448-2007 överensstämmer och de huvudsakliga domskälen var att: 

• Området har lantlig karaktär. 
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• Området är utpräglad landsbygdsmiljö. 

• Det finns ytterligare en hästgård i området. 

• Visst inslag av ljud och lukt från hästar får anses som ett naturligt inslag i 

området. 

Domarna från mark- och miljööverdomstolen klargör att i lantlig-/jordbruksmiljö får 

lukt från hästar och gödsel anses som ett naturligt inslag.  

 

Den typ av hästnäring som idkas inom Nyby 3:48 med en häst bedöms inte som aktuell 

att jämföra med de andra rättsfall som finns att läsa kring bebyggelse i närhet till 

hästgårdar. I dessa rättsfall beskrivs generellt större djurbesättningar, ridstall, travbanor 

och så vidare. De eventuella olägenheter som riskerar att uppstå till följd av 

hästverksamheten på Nyby 3:48 bedöms därmed som ytters begränsad och av mindre 

karaktär.  

 

Planförslaget har utformats så att ett avstånd av 70 meter uppnås mellan 

fastighetsgränsen till Nyby 3:48 och föreslagen ny kvartersmark för förskolan. Från 

stallbyggnad på Nyby 3:48 till föreslagen ny kvartersmark för förskola uppnås ett 

avstånd av 76 meter. Förskolans placering föreslås utifrån en sammanvägd bedömning 

av lämplig placering i förhållande till föreslagna nya bostäder och befintliga bostäder, 

möjligheten till barnens utemiljö, lämplig trafiklösning med mera. Förskolan avskiljs 

från fastigheten Nyby 3:48 av nytillskapade bostäder och allévegetation.  

 

Kommun gör utifrån Boverkets rapport och Folkhälsomyndighetens vägledning 

bedömningen att Östra Nyby i allra högsta grad kan ses som en gråzon och en 

tätortsnära miljö. Det är ett område som ligger i direkt anslutning till befintlig 

tätortsbebyggelse för det som är Laholms stad, men som även är omgivet av 

jordbrukslandskap. Jordbrukslandskapet omfattar hela Laholms kommun och är ett 

oundvikligt möte med all samhällsplanering som kommunen gör. I dessa fall måste 

kommunen göra en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen för att möjliggöra 

någon tätortsutbyggnad av Laholm alls. Planområdet Östra Nyby kommer att omges av 

ett aktivt jordbrukslandskap men det skiljer sig inte från andra delar av tätorten eller 

från andra bostadsområden i Laholms stad där detta förekommer redan idag.   

Kommunen har gjort ställningstagandet att de allmänna intressena i form av 

tillskapandet av flera hundra nya bostäder i ett centrumnära läge, samt ett effektivt 

utnyttjande av åkermark, väger tyngre än de enskilda intressen som finns i Östra Nyby.  

 

Detaljplanområdet   

Fastighetsägarna till Nyby 3:48 har blivit kallade till samrådsmöte för dess egenskap av 

sakägare som närmst berörda grannar till det föreslagna detaljplaneområdet. Kommunen 

avser inför granskning av detaljplanen att utöka planområdet så att det omfattar 

fastigheten Nyby 3:48 och att fastigheten detaljplaneläggs för bostadsändamål. Detta 

innebär att tillstånd kommer behöva sökas för att fortsatt kunna bedriva hästhållning 

enligt Laholms kommuns författningssamling 1.2 4§. På så sätt säkerställer detaljplanen 

att hästhållningen inte riskerar att bli en risk för människors hälsa. Det säkerställer även 

att avståndet mellan förskola och hästhållning blir tillräckligt.  
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Skillnader i planprogrammet och detaljplanen  

Kommunen har gjort ställningstagandet att den föreslagna utformningen av planområdet 

som har presenterats i detaljplanen innebär ett mer effektivt utnyttjande av marken än 

planprogrammet. I detta fall utgörs marken av jordbruksmark och därmed är det av ännu 

större vikt att planförslaget innebär ett effektivt utnyttjande. Ett planprogram är inte 

juridiskt bindande utan ger en bild av hur kommunen vill att området ska utvecklas. Det 

är först nu i detaljplanen som de juridiskt bindande gränserna avgörs.  

 

Vid detaljplaneläggning av den södra delen av planprogramområdet kommer 

planprogrammet att vara vägledande för områdets utformning, men det kan fortfarande 

göras frånsteg från programmet. Generellt bedöms även den södra delen av området att 

få en tätare byggnation än vad som föreslogs i planprogrammet.  

 

Inköp av fastighet  

Kommunen har vid flertalet tillfällen initierat möten med fastighetsägaren till Nyby 

3:48 för att föra en dialog kring eventuellt inköp av fastigheten. Kommunen har låtit 

värdera fastigheten och har erbjudit ett inköpspris motsvarande värderingen plus ett 

påslag om 25 % som inte har accepterats av fastighetsägarna. Kommunen har ingen 

laglig rätt att erbjuda ytterligare ersättning.  

Fastighetsägare till Nyby 4:3 och Nyby 4:2  

Vi bor innanför planområdet på Nyby 4:3 Nyby Karlstorp, där driver vi 

entreprenadverksamhet med väghyvel och har uppställningsplats hemma på fastigheten. 

 

Vår infartsväg går idag där huvudgatan är tänkt att gå, idag går det bra att komma in och 

ut med väghyveln som är drygt tjugo meter lång med tillkopplat släp. 

 

Men när det byggs utmed vägen är jag rädd att det kommer bli svårare att komma 

igenom med maskinen speciellt dom sista två nittiograderskurvorna kommer bli 

snäva, idag går det bra men när det byggs ända ut i tomtgräns med murar, staket, häckar 

och liknande kommer det bli svårt att ta ut svängarna. 

 

Och om eventuella klagomål som kan komma med tanke på att vägen kommer att gå 

utanför förskolan och rakt igenom det nya området. 

 

Även lantbrukaren som äger och brukar åkermarken Nyby 4:2 innanför planområdet 

kommer få problem att komma igenom med stora och breda maskiner. 

 

Frågan är om man hade behövt se över en annan infartsväg så man inte riskerar att få 

klagomål så man blir tvungen att flytta verksamheten? 

Kommentar: 

Den förslagna infartsvägen till Östra Nyby har väl tilltagna mått (8–13 meter) som 

möjliggör både för alléplanteringar och körbana. Den befintliga infartsvägen är idag inte 

fullt utbyggd i förhållande till det avstånd som finns mellan de befintliga 

fastighetsgränserna, planförslaget möjliggör för denna gata att breddas. Kommunens 

standardmått för gator i ett bostadsområde är en 6 meter bred körbana och det finns 

flertalet bostadsområden med denna vägbredd som generellt trafikeras av större fordon 

så om renhållningsfordon, räddningstjänst, byggtrafik med mera. Det bedöms därmed 
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som möjligt att trafikera gatorna inom Östra Nyby med den typ av entreprenadmaskiner 

som yttrandet hänvisar till.  

ÖVRIGA SYNPUNKTER 

Fastighetsägare till Kaprifolen 20 

Undertecknade har tagit del av planbeskrivning för Östra Nyby, 2018-10-10 och vill 

härmed lämna synpunkter på denna.  

 

Vi bor i villaområdet som ligger på andra sidan väg 24, vid Törnestigen, om den 

planerade nybyggnationen, Östra Nyby. Väg 24 är livligt trafikerad med tung biltrafik. 

Från vägen hörs trafikbuller och då vindriktningen inte kommer från norr, störs vi av 

trafikbuller. Vid kraftig vind, vilket inte alls är ovanligt, så kan trafikbullret ibland vara 

så besvärande att vi inte vill sitta ute då det blir tröttsamt att höra bullret. Utanför vårt 

villaområde har väg 24 tillåten hastighet på 100 kilometer (km) framtill 100 meter innan 

rondellen vid Preem. Vi i detta villaområdet har inte några tillräckligt höga bullervallar 

som dämpar trafikbullret. De jordvallar som är lagda bitvis kan man fundera över om de 

överhuvudtaget gör någon nytta. 

 

I planbeskrivning för Östra Nyby finns planerat fyra stycken höga femvåningshus nära 

väg 24. 

 

En bullerutredning är gjord av Norconsult, på uppdrag av Laholms kommun, som 

rekommenderar vissa åtgärder för att minimera bullret för de personer som skall bo där 

och för att säkerställa deras hälsa. Noteras skall att i den bullerutredning som är gjord av 

Norconsult, på uppdrag av Laholms kommun, för detaljplan Östra Nyby, baseras på 

planprogrammets planering om att det skall byggas fyra stycken flerfamiljshus med fyra 

våningar. Dessutom är den gjord utifrån att maxhastigheten på väg 24 är 90 km/tim. 

Vad vi kan förstå av de bilagor som redovisar ljudnivåerna så stiger ljudnivåerna med 

antal våningar som husen har. Dessutom är aktuell maxhastighet på väg 24 idag 100 

km/tim. 

 

I bullerutredningen står att läsa "Vad gäller den maximala ljudnivån vid fasad uppgår 

den till mest 74 dBA vid fasader som vetter mot väg 24. Maximala ljudnivåer över 

70dBA uppstår vid flerbostadshusens fasad längst 24. Då fasaden även har ekvivalenta 

ljudnivåer över 60 dBA måste enligt Förordningen (2015:216) minst hälften av 

bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximalljudnivå inte överskrids. 

Därmed rekommenderas att bostadsrummen placeras mot den tysta sida." 

 

Vi som bor på norra sidan av väg 24 och med liknande avstånd från väg 24 som den 

planerade "nya stadsdelen" befarar att den planerade nya stadsdelen och med bostäder 

som är planerade att byggas så nära vägen med bullerdämpande plank och 

garage/carportar, dessutom fem våningar högt, kommer leda till att trafikbullret kommer 

att studsa över på norras sidan av väg 24 och störa vår befintliga bebyggelse. Vi ställer 

oss frågande till om kommunen i sin planbeskrivning har beaktat detta problemet? Finns 

det garantier för att trafikbullret för oss som bor på den norra sidan av väg 24 inte 
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kommer att förvärras vid byggnation av en ny stadsdel. Ett ökat buller från trafiken 

kommer då att påverka vår hälsa. 

 

För att en korrekt bedömning om trafikbullrets påverkan vid byggandet av en ny 

stadsdel borde en ny bullerutredning göras med de rådande omständigheter som det 

planeras för vid aktuellt datum, nämligen att flerfamiljshusen kommer att bli högre och 

att hastigheten på väg 24 är maximal tillåten hastighet på 100 km/tim. Huruvida detta 

har en påverkan på trafikbullret för oss på den norra sidan av väg 24 kan rimligtvis 

endast en korrekt bullerutredning påvisa, där man även har med att det finns ett 

villaområde på den motsatta sidan av väg 24. 

 

Vi vill även lämna våra synpunkter om att vi inte tycker att den planerade stadsdelen 

smälter in i den lantmiljö som finns där idag. fyra höghus på fem våningar, kommer att 

likna en förstadsbild till större städer och det vore inte att ge Laholms stad den idylliska 

bild man vill ge staden idag. 

 

Vi ställer oss också litet frågande till kommunens vision om den "nya stadsdelen". 

Kommunen uppger i sin konsekvensbeskrivning angående ianspråktagande av 

jordbruksmark att området med direkt cykelväg till Laholms historiska centrum skulle 

stödja den service som finns där idag. En stark centralort med upprätthållet och 

utvecklat serviceutbud, kulturbud och generell funktion av mötesplats för 

kommuninvånarna är för kommunen ett väsentligt samhällsintresse. Viktigt i denna 

vision är att beakta att när den färdigställda "Nya stadsdelen" med cirka 300 bostäder, 

som skall ha ett eget centrum med torg, affärer och dylikt så blir det ett konkurrerande 

centrum till det centrum vår stad har idag. Laholms stadskärna kämpar idag om att 

bevara den service som finns där idag. Därför anser vi att det kan bli en negativ 

konsekvens för stadskärnan och även för de livsmedelsbutiker som idag finns utanför 

stadskärnan, att låta en ny stadsdel bli en konkurrerande stadsdel. Laholm stad är ju 

känd för den "idylliska lilla staden" med det småskaliga, som idag lockar familjer att 

flytta hit. Just för att det finns lantliga miljöer nära staden som inte kan erbjudas i större 

städer. En ny stadsdel till Laholms stad, som har en stor påverkan på landskapsbilden 

och på bekostnad av att den idag befintliga lantliga miljön försvinner tycker vi som 

medborgare i Laholms kommun inte är en gynnsam utveckling för Laholms stad. 

Kommentar: 

Bullerutredningen kommer uppdaterats inför granskningsskedet av detaljplanen. 

Utredningen ändras så att hastigheten 100 km/h används som ingångsvärde för 

bullerberäkningarna. Bullerutredningen kompletteras även med nuvarande och framtida 

bullernivåer för bostäder norr om riksväg 24.  

 

Kommunen har gjort ställningstagandet att det är av stor vikt att utnyttja marken inom 

Östra Nyby på ett så effektivt sätt som möjligt när jordbruksmarken tas i anspråk. Detta 

innebär att högre bebyggelse föreslås. Att tillåta högre bebyggelse intill väg 24 innebär 

att en av infarterna till Laholms stad (från öster) ges en mer stadsmässig karaktär, detta 

har bedömts av kommunen som något positivt. Utformningen av bebyggelsen vid Östra 

Nyby har utgått från att den högre byggnader ska omslutas av lägre byggnader så att 

höjderna inom området trappas upp respektive ner. Flerfamiljshusen intill väg 24 har 

ingen planerad bebyggelse direkt norr om, men möter byggnader med en höjd upp till 2 

våningar i söder. På så vis skapas en gradvis upptrappning av höjderna inom området.  
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I planprogrammet som togs fram för Östra Nyby föreslås att viss typ av service kan 

tillkomma i de södra delarna av området. Just nu planläggs den norra delen av området 

och i denna del föreslås kommunal service i form av en förskola. Vilken typ av service 

som kommer att föreslås i den södra delen är ännu inte utrett, men kommunen har ingen 

ambition att skapa ett större affärscentrum här med butiker för livsmedel eller 

sällanköpsvaror i området. Sådan handel finns på andra delar av tätorten. Den service 

som omnämns i planprogrammet avser mindre typer av kontorslokaler för de boende i 

området som vill ha nära till sitt arbete, samt annan offentlig service så som vårdlokaler, 

äldreboende eller liknande.  

SAMMANFATTNING 

Plan- och genomförandebeskrivningen föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 

• Stycket om trygghet uppdateras med information kring brottsförebyggande åtgärder 

vid Folkhälsocenter i Laholm. 

• Information kring byggnaden på Nyby 3:26 och dess kulturhistoriskt intressanta 

värden beskrivs. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information kring den strategiska 

åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för väg 24 och cirkulationsplatsen vid väg 24/väg 585 som 

undersöker planförslagets bedömda påverkan på trafiksäkerheten och 

framkomligheten på väg 585.  

• Planförslagets påverkan på länsväg 585:s framkomlighet och trafiksäkerhet kommer 

beskrivas. 

• Mindre ändringar görs i beskrivningen av markanvisningsavtalet.   

• Text kring VA-försörjning samt dagvattenhantering ändras i enlighet med yttrande 

från Laholmsbuktens VA  

• Planbeskrivningen kompletteras med information från dagvattenutredningen.  

• Förtydligande görs om att kommunen avser att bekosta eventuell flytt av befintliga 

ledningar inom området 

• Planförslagets dagvatten- och skyfallshantering beskrivs  

• Avsnitt om deponin ändras med avseende på att kommunen nu har för avsikt att sanera 

deponin. 

 

Plankartan föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 

• Ett bullerskydd planläggs för att förhindra buller inom skolområdet 

• En administrativ bestämmelse införs för förskolan om att startbesked inte får ges innan 

bullerskyddet har uppförts. 

• Den administrativa bestämmelsen om att startbesked inte får ges för bostäder innan 

deponin sanerats utökas för att skapa ett skyddsavstånd på 20–45 meter.  

• Planbestämmelser som motverkar risker vid olyckor med farligt gods införs  

• Plankartan förses med en placeringsbestämmelse som anger mått för byggnader som 

inte sammanbyggs 

• Flerbostadshus regleras till en största byggnadsarea på 1500 kvadratmeter per 

huvudbyggnad.  

• E-område flyttas och ett nytt tillkommer i planområdets centrala del. 
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• Plankartan förses med 4 meter brett område med prickmark där byggnader inte får 

uppföras längs med den västra gränsen för de nya bostäderna som planeras intill 

Bumerangen. 

• Justeras så att högsta tillåten nockhöjd för tilltänkta nya bostäder intill Bumerangen 

motsvarar bebyggelse i en våning. 

• Krav på tyst sida ställs på flerbostadshus i planområdets norra del.  

• Bostäder planläggs på grönytan i väster, medan den centrala grönytan utökas.  

• Planområdet utökas till att innefatta Nyby 3:48 som planläggs för bostadsändamål.  

• E-område för pumpstation med tillhörande serviceväg planläggs i områdets östra del. 

• Minsta fastighetsstorlek för sammanbyggda enbostadshus minskas från 340 till 300 

kvadratmeter.  

• Antal huvudbyggnader och komplementbyggnader regleras för befintliga fastigheter.  

 

Inventeringar och utredningar kompletteras i följande avseende: 

• Bullerutredningen uppdateras med en beskrivning av nuvarande och framtida 

bullernivåerna vid förskolan samt för bostäderna norr om väg 24. 

• Utredning av dagvatten- och skyfallshantering inom området tas fram. 

• Kommunen kommer ta fram en strategisk åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 24 och 

cirkulationsplatsen vid väg 24/väg 585 som undersöker planförslagets bedömda påverkan 

på trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 585.  

• En trafikutredning tas fram där eventuella och rimliga åtgärder på väg 585 för att 

möjliggöra utbyggnad av planområdet beskrivs, samt förslag på en trafiksäker lösning för 

cykel- och gångpassage över väg 585 till Industrigatan ges. 

• En kostnadsberäkning för sanering av deponin tas fram. 
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NAMNLISTA  

Följande berörda har inte fullt ut fått sina synpunkter tillgodosedda. 

Sakägare (enl. fastighetsförteckning)  

Fastighetsägare till Karusellen 2 

Fastighetsägare till Karusellen 3 

Fastighetsägare till Karusellen 4 

Fastighetsägare till Karusellen 5 

Fastighetsägare till Nyby 3:35 

Fastighetsägare till Nyby 3:48 

Fastighetsägare till Nyby 4:2 

Fastighetsägare till Nyby 4:3  
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