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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

GRANSKNINGSFÖRFARANDE  

Miljö- och byggnadsnämnden (nu samhällsbyggnadsnämnden) beslutade den 22 

januari 2020 § 3 att förslaget till detaljplan skulle granskas. Granskningstiden har 

pågått mellan den 3 februari till och med den 6 mars 2020. Handlingarna har 

skickats till berörda myndigheter, organisationer och fastighetsägare. Eventuella 

synpunkter skulle vara inlämnande senast den 6 mars 2020. 

 

Totalt har 18 skrivelser kommit in, varav 2 från statliga myndigheter, 6 från kommunala 

nämnder eller styrelser, 5 från övriga myndigheter, bolag och organisationer, 1 från 

intresseföreningar samt 4 från sakägare.  

SYNPUNKTER FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Länsstyrelsen 

Ärendet 

Planområdet ligger i den södra utkanten av Laholms stad, direkt söder om riksväg 24.  

 

Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med olika typer av 

boendeformer samt lokaler för en förskola.  

 

Länsstyrelsen lämnade samrådsyttrande den 21 december 2018, dnr 402-7537-18. 

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

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

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

förslaget kan komma att prövas.  

 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen anser inte att det är klarlagt att det som föreslås blir lämpligt med 

avseende på hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor och översvämning. Detta 

då  

- en acceptabel bullersituation inte är säkerställd. 

- avgränsningen av den förorenade marken är inte nog utredd. 

- det är oklart om den föreslagna lösningen med bullervall / bullerplank är förenlig 

med de geotekniska förutsättningarna och förutsättningarna för 

dagvattenhantering/skyfall. 

- ytterligare reglering krävs för att skapa en trygg miljö med hänsyn till 

transporterna av farligt gods på väg 24.  

 

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. 
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(1) Övergripande  

Det är flera motstående frågor kring detaljplanen som inte är färdigutredda. Den 

geotekniska utredningen säger t ex att släntkrönet mot väg 24 inte får belastas. 

Samtidigt anges att en bullervall ska upprättas här. Skyfallskarteringen och 

dagvattenutredningen visa att vattnet naturligt rinner mot nordost mot väg 24. Det 

saknas information hur man ska lösa flödet när bullervallen är utbyggd. Alla 

utredningar bör ha samma ingångsvärden så man vet att det som föreslås fungerar.  

 

(2) Risker kring transporter med farligt gods  

I planbeskrivningen för Östra Nyby – Norr, del av Nyby 3:38 m.fl. beskrivs hur 

hänsyn ska tas till den angränsande farligt godsleden. Kommunen väljer att utgå från 

Riskanalys av farligt gods i Hallands län. Skyddsåtgärder regleras i detaljplanen. Det 

saknas dock en skyddsbestämmelse som syftar till att motverka och reducera effekter 

från giftig gas: Luftintag ska placeras högt och på motsatt sida av leden. Denna 

skyddsåtgärd behöver även regleras för förskolan.  

 

(3) Förorenat område  

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att det finns tillräcklig kunskap om spridningen av 

de föroreningar som har hittats i området samt deponins utbredning. Det är även 

viktigt att det säkerställs att det inte finns några risker med att bygga bostäder i 

närheten av deponin och den banvall som går igenom området (nu gång- och 

cykelväg). Då området planläggs för bostäder, förskola, grönområden m.m. är det 

viktigt att riskerna för exponering framgår i tillräcklig utsträckning så att man vet hur 

och var sanering krävs.  

 

Av planhandlingarna framgå att planförslaget innebär att den deponi som finns inom 

området grävs bort och saneras helt. Av DGE:s rapport daterad 2015-04-07 framgår att 

osäkerheter i utbredning i andra riktningar än västlig riktning kan förekomma på grund 

av begränsade provtagningsmöjligheter och omfattning i tidigare undersökningar. 

Länsstyrelsen anser därför att deponins utbredning behöver utredas ytterligare både i 

sidled och djupled i nord, öst och sydlig riktning. För att hela deponin ska kunna 

grävas bort och saneras behöver det finnas en tydlig avgränsning av deponins 

utbredning så att det säkerställs att sanering ner till nivån Känslig Markanvändning 

(KM) sker i alla de områden som är påverkade. Bestämmelsen a1 kan behöva 

revideras i det fall det visar sig att deponin har en större utbredning än förväntat. 

Länsstyrelsen har även noterat att delar av området där deponin är lokaliserad kommer 

utgöras av naturområde och kontor, det bör därför finnas bestämmelser om till vilken 

nivå marken ska saneras då människor kommer att vistas i områdena under sin 

yrkessamma tid och tillfälligt vid besök i grönområdet. I SGI:s rapport om lakvatten 

och deponigas anges att kunskaper om de olika processerna i en deponi och hur långt 

de fortgått är nödvändiga för att kunna bedöma riskerna med deponin och för att 

avgöra vilka åtgärder som kan vara lämpliga och när dessa bör genomföras. En deponi 

kan innehålla alla typer av föroreningar samtidigt som det är i princip omöjligt att 

genomföra representativ provtagning av det fasta materialet. För att bedöma riskerna 

kan en framkomlig väg vara att ta prov på lakvattnet och utföra screeninganalyser. 

Man får då också ledtrådar till vilka ämnen som man bör leta efter utanför 

deponiområdet. Se SGI:s rapport om lakvatten och deponigas som finns på 

Naturvårdsverkets hemsida. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Deponering-av-avfall-/Nedlagda-deponier/  
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Av DGE:s rapport daterad 2014-03-27 framgår att det i delområde B har påträffats 

föroreningar i grundvatten i form av oljekolväten och bekämpningsmedel. 

Länsstyrelsen anser att den provtagning som har utförts i banvallen inte är tillräcklig 

för att kunna avgöra om området är lämpligt för bebyggelse. Enligt plankartan 

kommer det att finnas bostadsområden i nära anslutning till banvallen och 

länsstyrelsen anser därför att lämpligheten att bygga bostäder vid banvallen behöver 

utredas ytterligare. Det behöver vara säkerställt att det är säkert att vistas i områden i 

nära anslutning till banvallen både permanent via sin bostad och tillfälligt i 

grönområdet. Länsstyrelsen kan inte se att provtagning av bekämpningsmedel har skett 

i jord vilket bör göras då det har detekterats i grundvattnet. Enligt Naturvårdsverket 

kan bekämpningsmedel spridas via vatten, jord, luft och i näringskedjorna 

(https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-

miljogifter/Bekampningsmedel/). I banvallen har det dessutom bara skett provtagning 

av grundvatten på två ställen vilket innebär att det inte går att utesluta att det finns 

föroreningar i grundvattnet i den södra delen av banvallen. Länsstyrelsen anser även 

att föroreningarna i grundvatten vid banvallen behöver hanteras. Om källområdet till 

föroreningen inte hanteras kommer läckaget troligtvis att fortgå. Det framgår inte 

heller av handlingarna om påträffade föroreningar vid banvallen kommer att hanteras. 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att det vid nedbrytning av organiska 

materialet bildas deponigas, som huvudsakligen består av metan och koldioxid. Vissa 

blandningar av metan och luft eller syre är explosiva. Även mycket liten gasbildning 

kan leda till olyckor om gasen kan ansamlas i små, slutna utrymmen. Gasen kan lätt 

sprida sig genom ledningar, ledningsgravar, kabelrör eller via dränerande lager under 

hårdgjorda ytor. Eftersom deponigasen innehåller lite eller inget syre finns risk för 

kvävning. Att gå ned i nedstigningsbrunnar eller andra utrymmen vid deponier som 

kan vara gasfyllda är förenat med livsfara. Se SGI:s rapport om lakvatten och 

deponigas som finns på Natur-vårdsverkets hemsida. 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Deponering-

av-avfall-/Nedlagda-deponier/ Länsstyrelsen uppfattar det som att DGE har utfört 

mätning av explosiv gas, men kan inte hitta något vidare resonemang kring mätningen 

i rapporten från 2014- 03-27. Arbetet med att sanera deponin kommer troligtvis att 

pågå under en tid och det är då viktigt att känna till riskerna med deponigas. I 

Länsstyrelsens yttrande den 21 december 2018 framgår att Länsstyrelsen inte kunde se 

att kommunen hade provtagit för dioxin och att en sådan provtagning bör göras innan 

man kan ta ställning till om marken är lämplig för bebyggelse. Länsstyrelsen kan inte 

se att någon sådan provtagning har genomförts nu heller. Länsstyrelsen är medveten 

om att det kanske inte finns anledning att provta för dioxin då deponin ska grävas bort, 

men det av stor vikt att man har tillräcklig kunskap om deponins utbredning för att 

kunna säkerställa att hela deponin grävs bort. 

 

(4) Trafikbuller  

I samrådsredogörelsen sägs följande: 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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I plankartan finns följande bestämmelse V3 för de bostadsområden som ligger närmast 

väg 24: Minst hälften av bostadsrummen i bostäder större än 35 kvadratmeter ska 

vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrid s vid fasaden., 

PBL 4 kap. 11 § 1 st 3 p.  

 

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

dBA vid fasad för bostäder större än 35 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 kl. 22.00 och 06.00 vid fasad, enligt förordningen (2015:216) om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader. Länsstyrelsen anser att kraven i förordningen om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader bör säkerställas för alla bostadshus i detaljplanen. 

Om de högre bostadshusen närmast väg 24 inte byggs så kommer bostäder längre bort 

från väg 24 att utsättas för högre ljudnivåer. De högre husen fungerar som en 

bullerskärm och är en förutsättning för lägre ljudnivåer vid fasad för de bostadshus 

som byggs längre bort från väg 24.  

 

I plankartan finns följande planbestämmelse a2 för förskolan: Startbesked får inte ges 

för byggnation förrän bullerskydd har kommit till stånd, PBL 4 kap. 14 § 1 st 1 p.  

Intill väg 24 anges följande planbestämmelse för ett område längs med väg 24 i öster 

som är ca 150 meter långt: Bullerskydd med en höjd av 3 meter över anslutande 

marknivå ska finnas., PBL 4 kap. 12 § 1 st 2 p. I bullerutredningen visas beräkningar 

med en 3 meter hög skärm längs hela fastighetsgränsen mot väg 24 i norr, med enbart 

en öppning för bron över väg 24. Längden på skärmen är ca 300 meter. Länsstyrelsen 

kan inte se någon bullerberäkning för en 3 meter hög skärm som är kortare än den i 

bullerutredningen från Norconsult 2019-08- 30. Ljud kan nå förskoleområdet från väg 

24 där skärmen tar slut norr om förskolan. Länsstyrelsen anser att kommunen inte har 

visat med en bullerberäkning att planbestämmelsen säkerställer att riktvärdet för buller 

från väg- och spårtrafik på nya skolgårdar klaras. Riktvärdet 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 vistelseytor inom skolgården är riktvärdet 

55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.  

 

I planbeskrivningen anges att bullerskyddet ska utformas som en vall istället för ett 

plank för att bullret inte ska studsa mot de som bor på andra sidan väg 24. Det bör 

beaktas att den geotekniska utredningen anger att man inte bör belasta marken 10 

meter från släntkrönet mot väg 24.  
 

Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken 

(5) Dagvatten 

I planbeskrivningen finns beskrivning av MKN för vatten samt påverkan på MKN för 

grundvattenförekomsten men det behöver kompletteras med beskrivning av MKN för 

samtliga recipienter samt påverkan på dessa (Lagan (Smedjeån-Lillån och Mynningen-

Smedjeån) och Laholmsbukten).  

 

I planbeskrivningen och i dagvattenutredningen anges att fördröjning av dagvatten 

kommer ske i fyra torra dammar/diken inom planområdet men i plankartan finns bara 

dagvatten utsatt på två ställen. Samtliga områden för dagvattenhantering bör regleras på 

plankartan. Rekommendationer i dagvattenutredningen bör följas.  
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Dagvattenutredningen trycker på att höjdsättningen blir viktig i området för att inte skapa 

instängda områden som kan svämmas över vid skyfall. Höjdsättning av t ex gator är 

möjlig att reglera i detaljplan.  

 

Trygghet  

De synpunkter som länsstyrelsen hade under samrådet har beaktats bra och länsstyrelsen 

har inga ytterligare synpunkter angående trygghet.  

 

(6) Jordbruksmark  

Då domstolar skärpt rättsläget kring ianspråktagande av jordbruksmark kan 

alternativredovisningen förtydligas i planbeskrivningen. Vilka alternativa 

utbyggnadsområden finns? Är det några utbyggnadsområden i Laholm som inte berör 

jordbruksmark som borde prioriteras innan detta utbyggnadsområde? Inte någonstans i 

planbeskrivningen framgår vilket behov Laholm har av nya bostäder. Kommunen har 

nyligen besvarat årets bostadsmarknadsenkät. Där anges att det är underskott på bostäder 

och att trycket är som störst i tex Laholms centralort. Det framgår vidare att man bedömer 

att det kommer vara underskott även om några år. Det går också att utläsa att det är brist 

på bostäder för vissa grupper. Ett utvecklat resonemang om behovet av bostäder i Laholm 

behövs i planbeskrivningen för att kunna väga samhällsnyttan med fler bostäder mot 

ianspråktagandet av jordbruksmark. 

  

(7) Pågående markanvändning  

Inom detaljplanen finns en fastighet som idag har stall. Den föreslås planläggas för 

bostäder. Det framgår inte om det även finns djur på gården. Det är inte självklart att man 

får ha djur inom planlagt område. Enligt Laholms lokala föreskrifter krävs tillstånd för det. 

Kommunens ställningstagande kring befintligt stall och eventuell djurhållning bör 

tydligare framgå. Om dagens markanvändning inte kan fortgå kan kommunen eventuellt 

bli ersättningsskyldig. Läs mer på följande sida https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplanens-genomforande/ersattning-- inlosen/ 

Om det finns djur på fastigheten och kommunen vill möjliggöra för fortsatt djurhållning 

måste är det inte lämpligt att planlägga för bostäder i direkt anslutning till aktuell 

fastighet. 

 

 

Kommentar: 

(1) Enligt den geotekniska utredningen så bedöms det generellt inte föreligga några  

stabilitetsproblem. Även där slänten mot riksväg 24 är som högst, med en skillnad 

på 4 meter, bedöms denna var generellt vara stabil med nuvarande släntlutning.  

Ökad belastning och en höjning av grundvattenytan kan påverka stabiliteten 

negativt.  

 

Slänten där detaljplanen kräv bullerskydd är betydligt lägre än den högsta punkten 

som den geotekniska utredningen hänvisar till, 0–2 meters höjdskillnad i stället för 

4 meter. Stabiliteten för området är därför bättre. En bullervall innebär i övrigt en 

mer utbred ballastning än exempelvis byggnader. Kommunen har för avsikt att 

uppföra en bullervall, men detaljplanen förhindrar inte att ett ljudabsorberande 

bullerplank uppförs som ett alternativ. 

 

I enlighet med dagvattenutredningen ska fastigheterna längs riksväg 24 höjdsättas 

så att dagvatten från skyfall rinner bort från vägen söderut mot gatorna inom 

planområdet som sedan leder vattnet mot dagvattendammen i öster.  

Dagvattenförhållandena för slänten kommer därmed förbättras.  
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I enligt med rekommendationerna i den geotekniska utredningen så kommer 

projekteringen av området utföras i samråd med geotekniker.  

 

(2) Plankartan kompletteras med egenskapsbestämmelsen b4 – Luftintag ska placeras  

      högt och på motsatt sida om intilliggande led för farligt gods inom 150 meter från  

      riksväg 24.  

 

(3) Vidare provtagningar har genomförts på deponi och banvall. Innehållet i de   

      kompletterande provtagningarna har stämts av med Länsstyrelsen. Resultatet  

      stärker i stort tidigare provtagningar och innebär därmed inga förändringar i     

      planförslaget. Inga åtgärder krävs längs banvallen. 

       

      AFRY gör bedömning att deponins utbredning är så väl utredd att en buffert  

      på 10 meter kring den ungefärliga utbredningen är tillräckligt för att täcka upp för     

      eventuella osäkerhet. Länsstyrelsen gjorde vid avstämning    

      bedömningen att provgropsgrävning inte bör vara nödvändig vid en fullständig   

      sanering. Bestämmelsen a1 - Startbesked för byggnation får inte ges 

      förrän mark har sanerats till nivå som motsvarar känslig markanvändning har  

      därför kunnat justeras till ett mindre område.  

     

Vidare deponigasmättning är inte motiverat med anledning av att deponin avses att 

saneras helt. Risker kopplade till deponigas ska alltid beaktas vid sanering. 

 

Egenskapsbestämmelsen skydd ändras till skydd – Mark ska saneras till nivå 

motsvarande känslig markanvändning i enlighet med Länsstyrelsens yttrande. 

Reglering gentemot startbesked är inte tillämplig. 

   

 

(4) Lägenhetshusen längs riksväg 24 har en bullerdämpande funktion för området,  

men det framgår av bullerutredningen att de inte är nödvändiga för att säkerställa 

en god ljudnivå för övriga bostadshus. Vidare planbestämmelser krävs därför inte 

för att säkerställa en god ljudmiljö.  

 

En kompletterande bullerberäkning tas fram som visar hur skolområdet påverkas 

av att bullervallen avtar. Planbeskrivningen kompletteras med resultatet.  

 

Se även Kommentar 1. 

 

(5) Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av miljökvalitetsnormerna för  

      Lagan och Laholmsbukten samt hur recipienterna påverkas.       

  

Kommunen har för avsikt att följa rekommendationerna i dagvattenutredningen. 

Dagvattenhantering ingår i användningsbestämmelserna även ifall det inte är 

utskrivet med egenskapsbestämmelse, men plankartan kompletteras med 

egenskapsbestämmelse på områden som är avsedda för dagvattenhanteringen för 

att förtydliga kommunens intentioner.   

 

(6) Planbeskrivningen kompletteras med vilka lokaliseringsalternativ som övervägts  

      inför planläggningen av Östra Nyby samt förtydligar det behov av bostäder som    

      Laholms kommun har. 

 

(7) Planbeskrivningen kompletteras med att tillstånd kommer att krävas för att fortsatt  

      kunna bedriva djurhållning. Av planbeskrivningen framgår att fastigheten har 1–2  



 8 

      hästar. 

 

      Östra Nyby ligger i gränsen mellan stad och landsbygd och djurhållning är därför  

      en naturlig del av miljön. Kommunen ser positivt på de mervärden som närheten   

      till djurhållning kan bidra med och önskar att denna karaktär bevaras samtidigt  

      som möjligheterna till en god hälsa och livsmiljö bibehålls. 

Trafikverket 

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.  

 

Trafikverket noterade att bullerprognos är endast till år 2030, det bör uppgå till 2040.  

 

Trafikverket noterade att planprogrammet föreslår nya byggnader som närmst 50 

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

avståndet till 60 meter som gäller som ett basavstånd.  

 

2018-12-19 yttrade sig Trafikverket i samråd för planen Östra Nyby. Trafikverket 

hade synpunkter gällande trafik, väganslutning, oskyddade trafikanter samt dagvatten. 

Trafikverket ansåg att en trafikutredning behövde tas fram samt komplettering 

gällande planer för cykeltrafikanter. 

 

Infrastruktur  

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

för farligt gods samt funktionellt prioriterat vägnät. Väg 24 har en skyltad hastighet på 

100km/tim och trafikmätning från 2018 visar 5616 fordon per dygn, varav 673 

lastbilar.  

 

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.  

 

En statlig gång- och cykelväg finns vid östra sidan av väg 585 till den befintliga 

cirkulationsplatsen vid väg 24. 

 

Trafikverkets synpunkter  

(1) Väganslutningen  

Trafikverket påpekade i samrådsskedet för detaljplanen samt i planprogrammet för del 

av Nyby att anslutningar ska följa krav enligt VGU. Trafikverket noterar att 

anslutningen till området från väg 585 inte följer krav gällande avstånd mellan 

korsningspunkter. Enligt Krav - VGU, Vägars och gators utformning (2020:029) ska 

avståndet vara minst 50 meter mellan två korsningspunkter vid en förskjuten 

trevägskorsning. Trafikverket anser att plankartan ska uppdateras så att anslutningen 

klarar krav enligt VGU. Finns inte möjlighet att skapa en god lösning med förskjuten 

trevägskorsning enligt krav från VGU så bör alternativet att ha kvar fyrvägskorsningen 

övervägas.  
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(2) Oskyddade trafikanter  

Trafikverket ser positivt på att säkra gång- och cykelstråk har beaktats. Trafikverket 

har dock svårt att se att det finns utrymme för föreslagen flytt av GC-passage på väg 

585 om de ska uppfylla den standard som Trafikverket har, på grund av närhet till 

korsningen söder om passagen. En upphöjning är inte heller optimal utifrån dagens 

förutsättningar med hänsyn till tung trafik.  

 

Trafikverket anser att kommunen bör ha ett helhetstänkt kopplat till planer i området 

med hänsyn till cykelstråk till stationen, och överväga om det finns alternativa stråk att 

utveckla från planområdet till stationen i framtiden.  

 

(3) Dagvatten och skyfall  

Trafikverket välkomnar dagvatten- och skyfallsutredningen men önskar att den 

förtydligas gällande bullerplankets funktion. Enligt Skyfallsutredning Östra Nyby 

(Sweco, 2018) kommer planerat bullerplank mot väg 24 skära av nuvarande rinnvägar 

för dagvatten norrut under väg 24. Handlingarna behöver kompletteras med en 

tydligare beskrivning av bullerplanket, dess placering och hur kommunen tänkt lösa 

situationer vid skyfall gentemot väg 24. Bullerplanket får inte utformas så att det skär 

av dränering och avvattning som ligger i vägkonstruktionen och som är del i 

Trafikverkets ansvarsområde.  

 

Notera även att 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). Bullerplanket måste därmed placeras minst 10 meter från 

väg 24.  

 

Sammantagen bedömning  

Trafikverket anser att skyfallsutredningen behöver förtydligas gällande bullerplankets 

funktion, samt att placeringen av bullerplanket inte får ske innanför vägens 

säkerhetszon och vägområde. Plankartan behöver uppdateras så att anslutningen följer 

krav enligt VGU.  

 

Övrigt  

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 

 

Kommentar: 

(1) Kommunen vill uppmärksamma Trafikverket på att de i samrådsskedet och  

      planprogrammet inte påpekat minsta avstånd mellan korsningspunkter.     

Trafikverket har i tidigare skeden påpekat att väganslutningen måste klara kraven för 

sikt, korsningsradier, vilplan och bredder i VGU, vilket har uppfyllts.    

 

Laholms kommun har haft en dialog med Trafikverket där för- och nackdelar med 

anslutningsförslagen diskuterats. Laholms kommun och Trafikverket är nu eniga 

om att en anslutning enligt granskningsförslaget är det lämpligaste alternativet.   

 

Trafikverket lyfte i dialogen önskemål om att i detaljplanen säkerställa att 

befintligt in- och utfartsförbud för fastigheten Nyby 3:26 regleras i detaljplanen 

eftersom Trafikverket inte har rådighet över detta när fastigheten detaljplanelagts.  
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Plankartan kompletteras med utfartsförbud längs länsväg 585 enligt nuvarande 

reglering, i enlighet med synpunkter från Trafikverket.  

 

(2) Kommunen har tagit del av Trafikverkets synpunkter och kommer ha dessa med  

      sig i vidare planering.  

 

(3) I enlighet med dagvattenutredningen ska fastigheterna längs riksväg 24 höjdsättas  

så att dagvatten från skyfall rinner bort från vägen söderut mot gatorna inom 

planområdet som sedan leder vattnet mot dagvattendammen i öster. 

Dagvattenförhållandena för riksväg 24 kommer därmed förbättras.  

 

Kommunen avser uppföra en bullervall för att skydda förskoleområdet. 

Bullervallen kommer inte påverka Trafikverkets dagvattenhantering negativt. 

Kommunen noterar att den säkerhetszon på minst 10 meter ska finnas längs 

riksväg 24 där oeftergivliga föremål inte får uppföras.  

SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER OCH STYRELSER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Östra 

Nyby, Norr, del av Nyby 3:38 m.fl. 

Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har granskat inkomna handlingar och lämnar följande synpunkter: 

 

(1) På sidan 34–35 hanteras avstånd från väg 24 på grund av transporter med farligt     

gods. Räddningstjänsten önskar att följande förtydligas i texten kring 

reducering/motverkning av strålningseffekt: 

    •  Fönster får ej vara öppningsbara och fönsterarean ska begränsas mot väg 24. 

    •  Dörrar mot väg 24 ska vara försedda med självstängare. 

 

För att öka tryggheten: 

 

(2) Under flera trygghetsvandringar, med deltagare från olika ålderskategorier ur 

allmänheten, har bl.a. cykelbanan, på tidigare banvallen, utpekats som otrygg. Detta 

främst på grund av undermålig/ delvis obefintlig belysning men också på grund av 

dålig markbeläggning. Något som också framhållits, är att det på den raka 

sträckningen är lätt att hålla väldigt höga hastigheter på en cykel. Det är viktigt att de 

nya cykel- och gångstråken inom området får lämplig belysning med modernt vitt ljus 

från LED-lampor och inte lampor med gulaktigt sken som skapar skuggbildningar 

vilket kan uppfattas som otryggt. Om cykel- och gångvägen kommer att behålla sin 

nuvarande raka sträckning är det viktigt att hastighetssänkande åtgärder görs även för 

cyklarna. 

 

(3) De nya planteringarna/buskagen inom området bör hållas låga för att inte skapa    

skymd sikt. 
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(4) Fönster och entréer på flerfamiljsbostäderna bör ligga ut mot gatan för att skapa en 

känsla av naturlig övervakning. Entréerna bör placeras i jämnhöjd med ytterfasaden 

för att undvika att dolda prång bildas vid ytterdörrarna till trapphusen. 

 

(5) Parkeringar inom området bör placeras så de befinner sig inom synhåll från husen,    

 För att på så vis skapa en känsla av social kontroll. 

 

(6) För att de olika platserna inom området, t.ex. i det nya planerade parkområdet, inte   

ska bli ett tillhåll eller en ”häng-plats” för olika grupperingar är det viktigt att 

möjliggöra genomströmning av människor, insyn samt ordna bra belysning. 

 

(7) De senaste fem åren har området runt Campus pekats ut som en av de mest otrygga 

platserna i Laholms kommun. Det är mycket positivt om även åtgärder planeras i de 

delar som finns i direkt anslutning till planerat område, på andra sidan bron över väg 

24, utanför Folkhälsocentrum, vid parkeringen, buskagen, boulebanorna m.m. 

 

Om ovanstående punkter hanteras har räddningstjänsten inget emot 

handlingarna. 

 

 

Kommentar: 

(1) Planbeskrivningen kompletteras med att räddningstjänsten inför startbesked kan  

      komma att ställa ytterligare krav på säkerhetshöjande åtgärder beroende på  

      byggnadens utformning och placering.   

 

(2–3, 6–7) Byggnadsenheten har mottagit inkomna synpunkter och   

ser inte att dessa föranleder en ändring av planförslaget. Synpunkterna 

kommer förmedlas till ansvariga för genomförandet.  

 

(4–5) Byggnadsenheten instämmer, men kommer inte införa ytterligare  

bestämmelser med hänsyn till att detaljplanen då bedöms bli allt för detaljerad, 

vilket försvårar genomförandet.   

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Det blir säkert ett trevligt område! Spännande! 

 

Kultur- och fritidsenheten inom KUN vill lyfta följande punkter som detta 

nya bostadsområde kan föra med sig: 

 

• Närheten till Folkhälsocentrum medför troligen ökat antal gäster som nyttjar 

verksamheter/lokaler i‐ och i anslutning till Folkhälsocentrum som tex simhall, 

idrottshallar, boulebanor och övriga utomhusanläggningar. 

 

• Även antalet besökande på Campus kan komma att öka. Efterfrågan på service 

och tillgänglighet till exempel till Campusbiblioteket och Allaktivitetshuset 

kan göra att dimensionering av verksamheterna kan behöver ses över. 

 

• Närheten till Hälsans stig och Glänninge sjö badplats kan komma att öka 

användandet av slingan och badplatsen vilket i så fall medför ökat behov av 

skötsel och underhåll. 
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Kommentar: 

Byggnadsenheten har mottagit inkomna synpunkter och ser inte att dessa föranleder en 

ändring av planförslaget. 

Socialnämnden 

Socialnämnden har inget ytterligare att tilläga än vad som lämnades i yttrandet vid 

samrådet, tjänsteskrivelse den 21 november 2018, för detaljplan Östra Nyby, norra 

delen.   

Barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot plangranskning då nämndens 

tidigare synpunkter finns med i samrådsredogörelsen. 

Laholmshem AB 

Laholmshem och Kommunfastigheter i Laholm AB har tagit del av förslag till 

detaljplan för Östra Nyby, Norr – Del av Nyby 3:38 m.fl. och har noterat följande:  

 

(1) Den specificerade planbestämmelsen S1, Förskola kan innebära en begränsning i 

användningen av området om behovet av förskola förändras. Bestämmelsen S, Skola 

möjliggör att fastigheten, vid ett ändrat behov eller ändrat regelsystem inom skolan, 

kan användas för fler områden inom undervisning och forskning.  

(2) Stora delar av förskoleområdet har begränsats med bestämmelser att Körbar 

förbindelse till gata inte får anordnas. In- och utfart får enligt plankartan endast 

anordnas på en sträcka i södra delen av fastigheten. Vi önskar att körbar förbindelse 

till gata får anordnas även i den västra delen av förskoleområdet vilket ger exploatören 

större utrymme att utreda hur trafikrörelser till och från olika delar av förskolan 

(elever, personal, matvaruleverans, sophämtning mm) anordnas på bästa sätt. Om in- 

och utfartsmöjligheten varit mer flexibel hade exploatören även fått ett större utrymme 

att utreda hur förskolan på bästa sätt kan utformas och placeras som bullerskydd för 

skolgården med tanke på att förskoleområdet närmst väg 24 kan få bullernivåer strax 

under riktvärdet på 50 dBA.  

(3) Föreslaget förskoleområde om cirka 7 700 kvadratmeter är för litet för att inrymma 

en förskola i upp till åtta avdelningar. Inom området ska förskolebyggnad, lekyta, 

parkering, tillfartsvägar och varutransporter inrymmas och nedan följer ett exempel på 

hur stor yta som kan krävas:  

 

• Byggnaden dimensioneras för 20 barn/avdelning.  

• En förskola i en våning med sex avdelningar tar upp ca 1500 kvm av 

markytan. En förskola i två våningar med åtta avdelningar tar upp ca 1000 

kvm av markytan.  

• Utemiljön ska dimensioneras med 40 kvm/barn vilket vid sex till åtta 

avdelningar kräver 4800 – 6400 kvm yta.  

• In- och utfart, parkering, varutransporter med mera kräver minst cirka 1500 

kvm.  

• →Total markyta = Byggnad + Utemiljö + Parkering mm  

   Total markyta vid 6 avdelningar: ca 1500+4800+1500 = ca 7800 kvm  

   Total markyta vid 8 avdelningar: ca 1000+6400+1500 = ca 8900 kvm 
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Räkneexemplen visar att föreslaget förskoleområde knappt hyser en förskola med sex 

avdelningar och är för litet för en förskola med åtta avdelningar. Om förskoleområdet 

inte kan utökas blir följden att färre avdelningar kan byggas, att kvadratmeterkraven på 

utemiljö inte uppfylls eller att parkering och varutransporter i större utsträckning 

kommer ske på gator kring förskolan.  

 

(4) I planbeskrivningen nämns etappvis utbyggnad av förskolan. Vi är medvetna om 

att denna fråga inte avgörs i detaljplanen men vill ändå uppmärksamma och avråda 

från etappvis utbyggnad av förskolan då det innebär en stor fördyring som är allt annat 

än kostnadseffektiv. Etappvis utbyggnad kan även innebära att det begränsade 

förskoleområdet utnyttjas på ett mindre yteffektivt sätt.  

 

 

Kommentar: 

(1) Då det finns ett tydligt behov av en förskola i området så har användningen  

preciserats för att säkerställa att detta behov uppfylls. Det skapar även en tydlighet 

för vad avsikten med området är. Under planprocessen har det inte framkommit 

något behov av en skola i området.  

 

(2) Plankartan ändras så att körbar förbindelse även får anordnas på en del av  

förskolans västra sida. Bestämmelsen kvarstår dock norr om gång- och 

cykelvägens anslutningspunkt för att inte leda trafiken över denna.  

 

(3) Användningsytan för förskolan justeras så att området uppgår till 8675    

      kvadratmeter. Ytor för byggnad, parkering och leveranser kan troligen    

      effektiviseras, vilket ger en friyta på 40 kvadratmeter per barn vid 8 avdelningar.  

 

Genom att schemalägga barnens utevistelse så att exempelvis hälften är ute åt 

gången så kan andelen friyta per barn i praktiken fördubblas.  

 

Centralt i området planläggs även en park, som endast ligger 70 meter från 

förskolan. Ifall denna utnyttjas så har förskolan tillgång till ytterligare 5000 

kvadratmeter friyta. Parken uppfyller de bullerkrav som finns för skolgårdar.  

 

(4) Synpunkterna har uppmärksammats och kommer finnas i åtanke vid  

      genomförandet av detaljplanen. 

 

SYNPUNKTER FRÅN ÖVRIGA MYNDIGHETER, BOLAG OCH 
ORGANISATIONER 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda citeras nedan. Originalhandlingarna finns 

tillgängliga på byggnadsenheten.     

 

Kulturmiljö Halland 

Inom planområdet, på Nyby 3:26, finns en byggnad som är utpekad i inventeringen för 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, vilket innebär att den har ett särskilt värde och 

bör bevaras. Byggnaden har arkitekturhistoriska, miljöskapande och 
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samhällshistoriska värden. Det är en f.d. bensinstation, bilverkstad och garage i 

välbevarad funktionalistisk stil placerad vid en av stadens infartsvägar. Det finns idag 

ytterst få byggnader kvar i denna arkitekturstil som dessutom representerar bilismens 

första tid. 

 

Eftersom byggnaden på Nyby 3:26 utgör ett viktigt kulturvärde för denna miljö och 

som enskild byggnad bör den även förses med skydds- och varsamhetsbestämmelser 

samt rivningsförbud. 

Kommentar: 

Kommunen har inte för avsikt att införa skyddsbestämmelser för kulturmiljö på denna 

byggnad. Byggnaden är eftersatt och dess nuvarande skick bedöms inte vara så pass 

gott att plankartan ska ställa krav på bevarande.  

Postord  

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 

bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden 

på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga 

postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.  

 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till 

arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 

praktiken behöver utdelningen standardiseras.  

 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 

lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 

fastighetsbox på entréplan.  

 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 

gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.  

 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommentar: 

Byggnadsenheten har mottagit inkomna synpunkter och ser inte att dessa föranleder en 

ändring av planförslaget. 

Region Halland 

Region Hallands lokala nämnd i Laholm har erbjudits möjlighet att yttra sig över 

granskning av detaljplan för Östra Nyby, Norr. Lokal nämnd Laholm har i uppdrag att 

bland annat bidra till utveckling av de samhälleliga faktorerna som påverkar hälsan 

och en jämlik hälsoutveckling. Nämnden ska även bidra med inventeringar och 

bedömningar av invånarnas behov.  

  

Lokala nämnden i Laholm menar att det är viktigt att ta hänsyn till att det finns goda 

förutsättningar för en social hållbarhet vid samhällsplanering. Nämnden betonar vikten 

av det hållbara samhället utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.  

 

Lokal nämnd i Laholm hänvisar till sitt tidigare yttrande i planprocessen och anser att 

särskilt landskapsbilden, tryggheten samt invånarnas jämlika förfogande till området 

bör tas i beaktning även vid fortsatt planering. Nämnden har inget nytt att erinra. 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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Kommentar: 

Byggnadsenheten har mottagit inkomna synpunkter och ser inte att dessa föranleder en 

ändring av planförslaget. 

Södra Hallands Kraft El 

Södra Hallands Kraft ekonomisk förening/EL har inget att erinra gällande rubricerat 

plansamråd (var vänliga notera att när det gäller gas inom området så svarar vår 

gasavdelning).  

 

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

befintliga ledningar i mark ligger skyddade i t.ex. U-områden där det behövs enligt 

tidigare bifogad ledningskarta. Eventuell flytt, nu eller senare, av dessa utrustningar 

bekostas av markägaren/exploatören. 

  

Vi kommer att behöva 2 st. E-områden på 14x14m. som vi konstaterar finns med i 

planen enligt tidigare diskussioner.  

 

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. 

Kommentar: 

Byggnadsenheten har mottagit inkomna synpunkter och ser inte att dessa föranleder en 

ändring av planförslaget. 

Swedegas AB 

Swedegas AB har tagit del av handlingarna gällande detaljplan för Östra Nyby, 

Laholms kommun. 

 

Av erhållna handlingarna framgår att Swedegas AB inte har någon högtrycksledning 

eller planerad utbyggnad för energigas i anslutning till planområdet, därav har 

Swedegas AB inget att erinra mot erhållet detaljplaneförslag. 

SYNPUNKTER FRÅN INTRESSEFÖRENINGAR 

Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen anser fortfarande att mer kan göras för en hållbar stadsdel. 

 

(1) Vi ser gärna att kommunen tänker om igen angående förskolans placering. 

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, t.ex. 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. 
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(2) Vi anser fortfarande att 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. Även om man inte vet vilka tekniska lösningar som kommer i 

framtiden vet vi att solen går upp i öst, ner i väst och störst möjliga potential för att 

kunna ta hand om energin som solen ger är att ha taksidorna åt söder. 

 

(3) Bra att dagvattnet ska tas omhand i öppna system, planera dem så de gynnar 

biologisk mångfald, att man kan leka i strandkanten och leta roliga växter och djur 

(dvs flacka och ej instängslade). Se hur de har arbetat i Augustenborg utanför Malmö. 

 

(4) Vi anser fortfarande att man kan skilja på avloppsvatten och annat spillvatten. 

Även om inte Ängstorp är anpassat för detta idag, så ska man inte låsa fast sig i 

tekniska lösningar som gäller idag. Vi vet inte hur tekniken utvecklas. Det är ju lättare 

att lägga två rör nu än att gräva upp ett område när det är asfalterat och bebyggt. Vi 

tror inte att Ängstorp skulle ha något emot att ta emot mindre mängd, mer koncentrerat 

avloppsvatten. För som sagts tidigare transportera inte skit med livsmedlet 

dricksvatten som blir en dyr bristvara i framtidens förändrade klimat. 

Kommentar: 

(1) Kommunen står fast vid placeringen av förskolan. Detaljplanen hanterar närheten  

till hästhållning genom att fastigheten Nyby 3:48 planläggs för bostadsändamål 

och behöver därmed ansöka om tillstånd för att bedriva djurhållning. Att placera 

förskolan mer central i området skulle innebära att denna hamnar närmare en andra 

hästgård, Nyby 3:35. Förskolebarn är mer utsatta för närhet till hästhållning 

eftersom det inte alltid är möjligt att välja bort en förskoleplacering.  

 

      Se även kommentar 2 till Naturskyddsföreningen i samrådsredogörelsen.  

 

(2) Detaljplanen reglerar inte takutformning och begränsar därmed inte möjligheten till  

      solceller. 

 

(3) Synpunkterna och exemplet förmedlas till ansvariga för projektering av området.  

 

(4) Frågan kan inte regleras i detaljplanen, men synpunkterna förmedlas till ansvariga  

      för projektering av området. 

SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda sammanfattas nedan, originalhandlingarna 

finns tillgängliga på byggnadsenheten.    

Fastighetsägare till Nyby 3:26 

Hej!  

Vi har följande synpunkter som ägare till Nyby 3:26 gällande, plangranskning av 

detaljplan för Östra Nyby, Norr.  

 

(1) Beträffande användningen av marken på Nyby 3:26 så yrkar vi att marken även 

skall kunna användas för bostäder.  

 

(2) Gällande byggnadsarea så yrkar vi på en större byggnadsarea såsom e2, dvs största 

tillåtna byggnadsarea är 40% av fastighetsarean. 
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Kommentar: 

(1) Fastigheten har markföroreningar från tidigare verksamhet och ligger i ett  

      bullerutsatt läge. Den ligger även nära Nyby industriområde, vilket innebär  

      ytterligare risker utifrån de verksamheter som bedrivs där. Bostäder inom  

      fastigheten bedöms därför inte som lämpligt.  

 

  (2) Största tillåten byggnadsarea höjs till 1200 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka  

                 40% av fastighetsarean, i enlighet med yttrande. 

Fastighetsägare till Nyby 3:35 

Undertecknade har följande synpunkter att lämna: 

 

(1) Boverket har tagit fram 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 bl.a. 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 m.m. I fråga om hästar tillkommer också en befarad 

hälsorisk, vilken är risken av spridning av allergen. Hästallergi kan ge mycket svåra 

symtom hos personer som är överkänsliga. Forskning visar att drygt 30 % av Sveriges 

befolkning lider av någon form av allergi och ca 7–10 % av befolkningen bedöms vara 

allergiska mot häst. Att hantera hälsorisker som framför allt hästar kan ge upphov till, 

det vill säga risken för allergenspridning och därmed risken för påverkan på 

överkänsliga personer är svårt varför det är de förhållanden som föranleder den 

mest strikta tillämpningen av bestämmelser. 

 

Förhållanden för eller invid djurhållning är angeläget att beakta och ett viktigt syfte 

med planläggning enligt PBL är att identifiera och förebygga problem vid framtida 

bygglovsgivning och exploatering. I 2 kap. 9 § PBL ställs krav på att kommun i största 

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

samband med planläggning eller vid prövning av bygglov. Lagtexten är tydlig med att 

planläggning, lokalisering, placering och utformning inte får ske så att den avsedda 

användningen eller byggnadsverk kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 

övrigt som innebär en fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande 

olägenhet på annat sätt. Vid planerad exploatering av Östra Nyby innebär 

planförslaget en stor påverkan av landskapsbild där området kommer att skifta från 

gles landsbygd till tät stadsdel vilket kommer innebära komplikationer, begränsningar, 

betydande olägenhet och tom omöjligheter att kunna bruka mark och ha djurhållning. 

 

Utifrån kraven i PBL åligger det kommunen att beakta allmänna och enskilda intressen 

och i de fall där olika intressen föreligger bör kommunen hitta sätt att förebygga eller 

mildra negativa effekter. Då olika intressen föreligger ska kommunen se till att hälso- 

och säkerhetsaspekter beaktas samt att skälig hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse 

och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. Beaktning av 

hälso- och säkerhetsaspekter och skälig hänsyn kan knappast anses föreligga avseende 

planerna för Östra Nyby då rekommenderade skyddsavstånd föreslås minskas till 

minimala och obefintliga avstånd. Den föreslagna nya bebyggelsen hamnar i direkt 

anslutning till gårdsmiljöer med djurhållning vilket påverkar djurverksamhet och 

boende negativt. 

 

(2) I samrådsredogörelse daterad 2017-02-24 framgår synpunkter från Länsstyrelsen 

där avståndet till mellan djurstallar, hagar och föreslagen bebyggelse påpekas kan 
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behövas utökas då Länsstyrelsen anser att det kan behövas ett större avstånd. 

Avståndet mellan djurstall och ny bebyggelse uppgavs vara 130 meter och mellan 

beteshage och föreslagna bostäder endast tio meter. Länsstyrelsen ansåg även att 

marken mellan bostäder och hästverksamheten kan behövas regleras så att exempelvis 

vegetation med en viss höjd ska finnas. I nu aktuellt planområde är det ca 14 meter 

mellan hästhage vid Nyby 3:35 och ny bostadsbebyggelse. Avståndet mellan stall och 

nya bostäder uppges vara ca 70 meter. Mellan betesmark och fram till ny föreslagen 

fastighetsgräns för förskolan är det 179 meter och från gårdens stall till förskolans 

föreslagna fastighetsgräns är det 254 meter. Fastigheten Nyby 3:48 som också har 

djurhållning planeras att ligga i direkt anslutning till boende och ca 76 meter från 

förskolan trots att känsliga miljöer som skolor och förskolor kräver särskild hänsyn. I 

samband med utbyggnad av området föreslås en alléplantering längs med den nya 

infartsvägen samt mellan förskolan och stallet på fastighet Nyby 3:48. 

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter mellan 

hästverksamheter som stall, hästhagar, paddock och bebyggelse. Avståndet ska ses 

som utgångspunkt för vidare utredning i varje enskilt fall, vid planärenden eller 

nyproduktion av bebyggelse eller nyetablering av hästverksamhet samt vid 

klagomålsärenden. Undertecknade anser att redovisade avstånd och beskriven 

vegetation inte kan anses som tillräcklig med hänvisning till Länsstyrelsen bedömning, 

Boverkets skrift, Folkhälsomyndighetens uppgifter och vad som redovisats i övrigt. 

 

Likt som redovisas i aktuell samrådsredogörelse finns det domar från mark- och 

miljödomstolen som tillåter kortare avstånd mellan hästverksamhet och bostadshus. 

Motiveringen till domskäl har tenderat att vara att området har lantlig karaktär och är 

utpräglad landsbygdsmiljö varför vissa inslag av ljud och lukt från hästar får anses 

som ett naturligt inslag i området. I motiveringen har vissa domar inte tagit upp risken 

för hästallergi eller sensibilisering för hästallergen. Då Östra Nyby planeras bli en ny 

stadsdel kan det inte anses vara skäligt att gå under rekommenderat skyddsavstånd 

eftersom området kommer att sakna lantlig karaktär och inte längre vara en utpräglad 

landsbygdsmiljö. 

 

(3) Vid nu angiven samrådsredogörelse daterad 2019-12-16 framgår att 

kommunfullmäktige beslutade 24 april 2018 (diarienummer 2018–000149, § 45) att 

Laholms kommuns antagna arkitekturprogram för kusten respektive landsbygden och 

för byggnadsvård skulle upphävas som ett kommunalt styrdokument. Programmen 

bedömdes inte längre vara aktuella och uppdaterade med relevant information och med 

anledning av beslutet kommer programmet därför inte att vara vägledande för 

detaljplanen för Östra Nyby. Det kan anses anmärkningsvärt ur rättsordning och 

offentlig rätt att kommunen beslutar att upphäva styrdokument som är av yttersta vikt 

avseende angelägna frågor som rör skyddsavstånd mellan djurhållning och bebyggelse 

under pågående handläggning då styrdokumentet inte tjänar kommunens syften. 

Laholms kommuns miljökontor har utifrån beslut i KF 2018-04-24 inga egna 

framtagna riktlinjer utan uppges utgå från Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning 

hästhållning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter 

mellan hästverksamheter som stall, hästhagar, paddock och bebyggelse. Detta avstånd 

frångår kommunen grovt i föreslagen detaljplan. 

 

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

innebär tillsynsansvaret bl.a. att kommunen ska säkerställa syftet med miljöbalken och 

föreskrifter. Som tillsynsmyndighet måste kommunen se till att alla behandlas lika 

inför lagen. För enbart några år sedan var Laholms kommun mycket noga med att följa 

sina då aktuella rekommendationer avseende skyddsavstånd då en privat markägare 
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ville stycka av mark för etablering av bostadshus, ca ett 30-tal, i västra delen av 

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

bebyggelse och några hästgårdar med befintliga fastigheter belägna nära. Vid 

förhandsbesked lämnade kommunen synpunkter på att skyddsavstånd mellan det 

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

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

ny ritning avseende tomtindelning så att rekommendationerna avseende skyddsavstånd 

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

försäljning och byggnation. Det är anmärkningsvärt att kommunen beslutar att 

upphäva sina rekommendationer avseende skyddsavstånd under pågående 

handläggning, speciellt när ovan nämnda situation påtalats i tidigare lämnade 

synpunkter av undertecknade daterat 181218. På detta sätt kan kommunens skyldighet 

att behandla alla lika inför lagen kringgås. Oss veterligen har inga nya revolutionerade 

rön eller beslut framkommit centralt sedan ovan områdes förhandsbesked lämnades 

som föranleder att anta att kommunens riktlinjer skulle vara inaktuella. 

 

(4) I planförslaget framgår att det varit ett politiskt ställningstagande sedan 2004 att 

bygga ut Östra Nyby. Detta är något som inte stämmer. Sommaren 2011 köpte vi vår 

fastighet Nyby 3:35 efter att den var ute till offentlig försäljning. Inför köpet var en av 

oss i kontakt med kommunen och träffade personligen handläggare på 

samhällsbyggnadskontoret för att diskutera ev. konsekvenser av översiktsplanen 2004. 

Vi ville undersöka ev. fortsatt exploatering vid Bumerangen för att kunna ta ställning 

till vilken ev. påverkan det skulle kunna innebära för hästhållning på fastigheten. 

Handläggaren informerade att sannolikt kommer detta område vid Bumerangen att tas 

bort som möjligt exploateringsområde vid nästa översiktsplan, då etableringen har 

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

fornlämningar finns. Det finns även utsagor av andra boende som tidigare har varit i 

kontakt med representanter från kommunen för att diskutera ev. markköp mm, och 

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

exploatering som nu föreslås. Vid kommunens informationsmöte i november 2015 

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

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

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

bostadsområde". Svaret som gavs var att det var en "miss från kommunens sida" och 

att man borde köpt fastigheten. Det tragiska i detta resonemang är att kommunens 

"miss" drabbar oss och det är vi som får ta ansvar för de ev. risker som kan uppstå då 

vi enligt föreslagen detaljplan kommer att bo på en aktiv hästgård mitt i en ny stadsdel. 

 

(5) Det kommer även att bli svårt att kunna använda fastigheten för rekreation och 

återhämtning då området planeras utökas med 160 lägenheter, 30 friliggande 

enbostadshus, 30 sammanbyggda enbostadshus, 900 kvm kontor samt 2500 kvm 

förskola med totalt 8 avdelningar. Beräknad trafik och övrig belastning beräknas bli 

1395 bilresor/dygn (exklusive nyttotrafik så som gods, service, leveranser mm). För att 

minimera trafikbelastningen lämnar Naturskyddsföreningen synpunkter att förskolan 

bör placeras i områdets ytterområde för att inte utgöra en omväg in i området. Detta är 

en viktig aspekt utifrån miljö och hållbarhet. 

 

(6) Fastighet Nyby 3:35 har egen brunn vilket oroar oss då naturliga vattenådror 

sannolikt kan påverkas genom att områdets mark exploateras enligt detaljplanens täta 

och belastande utformning. 

 

(7) I området finns rikt med fladdermöss och fågelliv som kan påverkas negativt av en 

sådan stor förändring som detaljplanen innebär, "från landsbygd till stadsdel". 
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(8) Att bedriva politiskt arbete och myndighetsutövning kräver och förutsätter insikt, 

ansvar och noggrannhet. Vi vill påstå att det ofta saknas i Laholms kommun. Laholms 

kommun har flertalet gånger utmärkt sig för att inte följa ansvar och noggrannhet och 

därmed hamnat och hamnar under granskning. Nyligen har det pågått ett politiskt och 

juridiskt förfarande rörande exploatering av Ängstorps handelsområde där detaljplan 

klubbades den 28 maj 2019 trots protester från grannar m fl. Planen överklagades till 

Mark- och miljödomstolen som tog fasta på att kommunen inte hade redovisat 

tillräckligt med alternativa placeringar av handelsområdet och beslutet upphävdes. 

Kommunen har nu funnit en annan lokalisering av handelsområdet och 

näringslivschefen uttalade sig nyligen i lokal media att "idén fanns framför ögonen på 

oss, men ibland måste något hända för att man ska se det". Det framfördes också i 

lokaltidningen att ibland måste "blicken lyftas" för att andra alternativ ska bli synliga. 

Det finns en stark oro att Östra Nybys område för lättvindigt och godtyckligt utpekas 

som lämpligt att exploateras så hårt som planen föreslår. Planen innebär drastiska 

förändringar för våra levnads- och livsvillkor och det är mycket tragiskt om detta sker 

för att politiker och tjänstemän inte har "höjt blicken" tillräckligt 

 

Därutöver hänvisas till tidigare redogjorda synpunkter i ärendet daterat 181218. 
 

Kommentar: 

(1) Östra Nyby ligger i gränsen mellan stad och landsbygd och djurhållning är därför  

      en naturlig del av miljön. Kommunen ser positivt på de mervärden som närheten   

      till djurhållning kan bidra med och önskar att denna karaktär bevaras samtidigt  

      som möjligheterna till en god hälsa och livsmiljö bibehålls.  

 

Vid upplevda störningar eller besvär från hästhållningen så kan detta anmälas till 

kommunens miljöenhet som beslutar om eventuella åtgärder behöver vidtas.  

       

      Kommunen ser ett mycket stort allmänt intresse och behov av bostadsbebyggelse  

                  och prioriterar detta högre än enskildas intresse av hästhållning, men gör  

          bedömningen att avståndet mellan hästhållning på fastigheten Nyby 3:35 och  

bostadsbebyggelse är rimligt utifrån områdets lantliga karaktär. Skulle rättsläget 

förändras, nya riktlinjer eller forskning tas fram inom kommande år så har 

kommunen möjlighet att säkerställa att dessa riktlinjer uppfylls genom att 

planlägga fastigheten Nyby 3:35 för bostadsbebyggelse i samband med etapp 2 av 

Östra Nyby. Detta skulle innebära att tillstånd behöver sökas för att bedriva 

hästhållning.  

 

Se även kommentar till fastighetsägare till Nyby 3:35 i samrådsredogörelsen. 

       

(2) Länsstyrelsen, som har till uppgift att bevaka människor hälsa och säkerhet har  

      tagit del och lämnat synpunkter under samråd och granskning till detaljplanen har 

      inte haft något att erinra angående närheten till hästhållning.  

 

Fastigheten Nyby 3:48 planläggs för bostadsändamål, vilket innebär att tillstånd 

behöver sökas för att bedriva hästhållning. Kommunen säkerställer på så sätt att 

hästhållningen inte riskerar påverka intilliggande bostäder eller förskola.  

 

Då området ligger i gränsen mellan stad och landsbygd så anses djurhållning vara 

en naturlig del av miljön. Kommunen anser därför att området även 

fortsättningsvis har en lantlig karaktär. 
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(3) Beslut fattade av kommunen kan överklagas och möjligheten har funnits att få 

      besluten prövade ifall dessa inte ansetts vara lagenliga  

 

(4) 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 år som 

förflutit sedan dess har efterfrågan på nya bostäder ökat och när efterfrågan ökar så 

ökar även de ekonomiska möjligheterna för att ta marken i anspråk. Idag är 

kommunen väl medveten om att i princip samtliga detaljplaner som berör 

närområdet kring Laholms stad kommer att medföra arkeologiska undersökningar 

och att detta måste hanteras för att möjliggöra en hållbar samhällsplanering.  
 

(5) Kommunen står fast vid placeringen av förskolan. Att placera förskolan mer åt  

väster i området skulle innebära att denna hamnar närmare hästhållningen på 

fastigheten Nyby 3:35. Förskolebarn är mer utsatta för närhet till hästhållning 

eftersom det inte alltid är möjligt att välja bort en förskoleplacering.  

 

      Se även kommentar 2 till Naturskyddsföreningen i samrådsredogörelsen.  

 

(6) Planförslaget kommer inte medföra någon permanent sänkning av  

grundvattennivån, föreslagen dagvattenhantering inom området innebär infiltration 

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

mycket liten. 

 

(7) Detaljplanen säkerställer att allé planteras längs huvudgatan och vegetation inom  

natur- och parkområdena. Denna sammanhängande grönstruktur är positivt för 

såväl fladdermöss som fåglar. Vissa fågelarter trivs i det mer öppna 

jordbrukslandskapet, men dessa miljöer kommer finnas kvar i närområdet och 

påverkan bedöms därför som liten.  

 

(8) Planbeskrivningen kompletteras med de lokaliseringsalternativ som varit aktuella  

      under planprocessen.  

Fastighetsägare till Nyby 3:39, 3:40 3:48, 4:2 och 4:3 

(1) Nedan undertecknande äger vägen som kommunen vill använda för sina intressen. 

Fastighetsägarna har inte godkänt att kommunen använder vägen till sina syften. Det 

har inte funnits någon dialog i frågan från kommunens sida. Vi kräver att 

byggnadsnämnden för en diskussion med vägägarna för hur ni tänker använda vår väg, 

vill kommunen köpa vägen eller finns det andra tankar? 

 

(2) Ett annat krav eller oro är att placeringen av förskolan är problematiskt pga starkt 

ökad biltrafik. Vi tycker/kräver att förskolan ska placeras nära Ängelholmsvägen 

vilket är en mycket bättre placering avseende trafik och miljö. Vi samtycker med 

punkt nr 2 från Naturskyddsföreningen s.20 i samrådsredogörelsen. 

 

(3) Ett annat orosmoln är all fiber som är nedgrävd längs med vägen. 

Bifogar 4 st sidor bilagor som styrker ovan skrivna. 
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Dokument från Laholms Kommun, Teknik och servicekontoret DNR: 2010.110 

Brev från Peab och ett översikts foto där vägen som avses är gulmarkerad. 

 

 

Bilaga 1 – Vinterväghållning på enskilda vägar 2010-10-01 

En väg i närheten av er fastighet NYBY 3:40 kommer att påverkas av en förändrad 

planering inför vintersäsongen 2010/2011. 

Uppdraget till entreprenören har förtydligats och förbättrats vilket innebär att 

vinterväghållning upphör på privata vägar och infarter, se kartbilaga. Markerade vägar 

ingår inte det vägnät som är berättigat till kommunalt bidrag eller åtgärder för drift och 

underhåll. 

 

Ansvaret för vinterväghållning ligger på vägens ägare dvs. fastighetsägaren / delägarna 

i samfällighet. 

 

Gatuavdelningen i Laholms kommun genomför en översyn angående ansvaret för 

drift- och underhåll på enskild väg i Laholms kommun. En tydlig ansvarsfördelning 

skapas för de olika typer av vägnät som finns i kommunen. Vägnätet i Laholms 

kommun består av: 

 

• Allmän väg - trafikverket ansvarar för drift och underhåll. 

• Gata i tättbebyggt område - Laholms kommun ansvarar för drift och underhåll. 

• Enskild väg med statsbidrag- Vägsamfälligheter, samfälligheter eller frivilliga 

      överenskommelser har det juridiska ansvaret men enligt ett kommunalt beslut    

      1974 är det kommunen som mottar statsbidrag och utför drift och  

      underhållsåtgärder. 

• Övriga vägar - Fastighetsägaren har ansvar, skyldighet samt rättighet till vägen. 

 

Er väg finns inom kategorin "Övriga vägar" och är därmed inte berättigad till 

kommunalt bidrag / åtgärder. Orsakerna kan vara någon av följande punkter: 

 

• Vägen har inte statligt driftbidrag. 

• Vägen saknar åretruntboende. 

• Vägen nyttjas inte i betydande utsträckning av andra än berörda 

fastighetsägare. 

• Vägen är inte av väsentlig betydelse för allmänheten. 

• Vägen är avstängd för obehörig trafik. 
 

Vill ni veta mer om möjligheterna att få statsbidrag för vägen så har trafikverket mycket 

Information på sin webbplats, sök på Enskild väg.  

Riksorganisationen Enskilda vägar (REV) är en intresseorganisation för vägsamfälligheter 

och vägorganisationer. Även de har mycket fakta att dela med sig av till berörda vägägare. 

 

 

Bilaga 2 - Brev från PEAB 

Till berörda väghållare för vägen mellan Ängelholmsvägen och till Altonavägen 26 

och 28. Vi har fått i uppdrag av Svenska stadsnät att bygga ut för fiber i detta område. 

Då jag har förstått att ni som bor längs vägen är ägare av vägen. Och eftersom ni inte 

verkar ha någon ordförande eller någon slags styrelse, så skickar jag ut detta brev för 

att informera er om hur vi har tänkt ta oss fram. Fibern kommer längs med Gång- och 

cykelbanan, och så sätter vi ett skåp vid korsningen mellan den och eran väg (se 

bifogad karta). Sen gräver vi längs med er väg ut till Ängelholmsvägen. Och åt andra 

hållet gräver vi längs med fram till Altonavägen 26 och 28. Där vi måste korsa vägen 
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så har vi tänkt trycka ett rör under vägen som vi sen kan använda för våra fiber-rör. På 

den bifogade kartan så har jag ritat med rött där vi tänkt gräva och med blått där vi har 

tänkt trycka ett rör. Hör gärna av er till mig om ni har frågor eller åsikter om detta. 

 

 

 
 

Kommentar: 

(1) Kommunen äger den väg som yttrandet avser (fastighet Nyby 5:1 och  

4:1), förutom den del som ligger inom fastigheten Nyby 4:2. Nyby 4:2 är dock inte 

en del av detaljplaneområdet.  

 

Boende inom området har ett officialservitut för väg, vilket innebär att de i 

dagsläget har rätt att nyttja kommunens fastighet/väg för att ta sig till sina 

fastigheter. Detaljplanen innebär att vägen planläggs som allmän platsmark med 

kommunalt huvudmannaskap. Detta säkerställer att de boende som idag är 

beroende av vägen även fortsättningsvis har möjlighet att ta sig till sina fastigheter.  

 

Kommunen kommer ansvara för skötsel och underhåll av vägar inom det 

detaljplanelagda området.  

 

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

en placering som är rimlig utifrån flera olika aspekter. En placering av förskolan 

intill Ängelholmsvägen skulle vara problematiskt utifrån flera av dessa aspekter. 

Marken är förorenad i området, både från den nedlagda deponin och från den 

tidigare verksamheter Nyby 3:26. Deponin avses att saneras, men föroreningarna på 

Nyby 3:26 kvarstår. Fastigheten ligger även nära Nyby industriområde, vilket 

skulle innebära att ytterligare risker utifrån de verksamheter som bedrivs där. 

Området är bullerutsatt, vilket är något som kunnat lösas med bullerskärm, men 

vilket inte ses som motiverat utifrån övriga aspekter.  

 

(3) Kommunen är medveten om ledningar och VA inom området och har i processen   

      kontakt med berörda aktörer.   

Förtydligad bild, original finns hos byggnadsenheten. 
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Fastighetsägare till Nyby 3:48 

Synpunkter av detaljplan för Östra Nyby, norr 

 

(1) På sidan 44 i samrådsredogörelsen under rubriken "Inköp av fastighet" skriver 

kommunen att de erbjudit 25 % över marknadsvärdet av fastigheten Nyby 3:48. Detta 

stämmer inte! Då vi har mailkonversation med behörig tjänsteman från 

samhällsbyggnadskontoret, styrker enbart ett eventuellt erbjudande om 

marknadsmässigt pris. Kommunen far med osanning. 

 

(2) Vid nu angiven samrådsredogörelse daterad 2019-12-16 framgår att 

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

Laholms kommuns antagna arkitekturprogram för kusten respektive landsbygden och 

för byggnadsvård skulle upphävas som ett kommunalt styrdokument. Programmen 

bedömdes inte längre vara aktuella och uppdaterade med relevant information och med 

anledning av beslutet kommer programmet därför inte att vara vägledande för 

detaljplanen för Östra Nyby. Det kan anses anmärkningsvärt ur rättsordning och 

offentlig rätt att kommunen beslutar att upphäva styrdokument som är av yttersta vikt 

avseende angelägna frågor som rör skyddsavstånd mellan djurhållning och bebyggelse 

under pågående handläggning då styrdokumentet inte tjänar kommunens syften. 

Laholms kommuns miljökontor har utifrån beslut i KF 2018-04-24 

inga egna framtagna riktlinjer utan uppges utgå från Folkhälsomyndighetens 

tillsynsvägledning hästhållning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett 

skyddsavstånd på 200 meter mellan hästverksamheter som stall, hästhagar, paddock 

och bebyggelse. Detta avstånd frångår kommunen grovt i föreslagen detaljplan. 

 

(3) 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 behöver sökas för att fortsätta bedriva 

hästhållning. Detta är inget vi önskar utan vi vill inte att vår fastighet ingår i 

detaljplanen. 

 

(4) Vår fastighet med tillhörande mark uppfyller kravet att på att kunna ha två mindre 

ponnyer och kunna tillgodose dem med beteshagar där de kan röra sig fritt i alla tre 

gångarter. Detta är hämtat från djurskyddslagen. 

 

I kommentarerna till oss på s.42 skriver ni att Boverket beskriver att senare års 

forskning av hästallergen sjunker med växande avstånd. Efter 50–100 m avstånd från 

källan var halten mycket låga. Undersökningar visar också på att där man planterar 

lämplig vegetation som effektivt hindrar allergen från att spridas. Vi hävdar med detta 

att kommunen ger oss ett lämpligt respektavstånd med lämplig vegetation till närmsta 

bebyggelse så anses problemet vara löst. 

 

Förhållanden för eller invid djurhållning är angeläget att beakta och ett viktigt syfte 

med planläggning enligt PBL är att identifiera och förebygga problem vid framtida 

bygglovsgivning och exploatering. I 2 kap. 9 § PBL ställs krav på att kommun i största 

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

samband med planläggning eller vid prövning av bygglov. Lagtexten är tydlig med att 

planläggning, lokalisering, placering och utformning inte får ske så att den avsedda 

användningen eller byggnadsverk kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 

övrigt som innebär en fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande 

olägenhet på annat sätt. 
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(5) Vi tycker att förskolan ska placeras närmare Ängelholmsvägen vilket är en mycket 

bättre placering i avseende trafik och miljö. Avståndet från hästgård till förskola anses 

också för kort. 

 

Kommentar: 

(1) Mejlkonversation från 2017-03-28 till 2019-04-11 mellan  

fastighetsägaren och kommunens mark- och exploateringsstrateg finns 

tillgänglig hos byggnadsenheten.  

 

(2) Beslut fattade av kommunen kan överklagas och möjligheten har funnits att få 

      besluten prövade ifall dessa inte ansetts vara lagenliga.  

 

(3) Kommunen noterar att fastighetsägare till Nyby 3:48 inte önskar inkluderas i  

      detaljplanen, men kommunen står fast vid sitt beslut om att planlägga fastigheten  

      för bostadsändamål för att säkerställa att hästhållning inte sker inom ett avstånd   

      som kan påverka barnen på förskolan negativt.   

 

 (4) Östra Nyby ligger i gränsen mellan stad och landsbygd och djurhållning är därför  

      en naturlig del av miljön. Kommunen ser positivt på de mervärden som närheten   

      till djurhållning kan bidra med och önskar att denna karaktär bevaras samtidigt  

      som möjligheterna till en god hälsa och livsmiljö bibehålls.  

 

Kommunen ser dock ett mycket stort allmänt intresse och behov av bostads-

bebyggelse och prioriterar detta högre än enskildas intresse av hästhållning. 

Hästhållningen på fastigheten Nyby 3:48 kommer behöva prövas vid 

tillståndsansökan.  

 

(5) Kommunen står fast vid placeringen av förskolan. Att placera förskolan mer åt  

väster i området skulle innebära att denna hamnar närmare hästhållningen på 

fastigheten Nyby 3:35. Förskolebarn är mer utsatta för närhet till hästhållning 

eftersom det inte alltid är möjligt att välja bort en förskoleplacering.  

 

      Se även kommentar 2 till Naturskyddsföreningen i samrådsredogörelsen.  

SAMMANFATTNING  

Plan- och genomförandebeskrivningen föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 

• Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med kompletterande provtagningar i 

deponi och banvall. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information från bullerberäkningen om hur 

skolområdet påverkas av att bullervallen avtar.  

• Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av miljökvalitetsnormerna för 

Lagan och Laholmsbukten samt hur recipienterna påverkas.  

• Planbeskrivningen kompletteras med vilka lokaliseringsalternativ som övervägts 

inför planläggningen av Östra Nyby samt förtydligar det behov av bostäder som 

Laholms kommun har 

• Planbeskrivningen kompletteras med att tillstånd kommer att krävas för att fortsatt 

kunna bedriva djurhållning på fastigheten Nyby 3:48. 

• Planbeskrivningen kompletteras med att räddningstjänsten inför startbesked kan  

         komma att ställa ytterligare krav på säkerhetshöjande åtgärder beroende på  
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         byggnadens utformning och placering.   

 

Plankartan föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 

• Plankartan kompletteras med egenskapsbestämmelsen b4 – Luftintag ska placeras 

högt och på motsatt sida om intilliggande led för farligt gods inom 150 meter 

från riksväg 24.  

• Bestämmelsen a1 - Startbesked för byggnation får inte ges förrän mark har 

sanerats till nivå som motsvarar känslig markanvändning har justerats. 

•  Egenskapsbestämmelsen skydd ändras till skydd – Mark ska saneras till nivå 

motsvarande känslig markanvändning. 

• Plankartan kompletteras med egenskapsbestämmelse på områden som är avsedda 

för dagvattenhanteringen för att förtydliga kommunens intentioner. 

• Plankartan kompletteras med utfartsförbud längs länsväg 585 enligt nuvarande 

reglering och i enlighet med synpunkter från Trafikverket. 

• Plankartan justeras så att användningsytan för förskolan uppgår till 8675 

kvadratmeter. 

• Plankartan ändras så att körbar förbindelse även får anordnas på en del av 

förskolans västra sida. 

• Plankartan ändras så att största tillåten byggnadsarea för användningsytan 

KJ1H1C1 blir 1200 kvadratmeter.  

 

Inventeringar och utredningar som har tagits fram är: 

• Kompletterande provtagningar har gjorts i deponi och banvall.  

• En kompletterande bullerberäkning har tagits fram som visar hur skolområdet 

påverkas av att bullervallen avtar.  

 

NAMNLISTA  

Följande berörda har inte fullt ut fått sina synpunkter tillgodosedda. 

Sakägare (enl. fastighetsförteckning)  

Fastighetsägare till Nyby 3:26 

Fastighetsägare till Nyby 3:35 

Fastighetsägare till Nyby 3:39 

Fastighetsägare till Nyby 3:40 

Fastighetsägare till Nyby 3:48 

Fastighetsägare till Nyby 4:2 

Fastighetsägare till Nyby 4:3 
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