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PLANBESKRIVNING 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

Bakgrund   
Fastighetsägaren för Mellby 15:1 har ansökt om att planlägga del av grönområde i 
Mellbystrand för bostäder i norra delen, allmän parkering samt fotbollsplan/lekplats 
söder om Kolonivägen. Av detta beviljades positivt planbesked för delen norr om 
Kolonivägen.  
Bostäderna föreslås uppföras anpassade till omgivande bebyggelse, där varje bostad 
får egen privat trädgård med carport och förråd i direkt anslutning.  

Syfte  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för uppförande av små bostäder som riktar sig 
till målgruppen 55+ på del av område som tidigare varit planlagt för naturändamål. 
Mark inom planområdet ska även avsättas till någon form av samhällsservice. 
Syftet är även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till kommunalt 
huvudmannaskap inom planområdet samt tillskapa en yta som sommartid kan nyttjas 
som allmän parkering. Återstående delar ska utgöra naturmark för att bibehålla 
sammanhangen i den övergripande grönstrukturen längs kusten. 

Huvuddrag 
I området föreslås uppförande av ungefär 22 bostäder i form av sammanbyggda hus, 
så som radhus, parhus och/eller kedjehus. Bostäderna kan uppföras i ett våningsplan 
med nockhöjd reglerad till +11,0 meter respektive +11,5 meter över nollplanet 
(havsnivån), samt byggnadshöjd på +8,5 meter respektive +9,0 meter över nollplanet 
(havsnivån), samt en maximal taklutning på 27 grader för att ansluta till omgivande 
bebyggelse. Variationerna i nock- och byggnadshöjd är en anpassning till markens 
naturliga höjd i planområdet. Det innebär en byggnadshöjd på cirka 3,5 meter 
eftersom markhöjden varierar mellan +4,6 och +5.5 meter över nollplanet 
(havsnivån). Färdig golvhöjd ska vara minst +4,5 meter över havet med hänsyn till 
risk för översvämning i kustzonen. 
I södra delen av planområdet skapas en fastighet på minst 5000 kvm för 
samhällsservice, där centrumverksamhet, förskola eller vård i form av exempelvis 
vårdcentral eller tandläkare får uppföras i två våningsplan, vilket regleras med 
nockhöjd över nollplanet på +12,5 meter. 
 
Genom planområdet föreslås en ny gata från Kolonivägen till Måsvägen som 
säkerställer tillgängligheten till de nya fastigheterna. 
De gröna släpp som finns mellan fastigheterna österut förlängs genom planområdet, 
för att erbjuda möjlighet att gå genom området mot grönstråket och vidare ut mot 
havet.  
Planområdet föreslås på sikt införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för 
dagvatten, men detta förutsätter ett visst lokalt omhändertagande av dagvatten på 
varje enskild fastighet, vilket säkras bland annat genom att en del av fastigheterna 
inte får hårdgöras. Dagvattnet i området föreslås fördröjas i torrlagda  
dagvattendammar som ansluts med dräneringsledningar till dagvattensystemet i 
Kolonivägen samt ledning ut mot havet. Väster om och längs den tillkommande 
bebyggelsen är marknivån lägre och här skapas ett grönområde som kan användas 
som översvämningsyta vid kraftigt regn. Mot öster planeras ett avskärande svackdike 
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mot befintlig bebyggelse för att ny bebyggelse inte ska översvämmas vid kraftiga 
regn. 

 
Allmän plats gata, gröna släpp och naturmark får kommunalt huvudmannaskap inom 
planområdet. På så sätt säkras allmänhetens tillgång till gator och naturmark samt 
drift och skötsel av gator, dagvattensystem, grönstråk mot havet, över tid. 

 
 
PLANDATA  

Lägesbestämning  
Planområdet är beläget mellan Kolonivägen och Brodds väg i norr, strax väster om 
Kustvägen i Mellbystrand, samt öster om Måsvägen (se bild ovan). Planområdet 
ligger på cirka +3 meter över havet i västra gränsen, upp till drygt +5 meter över 
havet i östra. 

Areal 
Planområdet omfattar cirka 4 hektar. 

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar del av fastigheten Mellby 15:1, som är i privat ägo, samt del av 
Kolonivägen, Mellby S:34.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden ovan visar planområdets omfattning med röd streckad linje.  

N 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Kommunens mål och vision 
I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet 
och tillväxt för en hållbar utveckling. 
 
Detaljplanen bedöms medverka till att uppfylla kommunens mål och vision genom 
att: 

• Bostäder behövs för att fler ska kunna få en möjlighet att flytta till och/eller 
stanna kvar i Laholms kommun. 

• Planområdets läge nära stranden och andra grönområden inbjuder till 
rekreation nära bostaden.  

• Förslaget med småhus i markplan erbjuder möjlighet för äldre att sälja sina 
villor, och samtidigt bo kvar i området i bostäder med god tillgänglighet. 

• Förslaget utnyttjar befintlig infrastruktur, i kollektivtrafiknära läge, vilket 
bidrar till hållbar utveckling. 

• Förslaget möjliggör till samhällsservice som krävs för att kustområdet ska 
kunna utvecklas hållbart.  
 

Detaljplanen bedöms medverka till att uppfylla kommunens mål då Mellbystrand ses 
som attraktivt och är ett efterfrågat område. Planförslaget i sig möjliggör även en 
utveckling av kustområdet. 

Översiktliga planer 
▫ Framtidsplan 2030 

I Laholms kommuns översiktsplan Framtidsplan 2030, antagen av 
kommunfullmäktige 2014-01-28 anges det att utvecklingsmålet för Mellbystrand 
är att bevara och utveckla dess roll som turistmål kombinerat med ett attraktivt 
permanentboende.  
 
Mellbystrand är i huvudsak fullt utbyggt vilket innebär att de fysiska utbyggnads-
möjligheterna är begränsade. Det föreslås att man ser över de gällande detaljplanerna 
och utvecklar de befintliga delarna som finns i Mellbystrand. 

 
Med hänsyn till den ökande medelåldern i Mellbystrand bör ytterligare boenden som 
lämpar sig för äldre och personer med funktionsnedsättning etableras. 
 
Planförslaget är till stora delar förenligt med översiktsplanen. Detta grundar sig på att 
allmän besöksparkering föreslås inom området som underlättar kopplingen till 
stranden. Tillgängligheten för naturmark och rågångar ökas i och med kommunalt 
huvudmannaskap. Planläggning för offentlig service och diversifierade 
boendeformer skapas. En bedömning har gjorts av konsekvenserna från framtida 
havsnivåhöjning och andra klimateffekter. Erosionsproblematik berör i första hand 
inte detta området utan i högre grad det strandnära området. Dagvattenutredningen 
visar lösningar på ett omhändertagande inom området med damm samt större möjliga 
ytor för omhändertagande. 
 
De gröna värdena är viktiga för Mellbystrands karaktär. Grönområdesutredning för 
kusten som hanterar grönområdenas framtida användning och skötsel var under 
pågående arbete när Framtidsplan 2030 antogs. Grönområdesutredningen visade att 
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delar av aktuell detaljplan kan bebyggas. För vidare läsning om 
Grönområdesutredningen se nästkommande sida. Det sammanhängande grönstråket 
bibehålls även om det minskas i bredd. Nedan delges utdrag (arbetsmaterial) från 
pågående fördjupad översiktsplan för kusten som närmare beskriver kommunens 
ställningstaganden gällande grönstrukturen. 
 
 

▫  Fördjupad översiktsplan för kusten (arbetsmaterial 2019-04-02) 
Bilden nedan visar en kartläggning av stråk och allmänna grönområden i södra 
Mellbystrand. Den fördjupade översiktsplanen för kusten är under framtagande och 
utdraget är ett således ett arbetsmaterial i tidigt skede. 
 

 

Kartläggning av friluftsstråk i södra Mellbystrand. Arbetsmaterial (2019-04-02) 
från den pågående fördjupade översiktsplanen för kusten, Laholms kommun 
 

 
Av kartläggningen framgår att södra Mellbystrand till största del består av ett 
finmaskigt nätverk av gångstråk, med ett flertal längre sammanhängande stråk. De 
längre stråken, som knyter samman det mer finmaskiga nätet och som binder 
samman orten med strandområdet, har pekats ut som primära gångstråk för 
friluftslivet. Kartläggningen har enbart tagit hänsyn till de områden som är 
detaljplanelagda som allmän platsmark och inte den fysiska tillgängligheten i 
området. Den visar därför de stråk som i dagsläget är möjliga att skapa.  
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De primära gångstråken är av varierande kvalitet och framkomlighet, men där 
kommunen i första hand ser en potential för utveckling av rekreation, friluftsliv och 
orten i sin helhet.  
 
Av kartläggningen framgår även det huvudsakliga cykelstråket genom området, 
Kattegattleden, som ska utvecklas vidare. Cykel kan framföras på huvuddelen av de 
stråk som pekats ut för gång, men där det i dagsläget inte finns planer för någon 
separerad cykelväg.  
 

 
Strategi för friluftsstråk i södra Mellbystrand. Arbetsmaterial (2019-04-02) 
från den pågående fördjupade översiktsplanen för kusten, Laholms kommun 
 
I ovanstående bild illustreras kommunens långsiktiga bild av de större 
grönstrukturstråken i södra Mellbystrand. Grönstrukturstråken ämnar till att skapa en 
sammanhållen koppling genom området för växter och djur. Av illustrationen 
framgår även identifierade brister i dessa kopplingar, där grönstrukturen avbryts av 
kvartersmark. På lång sikt så ska grönstrukturstråken utvecklas, stärkas och de 
bristande kopplingarna arbetats bort.  
 
I denna bild har de primära gångstråken rustats upp till en enhetlig standard. I ett 
längre perspektiv så är även de sekundära gångstråken av intresse att se över och 
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utveckla. Vilken typ av utveckling som är lämplig att utföra vid enskilda stråk är 
beroende av stråkets karaktär.  
 
 

▫ Klimatanpassningsplan 
Laholms kommun har en Klimatanpassningsplan antagen 2015-02-24. Syftet med 
planen är att se hur Laholm kommer att påverkas av klimatförändringarna. Planen 
ska vara ett kunskapsunderlag och ett vägledande dokument för planeringsfrågor i 
kommunen. 
Åtgärder som föreslås i klimatanpassningsplanen som berör aktuell plan är följande: 

• Konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkan tas alltid upp i allt 
planarbete. Även anpassningsåtgärder tas upp.  

• Bevara strategiska grönområden som översvämningsområden i kustområdet  
• För ny planläggning i kustområdet gäller en lägsta bygghöjd på + 4,5 meter 

över havet.  
• All form av vattenfördröjande åtgärder används i planeringsarbetet i kusten. 

I plankartan regleras krav på genomsläppliga ytor, gröna tak, öppna diken 
mm. Dagvatten ska ha så lång tid som möjligt innan det når recipienten 
(havet).  

• I planarbetet utgår man från naturliga lågpunkter och planerar efter vattnets 
naturliga förutsättningar i landskapet. 

• Kartskikten till klimatanpassningsplanen används för allt planarbete vid 
kusten.  

• Kartlägga möjligheter att avleda dagvattnet till kontrollerade 
översvämningsområden i kusten. 

 
Planförslaget har anpassats efter åtgärderna i klimatanpassningsplanen. 

 
▫ Grönområdesutredning för kusten 

För att underlätta den fysiska planeringen vid kusten har 230 grönområden i 
Mellbystrand och Skummeslövstrand inventerats och analyserats. Denna 
grönområdesutredning, som antogs av kommunfullmäktige i december 2015, är ett 
viktigt verktyg för bedömning av olika planeringsfrågor. 
 
Grönområdena har klassificerats utifrån åtta kategorier: Natura 2000, naturreservat, 
strandskydd, naturvärden, rekreationsvärden, översvämningsrisk, närhet till led med 
farligt gods samt åkermark. Därefter har dessa delats in i tre klasser, mycket viktig, 
viktig och mindre viktig, varefter en samlad bedömning gjorts. 
 
Enligt denna har aktuellt planområdet bedömts till klass 3 – mindre viktigt 
grönområde sett ur naturvärde (område nr 78 enligt karta sid 24). Däremot utgör 
planområdet klass 2 - lokalt värdefullt, ur rekreationssynpunkt. Ur 
Översvämningssynpunkt har området klass 1 - mycket viktigt område för 
dagvattenhantering. 

 
I tillägget till Grönområdesutredning för Laholms kust har bedömning gjorts att en 
del av aktuella planområdet kan bebyggas om vissa åtgärder vidtas: 
Grönområdet är av klass 1 vad gäller ytavrinning. Skulle en byggnation bli aktuell måste 
dagvattenhanteringen utredas väl. Området är dessutom jordbruksmark, en ändlig resurs. 
Även om marken inte är med i åkermarksklassificeringen är den inte desto mindre värdefull. 
Detta är aspekter som behöver vägas in vid beslut om bebyggelse, exempelvis 
rekommenderas att inte hela området bebyggs. Vägs grönområdets natur- och 
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rekreationsvärden mot mer betydelsefulla områden av klass 2 eller mer är detta grönområde 
att föredra. Bebyggelse kan med fördel planeras så att befintliga natur- och 
rekreationsvärden bevaras och även förädlas. De stråk som ansluter till området i öst samt 
det stråk som finns ut mot havet tillsammans med grönområde nr 88 bör bevaras. Området 
bör även kopplas ihop med grönområde nr 76, 77 och 89. 
 
Åtgärderna enligt tillägget till grönområdesutredningen har tillämpats i framtagande 
av detaljplanen.  

Detaljplaner och förordnanden  
För området gäller detaljplan för Mellbystrand, södra delen, som vann laga kraft 
2009-03-05. Det aktuella områdets huvudsakliga användning utgörs av allmän plats 
natur. Kommunen är inte huvudman för allmän plats enligt gällande plan, men har 
tagit över drift och skötsel av gator i Mellbystrand. 
  
För omgivande bostadsbebyggelse är högsta tillåten byggnadshöjd 3,5 meter, och 
nockhöjd 6,0 meter. Taket ska ges en lutning på 14-27 grader. Största sammanlagda 
byggnadsarea per tomt är 300 kvm, varav högst 55 kvm för uthus eller annan 
gårdsbyggnad. Minsta tomtstorlek är 900 kvm. Huvudbyggnad eller uthusbyggnad 
med bostadsrum ska placeras minst 4,5 m från tomtgräns mot grannfastighet. Uthus 
ska placeras minst 3 m från gräns mot granntomt. Garage får placeras 1,5 m från 
gräns mot granntomt om ingen annan plats finns inom fastigheten.  

Kommunala beslut i övrigt 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-15 §220 om positivt planbesked för 
grönområdet mellan Måsvägen, Kolonivägen, Brodds väg och Kustvägen i 
Mellbystrand.  
 
Kommunstyrelsen lämnade i samband med detta ett negativt planbesked för 
grönområdet mellan Jannes väg, Måsvägen, Kolonivägen och Kustvägen. Detta för 
att området inte är utpekat i det tillägg som har gjorts för grönområdesutredningen 
över områden som eventuellt kan anses lämpliga att bebygga. Detta område ingår 
alltså inte i aktuell detaljplan. 
 
I beslutet framgår att sökanden ska ta fram dagvattenutredning för hela 
avrinningsområdet, eftersom dagvattenhanteringen ska utredas i varje ny plan.  
 
Området är inte prioriterat i den fastställda utbyggnadsplanen för dagvatten och 
huvudmannaskap gata för Mellbystrand och Skummeslöv. 
 
Mark inom planområdet ska avsättas till någon form av samhällsservice såsom skola, 
vård eller service. 

Program för planområdet 
Program har inte upprättats för planområdet. 

Riksintresse 
Planområdet omfattas i sin helhet av riksintresset för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 
2§ miljöbalken, riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6§ miljöbalken, samt 
riksintresse högexploaterad kust enligt 4 kap. 4§ miljöbalken. 
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Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 
miljöbalken år 1999 med syfte att reglera utsläpp som kan ha skadliga effekter för 
människor och/eller naturen. En miljökvalitetsnorm kan anges som en halt, ett värde 
eller alternativt med en beskrivande text och omfattas av ett tidskrav då normerna ska 
vara uppfyllda. Idag finns miljökvalitetsnormer för vatten, luft, fisk- och 
musselvatten samt omgivningsbuller.  
 
Då planförslaget inte kommer att medföra något större utsläpp i luften bedöms inte 
förslaget motverka till att miljökvalitetsnormen för luft följs. 

 
Grundvattenförekomst Laholm har otillfredsställande kemisk status och god 
kvantitativ status. Målsättningen är god kemisk grundvattenstatus år 2021, med 
undantag av nitrat. (Källa: viss.lansstyrelsen.se, läst 2017-06-27)  
Föreslagen utveckling bedöms inte påverka grundvattenförekomsten negativt, eller 
förhindra att målen om god status nås.  
Den förändrade markanvändningen ger en obetydlig påverkan av organiska ämnen 
(PAH från avgaser, däck och oljor), tungmetaller och partiklar som tillkommer från 
den låga andel biltrafik som belastar området. Andelen trafikrörelser liksom en låg 
risk för utsläpp i samband med en olycka innebär att det inte finns skäl att anta att 
miljökvalitetsnormen påverkas negativt. Eftersom dagvattnet från gatumarken och 
parkeringsytorna via rännstensbrunnar också kommer att ledas till planerade 
dagvattendammar där fördröjning och rening sker förstärks denna bedömning. 

 
Laholmsbukten är det kustvatten som är recipient för dagvatten från planområdet. 
Laholmsbukten har måttlig ekologisk status, och uppnår ej god kemisk status. Detta 
beror på miljögifter och övergödning. Målsättning är god ekologisk och kemisk 
status 2027, men med undantag av kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter. 
(Källa: viss.lansstyrelsen.se, läst 2017-06-27)  
Då området inte längre kommer användas som odlad mark minskar utsläpp av ämnen 
som kan bidra till övergödning. Trög avledning av dagvatten innebär en viss naturlig 
rening av dagvattnet innan det når Laholmsbukten. Planen kan bidra till en 
förbättring och öka möjligheten att nå målsättning om god status. 
 

Strandskydd 
Delar av planområdet berörs av strandskydd 300 meter från strandlinjen, dock 
föreslås inte någon del av strandskyddet upphävas i och med förslag till detaljplan. 
Närmare beskrivning finns under planförslaget. 
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BEHOVSBEDÖMNING ENLIGT MILJÖBALKEN (1998:808) SAMT  
PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900)  

Behovsbedömning  
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (plan- och 
bygglagen (2010:900) 4 kap. § 34 och miljöbalken (1998:808) 6 kap. § 11) skall 
kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som 
kan medföra betydande miljöpåverkan. Som stöd för kommunens ställningstagande 
att planen eller programmets genomförande medför betydande miljöpåverkan, görs 
en behovsbedömning. Såväl positiv som negativ miljöpåverkan belyses i 
behovsbedömningen.  

 
▫ Ställningstagande 

Ett genomförande av planen har ingen påvisbar negativ effekt på miljö, hälsa eller 
hushållning med mark, vatten och andra resurser. Planen har ingen betydande 
miljöpåverkan och en MKB enligt 4 kap. 34 § PBL erfordras inte. 
 

▫ Natur- och kulturvård 
Planförslaget innebär att området som bedöms som klass 3 – mindre viktigt 
grönområde sett ur naturvärde enligt Grönområdesutredningen för kusten, tas i 
anspråk. Det finns inga byggnader med kulturhistoriskt värde inom eller i anslutning 
till området. 
 
Området som periodvis brukas som åkermark tas ur produktion. Området utgörs 
enligt gällande detaljplan NATUR och har ingen klassning som jordbruksmark. 
Åkermark är ett väsentligt samhällsintresse men väger lättare i detta fall i jämförelse 
med behovet av att tillgodose natur- och rekreativa värden nära en befintlig och ny 
bostadsbebyggelse och kan då lokalt öka den biologiska mångfalden. 
Ianspråktagandet innebär även att andra samhällsintressen kan tillgodoses i form av 
lokaler för förskola, äldreomsorg och hemtjänst vilket Mellbystrand har stort behov 
av och som bedömts väga tyngre än behovet av jordbruksmark. Möjligheten att 
fortsätta bruka delar av marken för odling bedöms inte lönsamt ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv.  

 
▫ Rekreation och friluftsliv 

Planområdet ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet (4 kap 2§ MB) samt 
riksintresse för friluftsliv (3 kap. 6§ MB). Beskrivningen av områdets värden anger 
att denna kuststräcka utgör en av landets längsta sammanhängande sandstränder samt 
att Mellbystrand är en av de platser som har mycket höga dyner. Hela kuststräckan är 
mycket attraktiv för besökare från såväl Hallands inland som från stora delar av 
angränsande landskap. Samtidigt utgör de fria och obebyggda områdena längre från 
stranden också närströvområden för befolkningen. 
 
Eftersom marken tidigare nyttjats som åkermark har den varit otillgänglig för 
allmänheten. Genomförandet av aktuell detaljplan möjliggör en förbättrad 
tillgänglighet med större möjlighet att intilliggande grönområden i Mellbystrand 
knyts ihop då huvudmannaskapet blir kommunalt. Totalt innebär detta att naturmark 
med kommunalt huvudmannaskap ökar med drygt 2 hektar i och med genomförande 
av detaljplanen. Föreslagen allmän parkering ökar tillgängligheten till stranden och 
ger även en flexibilitet i markanvändningen inför framtiden. Totalt är det cirka 1,6 ha 
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av planområdets tidigare jordbruksmark på cirka 3,9ha som tas ianspråk vilket 
innebär att mindre än hälften hårdgörs.   
Erosionsproblematiken är i första hand en fråga för strandnära områden men berör 
indirekt området i de fall erosionen får fäste och nya kopplingar längs med kusten 
behöver säkerställas, den möjligheten kvarstår längs planområdets västra del. 
Eftersom planförslaget även innebär att strandhedsvegetation etableras och därmed 
långsiktigt binder sand-/jordmånen i större omfattning än som åkermark bör 
situationen lokalt inte försämras. I det fall önskemål i en framtid finns om att nyttja 
naturområdet för småskalig odling får detta avtalsmässigt lösas. Däremot anses det 
inte lämpligt att föreslå markanvändning odling. 

 
Grönområdet som tas i anspråk har främst bedömts ha lokala värden enligt den 
grönstråksutredning för kusten som Laholms kommun gjort. Planen innebär att del 
av ett sammanhängande grönområde tas i anspråk. Enligt grönområdesutredningen 
har området lokalt rekreationsvärde men ”vägs grönområdets natur- och 
rekreationsvärden mot mer betydelsefulla områden av klass 2 eller mer är detta 
grönområde att föredra. Bebyggelse kan med fördel planeras så att befintliga natur- 
och rekreationsvärden bevaras och även förädlas. De stråk som ansluter till området 
i öst samt det stråk som finns ut mot havet bör bevaras”. 
 
Förslaget innebär iordningställande av åkermark till naturmark liksom att befintliga 
rågångar blir kommunägda. Detta ger möjlighet till förbättrade förutsättningar för 
friluftslivet, det rörliga friluftslivet och förbättrade kopplingar till omgivande 
grönstråk. 

 
Planen innebär att del av det sammanhängande grönområde tas i anspråk. Enligt 
grönområdesutredningen har området lokalt rekreationsvärde men ”vägs 
grönområdets natur- och rekreationsvärden mot mer betydelsefulla områden av klass 
2 eller mer är detta grönområde att föredra. Bebyggelse kan med fördel planeras så 
att befintliga natur- och rekreationsvärden bevaras och även förädlas. De stråk som 
ansluter till området i öst samt det stråk som finns ut mot havet bör bevaras”. 
 
I enlighet med Grönområdesutredningen föreslås dessa stråk bevaras och förstärkas i 
föreslagen plan. Det allmänna grönstråket i väster som är minst 26 m brett bedöms 
som tillräckligt för att kunna bibehålla det gröna sambandet och verka som en 
spridningskorridor.  
 

▫ Hälsa och säkerhet 
Kustvägen är ej utpekad led för farligt gods, och planområdet ligger längre än 150 
meter från motorvägen. Det är därför liten risk för farligt gods inom aktuellt 
planområde. Detaljplanen ligger inte heller i närheten av verksamheter som kan 
medföra risker för framtida boende i planområdet. 
 
Inom planområdet bedöms inte buller, vibrationer eller bländning utgöra problem, då 
planområdet ligger långt från järnvägen och stora vägar. Inom planområdet föreslås 
cirka 22 sammanbyggda bostäder byggas samt en förskola. Detta bedöms inte bidra 
till en stor ökning av biltrafik i området. 
 

▫ Mark, vatten och miljö 
Mellbystrand har överlag problem med dagvattenhanteringen och planområdet ingår 
även i ett utredningsområde för havsnivåhöjning. Planen följer de riktlinjer som 
tagits fram i Laholms kommuns klimatanpassningsplan, och en dagvattenutredning 
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inriktad på i huvudsak öppen och trög avledning har tagits fram i samband med 
planarbetet. 
 
Föreslagen utveckling bedöms inte påverka grundvattenförekomsten negativt, eller 
förhindra att målen om god status nås. Då området inte längre kommer användas som 
odlad mark minskar utsläpp av ämnen som kan bidra till övergödning. Trög 
avledning av dagvatten innebär en viss naturlig rening av dagvattnet innan det når 
Laholmsbukten. Planen kan bidra till en förbättring och öka möjligheten att nå 
målsättning om god status. 

 
▫ Måluppfyllelse 

Planförslaget är förenligt med Översiktsplanen, den fördjupade Översiktsplanen samt 
Laholms kommuns mål och vision. Följande nationella miljömål berörs av 
detaljplaneförslaget men bedöms inte bli motverkade; 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Hav i balans och levande kust och skärgård 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt djur och växtliv 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats. 
 
 
Bilderna nedan visar planområdet som till största del utgörs av odlad mark. 
Bilderna är tagna från nordöstra hörnet av planområdet, i riktning söderut.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  
 
Natur 
▫ Mark och vegetation 

Marken inom planområdet består till största del av öppen mark, som periodvis är 
brukad för att hålla den öppen (se bilder föregående sida). Marken lutar neråt 
västerut och nivåerna är på ca +3 meter över havet, upp till drygt +5 meter över havet 
åt öster. Då området sedan innan är planlagt för natur, och ej jordbruksändamål har 
detta bedömt som en tillfällig användning som kan ändras när markägaren så 
bestämmer. På så vis kan anses att marken redan bedömts som natur och inte som 
jordbruksmark. 
På sanddynerna i öster samt längst i norr finns buskage och träd.  
Längs östra gränsen av planområdet föreslås 10 meter planläggas som allmän plats 
natur, i syfte att inrymma allmänna VA-ledningar, ett avskärande dike, samt utgöra 
buffert till befintliga bostäder. 
 
Österut finns två stycken gröna släpp mellan fastigheterna. Dessa är cirka 2 meter 
breda och till stor del igenvuxna. Planförslaget innebär att de gröna släppen ska finns 
kvar, och att dessa förlängs genom planområdet och följa grönstråket som leder 
västerut mot havet. Dessa avses röjas, för att ge möjlighet för människor och djur att 
röra sig i öst-västlig riktning genom planområdet.  
Grönstråket väster om Måsvägen, som fortsätter ut mot havet, förblir allmän plats 
natur, men genom detaljplanen får även denna del kommunalt huvudmannaskap. 
Längs den västra plangränsen skapas ett nytt 26 meter brett grönstråk av tidigare 
brukad mark, och detta planläggs som allmän plats natur. Syftet med grönstråket är 
att ytan ska kunna översvämmas vid kraftiga skyfall, leda vatten ner mot havet, men 
också att stärka och binda ihop grönstrukturen som finns längs hela kuststräckan. För 
mer om utformning av grönstråket, se rubrik Naturmiljö sida 19 

 
▫ Geotekniska förhållanden 

Planområdet består ytligt av sand enligt SGUs jordartskarta. Grundvattennivån 
varierar med årstid och nederbörd men antas stundtals ligga nära markytan enligt 
uppgifter från markägare (Dagvattenutredning WSP, 2018-03-09 och även 
antaganden i utredningen Ytavrinningsplan och översiktlig riskvärdering i samband 
med kraftig nederbörd i Skummeslöv och Mellbystrand, DHI (2013-11-29).  

 
▫ Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar i området enligt Fornsök (läst 2017-05-30).  
Skulle fornlämningar påträffas ska eventuella markarbeten så som schaktning med 
mera omedelbart avbrytas och länsstyrelsen ska kontaktas. 

Bilden nedan visar gata och bebyggelse på Måsvägen, väster om planområdet 
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▫ Förorenad mark 

Det finns ingen kännedom om föroreningar, eller att verksamheter som skulle kunna 
ge upphov till föroreningar har bedrivits inom eller i anslutning till planområdet. 
Därmed bedöms det inte vara någon risk för förorenad mark inom planområdet. 
 

▫ Risk för skred/översvämning 
Området ligger drygt 300 meter från strandlinjen, på en markhöjd om ca +3 till drygt 
+ 5 meter över havet. Enligt underlaget till klimatanpassningsplan för Laholms 
kommun utgör västra delen av planområdet en lågpunkt. Detta gör att planen behöver 
säkerställa att dagvatten och eventuella översvämningar inte påverkar vare sig 
föreslagen ny bebyggelse, eller nedströms liggande fastigheter. Se mer om detta 
under Teknisk försörjning - Dagvatten, sida 23 
 
Enligt Klimatanpassningsplan för Laholms kommun (antagen 24 februari 2015) ska 
färdigt golv ligga på minst +4,5 meter över havsnivån för att undvika översvämning 
till följd av havsnivåhöjning. Detta regleras med en planbestämmelse på plankartan. 
 

 
▫ Radon  

I Laholms Översiktsplan, Framtidsplan med sikte på 2030, går det att läsa: Luften i 
mark har alltid så hög radonhalt att halten inomhus kan bli för hög. Det gäller för alla 
marktyper utom tät lera (där luften flyttar sig för långsamt). Lufttrycket inomhus är 
ofta lägre än utomhus och det är vanligt att radonhaltig jordluft sugs in i byggnader 
om byggnaden inte är radonskyddad eller radonsäker. 
 
Utifrån detta bör nya byggnader förberedas för radonskyddad eller radonsäker 
konstruktion. Genom denna lösning kan grunden ventileras om det visar sig att radon 
förekommer. 
 

Bebyggelseområden      
▫ Bostäder 

Inom planområdet finns i dagsläget ingen bebyggelse. Omgivande bebyggelse väster 
och öster om planområdet karaktäriseras av i huvudsak enplansvillor med sadeltak 
med lutning på 14-27 grader (se bilden ovan, Måsvägen). 

 
Ny bostadsbebyggelse föreslås uppföras som sammanbyggda bostäder, med 2-3 rum 
och kök, riktat mot personer i åldern 55+. Varje bostad föreslås få en egen trädgård 

           

Bilden ovan visar gata och bebyggelse på Kolonivägen, söder om planområdet 
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samt carport, förråd och avfallshantering i anslutning till bostaden för att underlätta 
tillgängligheten.  
Bostadsbebyggelsen avses uppföras i grupp av en exploatör eller flera exploatörer, 
och avses inte styckas av i enskilda bostadsfastigheter som sedan bebyggs var och en 
för sig. Detta är ej lämplig för denna typ av föreslagen bebyggelse. 
 
Huvudbyggnaderna får sammanbyggas för att bilda par- och radhus eller kedjehus. 
Huvudbyggnaderna ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns där de inte är 
sammanbyggda. Detta för att skapa luftigare karaktär i området och med hänsyn till 
brandskyddskrav. Detta medger uppförande av en blandning av radhus, parhus och 
kedjehus i området. Dock får max 3 fastigheter byggas samman i huvudbyggnad eller 
garage/carport, därefter måste ett släpp i bebyggelsen finnas. 
 
Alla tomter föreslås få infart från den nya gatan i mitten av planområdet. 
Komplementbyggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns. 
 
Se nästa sida för illustration över hur området kan komma att utformas. 
  
Liksom omgivande bebyggelse får bostäder uppföras i ett plan. Byggnadshöjden 
regleras till +8,5 meter respektive +9,0 meter över nollplanet (vilket innebär över 
havsnivån), och nockhöjd regleras till +11,0 meter respektive +11,5 meter över 
nollplanet (havsnivån). Takvinkel får vara högst 27 grader i likhet med befintlig 
bebyggelse i omgivningen. Detta medger uppförande av bostäder med ett 
våningsplan. Plushöjder utgår ifrån RH 2000. 
 
För bostäderna regleras byggrätten till max 150 kvm byggnadsarea per fastighet, då 
mindre bostäder avses uppföras i området som komplement och alternativt boende 
till de villor som finns i omgivningen. Minsta fastighetsstorlek regleras till 250 
kvadratmeter. 
 
Förslaget innebär att cirka 22 bostäder kan uppföras i området beroende på hur stora 
bostäderna är som uppförs, och hur fastigheterna avstyckas. Illustrationen redovisar 
22 sammanbyggda par- och kedjehus. 
 

 
 
Sektionen ovan visar ett genomsnitt av bebyggelsen från Måsvägen till Kustvägen genom 
planområdet. Sektionen illustrerar hur området föreslås bebyggas och hur ny bebyggelse 
anpassas till befintlig bebyggelse och befintliga markhöjder.  
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Illustration av hur området kan komma att byggas ut.  

 
 

 
  

 
▫ Skuggstudie 

Skuggstudie har inte tagits fram för det aktuella förslaget då föreslagen bebyggelse 
utgår till stor del från samma utformning, och höjder, som omgivande bebyggelse, 
och därmed inte bedöms påverka befintlig bebyggelse negativt. Ett minsta avstånd av 
35 meter föreligger från byggrätt till byggrätt i väster varav 26 meter utgörs av 
Naturmark och i öster av 18 meter. 

 
▫ Förskola 

I södra delen av planområdet finns möjlighet att uppföra en ny förskola. Fastigheten 
är cirka 5000 kvm stor och bedöms då inrymma en förskola med 4 avdelningar om 
denna byggs i 2 våningar. Utformning enligt illustrationen på föregående sida ger 
cirka 3000 kvm lekyta utomhus för barnen vilket bedöms utgöra en god utemiljö. 
Barn kan med fördel involveras i utformningsprocessen för lekytor inom 
förskolegården. Fastigheten har en direkt koppling till grönområdet vilket gör det 
möjligt att lätt även nyttja området utanför förskolegården för lek. Därtill finns ytor 
för cykelparkering, angöring av lastbil, parkeringsplatser för föräldrar och personal. 
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Sektionen ovan visar ett genomsnitt av bebyggelsen från Måsvägen till Kustvägen 
genom planområdet. Sektionen illustrerar en eventuell förskola.  
 
 

 
▫ Offentlig och kommersiell service 

Direkt söder och sydost om planområdet finns byggnader som innehåller 
kommersiell service i form av fastighetsförmedling, restaurang, mindre 
livsmedelsbutik/kiosk, med mera (se bild på Kolonivägen, sida 15). Tillsammans 
utgör detta en mindre servicepunkt i anslutning till busshållplats Kolonivägen som 
ligger på Kustvägen. 

 
Byggnaderna som innehåller bland annat restaurang och fastighetsförmedling är i två 
våningar i och med att vinden inretts, medan kiosken i likhet med större delen av 
omgivande bebyggelse är uppförd i ett plan med lågt sluttande sadeltak. 
 
Direkt norr om planområdet ligger ett vandrarhem. 

 
Inom södra delen av planområdet, med anslutning till Kolonivägen, föreslås drygt 
5000 kvadratmeter planläggas för centrum samt vård och förskola (CDS1), i 
anslutning till den servicepunkt som beskrivits ovan. Med vård föreslås framför allt 
lokaler för hemtjänst och äldreomsorg men möjliggör även för andra verksamheter så 
som tandläkare och mindre vårdcentral, ej sjukhus. 
Området med denna användning får inte avstyckas i flera fastigheter, vilket regleras 
med bestämmelsen d1 och minsta fastighetsarea på plankartan. Motivet är att en 
mindre fastighet inte är lämplig för användningen förskola som ingår i 
bestämmelsen. Det är ännu inte bestämt att det blir en förskola på fastigheten men 
planen möjliggör för den användningen. 
 
Bebyggelsen inom denna yta föreslås få en nockhöjd på +12,5 meter över nollplanet, 
vilket tillåter uppförande av 2 våningar med platt tak.  
För denna del av planområdet föreslås byggrätten begränsas till 1500 kvadratmeter 
vilket utgör ungefär 30 % av fastighetsarean. Detta bedöms som en rimlig byggrätt 
utifrån den flexibla användningen som anges.  
 

▫ Tillgänglighet 
Tillgängligheten är god då området är relativt plant, vilket erbjuder goda möjligheter 
för personer med nedsatt rörlighet att nå service och busshållplats i omgivningen. 
Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt längs Kustvägen, och busshållplatsen ligger 
endast cirka 100 meter från planområdet. 
 

▫ Kulturmiljö och gestaltning 
Inga byggnader inom eller i anslutning av området har utpekade kulturmiljövärden. 
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Omgivningen har en relativt enhetlig bebyggelse, efter vilken föreslagen ny 
bebyggelse anpassa. Se mer om bostäder och kommersiell service enligt rubrikerna 
ovan. 

Friytor       
▫ Naturmiljö 

Enligt Grönområdesutredning för kusten har aktuellt planområdet bedömts till klass 
3 – mindre viktigt grönområde sett ur naturvärde. 
 
Planen innebär att ett drygt 26 meter brett stråk med användning allmän plats natur 
(här efter kallad naturstråket) tillskapas i nord-sydlig riktning och på så vis binder 
samman omgivande grönstråk så som anges i tillägg till Grönområdesutredning för 
kusten som nämns på sida 8-9. Då den odlade marken ersätts av natur som föreslås 
iordningställas enligt förslag från Naturskyddsföreningen, kommer grönstrukturen 
förbättras och tillgängligheten för det rörliga friluftslivet öka. I och med 
planförslaget blir det möjligt att utnyttja området som en del av den 
sammanhängande grönstrukturen. Därtill erbjuder de enskilda trädgårdarna en 
tillkommande variation av växter och blommor i området. 

 
Även de öst-västliga rågångarna förlängs genom planområdet och utgörs av allmän 
plats natur. Totalt innebär detta att naturmark med kommunalt huvudmannaskap ökar 
med drygt 2 hektar i och med genomförande av detaljplanen. 
 
Då befintliga rågångar är igenvuxna och inte framkomliga föreslås dessa röjas för att 
ge människor och djur bättre möjlighet att röra sig ner mot havet via dessa. Dessa 
knyts ihop med nya släpp i den nya bebyggelsen och leder sedan till naturstråket 
samt stråket som leder ner mot havet. 
 
I den norra delen av planområdet ska en icke-hårdgjord parkering anläggas för att 
göra området tillgängligt och gynna friluftslivet. Parkeringen kan även nyttjas på 
sommaren som ett alternativ till parkeringen på stranden. När området inte nyttjas för 
parkering kan ytan användas till lek och andra spontana aktiviteter.  

 
Området föreslås utvecklas på så sätt att ytskiktet avlägsnas på den del av åkern som 
ska bli naturmark och får på så sätt fram/ lägger på näringsfattig sand, då utvecklas 
den för kusten speciella hedmarksfloran och faunan. Planområdet kan då fungera 
som reträttmark för strandheden i ett förändrat klimat (enligt erosionsutredningen är 
strandavsnittet västerut särskilt utsatt för erosion och dyngenombrott har redan skett). 
Detta ger en minimal skötsel med många blommande örter. Exempel ljung, 
backtimjan, hedblomster, käringtand, rölleka, strandtrift, liten blåklocka, gulmåra, 
gråfibbla, flockfibbla, blåmunkar, svartkämpar, gul kämpar, femfingerört, bergssyra, 
kärleksört, strandglim, harklöver, styvmorsviol, låsbräken, borsttåtel, rödven, 
vårbrodd, luddlosta, sandstarr, fårsvingel, rödsvingel, berggröe, nattviol m.fl. Dessa 
kommer locka till sig många insekter och fåglar. Många av dem rödlistade som 
hedpärlemofjäril, havsmurarbin, bastardsvärmare mm. För att se till att arterna 
etablerar sig behöver de sås in och skötas de första åren.   

 
Detta för att möjliggöra för ökad biologisk mångfald för växter, insekter och fåglar, 
som trivs i sandmiljöer. Dessa gynnas också av de spontana stigar och rörelsetråk 
som med tiden skapas i området, och som rör upp sanden. 
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Då planområdet tidigare varit åkermark behöver det nya naturstråket som är cirka 26 
meter brett iordningställas för att bli en naturmiljö som är tillgänglig för människor, 
djur och växter. Naturstråkets bredd bedöms som tillräckligt för att kunna stärka det 
gröna sambandet och verka som en spridningskorridor i området. 
 
Detaljplanen innebär en förändring i områdets ekologiska funktion då 
ekosystemstjänster som naturlig fördröjning och livsmedelsproduktion minskar. 
Dock finns det ekosystemtjänster som har potential att öka som pollinering i området 
om naturområdet iordningställs som föreslagits och fördröjning kommer delvis 
ersättas av dammar samt naturliga lågpunkter i området.    
 
Naturstråket föreslås iordningställas på så vis att det blir en del av grönstråket som 
fortsätter norr- och söderut, samt även ner mot havet. Detta kan göras genom 
exempelvis plantering av naturligt förekommande växter för kustzonen. Naturstråket 
har en hög potential i att förbättra spridning för djur, insekter och växter, och på så 
vis bidra till stärkt biologisk mångfald i kustzonen. 
 
I illustrationen på sidan 17. finns tänkta vägar över hur människor kan röra sig 
genom planområdet, men inga hårdgjorda gångvägar planeras anläggas. 

 
▫ Park 

Det finns idag inga områden utpekade för park inom planområdet, och inga nya 
områden för park föreslås i och med planen. Se mer ovan om naturmiljö. 
 

▫ Lek och rekreation 
Enligt Grönområdesutredning för kusten har aktuellt planområdet bedömts till klass 
3 – mindre viktigt grönområde sett ur naturvärde, men planområdet utgör 
planområdet klass 2 - lokalt värdefullt, ur rekreationssynpunkt. Däremot har området 
odlats för att hållas öppet, och i realiteten inte varit tillgängligt för rekreation.  
 
Ytor för rekreation och kopplingen till omgivande grönstråk har arbetats in i 
detaljplanen. Iordningställande av naturstråket som beskrivs under rubrik Naturmiljö 
ovan samt röjningen av befintliga rågångar gör att detaljplanen innebär en förbättrad 
tillgång till grönstråket, och bättre framkomlighet genom området vilket kan leda till 
ökade möjligheter för rekreation i området. 

Vattenområden 
▫ Strandskydd  

Föreslagen ny bebyggelse i aktuell detaljplan ligger inte inom strandskyddat område, 
och berör därför inte strandskyddet. 
 
Delar av planområdet som utgör allmän plats natur, ligger inom 300 meter från 
strandlinjen. För dessa delar föreslås inte strandskyddet upphävas. 
 

Gator och trafik 
▫ Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 

Planområdet omges av allmänna gator, med enskilt huvudmannaskap, där kommunen 
tagit över skötsel och drift av gator, trots att det till största del är enskilt 
huvudmannaskap. 
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Planområdet gränsar direkt till Måsvägen som är lokalgata. Samt del av Kolonivägen 
som ingår i planområdet. Kolonivägen har en gång- och cykelväg som är separerad 
från körbanan av ett målat streck.  
 
Parallellt med planområdet, åtskilt av en rad med villatomter, finns Kustvägen, och 
ut med denna finns en separerad gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen är en del 
av Kattegattleden som går mellan Helsingborg och Göteborg, och erbjuder även god 
lokal koppling till Båstads nya tågstation söderut, och Mellbycenter med 
matvaruaffär norrut. 

 
Planförslaget innebär att ny allmän gata med kommunalt huvudmannaskap anläggs 
inom planområdet, med koppling mellan Kolonivägen och Måsvägen för att 
kommunens renhållningsfordon ska ha god framkomlighet, utan att behöva vända. 
Varje bostad ska ha en egen angöring och parkeringsplats. Även del av Kolonivägen 
i södra delen av planområdet planläggs som gata med kommunalt huvudmannaskap. 
 
Allmän plats gata föreslås vara 6 meter bred genom området, och utformas med 
motveck och brunnar för bortledning och därefter fördröjning av dagvatten i 
dammar, samt i naturliga lågpunkter på naturmark (se mer om detta under Teknisk 
försörjning – Dagvatten sida 23).  
Vid den södra infarten har gaturummet breddats till 7.5 meter. Detta för att medge 
anläggande av gästparkeringar längs gatan. På dessa platser föreslås körbana vara 5,5 
meter och längsgående parkering 2,0 meter bred. Totalt innebär förslaget cirka 10 
längsgående gästparkeringar till de illustrerade 22 bostäderna. 
Syftet är både att erbjuda möjligheter för gäster att parkera nära sina besöksmål, men 
också att hålla nere hastigheten på gatan, och tydliggöra att det inte går att parkera på 
andra ställen längs med gatan. 
Breddningen av gatan är gjord på den del av gatan där de inte ska komma i konflikt 
med framtida bostadsfastigheters utfarter. 
 
Inom 6 meter från allmän plats gata får byggnad inte uppföras. Det är för att 
bibehålla goda siktlinjer, och för att möjliggöra extra parkeringsplats på uppfarten 
framför carport/garage för exempelvis besökande. 
 
Med hjälp av trafikverkets verktyg Trafikalstring har beräkning gjorts för att se 
vilken trafikökning som kan förväntas till följd av föreslagen detaljplan. Verktyget 
uppskattar en ökning till 471 bilar (ÅDT) till följd av detaljplanen vid byggnation av 
26 radhus/parhus samt förskola med fyra avdelningar a 25 barn. Denna ökning 
bedöms främst påverka lokalt Måsvägen, Kustvägen och Kolonivägen. Det bedöms 
ha en mindre påverkan på det större trafiknätet. Ett antagande är att de flesta kommer 
nyttja avfarten vid Mellby center där E6 och riksväg 24 möts.  
 
Trafikutredning Mellbystrand, gjordes 2018-03-13 av Norconsult och berör det större 
trafiknätet i området. Syftet med utredningen har varit att kartlägga och beräkna den 
tillkommande trafiken från planerad exploatering samt att utföra 
kapacitetsberäkningar i fyrvägskorsningen Hässleholmsvägen/E6:ans västra av- och 
påfart. I trafikutredningen togs det fram olika utformningsförslag som det gjordes 
beräkningar på för att se vilket alternativ som bäst hanterar de framtida trafikflödena 
så att god framkomlighet och trafiksäkerhet ska kunna uppnås. 
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▫ Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats ligger på Kustvägen, cirka 100 meter från planområdet, och 
trafikeras av busslinje 225, med turtäthet en buss per timme vid rusningstid morgon 
och eftermiddag, samt med turtäthet en buss varannan timme andra tider och helger. 
Avstånd till tågstation i Båstad är cirka 7 kilometer. 
 
Planområdet ger ökat underlag för kollektivtrafik, och förstärker tryggheten genom 
planering av både service och bostäder i närheten av busshållplatsen. 
 

▫ Parkering 
Parkeringsbehov som uppstår till följd av planen föreslås lösas inom detaljplanens 
område. Gällande parkeringsnorm antagen av Kommunfullmäktige i januari 2016 
anger följande: 
”Vid enbostadshus ordnas cykelplats på egna tomten” samt ”Bilparkering i 
småhusområden anordnas antingen på den egna tomten eller på en gemensam 
parkering. Vid gemensam parkering kan samnyttjande ske varför normen är lägre. 
Parkeringen måste tillgodose behovet både för boende och besökare. För 
tomtparkering bör en av de två platserna nyttjas för besökare.” 
 
Då varje bostad föreslås ha egen carport, som inte får ligga närmare än 6 meter från 
gatan, finns även möjlighet att ha gästparkering på den egna tomten. Då det 
sommartid är många besökare Mellbystrand, föreslås 10 gästparkeringar till de nya 
bostäderna anläggas utmed södra nya delen av gatan. Se resonemang angående detta 
under rubriken Gator och trafik föregående sida. Även en icke-hårdgjord parkering 
ska anläggas i norra delen av planområdet. Se Naturmiljö på sidan 19 
 
Verksamhet inom användning centrum, vård eller förskola ska lösa cykel- och 
bilparkering enligt parkeringsnormen. Då användningen är flexibel kan olika 
verksamheter ha olika krav på antalet parkeringsplatser, och detta får utredas 
närmare vid bygglovhanteringen. Exempelvis har kontor i området krav på 16 
bilparkeringsplatser/1000 kvm BTA, medan handel i småbutiker ställer krav på 31 
bilparkeringsplatser/1000 kvm BTA.  
 
För förskola saknas angivna parkeringstal för både bil och cykel enligt 
parkeringsnorm antagen av kommunfullmäktige under 2016. 
 
På illustrationen på sida 17 förutsätts användning förskola och ytor för 
cykelparkering samt 20 bilparkeringsplatser. 
För att föreslagen trafiklösning med en infart och en utfart ska tillämpas förses 
serviceområdet med utfartsförbud och plats för parkering anges som 
egenskapsbestämmelse på plankarta.  
På så vis kan parkeringsplatserna exempelvis kvällar, helger samt sommartid när 
eventuell verksamhet inte använder platserna även utnyttjas för besökare till 
stranden, utan att belasta gatan eller störa de nya bostäderna. Förutsatt att den privata 
markägaren tillåter detta. 

 

Risk och störningar 
▫ Buller 

En bullerberäkning har utförts i detaljplan för Mellby 37:2 som ligger direkt öster om 
aktuell detaljplan i söder där plankartan är reglerad till Centrum, Vård och Förskola.  
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På skol- eller förskolegårdar är det önskvärt att ha en ljudnivå om högst 50 dBA 
(ekvivalentnivå dagtid) på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och 
pedagogisk verksamhet.  
 
Som underlag i bullerberäkningen har man använt sig av trafikberäkningar som har 
utförts i juni 2018 på Kustvägen. Räkningen visar på 3130 ÅDT 
(Årsmedeldygnstrafik, vilket innebär det genomsnittliga antalet fordon per dygn). 
Bullerberäkningen visade på en ekvivalent ljudnivå på 60 dBA och maximal ljudnivå 
på 82 dBA, 8 meter från vägkant. Aktuellt planområde ligger ytterligare 50 meter 
bort från Kustvägen och bedöms därför inte påverkas av buller. Med placering av 
förskola enligt illustration, där byggnaden fungerar avskärmande mot trafiken 
bedöms kravet på högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå kunna uppnås.  
 
Inga övriga risker eller störningar bedöms påverka planområdet. Se mer i 
behovsbedömning samt på sida 12. 

 

Teknisk försörjning 
▫ Dricksvatten och spillvatten 

Kommunala ledningar för anslutning av dricks- och spillvatten finns i Kolonivägen 
samt i Måsvägen.  
Planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för dricks- och spillvatten, 
när detta är utbyggt. 
 

▫ Dagvatten 
Kommunala dagvattenledningar finns både söderut och norrut från aktuellt 
planområde. Inom planområdet finns dessutom en kommunal dagvattenledning, samt 
privata dräneringsledningar. 

 
En dagvattenutredning för området har tagits fram parallellt med planförslaget (WSP, 
2018-03-09, rev 2019-05-20). Enligt den kan de två befintliga allmänna 
dagvattenledningarna användas för det nya området under förutsättning att en trög 
avledning tillämpas i området. En för stor del av tomtmarken bör inte hårdgöras för 
att begränsa dagvattenflödet. Därav finns en begränsning i planbestämmelserna där 
kvartersmarken 4 meter närmast allmän plats NATUR inte får hårdgöras.  
 
För att åstadkomma trög avledning är en korrekt höjdsättning av marken inom 
området av största vikt. Om systemen går fulla vid större regn ska dagvattnet kunna 
rinna bort via markytan. 
 
För att klara ovanstående krav föreslås ett avskärande svackdike anläggas i öster mot 
befintliga bebyggelse, så ny bebyggelse inte översvämmas vid kraftiga regn. 
Svackdiket leder till en dagvattendamm som föreslås vara torr i perioder med mindre 
regn. I öster skapas även utrymme på allmän plats natur att anlägga en 
dagvattenledning för eventuell framtida anslutning av befintliga tomer öster om 
planområdet. Även denna ledning leds då till föreslagen damm i norra delen av 
planområdet. För att avleda extremregn utan att påverka befintliga tomter föreslås ett 
avvattningsstråk. Det är ett säkrare sätt att avleda vatten i öppna system än i 
ledningssystem samtidigt som det är gynnsamt eftersom ytavrinning inte påverkas av 
höga grundvattennivåer. Avvattningsstråket föreslås anläggas i grönremsan längs 
planområdets västra sida. Avvattningsstråket behöver inte ha en magasinerande 
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funktion och planläggs därför inte som damm då det är svårare att kombinera med 
växtlighet.  
 
En vattenväg som kan avleda vatten med ytavrinning ut till stranden behöver skapas 
för att kunna avleda extremregn. Endast mindre ingrepp i naturmarken behöver göras 
för att säkerställa att inte vatten vid extremregn leds in på befintliga tomter. 
 
Ny bebyggelse avses få anslutningspunkter till en ny kommunal dagvattenledning i 
den nya gatan, men anslutningen förutsätter att dagvatten även omhändertas lokalt på 
varje enskild fastighet.  
 
Nya gatan föreslås utformas med ett motveck på östra sidan och fånga upp dagvatten 
i brunnar. Dagvatten leds därefter till en ny dagvattendamm i grönstråket ner mot 
havet, med strypt utlopp mot befintliga dagvattenledningen som fortsätter mot havet. 
 
Grönstråket i västra delen av planområdet är en naturlig lågpunkt och denna föreslås 
utgöra översvämningsyta vid kraftiga regn. 
 
Planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för dagvatten, när detta är 
utbyggt. 

 
▫ El och bredband  

Eldistributionen ansvaras av Södra Hallands Kraft.  
Det finns goda möjligheter att med solceller producera el för hushållens egna behov. 
 
Södra Hallands kraft behöver en ny transformatorstation inom planområdet för att 
kunna ansluta föreslagen ny bebyggelse inom fastigheten Mellby 15:1. Denna 
föreslås ligga centralt placerat inom utpekat E-område på plankartan. Placeringen är 
vald för att kunna avlasta befintliga nätstationer, Solstickan i norr och Kolonivägen 
söder samt för att inte inkräkta på strandskydd och naturvärden i den gröna passagen 
mot havet.  

 
▫ Värme  

Fastighetsägaren ansvarar själv för val av uppvärmning. 
 

▫ Avfall  
Från hösten 2018 börjar Laholms kommun med nytt system för insamling av avfall. 
Då ska samtliga villa- och fritidshushåll i kommunen använda flerfackskärl för att 
hantera förpackningar och det avfall som idag läggs i ”det gröna kärlet”.  
 
I kommunens nya avfallssystem byts ett kärl ut till två, och i de ska abonnenten 
sortera ut matavfall, förpackningar av plast, metall, papper och färgat samt ofärgat 
glas, tidningar och till sist det restavfall som inte kan återvinnas utan går till 
förbränning. Kärlet med mat- och restavfall kommer att tömmas med två 
veckors intervall och det andra kärlet kommer att tömmas var fjärde vecka. 
 
Planförslaget anpassas till planerat nytt system för insamling av avfall, då varje 
fastighet får egen plats för kärlen placerade mot nya gatan. 
 

▫ Brandvattenförsörjning 
Vatten för brandsläckning kan tillhandahållas till området genom kombinationer av 
följande: 
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a) Befintliga brandposter på Måsvägen samt Kustvägen, de har en ungefärlig 
kapacitet på 600 l/min.  

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

c) Öppet vattentag finns inte i närheten. 
 

Kombination av a till b gör att tillgängligt vatten för brandsläckning är cirka 
1200 l/min. Enligt dokumentet Trygghet och säkerhet i Laholms kommun, 
handlingsprogram 2016-2020 är detta tillräckligt för så kallad A1- och 
A2-bebyggelse (flerfamiljshus lägre än 4 våningar, villor samt annan 
bostadsbebyggelse, radhus och kedjehus).  
 

Sociala aspekter 
▫ Trygghet och säkerhet 

Planområdet bidrar till att befolka platsen kring Kustvägen/Kolonivägen över året 
genom planering av permanenta bostäder, samt över dygnet, genom planering av 
bostäder för äldre samt service/arbetsplatser som är öppet dagtid. 
På det sättet ökar säkerheten för omgivande villaområdet, samt vid busshållplats 
Kolonivägen. 

 
▫ Jämställdhet 

Planen bidrar till goda möjligheter för både kvinnor och män, både de med och utan 
tillgång till bil, att ta sig till och från området, och till service. 
 

▫ Barnperspektivet 
Planerade ytor för rekreation iordningställs som naturmark vilket gör att unga kan 
kunna röra sig längs grönstråket som tidigare var otillgängligt i form av brukad 
åkermark. 
 
Planen ger möjlighet att uppföra en ny förskola med 4 avdelningar i området som 
ligger i direkt anslutning till grönområdet. Den direkta anslutningen innebär att 
barnen inte behöver korsa någon bilväg för lek och rekreation utanför 
förskolegården. Området ligger även skyddat från större bullerkällor så som 
Kustvägen.   

 
▫ Äldreperspektivet 

Nybyggda bostäder i ett plan med hög tillgänglighet, egen trädgård, carport och eget 
förråd nära hemmet skapar möjligheter för äldre att bo kvar i området, även med 
nedsatt rörlighet och andra fysiska begränsningar. 
 
Planen ger möjlighet till att uppföra lokaler för hemtjänst, äldreomsorg och 
vårdcentral. 
 
Det är nära till service, rekreation och kollektivtrafik i området. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR  
 

Tidplan 
Planen hanteras med standardförfarande och ska efter samråds- och 
granskningsskede antas av kommunfullmäktige.  
 
Samråd  maj-juni 2018 
Granskning  november-januari 2018 
Antagande  augusti 2019 
Laga kraft  september 2019 

Genomförandetid 
Planens genomförande tid är 5 år. 

Ansvarsfördelning 
Upprättandet av planförslaget bekostas av fastighetsägaren för Mellby 15:1. 

Huvudmannaskap 
Kommunen föreslås bli huvudman för allmän platsmark.  
 
Planområdet ska efter utbyggnad av området ingå i kommunens verksamhetsområde 
för dricks-, spill-, och dagvatten. 

Avtal 
I samband med detaljplaneförslaget kommer exploateringsavtal skrivas mellan 
Laholms kommun och exploatören. 
 
I exploateringsavtalet regleras inlösen av allmän platsmark. 
 
Kommunen avser i exploateringsavtalet ålägga exploatören eller fastighetsägaren att 
bekosta eller vidta åtgärder för anläggande av anläggningar för vattenförsörjning, 
spillvatten och dagvatten samt andra åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen 
ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Vidare kommer kommunen ställa krav på att exploatören bekostar åtgärder som 
behövs för att kunna bygga ut området i enlighet med detaljplan (till exempel 
bullerdämpande åtgärder, sanering, geotekniska utredningar). 
 
I exploateringsavtalet ställer kommunen krav på utformning och standard på gator, 
vägar samt anläggningar för vatten och avlopp. 
 
Kommunen kommer att ställa krav på säkerhet i form av pant, bankgaranti, borgen 
etcetera för att garantera exploatörens åtaganden i exploateringsavtalet.  
 
Kommunen kommer att ställa krav på inom vilken tid anläggningarna som ska 
utföras enligt avtalet skall vara färdigställda, samt att området bebyggs i grupp och 
inte säljs som avstyckade obebyggda fastigheter. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  

Fastighetsrättsliga konsekvenser för berörda fastigheter 
Detaljplanen innebär att allmän plats gata övergår från enskilt till kommunalt 
huvudmannaskap, vilket innebär en förändring av samfällighetens område, samt 
omprövning av Mellby ga:5. Enligt 40a § AL ska ägaren av den mark som blir av 
med belastning av en gemensamhetsanläggning betala ersättning till de fastigheter 
som deltar i gemensamhetsanläggningen.  
 
Därtill innebär detta att mark som övergår till kommunalt huvudmannaskap ska 
regleras till att ingå i närliggande kommunal fastighet. Kommunen har med stöd av 
detaljplanen rätt att lösa in dessa områden även utan överenskommelse med 
fastighetsägaren. 
 
 

Fastighet Åtgärd Kostnader Ansvar 

Mellby 15:1  
 
 

Ansökan om avstyckning 
 
Ansökan om ledningsrätt för 
allmänna ledningar 
 
Laholms kommun kommer att 
bli huvudman för allmän 
platsmark och blir därmed 
inlösensskyldig gentemot 
fastighetsägaren. 

Exploatör  
 
 
Laholms kommun 
 
 
Laholms kommun 

Exploatör 
 
 
Laholms kommun 
 
 
Laholms kommun 

S:34 Laholms kommun kommer att 
bli huvudman för allmän 
platsmark och blir därmed 
inlösensskyldig gentemot 
fastighetsägaren. 

Laholms kommun Laholms kommun 

Ga:5 Laholms kommun kommer att 
bli huvudman för allmän 
platsmark och blir därmed 
inlösensskyldig gentemot 
fastighetsägaren. 

Laholms kommun Laholms kommun 

 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm 
Då detaljplanen möjliggör för ett antal nya bostäder, samt förskola, centrum eller 
vårdverksamhet samt en ny väg, så avses nya fastigheter att bildas. Detta innebär att 
innan planområdet byggs ut ska en avstyckning göras hos Lantmäteriet. 
Användning centrum/vård/förskola avses avstyckas från Mellby 15:1 till ny fastighet. 
Denna får inte avstyckas eller delas i ytterligare fastigheter. 
 
Användning bostäder avses styckas av från Mellby 15:1 för bildande av nya 
bostadsfastigheter, dock avses bostäderna byggas ut i grupp och säljas som 
nyckelfärdiga hus av en eller flera exploatörer. 
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De nya fastigheterna inom planområdet kommer att behöva anslutas till 
gemensamhetsanläggningen Mellby ga:5 för att få utfartsrätten ut till allmän väg 
säkrad. De nyansluta fastigheterna kan komma att behöva betala ersättning till 
vägföreningen för anslutningen. 
 
Planen kräver inte bildande av någon gemensamhetsanläggning inom planområdet. 
 
Allmän plats natur, inklusive yta för parkering, inom planområdet övergår från 
enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap, och föreslås därför 
fastighetsregleras från Mellby 15:1 till Mellby 1:81. 
 
Ny allmän gata får också kommunalt huvudmannaskap, och föreslås därför även den 
fastighetsregleras från Mellby 15:1 till Mellby 1:81. 
 
 

Fastighet Konsekvens Yta Ansvar 

Mellby 15:1  

Bostadsändmål tillskapas 
 
Område för centrum, vård eller förskola 
tillskapas 
 
Område för ny gata tillskapas, övergår till 
kommunalt huvudmannaskap 
 
Nya dricks-, spill och dagvattenledningar  
Två dagvattendammar för fördröjning av 
dagvatten. 
 
Natur med enskilt huvudmannaskap övergår 
till natur med kommunalt huvudmannaskap. 

Ca 8600 kvm 
 

Ca 5000 kvm 
 
 

Ca 2500 kvm 
 
 

Nya ledningar 
Dagvattendamm 1 
Dagvattendamm 2 

 
     Ca 22 600 kvm 

 

Exploatör 
 
Exploatör 
 
 
Laholms kommun 
 
 
LBVA 
 
 
 
Laholms kommun 

S:34 Del av Kolonivägen övergår till kommunalt 
huvudmannskap  

Ca 1000 kvm  Laholms kommun 

Ga:5 Del av Kolonivägen övergår till kommunalt 
huvudmannskap 

Ca 1000 kvm Laholms kommun 

Fastighetsplan 
Ingen fastighetsplan berörs eller har upprättats för planförslaget. 
 

EKONOMISKA FRÅGOR  

Planekonomi 
Detaljplanen bekostas av exploatören. En reducerad planavgift om 12% tas ut i 
samband med bygglov. Plankostnadsavtal har upprättats med fastighetsägaren som 
reglerar kostnaderna i samband med framtagande av detaljplanen.  

Inlösen, ersättning 
Laholms kommun är skyldig att lösa in mark som är planlagd som allmän plats med 
kommunalt huvudmannaskap. Detta regleras i exploateringsavtalet. 
 
Laholms kommun är skyldig att bygga ut allmän gata inom planens 
genomförandetid. Detta regleras i exploateringsavtalet. 
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Laholms kommun är skyldig att bygga ut allmän va-anläggning inom planens 
genomförandetid. Detta regleras i exploateringsavtal. 

 
TEKNISKA FRÅGOR  

Tekniska utredningar 
Dagvattenutredning Mellby 15:1, Laholm, WSP Sverige AB, Halmstad, 2018-03-09. 
rev 2019-04-24. 
 
Vid behov kan geoteknisk utredning krävas inför byggnation inom planområdet. 
 
Skanova önskar behålla befintliga kabelanläggningar i nuvarande läge för att undvika 
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Vidare 
exploatering får utreda behovet av flytt. Om ledningar behöver flyttas ska särskild 
överenskommelse träffas mellan ledningsägaren och exploatören, som reglerar 
ansvar för flytten och kostnaderna för detta. 
 
Södra Hallandskraft önskar bli informerad i tidigt skede av utbyggnad för att 
möjliggöra att kunna samförlägga sina ledningar med övriga ledningar på terrassnivå 
innan eventuell asfaltering. 

 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE  

Planförslaget kommer att förändra ett område som idag består av öppen, periodvis 
odlad mark, till ett bostadsområde med cirka 22 sammanbyggda bostäder i ett 
våningsplan. 
 
Detaljplanen för del av Mellby 15:1 kommer innebära att en del av grönområdet för 
fastigheten försvinner, men att underlaget för att förädla kvarvarande grönområde 
ökar samt att kopplingen i det övergripande grönstrukturstråket bibehålls.  

 
Planområdet omges av vad som identifierats som primära gångstråk för friluftslivet. I 
planområdes södra gräns är Kolonivägen utpekad ( se FÖP -arbetsmaterial 2019-04-
02 s 6). Dess karaktär som allmän plats och som ett mindre centrum stärks i 
planförslaget genom möjligheten till ytterligare samhällsservice tillskapas längs 
vägen. En del av Kolonivägen övergår även till kommunalt huvudmannaskap, vilket 
säkerställer kommunens rådighet över marken och möjlighet att utveckla gångstråket 
mot stranden.  

 
I öster avgränsas planområdet av Kustvägen/Kattegattleden som också identifierats 
som ett primärt gångstråk, men även som ett cykelstråk. Planförslaget säkerställer 
kopplingen och tillgängligheten mellan de sekundära gångstråken inom planområdet 
och Kustvägen/Kattegattleden genom att rågångarna övergår till kommunalt 
huvudmannaskap.  

 
Det primära gångstråket i norr, längs Brodds väg, berörs i mindre omfattning av 
planförslaget. Den främsta påverkan är från den parkering som möjliggörs inom 
planområdets norra del och som ger en förbättrad tillgänglighet till gångstråket samt 
strandområdet.  

 
Inom planområdet bevaras de befintliga möjligheterna för gångstråk som identifierats 
som sekundära för friluftslivet, men som kan fylla en viktig funktion utifrån att skapa 
rekreationsmöjligheter. Flera av dessa stråk finns inte idag eftersom marken brukas 
som åker, utan är enbart potentiella stråk. Genom den gata som detaljplanen föreslår 
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så skapas ett alternativt stråk som är mer tillrättalagt än de som löper igenom 
grönområdet. Planförslaget ökar således tillgängligheten för personer med olika 
former av rörelsehinder. Tillgängligheten till stranden och grönstråket förstärks 
ytterligare av den parkering som planförslaget ger upphov till. Hela grönområdet 
inom detaljplanen kommer planläggas som Natur med kommunalt huvudmannaskap, 
vilket innebär att övergången från åkermark till naturmark säkerställs, liksom dess 
framtida skötsel.   
 

 
Påverkan på friluftsliv, för detaljplan för del av Mellby 15:1. Arbetsmaterial 
(2019-04-02) från den fördjupade översiktsplanen för kusten, Laholms kommun 
 

 
Planförslaget innebär en exploatering av ett område som berörs av riksintresse för 
friluftsliv och rörligt friluftsliv. Planförslaget bedöms trots det bidra till att göra 
naturmarken mer tillgänglig för människor, djur och växter, och med en möjlig 
koppling och sammanbindning av området med omgivande grönområden. Detta 
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genom ett iordningställande av naturmark i jämförelse med tidigare brukad 
åkermark. 
 
Planförslaget medför att kommunen tar över huvudmannaskapet på allmän platsmark 
inom planområdet vilket kräver fastighetsreglering. 

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  
 
Planhandlingarna är upprättade av Tina Wagner och Emma Karlsson, WSP, via Laholms 
kommun. Granskare Maria Carlsson WSP. 
 
Amadeus Henriksson – Planarkitekt  
Sofie Frankzén – Planarkitekt 
Carina Henriksson – VA-ingenjör, Laholmsbuktens VA 
Sofia Frindberg – Brandingenjör 
Mikael Lennung – Mark- och exploateringsstrateg 
Linda Svederberg –Översiktsplanerare 
 
 
 
 
Laholm 2018-10-24, rev 2019-06-19 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotta Hansson  Emma Karlsson 
Samhällsbyggnadschef  WSP Sverige AB 
 
 
 
 
 

Detaljplan, standardförfarande  
Tillhör miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-10-24, 
rev 2019-06-19 

Humlegången 6 
312 80 Laholm 

Växel 0430-150 00 
www.laholm.se 

 

Detaljplan, standardförfarande  
Tillhör miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskotts beslut 17-xx-xx 
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