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DETALJPLANEN 

PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

o Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, beslutad 2019-11-20

o Plankarta med bestämmelser, beslutad 2019-11-20

o Grundkarta, upprättad 2019-09-26

o Fastighetsförteckning, upprättad 2019-12-10

o Dagvattenutredning delavrinningsområde inom Mellbystrand, 2014-08-29

o Dagvattenutredning Hotell Mellbystrand, 2018-09-10

o Översiktlig geoteknisk undersökning och utredning för detaljplan, 2017-06-15

o Trafikutredning Mellbystrand, 2018-02-28

o Trafikutredning för Marias camping, 2017-09-25

o Naturvärdesinventering, 2017-12-18

o Förslag till kompensationsområden för naturvärden, 2018-03-29

o Fördjupad erosionsutredning, 2018-03-20

o PM erosion, 2019-06-12

o Solstudie, 2018-09-12

o Fördjupad artinventering och naturvärdesinventering 2019-09-26

o Förslag till kompensationsåtgärder, tillägg naturvärdesinventering 2019-09-26

o Flyghinderanalys 2020-02-04

PLANFÖRFARANDE 

Detaljplanen regleras genom plan- och bygglag (2010:900). Boverkets allmänna råd (2014:5) 

om planbestämmelser för detaljplan, DPB - BFS 2014:5 – 1.1.3 , har använts 

(Planbestämmelserna för detaljplan 2 juli 2017- 31 juli 2018).  

Detaljplanen handläggs enligt standardförfarande. Detaljplanen har tidigare genomgått 

samråd. Samråd pågick från den 13 december 2018 till och med den 14 februari 2019.  

Granskning pågick mellan den 23 december 2019 till och med den 7 februari 2020.  

KONTAKT 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Laholms kommun 

312 80 Laholm 

Eller maila till: 

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se 
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VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
 
 

En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom 

kommunen, till exempel för bostäder, kontor, handel och 

industri. Detaljplanen får även reglera placering, utformning, 

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

är juridiskt bindande) och en planbeskrivning som beskriver 

plankartans innehåll.  

 

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

och syftar till att pröva om ett givet förslag till markanvändning 

är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen 

vägas mot varandra. Planprocessen kan hanteras antingen med 

standardförfarande, utökat förfarande eller begränsat 

standardförfarande. Under samråd och granskning har sakägare, 

myndigheter och andra berörda möjlighet att lämna synpunkter 

på förslaget. 

 

Standardförfarande används när förslaget till detaljplan är 

förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 

granskningsyttrande, om det inte bedöms vara av betydande 

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

det inte medför betydande miljöpåverkan. 
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PLANBESKRIVNING 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

Bakgrund 

Laholms kommun tog under år 2011-2012 fram en förstudie för Mellbystrands centrum 

(Vision Mellbystrand, Fredblad Arkitekter, 2012-05-03). Syftet med förstudien var att ta fram 

en sammanhållen strategi för utvecklingen av de centrala delarna av tätorten, samt att ge en 

röd tråd för utvecklingen och gestaltningen av centrum. I visionen pekades ett område ut som 

lämpligt för ett hotell.  

 

Detta område är nu föremål för ett förslag till en detaljplan.    

Syfte  

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

rekreation. Syftet är även att skapa skyfallshanteringsytor.     

Huvuddrag 

Detaljplanen innebär att ett hotell kan etableras inom delar av fastigheten Åmot 1:97. 

Hotellbyggnaden placeras parallellt med Norra Strandvägen med hotellparkering mot 

Birgittavägen i öster. Den sammanlagda byggnadsarean är ca 2500 kvm, höjden regleras till 

högst 25,5 meter mot väster och högst 14,0 meter mot öster. Birger Pers väg och 

Birgittavägen planläggs som allmän plats, gata. Norra Strandvägen kommer att försvinna och 

planläggs som kvartersmark för hotell, en ny vändplats föreslås där Birger Pers väg slutar. 

Strandområdet planläggs som naturområde, dess östra delar säkerställs som ett område som 

ska omhänderta skyfall och kunna översvämmas samt tillgodogöra för gång- och cykelväg 

framför hotelletableringen. För att säkerställa bl.a. räddningstjänstens åtkomst av stranden 

planläggs en räddningsväg i förlängningen av Birger Pers väg. Längst i norr föreslås en gata 

med gång- och cykelväg.  

 

PLANDATA 

Lägesbestämning  

Planområdet är beläget i den nordvästra 

utkanten av Mellbystrands tätort och 

avgränsas i öster av Birgittavägen, i 

söder av Birger Pers väg och i väster av 

havet. Norr om planområdet ligger 

befintliga fritidshus/bostäder.  

 

 

 

 

Översiktskarta som 
visar planområdets 
lokalisering (blått)  
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Areal 

Området omfattar cirka 2,8 hektar mark.  

 

Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar del av fastigheten Åmot 1:97, del av Åmot 2:4 (strandområde, Norra 

Strandvägen och Birgittavägen) och Åmot S:9 (Birger Pers väg), även Åmot 1:17 och Åmot 

1:189 ligger inom planområdet. Åmot 1:97 är i kommunal ägo, resterande fastigheter är 

privatägda.  

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Kommunens mål och vision 

I Laholm vill vi bli fler för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en 

hållbar utveckling. 

 

Planförslaget innebär tillskapandet av ett hotell vilket anses gynna turismen och näringslivet i 

Mellbystrand. Det främjar ekonomisk tillväxt och skapar effektiv konkurrens i samhället. 

Orten stärker sin möjlighet att vara ett attraktivt besöksmål och bedöms gynna orten som 

helhet då det ger möjlighet till fler arbetstillfällen och synergieffekter för redan befintliga 

aktörer i närområdet. Utvecklingen av planområdet stärker centrumkänslan och främjar 

således en ändamålsenlig centrumstruktur med närhet till kollektiva kommunikationer.  

Detaljplanen bedöms kunna leda till stärkt tillväxt i Mellbystrand som ort och i Laholms 

kommun som helhet. Detaljplanen bedöms såldes medverka till att uppfylla kommunens mål 

och vision. 

Översiktliga planer 

Planområdet finns utpekat i kommunens översiktsplan (Framtidsplan 2030, KF 2014-01-28) 

som förädlingsområde Me4, med syfte att utveckla centrum och stärka småföretagandet. I 

tätortsredovisningen för Mellbystrand finns ett antal utvecklingsmål specificerade för orten, 

ett av dem är att; Närheten till havet och attraherar turister. Strävan ska vara att kunna 

utveckla befintliga besöks- och upplevelsenäringar. Ytterligare ett mål är; De gröna värdena 

är viktiga för Mellbystrands karaktär. Sammanhängande grönstråk tillför värdefulla 

rekreationsvärden och bör skyddas från exploatering.  

 

I översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning står även att Framtidsplanen förespråkar att 

varje ort får utveckla sin unika identitet. Vidare att det bör finnas en balans mellan 

anpassningen till den lokala byggnadstraditionen och nyskapande arkitektur (Framtidsplan 

2030, del 4, s.18).  

 

Detaljplanen tillåter nyskapande arkitektur för att låta Mellbystrands identitet utvecklas, 

samtidigt som planbestämmelser reglerar att materialval och färg ska utgå från Mellbystrands 

traditionella miljöer. Planförslaget bedöms också överensstämma med målet att utveckla orten 

på en yta som inte är en del av det sammanhängande grönstråket, samt förädla den befintliga 

turismnäringen på orten. Detta sker inom mark som redan pekats ut som intressant att förädla 

i översiktsplanen.  

 

 



 

 7 

 
Planområdet i översiktsplanen markerat som förädlingsområde (Me4) utpekat med en röd pil.  

Detaljplaner och förordnanden  

För planområdet gäller byggnadsplan nummer 02-13 med ändringar 02-54. Byggnadsplanen 

02-13 reglerar att marken inom området är vägmark och park eller plantering. Ändring av 

byggnadsplanen 02-54 avser endast regleringar av bebyggelseområden och omfattar på så vis 

inte planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program  

Inget planprogram är upprättat i samband med den specifika detaljplanen. Den förstudie som 

är framtagen 2012-05-03 för Mellbystrands centrum, Vision Mellbystrand, vilken pekar ut 

planområdet som en lämplig lokalisering av ett hotell. Visionen utgör ett underlagsmaterial 

som anger riktlinjer för den framtida bebyggelsen som uppförs i hela centrumområdet.  

Kommunala beslut i övrigt 

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

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

syfte att möjliggöra en hotelletablering.   

Riksintressen 

Planområdet omfattas av riksintresse för naturvården och friluftslivet. Planförslagets påverkan 

på riksintressena beskrivs och bedöms nedan.  

 

Utdrag ur gällande detaljplan med bestämmelser, svart 
streckad linje visar den ungefärliga plangränsen för detta 
planförslag.  
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NN 19 – Laholmsbukten  
Planområdets västra utkanter ligger inom riksintresse för natur NN 19, Laholmsbukten. 

Kuststräckan mellan Båstad och Halmstad är en utpräglad sandvandringskust med 

sandstränder, dyner och flygsandfält. Växt, fågel- och djurlivet är mycket rikt i området. 

Laholmsbukten är ett av de viktigaste områdena för lax och havsöring.   

 

Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset för naturvården negativt. De delar av 

planområdet som omfattas av riksintresset är i detaljplanen utpekat som ett naturområde, med 

kommunalt huvudmannaskap. Genom att planlägga området som natur säkerställs 

allmänhetens tillgång till platsen och det begränsar ingrepp i miljön som kan försämra 

livsvillkoren för växter och djur. I gällande detaljplan är en del av dynområdet planlagt som 

vägmark. I förhållande till gällande detaljplan som anger park och vägmark med enskilt 

huvudmannaskap, innebär nu liggande förslag med naturmark en förbättring när det kommer 

till att minska ingreppen i naturmiljön.  

 

I gällande detaljplan är strandskyddet upphävt, planförslaget innebär att det generella 

strandskyddet på 100 meter på land kommer kunna återinträda och säkerställer allmänhetens 

tillgång till området samt växters- och djurs fortlevnad. Detta bedöms även gynna riksintresset 

för naturvården.  

 

Planförslagets påverkan på de befintliga naturvärdena har studerats särskilt i två art- och 

naturvärdesinventeringar. Inom planområdets nordöstra utkant finns naturvärden som behöver 

kompenseras på annan plats. Förslag på sådana områden har tagits fram. Kommunen kommer 

att arbeta vidare med naturvårdsavtal för lämpliga kompensationsområden, utpekade i förslag 

till kompensationsåtgärder, tillägg till naturvärdesinventeringen 2019-09-26 när 

exploateringen av området är aktuellt. Till naturvårdsavtalet kommer ett skötselprogram 

knytas för att säkerställa kompensation med uppföljning.   

 

FN 14 – Laholmsbukten  
Planområdet ligger även inom riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv, FN 14, 

Laholmsbukten. Relevanta värden för planområdet är kuststräckan som är lättillgänglig och 

har ett etablerat friluftsutnyttjande med stor besöksfrekvens. I beskrivningen av riksintresset 

framgår att det inte ska utgöra ett hinder för utveckling av befintliga tätorter.   

 

Planförslaget innebär att möjligheterna för turismen ökar då en hotellverksamhet kan etableras 

vilket bedöms gynna möjligheterna för det rörliga friluftslivet. Planområdet utgör en del av 

Mellbystrands tätort och har i kommunens översiktsplan Framtidsplan 2030 (KF 2014-01-28) 

pekats ut som ett förädlingsområde i Mellbystrand och är en viktig del för utvecklingen av 

orten.  

 
Detaljplanen reglerar att stora delar av planområdet planläggs som naturmark, vilket 

säkerställer allmänhetens tillgång till området. Den del av planförslaget som innebär att 

marken tas i anspråk för kvartersmark för hotell är idag redan ianspråktaget för parkering och 

gata.  

Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 

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

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

en beskrivande text och omfattas av ett tidskrav då normerna ska vara uppfyllda. Idag finns 

miljökvalitetsnormer för vatten, luft, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.  
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Planområdet berörs av miljökvalitetsnormer för grundvatten för Mellbystrand. Tidigare 

omfattades planområdet av en större sammanhängande grundvattenförekomst som omfattade 

större delen av kommunen. Denna har nu delats upp i flera vattenförekomster. På grund av 

detta har Mellbystrand ingen egen miljökvalitetsnorm i dagsläget utan den norm som får 

användas är den tidigare som tillhörde det större området. Miljökvalitetsnormerna innebär att 

grundvattnet ska uppnå god kemisk status (med undantag från utsläpp i form av nitrat) och 

god kvantitativ status till år 2021. Både den kemiska statusen (inklusive nitrat) och den 

kvantitativa statusen klassificerades 2019-05-09 just som god för Mellbystrands 

grundvattenförekomst.   

 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Laholmsbukten som omfattas av 

miljökvalitetsnormer för kustvatten. Normerna innebär att havsvattnet ska uppnå god 

ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus till år 2027. Vattnet klassificerades 2017-02-

23 ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Det som framför allt påverkar 

vattenförekomstens status är föroreningar från reningsverk, enskilda avlopp, jordbruk och 

skogsbruk.  

 

Planområdet kommer att anslutas till Ängstorps avloppsreningsverk i Laholm, som har sitt 

utsläpp i Lagan och till sist i Laholmsbukten. Reningsverkets utsläpp till recipienterna (Lagan 

och Laholmsbukten) styrs och regleras inom ramen för avloppsreningsverkets verksamhet. 

Etablering av ett hotell bedöms inte på egen hand påverka miljökvalitetsnormerna för 

Laholmsbukten negativt. Det befintliga VA-nätet i området bedöms ha kapacitet för att klara 

av den tillkommande verksamheten. Fördröjning och rening av dagvatten innan det når 

ledningsnätet och recipienten är en del i att MKN för vatten kan uppnås. Detta ska säkerställas 

i detaljplanen genom ytor för fördröjning av dagvatten, samt ytor som ej får hårdgöras som 

kan innebära infiltration. Med begreppet hårdgjord yta avses ytor som är asfalterade, 

stenlagda, belagda med packat grus eller annan beläggning som på ett likvärdigt sätt 

förhindrar infiltration av dagvatten. 

 

Laholmsbukten och grundvattenförekomsten i Mellbystrands känslighet är kopplad till den 

befintliga markanvändningen i närområdet. Båda vattenförekomsterna är nitratkänsliga på 

grund av den höga andelen jordbruksområden och andelen enskilda avlopp. Det innebär att 

spridningen av näringsämnen (kväve och fosfor) inte bör öka för att säkerställa recipienternas 

status. Den urbana markanvändningen i anslutning till Laholmsbukten har ökat riskerna för 

dagvatten med höga halter av miljögifter, såsom PAHer, metaller (koppar, zink, bly och 

kadmium) vilket gör recipienten känslig för en ökning av dessa ämnen. Då väg E6 ligger 

inom grundvattenförekomsten i Mellbystrands upptagningsområden finns även risker med den 

trafik (olyckor, vägsalt med mera) som går genom området. 

 

Känsligheten hos de båda recipienterna innebär att det är viktigt att näringsläckage inte sker 

från de växtytor som anläggs inom planområdet samt att inga enskilda avlopp får anläggas 

inom planområdet eftersom dessa ökar riskerna för ökningen av fosfor. Vid utgrävning av 

skyfallsområdet skall ingen näringsrik jord tillsättas, utan markmaterialet ska fortsatt vara 

magert. De miljögifter och metaller som finns i byggnadsmaterial (såsom koppar- eller 

zinkplåt och fasadfärger) ska undvikas för att säkerställa att halterna av metaller och 

miljögifter inte ökar. Känsligheten för föroreningar från trafik innebär att det är viktigt att 

dagvatten renas innan det når recipienten.  

 

Dagvattnets innehåll av föroreningar är beroende av markanvändning, nederbörd och årstid 

(Kunskapssammanställning dagvattenkvalitet, Svenskt Vatten Utveckling, 2018). 

Bedömningen av föroreningshalterna utgår från markanvändning och trafikbelastningen. 

Hotellbyggnaden i sig bedöms inte ge upphov till några större föroreningshalter i dagvattnet 

ifall byggnadsmaterial såsom koppartak och dylikt inte används. De föroreningar som själva 
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hotellverksamheten ger upphov till är sådana som är kopplade till den tillkommande trafiken 

samt parkeringen. Andelen trafik bedöms dock inte vara så pass omfattande att den ger 

upphov till så stora föroreningar att de avsevärt påverkar grundvattenförekomsten eller 

Laholmsbukten negativt. Hotellparkeringen bedöms dock medföra måttliga föroreningshalter 

och kräver viss rening som kan lösas med infiltration och fördröjning.  

 

 

 Laholmsbukten och Mellbystrands grundvatten.  

 

 

Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, dagvattnets 

föroreningsgrad och recipientens känslighet. Det innebär att parkeringen inom kvartersmarken 

behöver medföra viss rening av dagvattnet innan det når recipienten, detta görs genom 

infiltration och fördröjning. Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av 

föroreningarna avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten. Det är viktigt att ifall 

jordmassor ska rena dagvattnet ska de ha en sammansättning som minimerar risken för 

näringsläckage på grund av recipientens känslighet för fosfor och kväve. Ett trögt system för 

dagvattenhanteringen med flera olika infiltrationssystem med renande effekter är att föredra 

och bedöms inte påverka MKN negativt eller förhindra förbättrandet av statusen. För att säkra 

mängden dagvatten kan det även lämpligt att använda dagvattenmagasin. För att säkra att viss 

dagvattenhantering sker via infiltration används en planbestämmelse som reglerar att marken 

inom parkeringsområdet endast får hårdgöras till 90 %. Detta säkerställs med en administrativ 

bestämmelse, a3.  

 

Planområdets recipienter, Mellbystrands grundvattenförekomst och Laholmsbukten bedöms 

utifrån de förutsättningar detaljplanen ger inte riskeras att få försämrad status eller motverka 

de uppsatta miljökvalitetsnormerna på grund av planförslaget.  

Strandskydd 

Planområdet omfattas inte av strandskydd idag. Upprättandet av en ny detaljplan innebär dock 

att det generella strandskyddet (100 meter upp på land från strandkanten) inträder automatiskt 

igen. Planområdet kan även bli prövat för beslut om utökat strandskydd på maximalt 300 

meter upp på land, det är länsstyrelsen som avgör om utökat strandskydd är aktuellt för 

platsen.  
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Under förutsättning att det inte blir utökat strandskydd på 300 meter upp på land, så kommer 

endast service-området på stranden kräva strandskyddsdispens. De resterande delarna av 

planområdet som sträcker sig inom strandskyddad mark 100 meter upp på land, planläggs 

som allmän plats NATUR. Detta bedöms säkerställa att inga ingrepp sker i naturmarken som 

avsevärt försvårar livssituationen för växter- eller djur, samt att allmänheten har tillgång till 

stranden. Räddningsväg bedöms inte kräva dispens från strandskyddet eftersom bebyggelse 

inte kommer uppföras inom detta område.  

 

Område med strandskydd (100 meter upp på land) redovisas på plankartan med 

illustrationslinje och en administrativ planbestämmelse redovisar upphävandet av 

strandskyddsområdet inom service-området. Upphävandet av strandskyddet inom det 

begränsade service-området inom planområdet möjliggör fortsatt strandskyddets syfte (MB 7 

kap 13§) att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att 

bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  

 

Motivet till upphävandet av strandskyddet är att möjliggöra för service till förmån för det 

rörliga friluftslivet på stranden. Området tillgodoser service för strandens besökare och 

försvårar inte tillgången till stranden för allmänheten. Istället tillgodoses ett angeläget 

allmänintresse med tillgång till strandnära service, som funnits på platsen under sommartid 

många år. Badvakter som kommer använda service-området kommer inte kunna tillgodose 

sina behov utanför strandområdet och behöver därför en yta som har dispens från 

strandskyddet. Service-området innefattas av begränsningar i form av flyttbara konstruktioner 

för att strandskyddets intresse fortsatt ska understrykas och platsen inte tas i anspråk när 

funktionen inte är efterfrågad av allmänheten (exempelvis vintertid).  

Utredningar  

De utredningar som ligger till grund för detaljplanen är:  

 

• Miljöpolicy Laholms Kommun (antagen av Kommunfullmäktige 2019-06-28) 

• Ytavrinningsplan (DHI, 2013-11-29) 

• Dagvattenutredning delavrinningsområde inom Mellbystrand (WSP, 2014-08-29) 

• Dagvattenutredning Hotell Mellbystrand (SWECO, 2018-09-10) 

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

• Grönområdesutredning med tillhörande tillägg (antagen av kommunfullmäktige 2015-

12-15) 

• Gröna värden i Mellbystrand och SKummeslövsstrand – för folk och fä (MinaNatur, 

2014) 

• Naturvärdesinventering (NVI) Åmot 1:97 m.fl. Laholms kommun (MinaNatur, 2017-

12-18)  

• Förslag till kompensationsområden, tillägg naturvärdesinventering Åmot 1:97 

(MinaNatur, 2018-03-28) 

• Fördjupad artinventering och naturvärdesinventering (MinaNatur, 2019-09-26)  

• Förslag till kompensationsområden, tillägg till naturvärdesinventering (MinaNatur, 

2019-09-26) 

• Fördjupad erosionsutredning avseende planerat hotell i Mellbystrand (SWECO, 

2018-03-20) 

• PM Erosion. Bemötande av länsstyrelsens synpunkter avseende erosion i 

samrådsyttrande (Sweco, 2019-06-12) 

• Trafikutredning Mellbystrand (Norconsult, 2018-02-28) 

• Trafikutredning – Studie av möjliga infartsvägar till Mellbystrands camping (Tyréns 

2017-09-25) 
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• Översiktlig geoteknisk undersökning och utredning för detaljplan (SWECO Civil AB, 

2017-06-15) 

• Solstudie (Krook och Tjäder, 2019-09-12) 

• Från Vision till verklighet (Hovdala utveckling AB, 2015-03-10) 

 

Utredningarna sammanfattas löpande i efterkommande textstycken under respektive 

ämnesrubrik, exempelvis under rubrikerna; natur, klimat, dagvatten, gator och trafik med 

flera. De återfinns i sin helhet på www.laholm.se samt på Samhällsbyggnadskontoret.  

BEHOVSBEDÖMNING 

Kommunen ska genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan 

medföra betydande miljöpåverkan (Plan- och Bygglagen (2010:900) 4 kap. § 34 och 

Miljöbalken (1998:808) 6 kap. § 11). Det första steget i miljöbedömningen är att upprätta en 

behovsbedömning som är en checklista där planens miljöpåverkan undersöks och värderas.  

Här uppmärksammas såväl positiv som negativ miljöpåverkan.  

 

Om behovsbedömningen visar på att planen medför en betydande negativ miljöpåverkan, så 

ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Ställningstagande 

Detaljplanen bedöms sammantaget inte medföra betydande negativ miljöpåverkan. De 

negativa effekter som uppstår av detaljplanen har studerats särskilt i separata utredningar och 

åtgärder har hanterats i detaljplanen eller kommer att hanteras vid ett genomförande av 

planen.  

 

Alternativa lokaliseringar finns, men inte med mark i motsvarande läge intill centrum och 

service. Skulle hotellet placeras på Marias Camping skulle trafiken till hotellet påverka fler 

Mellbystrandsbor samt att campingtillfällen för grupper med en lägre ekonomiskstatus skulle 

uteslutas från Mellbystrand och placeringen skulle inte vara inom gångavstånd till centrum. 

Lokaliseringen av hotellet inom planområdet stärker Mellbystrands möjlighet att vara ett 

attraktivt besöksmål och bedöms gynna orten som helhet då det ger möjlighet till fler 

arbetstillfällen och synergieffekter för redan befintliga aktörer i närområdet. Utvecklingen av 

planområdet stärker centrumkänslan och främjar således en ändamålsenlig centrumstruktur 

med närhet till kollektiva kommunikationer.  Med andra ord, bedöms hotellet ha en god 

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

Mellbystrands centrum där det finns busshållplats och de sedan länge viktiga 

centrumfunktionerna Strandhotellet, Hallandsgården, matvarubutik med mera. Kommunen 

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

för detta område. Behovet med ett centrumnära läge som stärker hela orten i sin helhet går 

därför inte att tillgodoses på annan mark. Nollalternativet till att inte upprätta detaljplanen för 

området bedöms vara att nu gällande detaljplan fortsatt gäller, markanvändning är då 

park/plantering samt vägmark med enskilt huvudmannaskap. Alternativt kan området bli 

föremål för bostäder eller annan kvartersmark för service.  

 

Alternativet att etablera bostäder eller annan verksamhet för service inom nu aktuellt 

planområde bedöms medföra sämre förutsättningar för friluftslivets intressen och för 

turismen. Bostäder i detta läge skulle innebära att ett mycket attraktivt läge skulle privatiseras 

till förmån för en liten del människor. Tillskapandet av annan typ av service, exempelvis 

restaurang eller caféverksamhet kan medföra mervärden till turismen och friluftslivet. 

Etablering av ett hotell innebär dock att flera intressen tillgodoses, både möjligheten till att 

övernatta på platsen och få service i form av restaurang, gym, spa med mera. Det bedöms som 

http://www.laholm.se/
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mer strategiskt och långsiktigt att erbjuda en verksamhet med flera olika typer av service, än 

endast en eller ett par.  

 

Alternativet att behålla nu gällande markanvändning park/plantering är en långt mer tillåtande 

användning än vad natur innebär i detaljplanesammanhang och i fråga om bygglov. I 

praktiken kan området idag bli föremål för mindre kiosker, lekutrustning med mera. Enskilt 

huvudmannaskap innebär att kommunen är beroende av enskilda markägares goda vilja för att 

sköta och tillgodose strandområdet, en ny detaljplan innebär kommunalt huvudmannaskap. 

Den del av planförslaget som medger kvartersmark för hotell utgörs idag av mark som till 

största del är ianspråktagen för parkering och gata, dessa områden bedöms inte vara av så stor 

betydelse för allmänhet eller växter och djur att de inte kan ersättas på annan plats eller 

tillgodoses på övrig mark inom planområdet. Vägområdet i den befintliga detaljplanen 

minskas, vilket tillåter mer naturmark som skyddar dynorna.  

 

I gällande detaljplan är strandskyddet upphävt, planförslaget innebär att det generella 

strandskyddet på 100 meter på land kommer kunna återinträda och säkerställer allmänhetens 

tillgång till området och stärker möjligheten för växters- och djurs fortlevnad.  

 

Planförslaget bedöms sammantaget kunna medföra positiva konsekvenser i form av 

tillskapandet av naturmark med kommunalt huvudmannaskap. Mindre negativa konsekvenser 

bedöms uppstå då mark som idag är park/plantering tas i anspråk för kvartersmark för ett 

hotell. Detaljplanen har utformats med åtgärder för att hantera de negativa konsekvenser som 

uppstår.  

Natur- och kulturvård 

Planförslagets påverkan på de befintliga naturvärdena har studerats särskilt i två art- och 

naturvärdesinventeringar. Ställningstagandet görs att det är möjligt att ianspråkta området för 

bebyggelse under förutsättning att naturvärdena kompenseras på en annan plats. I en 

kompletterande utredning, Förslag till kompensationsområden tillägg till 

naturvärdesinventeringen, föreslås lämpliga områden för detta. Kommunen kommer arbeta 

vidare med naturvårdsavtal med berörda markägare, för lämpliga kompensationsområden när 

exploateringen av området är aktuellt.  

 

Detaljplanen reglerar att stora delar av planområdet planläggs som naturmark, vilket 

säkerställer allmänhetens tillgång till området och minskar ingrepp i naturmiljön. Kommunen 

avser att vara huvudman för området. Planförslaget innebär att kvartersmarken för ett nytt 

hotell förläggs på mark som idag utgörs av parkering samt gata, dessa områden bedöms redan 

vara ianspråktagna. 

Rekreation och friluftsliv 

Planförslaget bedöms som positivt för friluftslivets intressen då det möjliggör för ytterligare 

ett boende för turister på orten. Detaljplanen reglerar att stora delar av planområdet planläggs 

som naturmark, vilket säkerställer allmänhetens tillgång till området. Tillfartsvägen ner till 

stranden tydliggör nedgång till stranden där service till förmån för friluftslivet möjliggörs. En 

gång- och cykelväg i syd-nordlig riktning förtydligar allmänhetens tillgång till stranden och 

naturområdet. Den del av planförslaget som innebär att marken tas ianspråk för kvartersmark 

för hotell är idag redan ianspråktaget för parkering och gata.  

Hälsa och säkerhet 

Planförslagets påverkan på hälsa och säkerhet bedöms i huvudsak bestå av konsekvenser från 

tillkommande trafik till hotellanläggningen. En översiktlig bullerberäkning har tagits fram för 

befintliga bostäder längs med Birger Pers väg och Kustvägen. Denna visar att trafikflödet på 
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gatorna inte riskerar att överskrida gällande riktvärden för buller, under förutsättning att 

uteplats inte anordnas ut mot gatan.  

Planförslaget innebär, tillsammans med annan trafik från exploateringsområden i Laholms 

stad och Mellbystrands tätort, att åtgärder kommer att krävas på E6:ans trafikplats (av- och 

påfarter vid väg 24). En separat trafikutredning har tagits fram som påvisar att kapaciteten i 

korsningen brister, oavsett Laholms kommun exploateringar, vid år 2024-2025. Tillsammans 

med exploateringar i området belastas korsningen ytterligare, vilket innebär att 

ombyggnationer måste göras. I utredningen presenteras olika förslag på åtgärder som kan 

upprättas.  

Mark, vatten och miljö 

Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan för mark. Påverkan på vatten, i 

form av dagvatten, har studerats i detaljplanen och åtgärder för att hantera dagvatten och 

skyfall har upprättats. Befintliga VA-ledningar bedöms ha kapacitet att koppla på en 

hotellverksamhet. Området kommer att ingå i det kommunala VA-systemet och belastar 

Ängstorps reningsverk. Höjdsättning av området ska ske så att ytvatten från planområdet inte 

riskerar att påverka kringliggande fastigheter. För att motverka skador vid översvämning 

reglerar detaljplanen en lägsta nivå på färdigt golv till minst +4,5 meter (RH2000).  

Startbesked får inte ges förrän det framgår att byggnadens grundkonstruktion, under nivån för 

färdigt golv utförs vattentålig för att bebyggelsen ska skyddas mot det ytliga 

grundvattennivåerna.  

Planförslaget innebär att hotellbyggnaden placeras på en så kallad lucktomt (en obebyggd 

tomt) i en övrigt bebyggd miljö, tätort. Den föreslagna byggnaden kommer att skilja sig från 

övrig bebyggelse avsevärt och stor påverkan bedöms uppstå på stadsbilden. För att bryta ner 

den stora byggnadsvolym som hotellet innebär har plankartan reglerats med två olika 

nockhöjder, en högre i väster mot havet där landskapet är kuperat och en lägre i öster mot 

befintliga. Den översta våningen ska utföras indragen för att bebyggelsen ska uppfattas som 

lägre. På plankartan regleras att fasaden på hotellet ska utgöras av trä eller en blandning av trä 

och skiv- puts- eller betongmaterial. Utgångspunkten har varit att byggnadens material och 

kulörer ska vara jordnära och naturlika för att knyta an till den lokala färgtraditionen och 

dynlandskapet i väster.  

Måluppfyllelse 

Begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning, ingen övergödning: hotellverksamhet 

bedöms inte vara av sådan karaktär att det avsevärt bidrar till utsläpp av växthusgaser, den 

trafik som uppkommer till följd av hotellet bedöms inte vara av sådan karaktär att den har 

avsevärd negativ effekt för miljömålen.  

Hav i balans och levande kust och skärgård: Planförslaget ger möjlighet till utökad turism 

och bedöms medföra positiva konsekvenser för möjligheten att uppleva Laholmsbuktens 

natur- och kulturvärden.  

God bebyggd miljö: God bebyggd miljö är också god och hälsosam livsmiljö, vilket ökar när 

tillgängligheten för gående och cyklister ökar i området. Detaljplanen möjliggör för attraktiva 

och säkra gång och cykelstråk, både väster och norr om kvartersmarken. När biltrafiken 

stängs ner på Norra Strandvägen ökar säkerheten för strandbesökare. Valet av hotellets 

lokalisering i anslutning till centrum och därigenom närhet till kollektivtrafiken ökar 

förutsättningarna för att besöka den tilltänkta verksamheten på ett hållbart sätt. Detaljplanens 

möjlighet att uppnå miljömålet för god bebyggd bedöms även vara avgränsat till att 

planområdet ligger med goda förbindelser till järnvägstrafik. Att förtäta orten genom att 

använd befintlig infrastruktur bedöms som positivt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  
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Tillkommande hotellverksamhet bedöms stärka centrummiljön i Mellbystrand. En 

hotellverksamhet bedöms kunna bidra med ökad turism, ökat näringsliv och fler 

arbetstillfällen bedöms som positivt både för Mellbystrand som ort och för kommunen i 

helhet. 

 

Planförslaget har anpassats för att hantera den stora påverkan på stadsbilden genom att bryta 

ner hotellet byggnadsvolym med två olika nockhöjder, en högre i väster mot havet där 

landskapet är kuperat och en lägre i öster mot befintliga hus. Fasadbestämmelser har 

upprättats med utgångspunkt att byggnadens material och kulörer ska vara jordnära och 

naturlika för att knyta an till dynlandskapet i väster. Översta våningen ska införas inskjuten 

för att byggnaden inte ska uppfattas som lika hög. Byggnadens storlek bedöms vara en positiv 

hushållning av de markresurser som kommunen har förfogande över. I dagsläget är det ett 

högt bebyggelsetryck i Mellbystrand. Genom byggnation på en till största del grusyta tas inte 

större grönområden i anspråk i Mellbystrand för byggandet av ett hotell.  

 

Bortfall av utblickar för omkrinliggande fastigheter är inte relaterat till byggnadens höjd, 

eftersom tillkommande bebyggelse hade skymt utsikten även vid byggnation av 1-2 våningar. 

Valet att placera byggnaden i väster gör att färre fastigheter kommer att bli utsatta för skugga 

än om byggrätten hade möjliggjorts i öster.  

 

Planförslaget bedöms inte medföra risk för att människor ska utsättas för skadligt trafikbuller.  

 

Ett rikt växt- och djurliv: detaljplanens påverkan på det befintliga växt- och djurlivet har 

studerats särskilt i en utredning med naturvärdesinventering och med förslag till 

kompensationsområden för att ersätta de naturvärden som försvinner i och med hotellets 

etablering.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Natur 

Mark och vegetation 
Marken inom planområdet består av följande markområden sett från öster till väster, 

asfalterad gatumark för Birgittavägen, parkering som huvudsakligen är grusad med inslag av 

grönt, följt av asfalterad gatumark för Norra Strandvägen, sanddyner och sandstrand längst i 

väster. I söder löper Birger Pers väg. Den huvudsakliga vegetationen återfinns i områdets 

nordöstra utkant vid den befintliga grusparkeringen och vid sanddynernas östra gräns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönområdesutredning  
Laholms kommun har tagit fram en grönområdesutredning (antagen av kommunfullmäktige 

2015-12-15) för alla befintliga grönområden i kusten. Syftet med utredningen är att den ska 

vara ett verktyg vid bedömning av olika planfrågor och vara vägledande för beslut om att 

påbörja planläggning av grönområden vid kusten. I utredningen har de olika områdenas 

betydelse för dagvattenhantering, rekreation, naturvärden med mera klassificerats i tre olika 

klasser, klass 1 - mycket viktigt, klass 2 - viktigt och klass 3 - mindre viktigt. I ett tillägg till 

grönområdesutredningen har 24 av de samtliga 230 grönområdena bedömts som lämpliga att 

Foto 1: Vy från öster, befintlig grusparkering. Foto 2: Befintlig upptrampad stig i planområdets norra utkant. 

Foto 3 och 4: Planområdets västra utkanter, sanddyner och stranden.  
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granska ytterligare. Dessa områden har pekats ut 

som möjliga för bebyggelse som är av 

samhällsviktig betydelse och/eller komplement 

till befintlig bostadsbebyggelse.  

 

Den nordöstra delen av detaljplaneområdet finns 

utpekad i grönområdesutredningen (område nr 

21) och har i den totala bedömningen klass 1. 

Området bedöms som mycket viktigt för dess 

naturvärden och dess funktion som 

rekreationsområde. Område 21 har pekats ut i 

tillägget till grönområdesutredningen, där anges 

att delar av området kan bebyggas, om åtgärder 

vidtas. Av tillägget framgår att natur- och 

rekreationsvärdena är koncentrerade till 

fastighetens norra och nordöstra delar, ny 

byggnation och övriga åtgärder bör därför förläggas till andra platser än just dessa. En 

specifik naturvärdesinventering bör göras, innehållande kompensationsåtgärder. 

Dagvattenproblematiken måste särskilt utredas och lösas vid en framtida bebyggelse. Då 

området ligger så pass nära havet är det särskilt viktigt att reningen av vattnet utreds med 

tanke på närhet till gator och parkering, kontra vattendirektivet. Dessa utredningar har 

genomförts och åtgärder har genomförts, på så sätt har hänsyn tagits till platsens 

förutsättningar och behov för att kunna möjliggöra etablering.  

 

Fördjupad naturvärdesinventering  
En fördjupad naturvärdesinventering har tagits fram inför detaljplaneläggningen av området 

Naturvärdesinventering (NVI) Åmot 1:97 m.fl. Laholms kommun, (MiNA Natur 2017-12-18), 

tillsammans med en fördjupad artinventering och naturvärdesinventering (MinaNatur, 2019-

09-26) inför granskningen. Artförteckning från den fördjupade naturvärdesinventeringen 2019 

finns att tillgå på samhällsbyggnadskontoret.  

 

Syftet med naturvärdesinventeringen var att identifiera och avgränsa de geografiska områden i 

landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och 

naturvärdesbedöma dessa. Naturvärdesinventeringarna följer standarden, SS199000:2014. 

Fältinventering har utförts under september-november 2017 samt april-september 2019. 

Framför allt har insekter, fåglar, kärlväxter och svampar eftersökts.  

 

I naturvärdesinventeringen har 

två typer av naturvärden 

identifierats, naturvärdesområde 

1 (Nvo 1) som klassats till 

naturvärdesklass 2 – högt 

naturvärde och 

naturvärdesområde 2 (Nvo 2) 

som klassats till naturvärdesklass 

3 – påtagligt naturvärde. Nedan 

följer en beskrivning av dessa två 

områden.  

 

 

 

 

 

Bild som visar de två identifierade naturvärdesområdena inom 
planområdet och dess naturvärdesklass.   

Utdrag ur Grönområdesutredningen 
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Nvo 1 

Nvo 1 är en del av den långsträckta heden mellan Hökafältet och Skummeslövsstrand. Det 

består av ett område längst i väster som utgörs av en typisk vit dyn 2120 med dyngräs som 

strandråg och sandrör. De östra delarna av området är mer präglade av den örtrikare växtlighet 

som kännetecknar den grå dynen 2130 med ett stort inslag av blommande örter som monke, 

flockfibbla och femfingerört. Området klassas som naturvärdeklass 2, högt naturvärde, med 

kriterier som ett påtagligt artvärde (enstaka rödlistade arter förekommer som sandrottryffel, 

ängspiplärka och hedpärlemorfjäril). Ytan bedöms även ha ett påtagligt biotopvärde (flera 

biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande, artrika ört- 

och gräsrika fältskikt som är störningsgynnade). Enligt principerna för 

naturvärdesbedömningar får området klass 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planförslagets påverkan på Nvo 1  

Planförslaget innebär att delar av naturområdet kommer fungera som översvämningsyta vid 

skyfall. Ytan består av en sänka, som kan liknas vid en sandblotta. Om sänkan utformas så att 

inget främmande material tillsätts kan ytan bli koloniserad av fröplantor och kan bli en möjlig 

boendemiljö för markboende insekter.  

 

Exploateringen av planområdet innebär ett ökat besökstryck, men bedömningen är att 

merparten av gäster och besökare använder tillfartsvägen ner till stranden. Det kan dock inte 

uteslutas att det blir ett ökat strövande i dynområdet. Under förutsättning att det sker som ett 

normalt vandrande bedöms det inte har någon större negativ påverkan.  

 

Längs med tillfartsvägen ner till stranden planeras pumphus och transformatorstation vilken 

hamnar inom Nvo 1-området, placeringen bedöms innebära ett mindre intrång på dynorna.  

 

Hela naturområdet planläggs med kommunalt huvudmannaskap, vilket innebär att framtida 

skötsel säkerställs. 

 

Nvo 2 

I den nordöstra delen av planområdet finns en fin sandhed mest påminnande om naturtypen 

”grå dyn 2130”. Arter som borsttåtel, monke, gråfibbla finns väl företrädda och även de 

typiska svamparter som hedfingersvamp och fjällig jordtunga. Inga rödlistade arter har hittats 

i området under hösten 2017. Under inventeringen 2019 har rödlistade arter hittats, 

förekomsterna bedöms dock sakna betydelse (enligt utredande biolog) då de arter som 

förekommer inom området rör sig över stora områden och det aktuella området är litet. 

Foton från fältinventeringen som utförts i 
den naturvärdesinventeringen 2017.   
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Hänger inte samman med övergripande naturstråk i kusten och inte heller utgör någon viktig 

häckningsmiljö. Ytan används framför allt för födosök.  

 

Området klassas som naturvärdeklass 3, påtagligt naturvärde, på grund av ett visst artvärde. 

Ytan bedöms även ha ett påtagligt biotopvärde med biotopkvaliteter som förekomst av Natura 

2000–naturtyp, viktiga element som sandblottor och stor solexponering.  

 

 

Planförslagets påverkan på Nvo 2 

Planförslaget innebär att denna markyta, i sin nuvarande form, försvinner helt, eller att den 

kommer att beskuggas av den tillkommande hotellbyggnaden. Skuggeffekterna innebär 

konsekvenser för den befintliga naturmiljön och kommer att försämra livsmiljön för djur, 

växter och svampar. Oavsett om planförslaget innebär att naturmark skulle sparas i det 

nordöstra hörnet av planområdet så skulle detta troligtvis innebära att naturtyperna inte skulle 

trivas på platsen. Därmed innebär planförslaget att området kommer att tas i anspråk för gång- 

och cykelväg samt kvartersmark och att naturvärdena måste kompenseras på annan plats.  

 

Naturmarken inom Nvo 2 som planeras bebyggas är idag mycket liten, drygt 0,3 ha och är 

omringad av bebyggelse och vägar. Den hänger inte samman med Mellbystrands 

övergripande nätverk av strand- och hedområden vilket redan idag gör naturområdet mindre 

attraktivt för djur som rör sig över större områden (vilka är de som lokaliserats på platsen). 

Förlusten av naturområdet i ett övergripande perspektiv kan därför ses som rimligt i hänsyn 

till den samhällsnytta som etableringen av ett nytt hotell uppnår. 

 

Förslag till kompensationsområden  
För att hantera planförslagets bedömda påverkan på naturvärdena inom planområdet så har en 

utredning som beskriver lämpliga kompensationsområden tagits fram (Förslag till 

kompensationsområden, tillägg till naturvärdesinventering för Åmot 1:97, MiNA Natur, 

2018-03-29) av dessa lämpliga kompensationsområden har 3 pekats ut och beskrivs i förlag 

till kompensationsåtgärder, tillägg till naturvärdesinventering från 2019.   

 

Urvalet av kompensationsområdena baseras på de grönområden som sedan tidigare har 

klassificerats i kommunens framtagna grönområdesutredning och som inte finns med i 

tillägget till grönområdesutredning (som pekar ut möjliga grönområden som kan omvandlas 

till bebyggelsebar mark). Utgångspunkten har varit att hitta delytor som kan svara positivt på 

de åtgärder som vidtas för biologisk mångfald. Ytorna ska även kunna fortsätta att utvecklas 

som ersättningsmarker i ett längre tidsperspektiv och ska kunna tjäna som översvämningsytor 

vid extrema regn.  

 

Foton från fältinventeringen som utförts i 
den fördjupade naturvärdesinventeringen.   
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De föreslagna ytorna ligger nära eller hänger samman med den yttre kustheden som har 

naturvärdesklass 1. Spridningen från strandheden till mer nyligen restaurerade marker 

underlättas då ytorna hänger samman. Vidare finns det på de utvalda ytorna i någon del, 

värdefulla strukturer/funktioner som är anledningen till att restaureringsåtgärderna föreslås. 

Kompensationsytorna har också ett sammanhang med andra grönområden som i framtiden 

kan bli viktiga delar av en grön infrastruktur inom Mellbystrand och Skummeslövsstrand.   

 

Totalt pekades sex områden ut i det första förslaget för kompensationsåtgärder (2018). I den 

fördjupande utredningen (2019) har 3 områden pekats ut, med två alternativ för 

kompensationsinsatser, område 107 + 224 eller område 110 + 224. Båda alternativen anses 

likvärdiga.  

 

Av utredningen framgår att den biologiska mångfalden kan restaureras och förstärkas med 

olika typer av åtgärder, dessa beskrivs övergripande per alternativ och innefattar bland annat 

moment så som bortgrävning av vresros, skapande av mindre sandblottor och röjning av 

vedväxter. De tilltänka åtgärderna har en kort leveranstid på ca 1-3 år och innebär inga 

nettoförluster av biologisk mångfald.  

 

Kommunen har för avsikt att kompensera för de naturvärden som riskerar att försvinna helt 

eller minska till följd av planförslaget. Detta kommer att säkerställas genom markinköp eller 

upprättandet av avtal med berörda fastighetsägare inför byggnation av planområdet.  

 

 
Utvalda kompensationsområden, 110,107 och 224.   

 

Service för friluftslivets intresse 
Ett område för service för friluftslivets intresse föreslås inom området för naturmark på 

stranden. Syftet med detta område är att möjliggöra för tillfälliga byggnader under sommaren 

för badvärdar, kiosker, uthyrning för vattensporter med mera. Att ha ett utpekat område i 

detaljplanen för dessa ändamål innebär en mer effektiv bygglovsprocess och ett tydligt 

ställningstagande till vilka områden på stranden som bedöms som lämpliga för denna typ av 

verksamhet. Då nedfarten till stranden vid Birger Pers väg utgör en av huvudnedfarterna till 

stranden så bedöms det som av stor vikt att säkerställa denna typ av serviceområde i detta 

läge. Området kommer troligtvis att bli än mer attraktivt och besöksintensivt i samband med 

en hotelletablering. Område för service av denna typ bedöms som mycket positivt för 

riksintresset för friluftslivet. Genom att markera ut en tydlig gångväg ner till stranden 

förhindrar man att människor kommer gena över dynorna, vilket annars kan vara negativt för 

djurlivet och leda till ökad erosion i området.  
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Geotekniska förhållanden 

En översiktlig geoteknisk undersökning har tagits fram inför detaljplaneläggning av området 

(Översiktlig genteknisk undersökning och utredning för detaljplan, SWECO, 2017-06-16).  

Enligt utförd undersökning består jordlagren av sandig mulljord och mullhaltig sand som 

underlagras av sand. Under sanden följer lager av lera. Marknivån inom området ligger runt 

+4,0 meter. Grundvattenytan ligger ytligt i området, ca 1,5 m under markytan.  

 

Av undersökningen framgår att området generellt bedöms ha goda förutsättningar för en 

byggnad i upp till 6 våningar. Grundläggning bedöms kunna utföras utan någon form av 

grundförstärkning på konventionellt sätt med platta på mark eller grundsulor. Kompletterande 

geotekniska undersökningar kan komma att krävas i samband med projektering av området 

bl.a. för att korrekt kunna dimensionera grundläggning av byggnader. 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom eller i anslutning till planområdet. Skulle 

fornlämningar påträffas ska eventuella markarbeten så som schaktning med mera omedelbart 

avbrytas och länsstyrelsen ska kontaktas. 

Förorenad mark 

Enligt kommunens kartdatabas finns det inga kända områden med förorenad mark inom eller i 

anslutning till planområdet. Området är idag obebyggt och det är inte känt att det sedan 

tidigare har förekommit något användningsområde som skulle gett upphov till 

markföroreningar. I de jordprover som analyserats ur geoteknisk synpunkt har inga 

indikationer på miljöföroreningar påträffats (så som till exempel avvikande färg eller doft) 

dock har inga prover skickats för miljöanalys.  

Klimat 

 
Klimatanpassningsplan 
Planområdet ligger i direkt anslutning till havet och ligger inom riskområde för översvämning 

vid en stigande havsnivå. Kommunen har tagit fram en klimatanpassningsplan (antagen av 

kommunfullmäktige 2015-02-24) med syfte att undersöka hur Laholms kustområde kommer 

att påverkas av klimatförändringar och ta fram åtgärder för att hantera konsekvenser till följd 

av klimatförändringar.  

 

Av klimatanpassningsplanen framgår att under 2012 tog länsstyrelsen i Halland tillsammans 

med länets kommuner fram utredningen Klimatanalys för stigande hav och åmynningar i 

Hallands län. Slutsatserna av rapporten visar att redan idag är extremnivåerna i havet ca +2,5 

meter högre än normalvattenstånd. Med en pålagd klimateffekt (ytterligare en 1 meter enligt 

bedömningar från SMHI (Sveriges metrologiska och hydrologiska institut)) som utgår ifrån 

senaste rapporten från IPCC (Intergovernmental Panel on Climat Change) medför det 

havsnivåer som är ca +3,5 meter högre år 2100. Efter år 2100 väntas havet höjas ytterligare 

och därför har ett scenario för en havsnivåhöjning på +4,5 m tagits fram i 

klimatanpassningsplanen.  

 

I kommunens klimatanpassningsplan har översvämningsriskerna till följd av den höjda 

havsvattennivån simulerats tillsammans med höjddata för kustområdet och resultatet visar på 

översvämningskänsliga områden.  

 

Följande bilder visar på markområden inom aktuellt planområde, som ligger inom riskområde 

för havsnivåhöjning. De utgår från marknivåer som understiger +3,5 meter och +4,5 meter. I 

Mellbystrand finns idag dock höga sanddyner som skyddar markområden längre öster ut från 
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havsvattennivåhöjning. I samband med klimatförändringar finns dock erosionsproblem (läs 

vidare under stycket erosion på sida 19) som innebär att vi inte alltid kan räkna med att 

sanddynerna kan skydda bebyggelsen från havsvattnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att motverka negativa konsekvenser till följd av en stigande havsnivå har 

klimatanpassningsplanen tagit fram riktlinjer för all tillkommande bebyggelse i kusten.  

Det anges bland annat att lägsta tillåten nivå på färdigt golv i all tillkommande bebyggelse är 

+4,5 meter över havet. Det anges även att dagvatten ska fördröjas inom fastigheten innan det 

kopplas till ledningsnätet. Marken inom området måste ha en genomtänkt höjdsättning som är 

anpassad till befintlig bebyggelse så att denna inte riskerar att översvämmas. 

 

Erosion 
Laholms kommun har som ett tillägg till klimatanpassningsplanen även tagit fram en rapport 

som undersöker stranderosion i kusten (Laholms stranderosion, SWECO, 2017-10-13). Av 

rapporten framgår att erosion är en geologisk process som uppstår när ett strandavsnitt har en 

negativ sedimentbalans, det vill säga då mer sand lämnar det aktuella strandavsnittet än vad 

som tillkommer. Erosion kan uppstå av olika anledningar, bland annat till följd av 

förändringar i ström- och vågklimat, stormar och stigande havsnivå.  

 

Hotellbyggnadens livslängd bedöms ligga mellan 50 och 100 år framåt tiden. Det innebär att 

det är viktigt att se till beräkningsdata för år 2100. För Laholms kust bedöms den stigande 

havsnivån innebära stor risk för erosion som leder till att sanddynerna flyttar sig längre öster 

Blåmarkerat område visar marknivåer som ligger +3,5 meter eller lägre.  

 

Blåmarkerat område visar marknivåer som ligger +4,5 meter eller lägre.  
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ut. I erosionsrapporten presenteras forskning som visar på att stranden och sanddynerna flyttar 

sig 100 meter inåt land (öster ut) för varje meter som medelhavsnivån ökar, detta kallas för 

Bruuns lag.  

 

Bilden nedan visar på en höjd medelhavsnivå med 1 meter och i samband med detta det nya 

läget för dynfronten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att bevara strandlinjens nuvarande läge, om havet stiger med +1 meter, skulle det krävas 

åtgärder i form av exempelvis strandfodring. Åtgärder kommer att krävas oavsett om hotellet 

byggs eller inte. I Laholms kommun finns sammanhållen bebyggelse och infrastruktur längs 

med hela kuststräckan på 1,2 km, all denna bebyggelse kommer att behöva skyddas när 

havsvattennivån stiger och dynfronten ändras.  

 

SGU har tagit fram en översikt för erosion längs Sveriges kuststräckor. Den pekar ut kusten i 

Mellbystrand som en strand med förutsättningar för erosion. Men, det finns inga tecken som 

pekar på betydande erosionsrisk.  

 

Fördjupad erosionsutredning  
I samband med detaljplanen har en 

fördjupad erosionsutredning (Fördjupad 

erosionsutredning avseende planerat 

hotell i Mellbystrand, SWECO, 2018-03-

20) och inför granskning ett 

kompletterande erosions-PM 

(Bemötande av länsstyrelsens synpunkter 

avseende erosion i samrådsyttrande, 

SWECO, 2019-02-18) tagits fram som 

visar på planförslagets påverkan på 

stranderosion. De återfinns i sin helhet 

på kommunens hemsida och 

sammanfattas nedan.  

 

Områdesbeskrivning 

Dynsystemet i området är väl utvecklat 

med en bredd av cirka 140 meter, även 

om det utsatts för ökad erosion under 

Blåmarkerat område visar medelvattenstånd +1 meter över dagens nivå och röd linje visar dynfrontens reträtt 100 
meter öster ut år 2100 enligt Bruuns lag.  

Översikt av Sveriges stranderosion, SGU 2017 
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senare år. Bakom dynsystemet ligger sammanhållen bostadsbebyggelse. Norr om det tilltänkta 

läget för hotellet är bebyggelsen (utöver dynstugorna) belägen öster om Norra Strandvägen, 

medan bebyggelsen söder om det tilltänkta läget för hotellet är belägen även väster om Norra 

Strand-vägen. Dynlandskapets utbredning är mindre söder om det aktuella 

detaljplaneområdet, vilket bedöms bero på att den bebyggelse som finns här har begränsat 

dynlandskapet från att utvecklas lika naturligt som norr om detaljplaneområdet (så kallad 

kustzons-inklämning, coastal squeeze).  

 

Se skillnaderna på bebyggelsens utbredning mot havet på flygfotot nedan.  

De lokala skillnaderna, med hotellets tilltänkta läge i gulorange. Bild från SWECO (flygfotografi från Eniro.se) 

 

Besökare 

Etablering av ett hotell innebär att fler människor rör sig i området och besöker strand- och 

dynområdet. Fler människor som rör sig framförallt i dynlandskapet medför en större 

belastning med ökad erosionsrisk som följd. Det är inte lämpligt att leda ut gång- och 

cykeltrafik i dynsystemet och därför viktigt att informera besökare om de konsekvenser som 

följer av rörelse och aktiviteter i dynlandskapet. Vägen ner till stranden som pekas ut i 

detaljplanen och används som passage ner idag ska fortsatt användas som primär väg ner till 

stranden för att människor inte ska välja att gå genom dynlandskapet, utan använda en 

befintlig passage ner till stranden. Syftet med att undvika att människor rör sig i 

dynlandskapet är dels att minska den direkta mekaniska påverkan som människor orsakar och 

dels att undvika att vegetationen och den biologiska mångfalden i dynlandskapet skadas, 

vilket i sin tur leder till ökad vinderosion. 

 

Dessa negativa effekter kan åtgärdas genom att peka ut en specifik väg ner till stranden, 

tydligt informera besökare om denna väg ner samt upplysa om de konsekvenser som följer av 

rörelse och aktiviteter i dynlandskapet. Genom att leda besökare till den befintliga nedgången 

kan belastningen på dynsystemet eventuellt minskas, trots att fler människor kommer att röra 

sig i området totalt sett.  

 

Lokala vindmönster  

Det planerade hotellets huvudbyggnad bedöms inte leda till ökad erosion som en följd av 

påverkan på lokala vindmönster, då avståndet till dynlandskapet är relativt stort. Dock kan 

sandtransport utgöra ett problem för hotellet, som riskerar att fungera som ett sandfång för 
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vinddriven sandtransport från strand- och dynsystemet. Sådan sandtransport kan medföra ett 

stort underhållsbehov för att hålla hotellet och dess kringytor fria från sand.  

 

Rekommendationer och bedömningar 

I den fördjupade erosionsrapporten beskrivs rekommendationer för hur man kan anpassa 

planförslaget så att det inte riskerar att medföra ökad erosion i området. SWECO gör 

bedömningen att det generellt sett är positivt att det planerade hotellet anläggs i området, då 

detta gynnar den strandrelaterade turismen. Intäkter från turistverksamhet förutspås bli en av 

de huvudsakliga intäkterna som kan vägas mot de kostnader som strandförvaltning i ett 

klimatperspektiv kommer att medföra.  

 

I direkt anslutning till planområdet (norr och söder om) finns sammanhängande 

bostadsbebyggelse och det bedöms som rimligt att anta att det kommer att finnas en vilja att 

skydda denna bebyggelse, samt den infrastruktur som är kopplad till bebyggelsen (vägar, 

ledningsnät etc.). Idag utgör strand- och dynsystemet det huvudsakliga skyddet mot erosion 

och översvämning/våguppspolning för den befintliga bostadsbebyggelsen. Det är önskvärt att 

det skydd som strand och dynlandskap utgör bevaras i ett klimatperspektiv. Den metodik som 

bedöms kunna säkra dessa värden på sikt är strandfodring.   

 

Sweco bedömer att ledningar (och flytten av dessa) eller översvämningsytor invid den 

befintliga Norra Strandvägen inte riskerar att öka risken för erosion, då detta område inte är 

utsatt för erosion i nuläget. Sanden i detta område skulle vid grävning omlagras och luckras 

upp, vilket generellt sett är negativt i erosionsutsatta områden, men området förväntas inte 

utsättas för erosion under lång tid framöver, vilket innebär att sanden åter kommer att hinna 

stabiliseras. 

 

Det avråds från att anlägga hårda skydd i det aktuella området, då sådana skydd riskerar att 

påverka områdets karaktär negativt och förvärra erosionen inom det aktuella planområdet och 

i anslutning till området.   

 

I förslaget till detaljplan anges att lägsta nivå på färdigt golv ska regleras till minst +4,5 meter 

RH2000. Detta bedöms som en relativt säker nivå, förutsatt att strand- och dynsystemet finns 

kvar som skydd mot havet. Om dynsystemet skulle försvinna och vågor tillåtas slå in direkt 

mot hotellet, bedöms våguppspolning kunna ske till nivåer överstigande nivån på +4,5 meter. 

För att ytterligare öka hotellets motståndskraft skulle hotellets markplan kunna anläggas som 

översvämningståligt.  

 

Hotellets huvudbyggnad och dess kringbyggnader bör inte anläggas väster om Norra 

Strandvägen. Generellt sett minskar risken för erosion såväl som för översvämning desto 

längre österut hotellet placeras. Även risken för kustzonsinklämning (se ovan under 

områdesbeskrivning) minskar genom att tillskapa yta mellan hotellet och dynlandskapet. Vid 

placering bör beaktas att dynsystemet är dynamiskt. Att tillskapa plats där dynsystemet kan 

tillåtas röra sig utan negativa konsekvenser för hotellet innebär ett mer hållbart byggande.  

 

Ökad nederbörd 
En ytavrinningsplan har tagits fram för Skummeslövsstrand och Mellbystrand 

(Ytavrinningsplan – och översiktlig riskvärdering i samband med kraftig nederbörd i 

Skummeslöv och Mellbystrand, DHI, 2013-11-29). Syftet med utredningen var att identifiera 

områden med risk för översvämning vid kraftig nederbörd inom befintlig bebyggelse och 

grönområden i tätorterna längs med Laholms kust. En hydrologisk modell har använts för att 

simulera översvämningsområden. Modellen har belastats med dimensionerande regn enligt 

Svenskt vattens publikation P104 för olika hydrologiska modeller enligt två scenarier: 
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1. 100 års- regn under sommaren, ett konvektivt regn (30 min varaktighet) med torra 

markförhållanden vid regnets start 

2. 20-års regn under hösten, ett mera varaktigt ihållande regn (varaktighet ca 4 timmar) 

där regnandet pågått under en längre tid innan, marken antas vara vattenmättad vid 

regnets start och inget vatten kan infiltrera 

 

Den totala regnvolymen i båda beräkningsfallen är densamma. 

 

I utredningen kan man utläsa att det aktuella planområdet idag är ett grönområde men att det 

delvis är utpekat som ett exploateringsområde. Planområdets översvämningskänsliga områden 

återfinns huvudsakligen längs med Norra Strandvägen. I den sammanställda klassificeringen 

av grönområdets betydelse för översvämning har den östra delen av planområdet (öster om 

Norra Strandvägen) klassificerats som viktigt och det västra delområdet (väster om Norra 

Strandvägen, som inte bebyggs) klassificerats som mycket viktigt för 

översvämningssituationen. Bilderna nedan visar på de områden inom planområdet där vatten 

ansamlas vid kraftig nederbörd enligt de två nämnda scenarierna ovan.  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anpassning av planförslaget ur ett klimatperspektiv  
Planförslaget har utformats för att hantera kommande klimatförändringar utifrån de riktlinjer 

som anges i kommunens klimatanpassningsplan. På plankartan regleras lägsta tillåten nivå på 

färdig golvhöjd till minst +4,5 meter. Detaljplanen reglerar även att vid utförande av källare 

ska denna utformas så att grundvatten inte skadar dess konstruktion.  

 

Bild som visar maxdjup som anges i meter i samband med skyfall vid ett 100- års regn under torra 
initialförhållanden. 

Bild som visar maxdjup som anges i meter i samband med skyfall vid ett 20 års- regn under 
vattenmättade initialförhållanden.  
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I den upprättade dagvattenutredningen (Dagvattenutredning Hotell i Mellbystrand, SWECO, 

2018-09-10) beskrivs planområdets betydelse som skyfallsstråk ytterligare och ett förslag för 

att hantera skyfall inom planområdet föreslås. För att motverka negativa konsekvenser till 

följd av kraftig nederbörd har en översvämningsyta placerats i naturmarken direkt väster om 

hotellbyggnaden. Detta innebär att en lågpunkt ska tillskapas i terrängen som tillfällig kan stå 

under vatten vid skyfall/kraftig nederbörd. Området har förlagts på allmän plats, naturmark, 

för att underlätta skötsel och underhåll samt för att säkerställa områdets funktion som 

översvämningsyta vid normal nederbörd motsvarande ett 20-års regn och vid skyfall 

motsvarande 100-års regn.  

 

Byggrätten för hotellet har till placerats med Norra Strandvägen som gräns i väster, på den 

mark som idag är ianspråktagen för grusparkering. Byggrätten för hotellet ligger i samma läge 

som övrig befintlig bebyggelse längs med kustlinjen. Ytorna för kvartersmark för hotellet har 

minimerats, övrig mark har utformats som gatumark eller naturmark. Inom gatumark har 

kommunen möjlighet att hantera en avvattning som kan motverka översvämning. Den 

naturmark som avsetts inom planområdet bedöms inte som översvämningskänslig och utgör 

ett möjligt område för infiltration av nederbörd och kan även tillfälligt översvämmas.  

 

I förhållande till när den fördjupade erosionsutredning togs fram har strandpaviljongerna 

(vilka beskrivs i erosionsutredning på sida 10) som tidigare planerades att förläggas på 

stranddynorna utgått ur planförslaget och översvämningsområdet har förflyttats för att inte 

påverka de befintliga dynorna i lika stor utsträckning.  

 

Det finns idag inga åtgärder som bedöms behöva genomföras inom den närmsta tiden för att 

förhindra erosion inom planområdet. Kommunen genomför kustflygningar för att kartera 

erosionen i kommunen. Analysen av dessa kommer utmynna i behov av skyddsåtgärder 

längre fram i tiden. De mätningar som är framtagna i dagsläget pekar på förhållandevis 

mindre förändringar av stranden på planområdet. Det bedöms som samhällsekonomiskt 

försvarbart att ta marken i anspråk för bebyggelse, istället för att låta den vara obebyggd, 

eftersom det innebär att marken i en redan utbyggd tätort, utnyttjas effektivt på ett sätt som 

kan generera andra värden i form av arbetstillfällen, främja turism, friluftsliv, 

näringslivsutveckling med mera. 

 

Kommunala VA-ledningar kommer att förläggas direkt väster om dess nuvarande lokalisering 

i Norra Strandvägen. Det innebär att marken tillfälligt kommer att grävas ur när ledningar dras 

fram. De planerade ledningarna ligger dock på sådant djup att bedömningen görs att det inte 

riskerar att medföra erosionsproblematik när marken har iordningställts. Ledningsdragningen 

som föreslås planeras dessutom till den östra delen av dynerna som är en mindre rörlig 

formation.  
 

En nedfart till stranden föreslås i detaljplanen (vilken är befintlig) vilken kommer att vara 

anlagd så att service- och räddningsfordon kan trafikera den. På plankartan finns 

bestämmelser som innebär att markbeläggning på vägen ner till stranden ska vara infiltrerbar. 

Detta bedöms kunna motverka att marken beläggs med markmaterial som ökar erosion samt 

påverkar den biologiska mångfalden negativt. Är beläggningen infiltrerbar och inte för hårt 

packad kan insikter använda vägen som bo. Detta kommer att vara en av huvudnedfarterna till 

stranden och utgör en viktig funktion ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionsnedsatta och 

andra med förhindrad rörlighet eller extra utrustning (barnvagn, rollator etc.). Genom den 

utpekade nedfarten gör kommunen bedömningen att man kan kanalisera besökarna ned på 

stranden och på så vis förhindra den spontana vandringen i dynerna. Kommunen avser också 

att arbeta aktivt med information kring vikten av att vara restriktiv när det kommer till 

aktivitet i sanddynerna.  
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Utöver anpassningarna i detaljplanen för att marken ska vara lämplig för ett hotell finns det ett 

projekt för att studera förändringen av kustens utbredning, ett kustövervakningsprojekt i 

Laholms kommun. Regional kustsamverkan i Skåne och Halland, förordar kustfotografering 

som en typ av metod för att följa upp stranderosion, flygfoton som tas där en höjdmodell tas 

fram. (Metoder för övervakning av sandstränder, 2019). I Laholms kommun genomförs 

flygningar under april/maj varje år innan lövsprickningen för att ta fram ett punktmoln och 

höjdmodeller för att kunna analysera stranden. Analysen kan sedan utmynna i behovet av 

storskaliga eller småskaliga skyddsåtgärder. Om man med säkerhet ska kunna göra en 

kvalificerad bedömning om en strand är utsatt för erosion eller inte måste det finnas någon 

form av mätningar under ett antal år. Därför måste arbetet med flygningarna fortsätta fler år 

för att strandens förändringar ska kunna analyseras. De tidiga analyser som tagits fram i 

utredningar pekar på att förändringen mellan Marias Camping och Birger Pers väg är 

förhållandevis liten, mellan 1996 och 1947. I jämförelse med områdena i norra Mellbystrand 

har dynkanten rört sig mindre. 

Bebyggelseområden      

 
Befintlig bebyggelse 
Planområdet är idag obebyggt med undantag från en befintlig toalett med omklädningsrum 

och dusch som ligger direkt väster om Norra Strandvägen samt en bastu med tidsbegränsat 

bygglov lokaliserad längs med tillfartsvägen ner till stranden. Den omgivande bebyggelsen 

består i huvudsak av befintliga bostäder/fritidshus i 1- till 1½-plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Överst foton över befintliga fritidshus/villor som ligger i direkt anslutning till planområdet i öster. 
Nederst, bastun med tidsbegränsat bygglov till vänster samt befintlig toalettbyggnad till höger.  
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Offentlig och kommersiell service 
I anslutning till planområdet i sydöst ligger uthyrningsboendet Hallandsgården och ytterligare 

öster ut ligger Strandhotellet som erbjuder boende, konferens och restaurang. Närmsta 

dagligvaruhandel finns cirka 550 meter sydöst om planområdet. Det är cirka 2 km till 

handelsområdet vid Maxi Mellbystrand som ligger intill väg E6. Närmsta skola är belägen ca 

3 km sydöst om planområdet.  

 

 

Tillkommande bebyggelse  
 

Hotell  

Planförslaget innebär att en hotellbyggnad placeras på det område som idag är parkering. 

Byggnaden vinklas parallellt mot Norra strandvägen och följer gatulinjen i norr. Det innebär 

att exploateringen av området kommer bibehålla bebyggelsemönstret och siktlinjerna i nord-

sydlig riktning. Hotellets uteplats placeras över Norra strandvägen så att grannarna i öster inte 

kommer få insyn och påverkas av den tillkommande uteplatsen. Placeringen leder även till att 

goda solförhållanden skapas för hotellets uteplats i väster. Öster om hotellbyggnaden 

möjliggörs parkering och dagvattenhantering. På följande två sidor presenteras illustrationer 

på en tänkbar utformning av hotellbyggnaden.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Illustrationsplan som visar hotellet i förhållande till nuvarande markanvändning.  

 



 

 30 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration av det nya hotellet, fasad sett från stranden.  
 
Observera att illustrationerna endast är tidiga skisser som kan komma att ändras.  

 

Illustration av det nya hotellet, fasad mot Birgittavägen och Birger Pers väg.  
 
Observera att illustrationerna är tidiga skisser och kan ändras.  
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Planförslaget tillåter en hög byggnad som ligger centralt i Mellbystrands tätort. Med hänsyn 

till stads- och landskapsbild och kulturmiljö finns det starka särskilda skäl för att reglera 

byggnadens utformning så att en väsentlig arkitektonisk kvalitet säkerställs. Byggnadsarean 

för hotellet uppgår till maximalt ca 2500 kvadratmeter, placerad i den västra delen av 

kvartersmarken. För att bryta ner hotellets byggnadsvolym har plankartan reglerats med två 

olika nockhöjder, en högre (25,5 meter) i väster mot havet där landskapet är kuperat och en 

lägre (14,0 meter) i öster mot befintliga hus. En planbestämmelse gällande indragen takvåning 

i väst används för att bryta ner byggnaden ytterligare. Den högre byggnadshöjden följer och 

tar bättre stöd i landskapet och döljs således delvis av sanddynorna sett från stranden till. Se 

illustration på föregående sida.   

 

Byggnadens höjd innebär att kommunen hushåller med de markresurser som finns tillgängliga 

i Mellbystrands centrum och breder inte ut sig över större ytor än nödvändigt. 

Sammanhängande grönstruktur bryts inte upp och tas i anspråk.  

 

Trä är det dominerande fasadmaterialet i Mellbystrand och ett material som passar mycket bra 

in i kulturlandskapet. Färgsättningen är viktig för helhetsintrycket av kusten och ska knyta an 

till den lokala färgtraditionen, med ljusare kulörer ner mot havet. Utgångspunkten har varit att 

både byggnadens material och kulörer ska knyta an till den lokala färgtraditionen och 

dynlandskapet i väster. På plankartan regleras därför att fasaden på hotellet ska utgöras av trä 

eller en blandning av trä och skiv- puts- eller betongmaterial i ljus kulör.  

 

Lägsta tillåten nivå på färdigt golv regleras till minst +4,5 meter RH2000 och byggnaden ska 

utföras med vattentålig grundkonstruktion under lägsta höjd för färdigt golv.  

 

Minsta tillåten fastighetsstorlek regleras till 7000 kvadratmeter, vilket motsvarar 

användningsområdet för hotellet för att fastigheten inte ska delas upp i mindre sektioner.  

 

Illustration av det nya hotellet, fasad mot dynområdet i väster.  
 
Observera att illustrationerna endast är tidiga skisser som kan komma att ändras.  
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Mot öster föreslås hotellets parkeringsplatser med område för dagvattenhantering. Infart sker 

från Birgittavägen i öster alternativt från Birger Pers väg i söder. Parkeringsytan innebär att 

det skapas en buffertzon mellan den befintliga bebyggelsen i öster och den nya 

hotellbyggnaden.  

 

Gestaltningsprogram  

Kommunstyrelsen godkände 2020-01-16 (§8) gestaltningsprogram för Mellbystrands 

centrum. I gestaltningsprogrammet framgår kommunens intentioner med området för 

Mellbystrands centrum, där hotellet ingår. Följande gestaltningsprinciper gäller för 

hotellbebyggelsen: 

 
- Bebyggelsen ska skiljas från övrig bebyggelse i Mellbystrand i höjd och utformning  

- Byggnaden ska ha nivåskillnader  

- Entrévåning ska vara förhöjd jämfört med ovanliggande våningar  

- Översta våningen ska utföras indragen  

- Balkonger ska placeras mot sanddynorna och havet  

- Byggnaden ska ha träfasad eller en fasad i kombination av trä och andra material  

- Fasadutsmyckningar som skapar variation i fasaden ska finnas  

- Byggnaden ska ha en färgsättning med ljusa kulörer med hänsyn till Mellbystrands färgskala  

- Källare medges endast ifall vattentålig grundkonstruktion används  

- Hotellparkering ska utformas med inslag av grönska som kan fungera som 

dagvattenhantering  

- Hotellets uteplats ska utformas så att det är tydligt att ytan framför dynorna är till för 

allmänheten  

 

Solstudie  
En solstudie (Krook och Tjäder 2019-08-28) har tagits fram i samband med detaljplanen. I 

denna studeras den nya byggnadens skuggeffekter av den befintliga bebyggelsen. Nedan görs 

en sammanfattning av resultatet av solstudien, undersökningen finns tillgänglig i sin helhet 

som en bilaga till detaljplaneplanhandlingarna.  

 

Solstudien visar att den föreslagna byggrätten för hotellet, med dess höjd på 25,5 och 14,0 

meter skuggar tidvis den befintliga fastigheten direkt norr om planområdet från mars till 

september, och december månad. I studien framgår det att under september till mars månad 

medför hotellbyggnaden skuggbildning kl. 12.00 för bostadsfastigheten direkt norr om 

hotellbyggnaden. Solstudien visar också att hotellbyggnaden under sommarhalvåret (april – 

augusti) inte riskerar att medföra några skuggeffekter för den befintliga bebyggelsen förrän 

efter kl 16.   
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Detta innebär att detaljplanen innebär vissa olägenheter för närliggande fastigheter, med 

minskade andel soltimmar vissa delar av året. I Boverket framtagna skriften "Solklart" från 

anges vissa rekommendationer avseende solljus vid planering av nya bostäder, men att dessa 

inte utgör några krav som är bindande. I Boverkets byggregler beskrivs att "I bostäder ska 

något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer ån tillfälligt ha 

tillgång till direkt solljus". Detta uppfylls för de omkringliggande bostadsfastigheterna.  

 

Lokaliseringen av byggrätten på fastigheten gör skillnad för omkringliggande fastigheters 

andel soltimmar. Placeringen i väst med en ingen byggrätt närmst bebyggelsen i öster ger en 

mindre skuggbildningen för de omkringliggande fastigheterna, sett till om byggnation skulle 

beläggas till östra delen av planområdet istället.  

 

Tillgänglighet 
Ianspråktagandet av marken innebär att en allmän plats blir föremål för kvartersmark vilket 

kan att innebära att allmänhetens tillgång till området minskar. Samtidigt planeras en 

verksamhet i form av ett hotell, vilket kommer att inneha lokaler som riktar sig till besökare, 

till skillnad från om området hade exploaterats för annan kvartersmark så som t.ex. bostäder.  

 

För att göra utemiljön kring hotellet så tillgänglig som möjligt för allmänheten har 

planförslaget utgått från att kvartersmarken för hotellet minimeras och att de allmänna ytorna 

görs så stora som möjligt. Stora delar av planområdet består av naturmark, allmän plats, där 

gång- och cykelstråk möjliggör allmänheten att röra sig framför hotellbyggnaden utan att gå i 

dynorna. Anläggandet av gång- och cykelstråken ska göras utifrån att barn, äldre och 

funktionsnedsatta kan ta del av strandområdet.  

 
 

Kulturmiljö och gestaltning 
 

Kulturmiljö och landskapsbild 
Mellbystrands bakgrund som badort under det tidiga 1900-talet med hotell, barnkolonier och 

pensionat är en stor del av samhällets historia. Dessa funktioner har format Mellbystrand och 

ett hotell bygger på dessa besöksvärden som varit grundläggande för uppbyggnaden av ortens 

identitet.  

 

Mellbystrand består idag av bebyggelse i olika skalor, från de väldigt små dynstugorna till 

Strandhotellet. Det nya hotellet kommer fungera som ett nytt inslag i bebyggelsemiljön och 

utöka variationen av bebyggelse i Mellbystrand. Hotellbyggnaden kommer medföra stor 

påverkan på stadsbilden i området och innebär att en större byggnadsvolym placeras intill 

övrigt låg bebyggelse. För att hantera den stora påverkan som bedöms uppstå regleras 

detaljplanen med egenskapsbestämmelser som berör bebyggelsens utformning. Genom att 

bryta ner byggnadsvolymen med fasadförskjutningar och varierande höjder kommer långa 

enformiga fasader motverkas. Detaljplanen reglerar att översta våningen skall utföras 

indragen och att byggnaden ska ha en lägre nockhöjd mot öst för att bryta upp volymerna.  

 

Sektion längs med Birger Pers väg som visa stadssiluetten av Krook & Tjäder (2019-08-28) 
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Trä är det dominerande fasadmaterialet i Mellbystrand och är det som traditionellt passar bäst 

in i kulturlandskapet. Trä eller trä i kombination med andra material, såsom puts är viktigt att 

bibehålla i Mellbystrand. Nära stranden har bebyggelsen gått i ljusa kulörer. Färgsättning blir 

således viktigt för helhetsintrycket av kusten och ska knytas an till den lokala färgtraditionen.  

 

Med rätt fasadmaterial och färgsättning kan den nya byggnationen samspela med närmiljön. 

På plankartan regleras att fasaden på hotellet ska utgöras av trä eller en blandning av trä och 

skiv- puts- eller betongmaterial. Material ska vara i ljusa kulörer. Utgångspunkten har varit att 

byggnadens material och kulörer ska vara jordnära och naturlika för att knyta an till 

dynlandskapet i väster. Genom att reglera att byggnaden ska utgöras av trä eller av flera olika 

fasadmaterial minskar risken för att byggnaden upplevs som monoton. Eftersom bebyggelsens 

storlek avviker från omgivningarna är det positivt att fasadmaterialet möter befintlig 

byggnation.  

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

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

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

 
Bostäder 
En mindre del av planområdet föreslås till bostadsändamål till förmån för fastigheten Åmot 

1:17 och Åmot 1:189. Marken planläggs som mark där byggnader inte får uppföras, men 

möjliggör med sitt användningsområde att Åmot 1:17 kan utöka sin fastighet och att Åmot 

1:189s fastighet regleras i sin helhet för bostadsändamål.  

Friytor  

Planområdet utgör ett av de primära områdena för natur, friluftsliv och rekreation i 

Mellbystrands tätort, strandområdet. Detaljplanen innebär därför att den huvudsakliga delen 

av stranden och sanddynerna planläggs som allmän plats, naturmark. Friytan framför 

kvartersmarken görs tillgänglig för allmänheten med en gång- och cykelväg.  

Gator och trafik 

Befintligt gatunät  
Planområdet omfattar södra delen av Birgittavägen, del av Norra Strandvägen och västra 

delen av Birger Pers väg. Det finns inga anlagda gång- och cykelvägar inom planområdet 

idag. I planområdets norra gräns, i utkant av grusparkeringen, finns en upptrampad stig som 

visar att området utnyttjas som passage.  

 

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

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

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

 

Parkering  
Planområdet omfattar en befintlig parkeringsplats kallad Färes parkering som har cirka 120 

platser som huvudsakligen fungerar som parkering för badgäster på sommaren. Dessa 

parkeringsplatser kommer att ersättas på annan mark, bland annat längre öster ut längs med 

Sibyllavägen. En separat parkeringsutredning för hela kusten pågår.  

 

Förändrat gatunät  
Birgittavägen planläggs som gata i planområdets östra utkant. Vägen kommer att fungera som 

infart till hotellets varuleveranser och parkeringsområdet.  
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Den del av Norra Strandvägen som löper inom planområdet kommer att försvinna och ersätts 

med en vändplats för personbilar i slutet av Birger Pers väg.  Det kommer fortfarande vara 

möjligt att svänga ner söder ut på Norra strandvägen. Trafik till bostäder och verksamheter 

norr om hotellområdet kommer att omledas till befintliga gator i närheten. En av de 

verksamheter som kommer att beröras av att Norra Strandvägen försvinner är Marias camping 

som är belägen 500 meter norr om planområdet. En särskild trafikutredning har gjorts som 

undersöker alternativa infartsvägar till campingen (Studie av möjliga infartsvägar till 

Mellbystrands camping, Tyréns, 2017-09-25). I denna ges flera olika förslag till alternativa 

infartsvägar till campingområdet. Det alternativ som rekommenderas är att låta trafik till 

campingen köra norr ut på Kustvägen fram till Hökafältet, för att sedan vika av väster ut på 

Videvägen för att angöra campingens östra utkanter. Alternativet bedöms som mest 

fördelaktigt då befintlig infrastruktur kan användas, Kustvägen är en relativt väl utbyggd gata 

som tål mer trafik, antalet berörda fastighetsägare är få, störningar för kringboende och 

oskyddade trafikanter bedöms som små, kostnaderna för gatuutbyggnad är relativt låga samt 

då sträckningen är tydlig och lättförståelig. Ytterligare vinster är att trafiksäkerheten ökar vid 

Norra Strandvägen och störningarna för de boende längs med Norra Strandvägen minskar. 

Alternativet innebär dock att campingen måste anordna en ny entré vid Videvägen. 

Kommunen har en pågående dialog om alternativa infartsvägar med campingägaren.  

 

Fordon för avfallshantering kommer att trafikera den föreslagna nya gatan/gång- och 

cykelvägen längst i norr, läs mer om detta under stycket avfall.  

 

Birger Pers väg planläggs som gata och utformas med utgångspunkten att sänka hastigheten 

på vägen så mycket som möjligt och att prioritera gående och cyklister. Området är så pass 

brett att det är möjligt att anordna separerad gång och cykelväg i öst-västlig riktning ner till 

stranden eller att omvandla hela gatan till gångfartsområde. Inom område för gata ska även 

avvattning (exempelvis svackdike) anläggas. Slutligt ställningstagande om gatans utformning 

görs vid ett projekteringsskede. Birger Pers väg kommer att byggas ut i etapper i samband 

med hotelletableringen.  

 

I förlängningen av Birger Pers väg planläggs en väg genom naturmark för räddnings- och 

renhållningsfordon som löper ner till stranden. Denna väg kommer även kunna försörja det 

serviceområde som föreslås på stranden.  

 

I den norra delen av planområdet föreslås en gång- och cykelväg, 5 meter bred, som knyter 

samman Birgittavägen och Norra Strandvägen samt ansluter till sanddynerna i väster. Vägen 

utgör en ersättning för den befintliga stigen som finns där idag. Denna anknytning gör det 

möjligt för gående och cyklister att ta sig runt det nya kvarteret för hotellet och skapar en 

förbindelse i öst-västlig riktning. Denna passage kommer även trafikeras av avfallsfordon. 

Bredden på gatan (5 meter) gör det möjligt att utforma denna så att det finns möjlighet för 

gående/cyklister att på ett säkert sätt möta ett avfallsfordon och passera vid sidan.  

 

I nord-sydlig riktning möjliggörs en gång- och cykelväg väster om befintlig gata, mellan 

hotellbebyggelsen och sanddynorna. Den kommer fungera som en multifunktionell yta och 

ska kunna översvämmas vid tillfälliga skyfall.  

 

Trafikrörelser  
Trafiken som uppstår av en hotelletablering berör det intilliggande gatunätet i huvudsak 

Kustvägen och Birger Pers väg, men även det statliga vägnätet i huvudsak väg 24 och E6. 
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Laholms kommun har tagit fram en 

översiktlig trafikutredning för 

trafiksituationen vid trafikplats E6 – väg 24. 

Syftet med trafikutredningen var att kartlägga 

och beräkna den tillkommande trafiken från 

planerad exploatering, samt att utföra 

kapacitetsberäkningar i fyrvägskorsningen 

väg 24/E6:ans västra av- och påfart. 

Utredningen baseras på trafik som genereras 

av utbyggnaden av planområden som både 

ligger inom Mellbystrands och Laholms 

tätorter. I Mellbystrands tätort har 7 

planområden pekats ut som bedöms ha stor 

påverkan på trafikökningen i området, 

planområdet med tillskapandet av ett hotell 

utgör ett av dessa. Bedömningen av den trafik 

som uppstår har studerats fram till 

tidsperspektivet 2040.  

 

De senaste uppmätta trafiksiffrorna från 

Kustvägen är från år 2003, dessa trafiksiffror 

har varit ingångsvärden i den framtagna 

trafikutredningen. Eftersom trafikmätningarna är så pass gamla finns dock en stor osäkerhet i 

prognoserna. I trafikutredningen förväntas en allmän årlig trafikökning med 1,6 % per år för 

såväl kommunala gator som allmänna vägar fram till år 2040.  

 

Den tillkommande trafik som hotellet medför har uppskattats till 3 stycken lastbilstransporter 

per dag, 1-2 stycken bussar per dag och max 100 stycken personbilar per dag. Detta motsvarar 

105 fordon/dygn. I utredningen beskrivs att all exploatering i Mellbystrand och Laholms tätort 

beräknas ge upphov till cirka 4500 nya resor per dag respektive 17 800 nya resor per dag. 

Trafikalstring från de beslutade sju planlagda områdena i Mellbystrand (se gulmarkerade 

områden på figuren nedan) utgör 1 200 av de 4500 tillkommande resorna per dag i 

Mellbystrand. Den största delen av resterande trafik är från exploatering i Åmot (se område 3 

utpekat på karta på sida 26).  

 

All den alstrade trafiken kommer inte att belasta korsningen mellan E6:ans av- och 

påfartsramper och väg 24, utan det är bara trafiken som har målpunkter norr om Mellbystrand 

utmed E6.  

 

I trafikutredningen konstateras att trafikplatsen vid väg 24 – E6 kommer att behöva byggas 

om. Även om ingen exploatering genomförs fram till år 2040 beräknas trafiken ändå öka på 

grund av en generell trafikökning. Korsningen beräknas då nå sin bristningsgräns omkring år 

2024-2025. För att förbättra kapaciteten i korsningen föreslås ett antal utformningsförslag och 

beräkningarna i utredningen visar att en cirkulationsplats (modell droppe) är det bästa 

alternativet. En cirkulationsplats beräknas nå sin bristningsgräns omkring år 2040 när all 

exploatering som beräknas just nu i Laholm och Mellbystrand är genomförd. En 

cirkulationsplats med separat högersvängsfält kan dock ge högre kapacitet och når sin 

bristningsgräns senare. 

 

För Kustvägen kommer trafiken från exploateringsområde 1-5 och från exploateringen i Åmot 

att belasta vägen. Det motsvarar ca 1900 fordon/dag. Det innebär att utifrån de uppräknade 

trafikflödena från år 2003, bedöms trafiken under maj till 3900 fordon/dag och under juli till 

9300 fordon/dag. Utan exploateringen i Åmot (vilket innebär 400 nya bostäder) bedöms 

Trafikalstring från de 7 planområdena i Mellbystrand som 
bedöms påverka trafiksituationen angivet i fordon/dygn.  
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trafiken kunna minska med ca 200 fordon/dag. Sannolikheten för att boende i Åmot väljer att 

trafikera Kustvägen bedöms som relativt låg eftersom det inte finns några naturliga 

målpunkter längs med vägen.  

 

Parkering  
Befintlig parkering kommer att försvinna till förmån för kvartersmark för hotellet. 

Parkeringsplatser för badgäster under sommaren föreslås bland annat till områden längre öster 

ut längs med Sibyllavägen. Utifrån parkeringsnormen för Laholms kommun framgår 

riktvärden för acceptabelt gångavstånd mellan parkeringsplats och bostad/specifika 

målpunkter. Det finns dock inga specificerade siffror för besökare av just strand eller natur. 

För butiker gäller maximalt 200 meter och för avståndet mellan parkeringsplats och boende 

gäller 300 meter. Mellan arbete och parkeringsplats gäller maximalt 400 meter. Utifrån 

ovanstående riktvärden bedöms 200–300 meter gångavstånd mellan angöringen till stranden 

och utpekade parkeringsplatser som rimligt. Dessa gångavstånd går att jämföra med avståndet 

från kollektivtrafik (Busshållplatsen Mellbystrand) och angöringen till stranddynerna/stranden 

som idag är ca 300 meter.  

 

För ökad tillgänglighet krävs (PBL 8 kap 12 §) det att parkering för rörelsehindrade är 

placerade maximalt 25 meter från strandens angöring. Detta innebär att dessa former av 

parkeringsplatser behöver inrymmas närmre än övriga parkeringsplatser. Inom användningen 

natur kan ett mindre antal parkeringsplatser för besökare till naturområdet ingå. Lämpligtvis 

lokaliseras de intill vägen ner till stranden, där det idag finns parkeringsplatser.  

 

I Laholms parkeringsnorm framgår att det inte finns en specifik parkeringsnorm för just 

hotell, utan att detta behöver utredas, eftersom såväl arbetstäthet som besökstäthet varierar. 

Parkering till förmån för hotellgäster har studerats och utifrån Laholms parkeringsnorm 

utgångspunkt ska dessa anordnas inom kvartersmarken för hotellet. Behovet av parkering för 

en hotellverksamhet varierar. Det är viktigt att behovet av parkeringsplatser för bussar vägs in 

då det är en verksamhet där en stor andel av besökarna kommer tillsammans i bussar. Krook 

& Tjäder har tagit fram ett förslag på utformningen av hotellets parkering där 80 

parkeringsplatser för bilar och två parkeringsplatser för bussar presenteras. Ett hotell i denna 

storlek kan beräknas ha ca 100 rum. En parkeringsnorm på 0,5 parkeringsplatser per rum 

skulle det då behövas ca 50 parkeringsplatser, till det tillkommer personer som arbetar på 

hotellet samt besökare till hotellets övriga anläggningar. Platser för bussar ger fler människor 

tillgång till verksamheten. Utifrån dessa förutsättningar uppskattas parkeringsbehovet till ca 

80 platser för bilar och två parkeringsplatser för bussar.  

 

I parkeringsnormenen beskrivs det att parkeringsmöjligheterna för cykel ska vara goda för att 

kunna öka andelen hållbara färdmedel. Faktumet att cykelleden Kattegattleden (Helsingborg-

Göteborg), löper genom Mellbystrand innebär att det är av extra stor vikt att cykelparkeringar 

anläggs intill angöringen av stranden samt på kvartersmarken för hotell. Planförslaget innebär 

att parkeringsbehovet för hotellgäster inryms inom kvartersmark medan cykelparkering för 

badgäster anordnas intill nedfarten till stranden, Arbetet med en parkeringsutredning för 

kusten pågår under 2019 och 2020 för att utreda hur parkering till stranden ska fungera.  

 

Vidare skulle hotellparkeringen med fördel kunna utformas med gröna delar för att gynna 

växter och insektsliv. Blommor, bin och fjärilar skulle kunna vara ett trevligt inslag för 

besökare samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas och sandmarkernas värden och 

mångfald synliggörs. 

Risk och störningar 
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Buller 
Hotelletableringen kommer innebära nya mängder trafik till och från planområdet, vilka i sin 

tur innebär trafikbuller. Idag finns det en parkeringsyta med ca 120 parkeringsplatser inom 

planområdet som riktar sig till strand- och badgäster. Under sommarmånaderna, vid full 

beläggning genereras sammanlagt 240 fordonsrörelser (med förutsättningen att dessa fordon 

gör 2 resor/dygn). Således är planområdet idag utsatt för en viss mängd trafik som genererar 

trafikbuller för de närboende. Hotelletableringen innebär att parkeringsplatserna kommer 

ersättas med en hotellbyggnad, vilken enligt trafikutredningen kommer generera ca 100 

fordon/dygn. Detta innebär att det tillkommer trafik till området, men också att planförslaget 

medför att viss trafik utgår när parkeringsplatserna ersätts med ett hotell. För att bedöma det 

buller som uppstår vid utförandet av detaljplanen har bullerberäkningar genomförts.  

 

Utgångspunkter för beräkningarna  
Hotellets trafikalstring och det trafikbuller som uppstår bedöms i huvudsak beröra Kustvägen 

och Birger Pers väg. Längs med gatorna finns flertalet befintliga bostadsfastigheter och därför 

har två översiktliga bullerberäkningar tagits fram. Bullerberäkningarna är gjorda i 

programvaran Buller Väg II, version 1.3.1. Hastigheten på gatorna har avgränsats till 40 km 

per timme och den omgivande terrängen har bedömts som plan.  

 

Nybyggnation av bostäder hanteras i enlighet med Förordning 2015:216 om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader. För befintliga bostäder är grundregel att åtgärder eller andra 

försiktighetsmått bör övervägas om man kan befara att skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön föreligger eller kan uppstå. Enligt praxis har riktvärdena i 

infrastrukturproposition 1996/97:53 fått avgörande betydelse för vilka nivåer som ska 

eftersträvas och när åtgärder behöver övervägas i fallet med befintliga bostäder.  

 

 

Riktlinjerna i infrastrukturpropositionen skiljer sig beroende på när bostadsbebyggelsen är 

uppförd. För äldre befintlig miljö (-1997) gäller följande värden:  

 

- 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad 

- 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden 

 

För nyare befintlig miljö, bebyggelse byggd mellan 1997 och 2015 gäller följande värden:  

 

- 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad 

- 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden 

 

För nya bostadsbyggnader, bebyggelse byggd mellan 2015 - gäller följande värden utifrån 

nybyggnation av bostäder:  

 

- 60 dBA* ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad 

- 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA** maximal ljudnivå vid uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden 

 

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

** maximal ljudnivå bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger per timme mellan kl.22.00 och 06.00 
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Eftersom planområdet består av bebyggelse från alla dessa tidsperioder har riktvärden från 

den specifika tidpunkten bebyggelsen tillkom tagits hänsyn till i bullerberäkningarna, 

tillsammans med övriga faktorer så som trafikmängd.  

 

När det kommer till mängden trafik som beräknas tillkomma har utgångspunkten varit den 

tillkommande trafik som studerats i en trafikutredning av Norconsult (Trafikutredning 

Mellbystrand, 2018-02-28). I trafikutredningen bedöms hotellverksamheten alstra 105 

fordon/dygn i årsmedelvärde.  

 

Trafikflödet på Kustvägen år 2040 uppskattas till ca 9300 fordon/dygn under juli månad och 

under övrig tid ca 3900 fordon/dygn. Med antagande att trafikflödet är 9300 fordon/dygn 

under två sommarmånader och under övrig tid 3900 fordon/dygn, blir årsdygnstrafiken (ÅDT) 

på Kustvägen ca 4800 fordon/dygn. Uppskattningen av ÅDT är fram till år 2040 och 

inkluderar ett utbyggt Mellbystrands centrum och ny hotellanläggning.  

 

Trafikmätningar har utförts på Birger Pers väg under perioden 3-20 juli år 2019, då uppmättes 

trafikflödet till ett medelvärde på 1277 fordon/dygn. Med en årlig trafikökning av 1,5% 

beräknas årsdygnstrafiken samt tillkommande trafik från hotellverksamheten uppgå till ca 

1850 fordon/dygn år 2040.  

 

Av all tillkommande trafik beräknas 2,5 % vara tunga fordon.   

 

 
 
Resultat  
Bullerberäkningar för bebyggelsen längs med Kustvägen visar på att riktvärdet för den 

ekvivalenta ljudnivån vid bostadsbyggnadens fasad (60 dBA) uppnås upp till ett trafikflöde av 

5500 fordon/dygn. Riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån vid uteplats om en sådan ska 

anordnas på fastigheten (50 dBA) uppnås upp till ett trafikflöde av 600 fordon/dygn.  

 

Resultaten visar att den beräknade årsdygnstrafiken på Kustvägen år 2040 (4800 

fordon/dygn), inte bedöms medföra att bullerriktvärden, ekvivalent ljudnivå vid fasad, 

överskrids. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid anordnad uteplats uppfylls inte om en sådan 

är placerad inom 10 meter från vägens mitt. Fastigheterna längs med Kustvägen har dock 

möjlighet att anordna uteplats som inte ligger ut mot Kustvägen och därmed bedöms 

bullerriktvärdena kunna uppnås.  

 
Bullerberäkningar för bebyggelsen längs med Birger Pers väg visar att riktvärdet för den 

ekvivalenta ljudnivån vid fasad (55 dBA) uppnås upp till ett trafikflöde av 2200 fordon/dygn. 
Riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån vid uteplats (50 dBA) om en sådan ska anordnas 

utmed Birger Pers väg uppnås upp till ett trafikflöde av 550 fordon/dygn. Dygnsekvivalent 

vid uteplats vid riktvärde 55 dBA om sådan anordnas utmed Birger Pers väg är istället 

acceptabel upp till trafikflödet 2000 fordon/dygn. 

 
Resultaten visar att den beräknade årsdygnstrafiken på Birger Pers väg år 2040 (ca 1850 

fordon/dygn), inte bedöms medföra att bullerriktvärden, ekvivalent ljudnivå vid fasad, 

överskrids. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid anordnad uteplats uppfylls inte för 

fastigheterna Åmot 2:357, 2:356, 2:355. Fastigheterna ligger dock i nära anslutning till 

korsningen där Birger Pers väg möter Kustvägen och i praktiken blir hastigheten här lägre än 

40 km/timme, vilket reducerar bullernivån vid uteplats. I trafikmätningen var den 

genomsnittliga hastigheten på Birger Pers väg 31 km/h. Övriga fastigheter längs med Birger 

Pers väg har större utrymme på fastigheten vilket gör att dessa kan anordna uteplats som inte 
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ligger ut mot gatan. Om uteplatser anordnas med ett avstånd på 20 meter från gatans mitt, 

uppfylls bullerriktvärdena för ekvivalent ljudnivå vid uteplatser upp till 1850 fordon/dygn.  

 

Bullerriktvärdena bedöms sammantaget inte överskridas.  

 

Flyghinderanalys 
Eftersom detaljplaner tillåter bebyggelse över 20 meter har en flyghinderanalys genomförts. 

Luftfartsverket har genomfört analysen som består av två delar. Del 1, an analys av CSN-

utrustning som ägs av luftfartsverket. Del 2, en analys avseende berörda flygplatser med dess 

luftrum, in- och utflygningsområden. Analyserna visar att bebyggelsen inte ligger inom 

skyddsavstånd för luftfartsverkets CNS-utrustning. Detaljplanen ligger dock inom 

terminalområdet för Halmstad flygplats, men detaljplanen med dess byggnadshöjd är utan 

anmärkningar avseende berörda flygplatser, Halmstad och Ängelholms flygplats. Det innebär 

att bebyggelsen är möjlig att genomföra. I ett senare skede ska en flyghinderanmälan lämnas 

in.  

Teknisk försörjning 

Dricksvatten och spillvatten 
Området kommer att ingå i verksamhetsområde för spill-, vatten-, och dagvattenhantering.  

I området finns befintliga spill- och vattenledningar dessa bedöms ha kapacitet för planerad 

verksamhet.  

 

Laholmsbuktens vatten och avlopp (LBVA) gjorde 2016 en utredning gällande den framtida 

vattenförsörjningen inom LBVAs verksamhetsområde med tidshorisont 2050. Till 

utredningen finns en vattenbehovsprognos för dricksvatten där expansionen av Mellbystrand 

och exploateringen av ett hotell i Mellbystrand ryms inom.  

 

Utbyggnad av dagvatten i området pågår enligt en prioriteringsordning som tagits fram av 

Laholms kommun tillsammans med LBVA. Spillvattennätet har idag en stor belastning av 

tillskottsvatten och arbetet med att få bort tillskottsvatten pågår genom att dagvattenledningar 

byggs ut och spill- och vattenledningar förnyas. I samband med dagvattenutbyggnad byggs 

gator om och ett vägdike anläggs fördröjning av gatuvatten, även vägdränering anläggs. 

 

Dagvattenhantering 
En särskild dagvattenutredning har tagits fram för planområdet (Dagvattenutredning Hotell 

Mellbystrand, SWECO, 2018-09-10). Utredningen belyser en framtida hantering av 

dagvatten, dels vid normal nederbörd motsvarande 20-års regn, och dels vid skyfall 

motsvarande 100-års regn.  

 

Idag består planområdet av sand, grusplan och gator, totalt avleds ca 1,2 hektar (ha) mark 

norrut till Norra Strandvägen där befintligt dagvattenledningsnät finns. Resterande del av 

planområdet (1,6 ha) består av strand- och sanddynområde där avledning sker direkt till havet. 

Området kommer vara oförändrat i planförslaget och några fördröjningsåtgärder för denna del 

av planområdet krävs därför inte.  

 

Efter en exploatering ökar andelen hårdgjorda ytor och volymen för dagvatten som måste 

omhändertas ökar. Beräkning av dimensionerande dagvattenflöde har gjorts med hjälp av 

rationella metoden vid nederbörd med 20-års återkomsttid och 10 minuters regnvaraktighet. 

För att ta hänsyn till ökad nederbörd i framtiden läggs en klimatfaktor 1,3 (vilket motsvarar en 

ökad regnintensitet om ca 30 % i framtiden) på det dimensionerande flödet. Det 

dimensionerande flödet vid ett 20-års regn ökar efter planerad exploatering med ca 114 liter 

per sekund (l/s).  
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Magasineringsbehovet har sedan beräknats vid maximal tillåten avtappning på 20 l/s till 

befintligt ledningsnät, fördröjning som krävs inom kvartersmark för hotellet blir då ca 220 m3. 

Dessa 220 m3 kan fördelas på olika sätt och genom olika lokaliseringar inom området.  

 

De ytliga grundvattenförutsättningarna i Mellbystrand innebär att direkt infiltration inte 

ensamt kan stå för dagvattenhanteringen. Genom särskilda fördröjningsåtgärder kan 

dagvattenhanteringen på planområdet anpassas för de ytliga grundvattennivåerna och rena 

förorenat dagvatten. Ett förslag är att anordna ett underjordiskt magasin under parkeringsytan, 

för allt tillkommande dagvatten. På grund av de ytliga grundvattennivåerna och riskerna för 

stigande grundvattennivåer finns det dock en risk för att grundvatten tränger in i magasinen 

och dessa behöver därför utformas täta. Anläggs ett tätt magasin sker ingen permanent 

sänkning av grundvattnet i området, men förutsättningarna för området gör täta magasin mer 

lämpliga. Magasinen kan förses med filter eller sandfång som avskiljer föroreningar och renar 

dagvattnet.  

 

Det förslag som är mer anpassat efter platsens förutsättningar är att låta dagvattnet från 

hotellets takyta ledas ytligt till biofilter/växtbäddar för fördröjning och om plats för 

svackdiken samt ytlig dagvattenhantering finns på parkeringen kan delar av efterfrågad 

fördröjningsvolym med fördel hanteras där. Ytbehovet för olika dagvattenlösningar skiljer sig 

åt. Ytbehovet för en växtbädd är väldigt lågt, ca 6 % av en hårdgjord parkeringsyta, medan 

dagvattenmagasin inte tar någon yta ovan mark alls i anspråk (Dagvattenhantering, 

Stockholms stad, 2016). Denna form av dagvattenhantering är fördelaktig då den medför viss 

rening av dagvattnet innan det når ledningsnätet, och sedan vidare ut till recipienten. Detta 

bedöms som extra viktigt för de parkeringsytor som tillskapas inom området, vilka annars 

innebär viss risk för föroreningar från uppställda fordon. Dessa system bidrar med grönska i 

den urbana miljön samtidigt som de nyttiggörs som dagvattensystem. Det är dock viktigt att 

jordmaterialet i dagvattensystemet har en sammansättning som minimerar risken för 

näringsläckage på grund av riskerna av övergödning (vilket kan ge negativ effekt på 

Miljökvalitetsnormen MKN för Laholmsbukten).  

 

På plankartan har ytor för dagvattenhantering avsatts inom kvartersmark för hotellet, inom de 

delar av området där byggnader inte får uppföras/parkeringsytorna. 90 % av markytan får 

maximalt hårdgöras, just för att göra plats för det behov av nedsänkta regnbäddar som finns 

inom planområdet. Exakt val av utformningen av dagvattenhanteringen görs i ett senare skede 

i samband med projektering. Principen om fördröjning av dagvatten inom fastigheten regleras 

även i ett markanvisningsavtal.  

 

Gatorna inom planområdet planeras att utföras med svackdiken för omhändertagande av 

dagvatten från gatorna. Anslutningspunkt för dagvatten från kvartersmark blir till allmän 

dagvattenledning i Norra Strandvägen, norr om planområdet. 
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Exempel på ytligt omhändertagande av dagvatten vid parkering från dagvattenutredningen (Sweco, 
2018) 

 

 

Skyfallshantering  
Utöver dagvattenhantering har även skyfallshantering studerats i den upprättade utredningen. 

När ett 100-års regn inträffar kommer samtliga dagvattenmagasin i området vara fyllda och 

vattnet måste ledas bort ytligt. Planområdet ligger långt ner i ett större avrinningsområde på 

ca 90 ha och ett lågstråk passerar genom planområdet i form av Norra Strandvägen. 

Lågstråket fungerar som ett ytligt avrinningsstråk för dagvatten norrut mot Lagan. En analys 

av befintliga vattenvägar och lågpunkter visar att byggrätten för hotellet delvis är placerad i 

ett befintligt lågstråk.  

 

Skyfall kan aldrig avledas genom underjordiska ledningar, utan måste ha ett ytledes 

avledningsstråk. För att säkerställa en passage för skyfall har planförslaget utformats med ett 

nytt förslag på ett lågstråk som förläggs väster om den nuvarande lokaliseringen. Storleken på 

det nya lågstråket ska i minsta fall motsvara den magasinsvolym som det befintliga lågstråket 

i Norra Strandvägen har, vilket omfattar ca 260 m3. I detaljplanen säkerställs ett 

skyddsområde för översvämningar som uppfyller volymbehovet, baserade på en lågpunkt på 

ca 30 cm. Lågstråket kan utformas som en kanal, svackdike eller översvämningsbar yta som 

delvis kan vara gräsbevuxen, utgöra en del av naturområdet vid sanddynerna samt fungera 

som gång- och cykelväg.  För att säkerställa att dessa ytliga avledningsstråken inte ska 

medföra erosion har kommunen beställt ett fördjupande PM där det framgår att Sweco 

Illustration från dagvattenutredningen som visar exempel på biofilter med fördröjningsåtgärder nära 
källan, stuprören kopplas till en växtbädd.  
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bedömer att översvämningsytor invid den befintliga Norra Strandvägen inte riskerar att öka 

risken för erosion (Sweco, 2019-06-12).  

 

Norra Strandvägen är idag en lågpunkt där vatten samlas vid skyfall, denna har inte tenderat 

att medföra ökad erosion i området och med en marknivå på 32 cm mot bebyggelsens nivå på 

färdigt golv på minst +4.5 meter RH2000.  

 

I detaljplanen säkerställs ett skyddsområde för 

översvämningar, vilken kan fungera som en 

multifunktionell yta. För att kunna bemöta tillfälliga 

skyfall samordnas gång- och cykelbanan med 

översvämningsområdet. Det gemensamma 

användningsområdet möjliggör 

översvämningsskyddet som tillfällig funktion. Det 

innebär att ingen större exploatering för att utforma 

lågpunkter kommer att ske i sanddynorna. Sanden 

kommer dock vid omgrävning omlagras och luckras 

upp, vilket generellt är negativt för erosionsutsatta 

områden, men området förväntas inte utsättas för 

erosion under lång tid framöver, vilket innebär att 

sanden kommer att hinna stabiliseras (Sweco, 2019-

06-12). Vid höga flöden kan gående och cyklister 

använda sig av Birgittavägen och svänga in på den 

tillkommande gång- och cykelbanan norr om 

hotellet. Gång- och cykelbanan inger möjligheter till 

hållbara färdsätt och översvämningsytan stärker 

motståndskraften för kusten vid översvämningar.  

 

Utöver dessa två funktioner så anläggs även 

ledningar i marken under gång- och cykelbanan, vilket visar på ytterligare samordning av 

viktiga samhällsfunktioner, vilket ger flera vinster på samma yta. Det är möjligt att ha 

ledningarna under en lågpunkt på ca 32 cm eftersom ledningarna ligger mellan en och fyra 

meter under marken.  

 

Ur ett naturvärdesperspektiv är ett svackdike positivt eftersom det kan skapa en typ av 

sandblotta vars kanter kan bli en lämplig bomiljö för markboende insekter.  

 

Skyddsområdet kommer utgöra en lågpunkt i terrängen för att kunna samla tillkommande 

vatten vid skyfall. Detta lågstråk kommer sedan kopplas till det befintliga lågstråket norr om 

planområdet som utgörs av Norra Strandvägen. Nuvarande höjdsättning av Birger Pers väg, 

Birgittavägen och Norra Strandvägen vid planområdets 

norra gräns är viktig att bibehålla för att inte försämra för 

befintlig bebyggelse vid en händelse av ett skyfall.  

 

Översvämningsytorna utgörs av allmän plats för att kommunen ska garantera rådighet över 

utformningen och underhåll/skötsel av området. Den föreslagna skyfallshanteringen inom 

planområdet löser inte den allmänna översvämningsproblematik som finns i Mellbystrand 

som helhet, utan ser till att vatten vid skyfall även fortsättningsvis kan ledas norrut utan att 

försämra för kringliggande befintlig bebyggelse. De förutsättningarna som detaljplanen ger 

gör det möjligt att utforma skyfallshanteringen efter den mängd vatten som förväntas. 

 

Bilden ovan visar planförslaget på ett 
ortofoto, där en översvämningsyta 
(blåmarkerat) har förlagts inom 
naturmarken. Områdets storlek 
överrensstämmer med det förslag till 
lågstråk som föreslås i 
dagvattenutredningen och består av 
naturmark och befintliga 
parkeringsplatser.   
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Delar av tillkommande bebyggelse tangerar befintliga lågpunkter och flödesvägar vid ett 100 års regn  

 

 
Dagvattenutrening hotell Mellbystrand. Lågpunkter och flödesvägar vid 100 års regn. Lågpunkter inom del av 
planområdet (vitmarkerat) som påverkas vid exploatering.  

 

El och bredband  
El- och teleledningar finns idag i Norra Strandvägen samt inom den befintliga 

grusparkeringen. Dessa föreslås istället bli placerade i befintliga gator inom planområdet 

(Birger Pers väg eller Birgittavägen) alternativt i den föreslagna nya gång- och cykelvägen 

som föreslås längst i norr. 

 

Utrymme för nya tekniska anläggning föreslås inom detaljplanen, området är utpekat som ett 

så kallat E-område på plankartan. Inom området kan transformatorstation och pumphus 

inrymmas. Dessa är nödvändiga för att förse planområdet med vatten och el.  

 

Värme  
Teknik för uppvärmning går att lösa och ska finnas inom den egna fastigheten.  
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Avfall  
Idag trafikerar avfallsfordon Norra Strandvägen och kommer från Birger Pers väg i söder för 

att svänga norr ut på Norra Strandvägen.  

 

Då planförslaget innebär att Norra Strandvägen tas i anspråk för kvartersmark, föreslås istället 

en framfart för avfallsfordon i planområdets norra del. Det innebär att avfallsfordon kör in 

från Birger Pers väg till Birgittavägen, för att sedan vika av väster ut på den nya gatan som 

har markerats som en gång- och cykelväg. Detta regleras med lokala trafikföreskrifter.  

 

Sedan kan avfallsfordon vika av norr ut och köra vidare på Norra Strandvägen. Gatan kommer 

att förses med lokala trafikföreskrifter som möjliggör för avfallsfordon att trafikera sträckan, 

men som förhindrar annan motortrafik. Gatan kan med fördel utformas på ett sätt som 

tydliggör gång- och cykeltrafikanternas företräde, men som fortfarande möjliggör för 

avfallsfordon att passera. Den i detaljplanen avsatta gatubredden är 5 meter, vilket är en bredd 

som möjliggör för gående/cyklister att möta ett renhållningsfordon utan risk för kollision.  

 

Ytor för avfallshantering för hotellets ändamål ska ske inom kvartersmarken för hotellet. I 

nuvarande planförslaget finns ytor för en vändplats för större fordon i direkt anslutning till 

hotellets parkeringsområde. Infart för hotellets varuleveranser, avfallsfordon och personbilar 

sker via Birgittavägen.  

 

Brandvattenförsörjning 

Vatten för brandsläckning kan tillhandahållas genom kombinationer av följande: 

 

a. Befintliga brandposter V150 (förlagda i Birgittavägen i öster, samt söder om planområdet i 

Norra Strandvägen) har en ungefärlig kapacitet på 1200 liter/min. 

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

liter/minut. 

c. Tillfredsställande öppet vattentag finns inte i närheten. 

 

Kombination av a till c gör att tillgängligt vatten för brandsläckning är cirka 1800 liter/minut. 

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

Bilden visar förslaget till ny trafikföring för avfallsfordon med blåstreckad linje. 
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tillräckligt för så kallad A2-bebyggelse (annan bostadsbebyggelse, samt radhus, kedjehus). 

Tillgänglig mängd vatten uppfyller tilltänkta krav för ny bebyggelse.  

Sociala aspekter 

Trygghet och säkerhet 
Planförslaget innebär att ett idag obebyggt område bebyggs. Hotellbyggnaden bidrar till en 

blandning av funktioner och personer i närområdet, vilket är positivt eftersom möjligheterna 

för förbättrad social kontroll uppstår. I och med byggnation tillkommer belysning till platsen 

vilket bedöms som positivt för trygghetsupplevelsen.  

 

Birger Pers väg ingår i planförslaget och området för gatan medger plats att anlägga en 

separerad gång- och cykelväg ner till en av huvudnedgångarna till stranden, detta bedöms som 

mycket positivt för trafiksäkerheten. De nya gång- och cykelvägen i planområdets norra gräns 

samt den väster om hotellbyggnaden bedöms som positiv för passager ner mot strandområden 

längre norr ut.  

 

Utformningen av Birger Pers väg kan göras ytterligare mer trafiksäker genom att t.ex. bilda 

gångfartsområde för hela gatan och använda olika typer av markbeläggningar. Slutligt 

ställningstagande om gatans utformning görs vid ett projekteringsskede. Kommunen kommer 

att upprätta lokala trafikföreskrifter för gatan.  

 

Jämställdhet och Jämlikhet 
Ett nybyggt hotell på platsen kommer med största sannolikhet att rikta sig socioekonomiskt 

mer starka grupper i samhället. Planförslaget har därför utformats med utgångspunkt att den 

allmänna platsen som tillskapas i anslutning till hotellet ska kunna utnyttjas av alla och vara 

ett inkluderande område. Hotellet, med sin höga höjd tar stort visuellt utrymme och måste på 

så sätt kunna skapa värden för allmänheten som är användbart för alla samhällsgrupper. 

Bebyggelsen utformas med träinslag för att knyta an till en del av Mellbystrands 

byggnadstradition. Med hjälp av ny bebyggelse kommer Mellbystrands centrum stärkas, 

vilket kommer ge en god helhetsverkan på samhället i stort.  

 

Planförslaget säkerställer mark för allmänt ändamål i form av naturmark, där även 

strandskyddet återinträder, vilket stärker allmänhetens möjlighet att nyttja området och 

säkerställer att området förblir en naturmiljö. Den syd-nordliga gång- och cykelvägen väster 

om hotellbyggnaden förstärker allmänhetens tillgång till naturområdet och förhindrar att 

området framför hotellet uppfattas som privatiserat.  

 

Planförslaget i sig innebär att flertalet nya arbetstillfällen möjliggörs i Mellbystrands tätort 

och Laholms kommun vilket bedöms som positivt för den sociala hållbarheten och även 

jämställdhetsperspektivet.   

 

Barnperspektivet 
Planförslaget innebär att marken på stranden till största del planläggs som naturmark vilket 

säkerställer allmänhetens tillgång till stranden och minskar påverkan på naturmiljön. Detta 

bedöms som positivt för barns och ungas möjlighet att utnyttja stranden som ett lek- och 

fritidsområde.  

 

Birger Pers väg ingår i planförslaget och området för gatan medger plats att anlägga en 

separerad gång- och cykelväg ner till en av huvudnedgångarna till stranden, detta bedöms som 

mycket positivt för säkerheten för barn och unga. Den föreslagna nya gång- och cykelvägen i 

planområdets norra gräns bedöms som positiv för barns- och ungas möjlighet att röra sig fritt 

och ha tillgång till strandområdet.  
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En hotelletablering i Mellbystrands tätort bedöms bidra med fler arbetstillfällen inom 

turismnäringen, vilket kan ge ungdomar fler möjligheter till arbete under skollov.  

Planen kan innebära ökad trygghetsupplevelse av området då en byggnad och upplysta 

områden tillkommer.    

 

Äldreperspektivet 
Planförslaget har utformats för att öka tillgängligheten till stranden och möjliggöra för 

ytterligare service både på stranden men också i form av restaurang och liknande i 

hotellbyggnaden, detta bedöms som positivt för äldre.  

 
Ekonomiska perspektivet 
Ekonomisk hållbarhet är avgörande för både kommunen och besöksföretagen om kommunen 

och Halland skall kunna utvecklas mot beslutade visioner och mål. En del i detta är att 

besöksnäringen utvecklas och då särskilt boendemöjligheter.  

 

Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar som skapar stora möjligheter för 

tillväxt, sysselsättning och utveckling över hela landet. En viktig del av besöksnäringen är just 

boende och då speciellt hotellanläggningar där statistik från branschorganisationen Visita 

tydligt visar på en ökning av beläggningsgraden och i intäkt per hotellrum både i Halland och 

i hela Sverige. I Laholms kommun är det idag brist på boendemöjligheter, framförallt hotell.   

 

Under 2014 genomfördes en analys av möjligheten att etablera ett hotell i Mellbystrand, 

vilken pekade på marknadsmässiga möjligheter för ett hotell med en större kapacitet med 150-

200 rum. Utredningen ligger som bilaga till planhandlingarna.  

 

De tillkommande arbetstillfällena som hotellet kommer tillföra till kommunen anses som 

positiva för kommunens ekonomi. Planförslaget ger möjlighet till utökad besöks- och 

upplevelsenäring med möjlighet att skapa fler arbetstillfällen och positiva synergieffekter för 

befintliga näringsidkare på orten som arbetar med besöks- och upplevelsenäring.  

 

God hushållning av resurser främjas av projektet då det går på grund av läget att nyttja 

befintlig infrastruktur, gator och ledningar vid byggnation av planområdet. Enligt 

erosionsutredningen bedöms hotellet öka möjligheten till erosionskydd för den 

omkringliggande bebygggelsen genom att öka de ekonomiska förutsättningarna för aktiv 

strandförvaltning och skyddsåtgärder i området.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
SYFTE 

Syftet med genomförandebeskrivningen är att i ett tidigt skede i planprocessen redovisa de 

organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att 

detaljplanen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt redovisa 

vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. 

Genomförandebeskrivningen är likt planbeskrivningen inte juridiskt bindande utan det är 

detaljplanens plankarta med planbestämmelser som är juridiskt bindande. 

Genomförandebeskrivningen ska ses som en integrerad del i planprocessen.  

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR  

Tidplan 

Planen hanteras med standardförfarande och ska efter samråds- och granskningsskedena antas 

av kommunfullmäktige.  

 
Planprocessen 
Samråd  kvartal 4 2018 

Granskning  kvartal 4 2019 

Antagande  kvartal 2 2020 

Laga kraft  kvartal 3 2020 

 

Utbyggnadsskedet 
Utbyggnad av gata och VA med mera  kvartal 4 2020 

Fastighetsbildning och bygglov  kvartal 1 2021 

Byggstart    kvartal 2 2022 

Genomförandetid 

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

Ansvarsfördelning 

Kostnad för upprättande av detaljplanen står Laholms kommun för. 

Inom planområdet är ansvaret för olika anläggningar uppdelat: 
   

Anläggning  Drift/skötsel 

VA-nät, dagvatten Laholmsbuktens VA 

El Södra Hallands kraft 

Bredband Svenska stadsnät i Laholm 

Kvartersmark Exploatören 

Allmän plats Laholms kommun 

 

Ansökan om förrättningar och ledningsrätt ska bekostas av Laholms kommun.  

Huvudmannaskap 

All allmän plats inom planområdet har kommunalt huvudmannaskap.  

Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för dag-, spill- och dricksvatten.  
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Avtal 

Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtal kommer att skrivas med den exploatör som ska bygga ut den planerade 

anläggningen på kvartersmark. Avtalets huvudsyfte är att reglera överlåtelsen av kvartersmark 

till exploatören. Markanvisningsavtalet kommer också reglera vad som ska byggas och när det 

ska ske. Även garantier och säkerheter för att projektet kommer genomföras hanteras i avtalet. 

Markanvisningsavtalet reglerar också förhållandet mellan exploatörens åtagande och 

kommunens åtagande i projektet. Avtalet kommer reglera kostnader för 

kompensationsåtgärder för de negativa aspekterna som exploateringen medför på naturen i 

området. Utgångspunkten för markanvisningsavtalet är kommunens antagna riktlinjer för 

markanvisning och exploatering.  

Naturvårdsavtal 
Kommunens huvudspår är att förvärva den mark där kompensationsåtgärder för de 

naturvärden som finns inom exploateringsområdet ska ske. I andra hand är alternativet att 

träffa naturvårdsavtal med dessa markägare. Naturvårdsavtalets syfte är att tillgodose att 

kommunen kan tillskapa nya naturvärden på marken samt att säkra upp den långsiktiga 

skötseln av naturmarken så att naturvärdena bibehålls.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Markägoförhållanden 

Planen omfattar följande fastigheter: 

Del av fastigheten Åmot 1:97, del av Åmot 2:4 (strandområde, Norra Strandvägen och 

Birgittavägen) och Åmot S:9 (Birger Pers väg).  

Åmot 1:97 är i kommunal ägo, resterande fastigheter är privatägda. Norra Strandvägen berörs 

av Mellby GA:5.  

Fastighet Fastighetsägare 

Åmot 1:97 Laholms kommun 

Åmot 2:4 Privat 

Åmot 1:189 Privat 

Åmot S:9 Laholms kommun, privat 

Fastighetsbildning 

Planen medger att en 7000 kvm stor fastighet till förmån för hotellverksamhet kan tillskapas 

inom området.  

Gemensamhetsanläggningar 

Laholm Mellby GA:5 (Mellbystrands vägförening) berörs av planförslaget genom att mark 

med enskilt huvudmannaskap övergår till kommunalt huvudmannaskap. Delar av 

gemensamhetsanläggningen övergår till kvartersmark. Gemensamhetsanläggningen Mellby 

GA:5 behöver som en följd av planförslaget omprövas och minskning av de upplåtna 

områdena ska ske. Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med 

belastning av en ga betala ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n.  
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Därigenom kommer Mellby GA:5 att minskas genom lantmäteriförrättning och ersättning 

kommer utgå.  

Ledningsrätt 

Ledningsrätt bildas för allmännyttiga underjordiska ledningar inom område markerat med u i 

plankartan.  

Fastighetsrättsliga konsekvenser för berörda fastigheter 

Fastighet Åtgärd Kostnader Ansvar 

Åmot 1:97 

Delar av fastigheten övergår från 

allmän platsmark till 

kvartersmark. Minskas genom 

avstyckning till ny hotellfastighet 

och fastighetsreglering av 

kvartersmark till Åmot 1:17. 

Erhåller mark ifrån Åmot 2:4.  

Kostnader för 

lantmäteriförättning 

utgår i samband med 

fastighetsbildning. 

Laholms kommun 

Åmot 2:4 

Minskas genom 

fastighetsreglering av 

allmänplatsmark till Åmot 1:97. 

Kostnader för 

lantmäteriförättning 

utgår i samband med 

fastighetsreglering. 

Laholms kommun 

Åmot 1:17 

Utökas genom 

fastighetsreglering. Erhåller 

kvartersmark från Åmot 1:97. 

Kostnader för 

lantmäteriförättning 

utgår i samband med 

fastighetsreglering. 

Ägare till Åmot 

1:17. 

Mellby GA:5 

Minskas genom 

anläggningsförrättning med den 

allmän platsmark som finns inom 

planområdet.  

Kostnader för 

lantmäteriförättning 

utgår i samband med 

anläggningsförrättning. 

Laholms kommun 

Åmot S:9 

Minskas genom 

fastighetsreglering av den mark 

som fastigheten har inom 

planområdet. Marken överförs 

till Åmot 1:97.  

Kostnader för 

lantmäteriförättning 

utgår i samband med 

fastighetsreglering. 

Laholms kommun 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Detaljplanen upprättas på bekostnad av kommunen. Även genomförandet av planen kommer 

att bekostas av kommunen.  

Planavgift tas ut i samband med ansökan om bygglov. 

Inlösen och ersättning 

Kommunen kommer i första hand att eftersträva frivilliga förvärv alternativt att ansöka om 

fastighetsreglering enligt 5 kap 8a § FBL (1970:988).  

Kommunen har också möjlighet att begära inlösen av den allmänna platsmarken enligt 6 kap 

13 § PBL. Kommunen blir även enligt 14 kap 14 § PBL skyldig att lösa in allmän plats om 

fastighetsägaren så begär.  
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Ersättning för marköverföringar av allmän platsmark enligt ovan skall enligt 6 kap 17 § PBL 

utgå i enlighet med reglerna i 4 kap expropriationslagen som anger att ersättningen är 

marknadsvärdet innan nu aktuell detaljplan med ett påslag om 25 %. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 

De tekniska utredningar som har tagits fram i samband med denna detaljplaneläggning är:  

Översiktlig geoteknisk undersökning och utredning för detaljplan (SWECO Civil AB, 2017-

06-15)

Fördjupad erosionsutredning avseende planerat hotell i Mellbystrand (SWECO, 2018-03-20)

Naturvärdesinventering (NVI) Åmot 1:97 m.fl. Laholms kommun (MinaNatur, 2017-12-18)

Förslag till kompensationsområden, tillägg naturvärdesinventering Åmot 1:97 (MinaNatur,

2018-03-28)

Trafikutredning Mellbystrand (Norconsult, 2018-02-28)

Studie av möjliga infartsvägar till Mellbystrands camping (Tyréns 2017-09-25)

Dagvattenutredning delavrinningsområde inom Mellbystrand (WSP, 2014-08-29)

Dagvattenutredning Hotell Mellbystrand (SWECO, 2018-09-10)

Solstudie (Krook och Tjäder, 2018-09-12)

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Konsekvenser för berörda fastigheter 

Mellby GA:5 har ansvar för befintliga gator inom planområdet. I och med att detaljplanen har 

kommunalt huvudmannaskap kommer gemsamhetsanläggningens ansvar att tas bort inom 

planområdet genom en lantmäteriförrättning.  

Fastighet Konsekvens Ansvar 

Del av Åmot 1:97 till förmån 

för Åmot 1:17  

Del av Åmot 1:97 planläggs som 

bostadsändamål, med reglering att 

byggnader inte får inte uppföras. Till 

förmån för Åmot 1:17. 

Kommunen 

Del av Åmot 1:97 

Planläggs som kvartersmark för 

hotellverksamhet samt naturmark 

och gång- och cykelväg med 

kommunalt huvudmannaskap 

Kommunen 

Del av Åmot 2:4 
Planläggs som gata och naturmark 

med kommunalt huvudmannaskap 
Kommunen 

Del av Åmot S:9 
Planläggs som gata med kommunalt 

huvudmannaskap 
Kommunen 
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