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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

SAMRÅDSFÖRFARANDE  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 april 2018 att förslaget skulle sändas ut på 

samråd. Samrådshandlingar har skickats till berörda myndigheter och fastighetsägare. Samråd 

pågick 14 maj till den 21 juni 2018. Eventuella synpunkter skulle vara inlämnande senast den 

21 juni 2018. Allmänt samrådsmöte hölls den 16 maj 2018. Samrådsmöte med Länsstyrelsen 

har skett den 31 maj 2018.  

 

Totalt har 74 skrivelser kommit in, varav 3 från statliga myndigheter, 6 från kommunala 

nämnder eller styrelser, 6 från övriga myndigheter, bolag och organisationer, 2 från 

intresseföreningar, 24 från sakägare (15 unika sakägare) samt 33 från övriga 

SYNPUNKTER FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Länsstyrelsen 

  

Ärendet 

Planområdet är beläget mellan Kolonivägen och Brodds väg, strax väster om 

Kustvägen i Mellbystrand, samt öster om Måsvägen. Planområdet omfattar cirka 4 

hektar. 

 

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. 

 

Planen handläggs med standardförfarande. 

 

Planförslaget har behandlats på länsstyrelsens plangrupp den 31 maj 2018 med 

länsstyrelsens sektorsföreträdare. 

 

Gällande regleringar 

Enligt Laholms gällande översiktsplan, Framtidsplan 2030, är Mellbystrand i huvudsak 

fullbyggt, vilket innebär att de fysiska utbyggnadsmöjligheterna är begränsade till öster 

om väg E6. Det aktuella planområdet är inte utpekat för någon förändrad 

markanvändning. 

 

För området gäller detaljplan för Mellbystrand, södra delen, som vann laga kraft 

2009-03-05. 

 

Planområdet ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken (MB). 

Det omfattas även av de särskilda hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap. 2 och 4 §§ 

miljöbalken.  
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Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

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

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

förslaget kan komma att prövas. 

 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar att riksintresset för friluftsliv kan komma att skadas och att det 

som föreslås blir olämpligt med avseende på risken för översvämning. 

 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

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

- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 

- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser. 

 

(1) Riksintresse för friluftsliv 

Detaljplanområdet ligger inom riksintresset FN 14 Laholmsbukten och också i ett 

flera kilometer långt grönstråk inom detta riksintresse. Förekomsten av 

sammanhängande gröna stråk är ett av skälen till att området utpekats som riksintresse 

för friluftsliv. 

 

En annan väsentlig del av detta riksintresse är stränderna, men eftersom de i framtiden 

kommer att påverkas av stigande havsnivåer är det viktigt att även gröna stråk lite 

längre från havet värnas. 

 

Man bör vara försiktig med att ändra allmän platsmark till kvartersmark och därigenom 

ändra lagda, fungerande, strukturer. Att området idag är uppodlat innebär i och för sig 

att det inte är så tillgängligt för friluftsliv, men det är inte permanent på det sätt som 

bebyggelse skulle bli. Kanske finns det möjlighet att förena odling med friluftsliv. 

 

Om kommunen ändå väljer att gå vidare med planerna på bebyggelse behöver den 

studeras vidare så att friluftslivet ges bästa möjliga förutsättningar. Detta behöver 

också förklaras och motiveras tydligt i planbeskrivningen. Planens förslag att 

förbättra tillgängligheten för friluftsliv genom olika kopplingar inom stråket och till 

angränsande områden är positiv, men behöver utvecklas. 

 

(2) Risk för översvämning 

Det aktuella området bedöms som mycket viktigt för dagvattenhantering i kommunens 

ytavrinningsplan. Om kommunen ändå vill bebygga det måste dagvattenhanteringen 

studeras och utformas mycket noggrant. Det är flera detaljplaner och 

exploateringsprojekt på gång i Mellbystrand. Kommunen behöver göra en 

helhetsbedömning av detaljplanernas sammanlagda påverkan på dagvattenhanteringen i 

Mellbystrand. 

 

Marken som avses bebyggas utgörs i dagsläget av naturmark och/eller jordbruksmark. 

Genomförandet av planen kommer öka de hårdgjorda ytorna i området och därmed även 

mängden dagvatten som behöver tas omhand. Enligt dagvattenutredningen som utförts 

av WSP finns det problem med att det befintliga dagvattensystemet i området är hårt 

belastat. Diken och ledningssystem föreslås dimensioneras för 10-års regn med en 

pålagd klimatfaktor på 1,3 för framtida nederbördsintensitet. Det är troligt att området 

kommer utsättas för större nederbördsmängder än 10-års regn under byggnadernas 

livslängd och det är därför mycket viktigt att utreda vart vattnet tar vägen när 

ledningar/diken är fulla och hur detta vatten ska omhändertas. Åtminstone 100-årsregn 
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måste studeras. Genom en väl genomtänkt höjdsättning av hela planområde kan man 

välja vilka ytor som ska översvämmas vid kraftiga regn, exempelvis kan grönytor 

användas som översvämningsytor. 

 

Eftersom det finns problem med dagvattnet i hela området är det viktigt att man även 

tittar på dagvattnet utanför planområdet, exempelvis så att planområdet inte 

översvämmas av dagvatten från högre belägna områden. Samtidigt får inte 

exploateringen orsaka översvämning av den lägre liggande bebyggelsen i väster. I 

dagvattenutredningen föreslogs ett dike längs den västra sidan av planområdet, men 

det finns inte med i plankartan. 

 

Länsstyrelsen saknar tillräcklig information om grundvattennivåerna i området. Det 

bör utredas hur höga de blir som högst, så att de inte kan komma att orsaka 

översvämningar eller försvåra dagvattenhanteringen. 

 

Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken 

 

Betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets genomförande inte 

innebär betydande miljöpåverkan. 

 

(3) Miljökvalitetsnormer för vatten 

För att kunna bedöma påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten bör planhandlingarna 

kompletteras med en utförligare beskrivning av vilka föroreningar och mängder man 

tror att dagvattnet som avleds till Laholmsbukten kommer att innehålla. I framtida 

planer bör även den kumulativa effekten av föroreningar från dagvattenutsläpp från ett 

större område kunna presenteras. 

 

(4) Buller 

Det finns inga uppgifter om trafikbuller i området. Om förskolan placeras som på 

illustrationen ger det ett bra bullerskydd för förskolans utemiljö, men detta är inte 

reglerat i planen. När det gäller trafikbuller på skolgårdar finns en dom från 

Miljööverdomstolen, 2000:32, som innebär att den ekvivalenta ljudnivån inte 

någonstans på en skolgård bör överstiga 55 dBA. Denna regel bör även tillämpas för 

förskolor. På de platser utomhus vid förskolan där maxvärdet 70 dBA överskrids bör det 

inte vara uteplats för barnen. Det bör säkerställas i planen att dessa ljudnivåer inte 

överskrids på förskolans uteplats. 

 

Jordbruksmark 

I flera delar tenderar planbeskrivningen och behovsbedömningen att undervärdera 

åkermarkens användning och betydelse för livsmedelsproduktionen. I 

behovsbedömningens ställningstagande anges att det inte finns påvisbar negativ effekt 

på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten och andra resurser samt att 

planförslaget inte är i konflikt med annan markanvändning. Det finns dock en negativ 

effekt på hushållning med mark och en konflikt med annan markanvändning, då den 

ändliga resursen åkermark tas i anspråk. Enligt stödsystemen har marken årligen under 

perioden 2010–2016 odlats för matpotatis, 2,9 ha. (Tidigare uppgifter har inte 

undersökts och för 2018 finns ingen ansökan.) Kommunen bör studera om det är 

möjligt att förena odlingen med en utveckling av friluftslivet och förbättringar av den 

gröna infrastrukturen. Om slutsatsen ändå blir att marken inte längre ska odlas bör detta 

förklaras och motiveras i planbeskrivningen. 
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Jordbruksverket har tagit fram en guide över jordbruksmarkens olika värden och 

kommunernas möjligheter att bevara och utveckla de värden som finns i 

jordbrukslandskapen. Den kan nås via följande länk: 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/s 

ejordbruksmarkensvarden.4.466f6a9c14e2f0659bbc544.html 

 

(5) Ekosystemtjänster och gröninfrastruktur 

För att naturen ska kunna ge oss de ekosystemtjänster vi behöver för att leva 

(pollinering av grödor, rening av vatten, dämpning av effekten av översvämningar och 

torka orsakade av klimatförändringar med mera) behövs den biologiska mångfalden. 

Idag hotas allt för många arter av utrotning och den utvecklingen måste vändas. För att 

klara det behövs bland annat en bättre grön infrastruktur. 

 

Med grön infrastruktur menas ett sammanhängande nätverk av naturmiljöer och 

grönområden där växt- och djurarter kan leva och spridas. Det måste finnas livsmiljöer 

som är tillräckligt stora och av tillräckligt god kvalitet, där det finns föda och 

möjlighet för reproduktion. Dessa livsmiljöer måste vara sammanlänkade för att 

möjliggöra spridning mellan områden och utbyte av gener. 

 

Exploatering av en liten bit i taget gör det svårt att se helheten och den faktiska 

påverkan. De grönområden som omfattas av denna detaljplan är sannolikt viktiga 

både som en buffert vid ett förändrat klimat med exempelvis höjning av havsnivå och 

ökade nederbördsmängder, och som spridningskorridor för djur och växter och den 

biologiska mångfalden. Området i sig har inte bedömts inne ha särskilt höga 

naturvärden i kommunens grönområdesutredning från 2015, med undantag av den 

västligaste delen. Dock ingår planområdet i ett nord-sydligt grönstråk. I stället för att 

bara se till vad som finns inom planområdet idag bör man se områdets potential och 

vad man kan utveckla området till, till förmån för andra intressen än bostäder. 

 

Planen bör utformas så att grönstråkets funktion som spridningskorridor för växt- och 

djurliv kan bevaras. Detta kan med fördel studeras tillsammans med utformning för att 

ge friluftslivet bra förutsättningar. Planhandlingarna bör innehålla en beskrivning av 

påverkan på den gröna infrastrukturen i området. Planen bör utformas så att områdets 

ekologiska funktion så långt som möjligt utvecklas. Vilka ekosystemtjänster som berörs 

och hur man ska kompensera för förlust av dessa bör framgå av planhandlingarna. 

Dagvattendammar med vattenspegel skapar en möjlighet till ökad biologisk mångfald 

och välbefinnande för både människor, växter och djur. Tillgång till vatten för djur är 

ofta liten i bebyggelse. Det är dock inte lämpligt att lägga dagvattenmagasin av någon 

sort i den västligaste delen av planområdet, eftersom där finns naturvärden som riskerar 

att förstöras när dagvattenmagasinen grävs. 

 

De många gästparkeringsplatserna (där gatan breddas) uppmuntrar människor att köra 

bil, vilket inte är lämpligt ur klimatsynpunkt. I synnerhet de platser som ligger mitt för 

rågången från Kustvägen och i naturområdet väster om den föreslagna bebyggelsen 

skulle gärna kunna tas bort, även av naturhänsyn och gestaltningsskäl. 

 

Kommunen bör studera om diket i öster hade kunnat fortsätta bredvid CDS1-området på 

allmän platsmark, i stället för att kulverteras under kvartersmarken. Ett öppet dike bidrar 

till den gröna infrastrukturen och har större kapacitet än en kulvert. 

 

Trafik 

Hänsyn ska tas till Trafikverkets synpunkter. 
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Bostäder 

Det är positivt om det kan byggas små bostäder i Mellbystrand eftersom bebyggelsen 

i övrigt domineras av villor. Eftersom det är många intressen som kolliderar på det 

aktuella området bör kommunen ändå överväga om det finns annan mark som är mer 

lämpad för detta. 

 

Huvudmannaskap 

Det är positivt att huvudmannaskapet för allmän plats är kommunalt. När planen 

genomförs är det lämpligt att den allmänna platsmarken övergår i kommunens ägo. 

 

(6) Plankarta och planbestämmelser 

Utfartsförbud är inte tillåtet i plangräns. Se vidare Lantmäteriets yttrande. 

 

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att det är lämpligt att nockhöjd och 

byggnadshöjd anges som plushöjd över nollplanet. För att plankartan ska bli begriplig 

behövs dock några plushöjder i grundkartan, så att det går att få en uppfattning om hur 

höga husen får bli. Kanske är det också lämpligt att fastställa någon eller några 

plushöjder för allmän plats (i första hand gatan) i planbestämmelserna. 

 

Planbestämmelserna hänvisar till lagparagrafer, vilket är i enlighet med Boverkets 

allmänna råd. Det bör dock också framgå vilken lag som avses. 

 

Bestämmelsen p1 bör omformas så att den gäller endast för huvudbyggnader, för att 

det inte ska bli svårt att placera komplementbyggnader på tomten. Vidare innebär 

bestämmelsen att den som bygger först kan bygga mycket nära tomtgränsen, medan 

grannen i så fall måste dra in sitt hus långt från tomtgränsen. 

 

Gemensamhetsanläggningar och fastighetsbildning 

Hänsyn ska tas till Lantmäteriets synpunkter. 

 

Förenlighet med översiktsplanen 

(7) Det är tveksamt om planen kan anses vara förenlig med översiktsplanen. Det bör 

framgå av planbeskrivningen. 

Kommentar: 

(1) Kommunen kommer gå vidare med förslaget, men möjligheter att gynna friluftslivet 

kommer studeras vidare. Planbeskrivningen kommer tydligare lyfta effekterna som 

planförslaget får på friluftslivet i området.   
 

(2) Planförslaget kommer kompletteras med höjdsättning av marken för att säkerställa 

sekundära avrinnings- och översvämningsytor som skulle behövas vid större 

regnmängder 

 

Planbeskrivningen kommer kompletteras angående sekundära avrinnings- och 

översvämningsytor samt dess relation till omgivande bebyggelse. Dagvattenutredningen 

kommer även kompletteras med eventuella risker som höjda grundvattennivåer kan 

innebära.   

 

(3) Planbeskrivningen kommer att kompletteras med hur miljökvalitetsnormer för vatten 

kan komma att påverkas på grund av exploateringen. 
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(4) Planhanbeskrivningen kommer kompletteras med uppgifter kring bullernivåer i 

området. 

 

(5) Planbeskrivningen kommer kompletteras med en närmare beskrivning av hur planen 

kommer påverka den gröna infrastrukturen och på vilket sätt som det är möjligt att 

kompensera de förlorade värdena.  

 

Dagvattendammen som föreslagits ligga på västra sidan om Måsvägen kommer istället 

placeras öster om Måsvägen för att förhindra att naturvärden tar skada.  

 

Parkeringsfickor kommer inte längre placeras framför rågångarna eller vid grönstråket, 

vilket skapar mer sammanhängande gångstråk som också kan främja passagen för både 

människor och djur.   

 

CDS1-ytan kommer flyttas västerut och bilvägen kommer istället gå på fastighetens 

östra sida. Delen av dagvattendiket som tidigare legat på kvartersmark blir nu NATUR-

område. 

 

(6) Planhandlingarna kommer kompletteras med illustrationer över plushöjder för 

marken för att göra höjdsättningen av byggnader tydligare.  

 

Lagparagraferna i plankartan kompletteras med att det är plan- och bygglagen som 

avses.  

 

Bestämmelsen p1 omformuleras så att endast huvudbyggnad avses. 

 

(7) Planens relation till översiktsplanen kommer ses över och planbeskrivningen 

kompletteras.  

Trafikverket 

Laholms kommun har översänt rubricerat ärende till Trafikverket för eventuella 

synpunkter.  
 

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.  

 

(1) Behov av sammanvägd bedömning  

Laholms kommun har för närvarande en expansiv utveckling av Mellbystrand med 

många planerade exploateringsprojekt, både för bostäder, verksamheter och handel.  

Samtliga detaljplaner berör direkt eller indirekt väg E6 med trafikplats samt väg 24. Väg 

E6 är en nationell väg av riksintresse enligt §3:8 Miljöbalken. Vägen har även nationell 

betydelse för samtliga utpekade funktioner. Väg E6 utgör även primär väg för farligt 

gods.  

 

Väg 24 är en nationell väg av riksintresse enligt §3:8 Miljöbalken. Vägen har även 

nationell betydelse för funktionerna godstrafik, långväga resande och dagliga resor. 

Betydelsen som funktionellt prioriterat vägnät för kollektivtrafik är stor, om än inte på 

hela sträckan. Väg 24 utgör även primär väg för farligt gods.  
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Trafikverket rekommenderar därför kommunen att ta ett helhetsgrepp vad gäller 

trafikfrågorna i området. Framtida trafikströmmar utifrån den planering som bedrivs 

samt eventuella behov av trafiklösningar och trimning enligt fyrstegsprincipen behöver 

hanteras sammanhållet. I dagsläget saknas en helhetsbedömning vilket gör det svårt att 

utläsa enskilda planers konsekvenser på kringliggande vägnätet samt konkreta behov av 

åtgärder som behöver göras inom ramen för en utveckling av Mellbystrand.  

 

En trafikplan är ett bra verktyg för att utveckla den kommunala 

trafikplaneringsprocessen. En bra trafikplan ger en större helhetssyn kring kommunens 

trafikplanering och kopplar samman trafiken med övriga mål för att uppnå hållbar 

utveckling. Samordning med fysisk planering och stadsutvecklingsfrågor är av särskild 

vikt för trafikplanen då ett fungerande trafiksystem utgör en förutsättning för att det 

dagliga livet ska fungera för många människor och företag. I en expansiv kommun som 

Laholm ställs stora krav på kommunens planering och infrastruktur och inte minst 

trafiksystemet i sin helhet för att möta behovet och önskan om att skapa nya bostäder 

och verksamheter  

 

Inte minst är det viktigt att gemensamt ta ansvar för gjorda investeringar och undvika att 

exploateringar eller andra åtgärder påverkar infrastrukturen negativt.  

 

Innan planarbetet fortsätter behöver kommunen redovisa konsekvenserna av förslagen 

exploatering för att bedöma att det är en lämplig markanvändning. Utan en sådan analys 

av påverkan på det statliga vägnätet kan Trafikverket inte ta ställning till planförslaget. I 

dag innehåller planförslaget varken förväntad trafikalstring eller förväntad påverkan på 

vägnätet. 

 

Kommentar: 

(1)  I enlighet med Trafikverkets yttrande kommer en vidare beräkning göras gällande 

etableringens påverkan på det omkringliggande och statliga vägnätet.  

Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2018-04-11) har 

följande noterats: 

  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

 

(1) Utfartsförbud i planområdesgräns 

På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud i 

planområdesgränsen. Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot 

allmänna platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av 

bestämmelse i en planområdesgräns. Anledningen är att i en planområdesgräns går det 

inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen kommer att vara 

allmän plats i den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt något 

som ska gälla för området utanför det i planförslaget aktuella planförslaget vilket inte är 

tillåtet. Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett annat sätt för att 

undvika dessa problem eller undvika att reglera utfartsfrågan? Lantmäteriet noterar att i 

vissa planer har liknande problem lösts genom att kommunen har utökat planområdet 

med en remsa bestående av några meter allmän plats utanför utfartsförbudet. Här skulle 

i sådant fall Kolonivägen kunna ingå i planområdet, dock med enskilt huvudmannaskap.  
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(2) Anslutning av nya fastigheter till Mellby ga:5  

De nya fastigheterna inom planområdet kommer att behöva anslutas till 

gemensamhetsanläggningen Mellby ga:5 för att få utfartsrätten ut till allmän väg säkrad. 

Anslutningen kan göras genom en överenskommelse med Mellbystrands vägföreningen 

(såsom förvaltare av Mellby ga:5), enligt 43 § anläggningslagen, som i sin tur ska 

godkännas av Lantmäteriet. I annat fall kan Lantmäteriet fatta beslut om anslutning till 

Mellby ga:5, enligt 42a § AL. De nyansluta fastigheterna kan komma att behöva betala 

ersättning till vägföreningen för anslutningen. Genomförandebeskrivningen bör 

kompletteras med information rörande detta.        

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

               

(3) Ordval fastighetsreglering/avstyckning  

Under rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor” står att fastighetsreglering ska göras. 

Lantmäteriet vill bara informera om att genom fastighetsreglering kan mark överföras 

från en fastighet till en annan. Om nya fastigheter ska skapas, som troligen är fallet här, 

görs det genom avstyckning. Om meningen är att mark ska överföras från en fastighet 

till en annan genom fastighetsreglering bör det framgå till vilken fastighet marken ska 

föras till.    

    

Kommentar: 

(1) För att säkerställa att regleringen bli lagenlig kommer en del av Kolonivägen 

inkluderas i planområdet. 

 

(2) Genomförandebeskrivningen kommer kompletteras i enlighet med Lantmäteriets 

yttrande gällande anslutningen till gemensamhetsanläggningen Mellby ga:5. 

 

(3) Planbeskrivningens kommer under Fastighetsrättsliga frågor förbättra ordvalet. 

SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER OCH STYRELSER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsens ledningsutskott har inget att erinra mot planförslaget. 

Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har granskat samrådshandlingarna för Mellby 15:1 och har inget 

emot själva planförslaget. Dock önskar räddningstjänsten att texten under 

utrymningsmöjligheter formuleras om, då det står lite otydligt och begrepp blandas. 

 

 Förslagsvis något likt nedanstående istället. 

 

I aktuellt planområde kan räddningstjänsten användas för utrymning, under 

förutsättning att det finns körbar väg/räddningsväg och uppställningsplatser. Upp till 11 

meter kan räddningstjänstens bärbara stegutrustning användas. Upp till 23 meter kan 

räddningstjänstens höjdfordon användas. 
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Särskilda angivelser om krav på utformning och underhåll av räddningsväg och 

uppställningsplats finns tillgängligt hos räddningstjänsten och 

samhällsbyggnadskontoret i Laholms kommun. 
 

Kommentar: 

 Planbeskrivningen kommer att redigeras utefter räddningstjänstens yttrande. 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden anser att följande synpunkter behöver beaktas i 

utvecklingen av Mellbystrand;  

 

- Utökning av service gällande allmän kultur och bibliotek,  

 

- Aktivitetsytor som främjar, stimulerar till rörelse, både äldre men också yngre 

generationer,  

 

- Tillgänglighetsanpassning för tillgång till området så det är öppet för allmänheten 

Kommentar: 

Området som är avsatt till samhällsservice i södra delen av planområdet, betecknad 

CDS1, möjliggör för ett mycket brett utbud som kan vara till nytta för ett större område 

av Mellbystrand. För att nämna några så innebär användningen Centrum (C) bland 

annat att biograf, bibliotek, teater och museum går att bygga.  

 

NATUR-områdena kan användas för rekreation och tillsammans med rågångarna i 

planområdet östra del så kan ett stråk ner till havet skapas. Dessa områden kan tänkas 

bli en tillgång för såväl yngre som äldre. Med ett iordningställande av marken, som i 

nuläget används som åker, blir det tydligare att det är avsatt för allmänt ändamål. 

Socialnämnden 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för uppförande av små bostäder i form av 

bostadsrätter som riktar sig till målgruppen 55+.  

 

(1) Nämnden ser positivt på ett tillskott av bostäder men vill trycka på vikten av ett 

varierat utbud av såväl bostads- som hyresrätter och ser det angeläget även med större 

prisvärda lägenheter för familjer, men också små med inriktning unga vuxna.  

 

Mellbystrandsområdet har en kraftigt växande äldre befolkning och många kapitalstarka 

par från övre medelåldern och uppåt väljer att bosätta sig här.  

 

Genom att anpassa byggnationen till medelålders och äldre möjliggör man en 

omflyttning från villor och större bostäder för andra målgrupper. Samtidigt ökar man 

också möjligheten för inflyttning för den äldre målgruppen och ökar därmed den %-ellt 

andelen äldre ytterligare i området. Genom att de bostäder som planeras ska 

genomgående vara små, kommer de att ha en begränsad målgrupp även i en framtid 

med förändrat behov.  

 

(2) För att klara socialnämndens service framöver i området är det viktigt att också ta 

höjd för verksamhetslokaler för hemtjänst och hemsjukvård och framöver även ett 
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äldreboende. Det är av vikt att lokaler planeras som inrymmer verksamheter lämpade 

som mötesplatser över generationsgränser. 

  

Kommentar: 

(1) Laholm kommun har haft olika bostadsformer i åtanke vid planläggning av området, 

dock har byggnadshöjden behövt begränsas för att passa in i omkringliggande 

bebyggelse. Av denna anledning har det inte ansetts vara lämpligt att bygga 

lägenhetshus av högre karaktär i området.   
 

(2) CDS1-ytan möjliggör för att kunna täcka dessa behov och det är av den anledning 

som två våningar föreslås.  

Barn- och ungdomsnämnden 

 

Beredningsutskottets beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse 

den 4 juni som svar på remissen. 

 

 Barn- och ungdomskontorets synpunkter 

Barn- och ungdomskontoret är mycket positiva till att det i den södra delen av 

planområdet finns möjlighet att uppföra en förskola. Barn- och ungdomskontoret 

genomförde 2017 en förskoleutredning. I utredningen framfördes bland annat att 

planärenden behöver initieras för att möta framtida behov av förskoleplatser längs 

kusten, både i Skummesslövsstrand och i Mellbystrand. Behovet av förskoleplatser är 

generellt sett stort i kommunen och den gradvisa förtätning som sker i bland annat 

Mellbystrand påverkar givetvis behovet av platser både i förskola och skola. Barn- och 

ungdomskontoret anser att den tilltänka placeringen av förskolan harmoniserar väl med 

de befintliga förskolorna längs kusten. Vidare har barn- och ungdomskontoret inget att 

invända mot att förskolan föreslås byggas med 4 avdelningar, fördelade på 2 våningar, 

med tanke på både kostnadseffektivitet och till barnens behov av en god utemiljö. 

Laholmsbuktens VA-nämnd  

Laholmsbuktens VA vill att planbeskrivningen kompletteras med följande:  

Sid 17 under Dricksvatten och spillvatten, Ändra andra meningen till: Planområdet ska 

ingå i kommunens verksamhetsområde för dricks- och spillvatten, när detta är utbyggt.  

 

Sid 17 under Dagvatten: Komplettera med meningen: Planområdet ska ingå i 

kommunens verksamhetsområde för dagvatten, när detta är utbyggt.  

 

Sid 20 under Avtal stycke tre: ändra avlopp till spillvatten och lägg till dagvatten.  

 

Sid 22 under Inlösen, ersättning, lägg till: Laholms kommun är skyldig att bygga ut 

allmän va-anläggning inom planens genomförande tid. Detta regleras i 

exploateringsavtal.  

 

Plankarta:  

u-område samt n1 på C, ska studeras vidare, detta kan troligen tas bort. 
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Kommentar: 

Planbeskrivningen kommer kompletteras i enlighet med LBVA:s yttrande. Område 

inom CDS1-yta som betecknas med u och n1 kommer övergå till allmän platsmark med 

användningen NATUR. Beteckningarna u och n1 kommer därför tas bort.  

SYNPUNKTER FRÅN ÖVRIGA MYNDIGHETER, BOLAG OCH 
ORGANISATIONER 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda citeras nedan. Originalhandlingarna finns 

tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret. 

Region Halland: Laholmsnämnden 

Laholmsnämnden har erbjudits möjlighet att yttra sig över detaljplan för del av Mellby 

15:1, Bostäder. Laholmsnämnden har i uppdrag att bland annat bidra till utveckling av 

de samhälleliga faktorerna som påverkar hälsan och en jämlik hälsoutveckling. 

Nämnden ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov.  

 

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

förutsättningar för en social hållbarhet vid samhällsplanering. Laholmnsnämnden 

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

perspektiv vid detaljplanering av denna typ av områden.  

 

Att bo nära grönytor och besöka dem ofta ger ökad upplevd hälsa och livskvalitet samt 

minskade stressproblem. Välbefinnande påverkas särskilt av biologisk mångfald och 

miljöer som upplevs skyddande eller naturlika. Personer som bor nära grönområden 

med höga rekreationsvärden är mer nöjda med sitt bostadsområde och mer fysiskt aktiva 

och mindre stressade. Det är mycket naturområde som kommer att tas i anspråk vid 

genomförande av detaljplanen och som har viktiga funktioner utifrån ett natur- och 

rekreationsvärde. Laholmsnämnden vill att Laholms kommun tar de ekologiska värdena 

i beaktning för att kunna skapa en ekologisk hållbar framtid. 

 

Laholms kommun växer i invånarantal. I slutet på 2017 nådde kommunen det 

långsiktiga målet 25 000 invånare. Med den ökade befolkningsmängden ställer det 

större krav på kommunens service till invånarna samt att efterfrågan av bostäder ökar. I 

detaljplanen föreslås att i den södra delen av planområdet finns möjlighet att uppföra en 

ny förskola. Fastigheten är cirka 5700 kvm stor och bedöms då inrymma en förskola 

med 4 avdelningar om denna byggs i 2 våningar. Utformning enligt illustrationerna ger 

cirka 3000 kvm lekyta utomhus för barnen vilket bedöms utgöra en god utemiljö. 

Sluttningen i öster bevaras och utgör en del av lekytan, vilket bidrar till en naturligt 

varierad utemiljö. Därtill finns ytor för cykelparkering, angöring av lastbil, 

parkeringsplatser för föräldrar och personal. Detta anser Laholmsnämnden som oerhört 

positivt, dock vill Laholmsnämnden betona vikten av att involvera barnen tidigt i 

processen för framtagande av en ny förskolemiljö. Detta för att få med barnens 

perspektiv på den miljö de kommer att vistas i. Barn lever stora delar av sitt vardagsliv i 

förskole- och skolmiljöer. Vilka kvaliteter behöver dessa miljöer ha? Detta måste tas 

reda på innan byggandet av förskolan börjar.  

 

(1) Enligt detaljplanen ska de planerade bostäder vända sig till äldre. Detta anser 

Laholmsnämnden är lite bekymmersamt. Det behövs ett tillskott av lägenheter med 

varierat utbud och Laholmsnämnden ser att det är angeläget med prisvärda lägenheter 

för familjer, men också mindre lägenheter med inriktning unga vuxna. 
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Mellbystrandsområdet har en växande äldre befolkning och många kapitalstarka par 

från övre medelåldern och uppåt som redan nu väljer att bosätta sig här. Det är därför 

extra viktigt att främja en generationsöverskrivande befolkningstillväxt med 

inkluderande boendeformer för alla.  

 
I övrigt har Laholmsnämnden inget att erinra 

 

Kommentar: 

(1) Laholm kommun har haft olika bostadsformer i åtanke vid planläggning av området, 

dock har byggnadshöjden behövt begränsas för att passa in i omkringliggande 

bebyggelse. Av denna anledning har det inte ansetts vara lämpligt att bygga 

lägenhetshus av högre karaktär i området.  

Kulturmiljö Halland 

Kulturmiljö Halland har fått rubricerat ärende för yttrande. Vi har inga synpunkter på 

förslaget 

E.ON Gas Sverige AB 

E.ON Gas Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och 

då vi inte har några gasledningar inom planområdet så har vi inget att erinra över 

planförslaget 

Swedegas 

Swedegas AB har tagit del av samrådshandlingarna angående Detaljplan för del av 

Mellby 15:1, Mellbystrand – Laholms kommun. 

 

Av erhållna handlingar framgår att Swedegas AB inte har några högtrycksledningar 

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

Swedegas AB inget att erinra mot erhållet detaljplaneförslag 

Södra Hallands Kraft El 

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

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

gasavdelning). 

 

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

befintliga ledningar i mark ligger skyddade i t.ex. u-områden där det behövs. Eventuell 

flytt, nu eller senare, av dessa utrustningar bekostas av markägaren/exploatören. 

 

Vi behöver i god tid få reda på effektbehovet till de olika anslutningarna samt 1st. E-

område på 14x14m. Se förslag på placering i bilaga 1. 

 

Vidare önskar vi att bli meddelade i god tid så att vi kan samförlägga våra ledningar 

med övriga ledningar på terrassnivå innan eventuell asfaltering. 



 

 

14 

 

 

Kommentar: 

Plankartan kommer kompletteras med ett E-område, placering av denna kommer att 

diskuteras med Södra Hallands Kraft El.  

TeliaSonera Skanova Access 

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslag till detaljplan för 

Del av Mellby 15:1, Mellbystrand, och låter framföra följande:  

 

Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad 

karta.  

 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar nuvarande 

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

flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  

 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 

möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 

bekostar den. 

  

Kommentar: 

För att befintlig kabelanläggning i området enkelt ska kunna nås i framtiden kommer 

det troligen krävas en flytt av kabeln som går snett genom fastigheten. Förslagsvis läggs 

kabeln istället i föreslagna rågångar. Kostnader vid flytt kommer bekostas av 

exploatören.  

 

Bild 1. Förslag på E-område 
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SYNPUNKTER FRÅN INTRESSEFÖRENINGAR 

 

Villaägarna i södra Halland  

Skall man komma upp till 80 bostäder så bör det blandas med radhus och kedjehus. 

Övervägande delen föreslås vara enplanshus eftersom förslaget avses att vara boende 

för 55+ personer. Det underlättar för ett boende även när personerna blir äldre eller har 

drabbats av vissa funktionsnedsättningar. 

 

Storleken på bostäderna bör inte överstiga 120m2 lämplig yta 100m2 -120m2. Någon 

marknad för ex.vis bostadsrätter i Mellbystrand bedömer vi inte finns. 

 

Som vi ser det är nyproduktion av fastigheter till de som menas i förslaget med 

försäljningspris över 4 milj. Mycket svårsålda de närmaste åren. 

 

Naturskyddsföreningen 

Exploateringsgraden är för hög. Viss bebyggelse är kanske möjlig i de östra delarna av 

planområdet. Då kan större delen av de ca 90 m breda, långa sammanhängande 

grönstråket som går i nord-sydlig riktning genom kusten finnas kvar. 

 

Jordmånen är sand i området. Potatisodling under många år har dock gett ett humusskikt 

i ytan. Potatisåkern hyser i sig inte så stora naturvärden idag, därav klass 3 i 

grönområdesutredningen som tagits fram för kusten. 

 

I ett större sammanhang är dock området en viktig pusselbit för den gröna 

infrastrukturen i kustområdet. För många arter är det viktigt att grönstrukturen/öppna 

områden hänger ihop för att de ska kunna röra sig. Hus, vägar mm är barriärer som ger 

isolerade populationer och därmed sämre överlevnadschanser. Om ett grönstråk blir 

smalt förlorar det en del av sin funktion. Om det dessutom ska samsas med tillrättalagd 

gångväg blir det ytterligare en störning. 

 

Förslag: 

(1) Området bebyggs delvis med en suterränghusrad i öster med genomgång för 

rågångarna. Väg väster om husen med stickparkeringar på grönyta. Grönområdet blir då 

ca 45–50 meter brett vilket inte bedöms påverka grönstråkets funktion i nord-sydlig 

riktning som nuvarande planförslag bedöms göra. 

 

(2) Avlägsnas ytskiktet dessutom på den kvarvarande åkern och man får 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, gulkämpar, 

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.  
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Varma sommardagar kan grönområdet fungera som en mångfunktionell yta och bilar 

ställas vid behov.  

Kommentar: 

(1) Suterränghus i de östra delarna av planområdet anses vara problematiskt i 

förhållande till dagvattensituationen. Dagvattnet rinner idag från fastigheterna utanför 

planens östra gräns in mot planområdet och skulle riskera att skada bebyggelsen. Att 

endast ha fastigheter på en sida om vägen har inte ansetts vara ekonomiskt hållbart. 

 

(2) Naturskyddsföreningens förslag på hur NATUR-områdena kan iordningsställas 

kommer skrivas in i planbeskrivningen. 

SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda sammanfattas nedan, originalhandlingarna finns 

tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. 

Fastighetsägare till Mellby 3:29 

Härmed får vi i egenskap av ägare till grannfastigheten Mellby 3:29 bekräfta vårt 

tidigare besked till [Fastighetsägare Mellby 15:1], att vi inte har några invändningar mot 

planförslaget. 

Två husägare på fastigheten Mellby 15:1 samt fastighetsägare till Mellby 15:21, 
15:33, 15:42, 35:1, 35:3, 35:4, 36:1, 36:2, 36:3, 36:4 & 37:2  

Yttrandet på planen är från fastighetsägare i direkt anslutning till planområdet 

(rågrannar) samt boende vid gatorna som omger Mellby 15: l. 

 

Bakgrund 

Detaljplan för Mellbystrand-södra delen är av MBN godkänd 2007-04-25, antagen 

2007-05-31. 

 

Samrådshandlingen gäller del av den planen som togs i laga kraft 2009-03-05. 

Bebyggelsen inom planområdet är i huvudsak sommarstugebebyggelse med inslag av 

permanentboende. Över tiden har fler och fler valt att bosätta sig permanent inom 

området och det är en samhällsutveckling som är tydlig for kustområdena. 

 

Inom den nuvarande gällande planen är högsta nockhöjd 6,0m och taklutning 14–27 

grader allt i syfte att få en harmoniserande bebyggelse som vidmakthåller den äldre 

karaktären av kustområdet. Nockhöjden har under åren varit en mycket viktig fråga från 

kommunens sida vid antagande av nya planer samt givande av bygglov. 

 

Kolonivägen som slutar med havsbadet är en viktig portal for såväl besökare som 

boende vilken ger en inramning av kustbebyggelse och den ska man värna. 

 

Brister i samrådshandlingen 

En samrådshandling upprättas för att informera om tilltänkt plan samt for att få in 

synpunkter. Syftet i samrådsplanen är uppförande av bostäder till 55+ samt möjliggöra 

samhällsservice i anslutning till Kolonivägen. Det ter sig mycket märkligt då den 

tilltänkta målgruppen 55+ söker sig till enplansfastigheter for att kunna bo kvar länge. 
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(1) I underlaget använder man sig av begrepp nollplanet (över havsnivå), byggnadshöjd, 

nockhöjd, förkortning fg, marknivå vilket gör att det är svårt att få ett begrepp om hur 

den nya byggnadshöjden och nockhöjden påverkar området. Visualiseringen som finns 

som illustration är inte måttsatt och är förmodligen längs Kolonivägen men då stämmer 

inte höjderna på bebyggelsen vilket ger en felaktig bild. Förslag till förändring är att 

visualisera byggnadshöjderna längs Kolonivägen och i den norra delen av området. 

 

Brister i samrådshandlingen är inte acceptabla mht att de blir vilseledande. 

 

Samrådshandlingen 

(2) Fastighetsägarna vänder sig direkt mot att på ett så karaktärbrytande sätt låta 

bebyggelsen skjuta i höjden vilket påverka både karaktären av sommarbebyggelse och 

påverkan på grannarna längs både Måsvägen och Kustvägen. Den nuvarande gällande 

plan är från 2009-03-05 (mindre än l0år gammal) medger en högsta nockhöjd på 6m. 

Förslaget i samrådshandlingen kommer att medge en nockhöjd på upp till 10,0. Enligt 

skisser som finns i utskickad samrådhandling kan man se tydligt att bebyggelse med FG 

på 5,5m och högsta byggnadshöjd kommer att sticka upp med en nockhöjd på +14m 

över nollplanet Det innebär att den bebyggelse som finns längs Kustvägen med en 

marknivå på ca +7m och en högsta nockhöjd på +6m kommer att vara lägre än den 

framförvarande bebyggelsen. Detta medför att man får en direkt skärm genom 

landskapet i norr och sydlig riktning utgörande av den för området nya byggnadshöjden. 

 

Denna avvikelse är inte av mindre avvikande karaktär utan är dominerande i synnerhet 

från Kolonivägen sett. 

 

Fastighetsägarna har inget att erinra mot att man skapar en form av servicefunktioner 

vid Kustvägens-/Kolonivägen anslutning för att skapa en centrumkänsla och en portal 

ner mot badet (i likhet med Skummeslöv och planerna för N. Mellbystrand). Dock är en 

förskola felaktigt placerad mht trafiksituationen vid hämtning och lämning. Förskola 

bör placeras i anslutning till skolområdet vid Mellbystrandsskolan allt i syfte att 

underlätta för föräldrar vid hämtning och lämning av barn. Det underlättar även den 

dagliga driften vad det gäller idrott, mat, drift och service. 

 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna har inget att erinra mot en förtätning inom området. Ej heller att det 

skapas ett centrum och portal längs Kolonivägen ner mot havet. 

 

Återigen - nockhöjden har under åren varit en mycket viktig fråga och med högsta 

prioritet från Kommunens sida vid antagande av nya planer samt givande av bygglov. 

Det har alltid varit av största vikt att inte överstiga ett plan väster om Kustvägen, detta 

har bidragit till den karaktär som idag återfinns i området med låg bebyggelse. 

Byggnadshöj den får området som gäller enligt planen får Mellbystrand södra ska även 

gälla för det nya planområdet. 

 

 Detta medför att man bibehåller den nuvarande karaktären av kustområdesbebyggelse 

och de förutsättningar som är gällande idag. 

 

Fastighetsägarna i direkt anslutning till planområdet samt boende vid gatorna som 

omger Mellby 15:1 motsätter sig planen vad det gäller byggnadshöjd och nockhöjd. 

 

Fastighetsägarna motsätter sig även att det placeras en förskola längs Kolonivägen. 
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Kommentar: 

(1) Planbeskrivningen kommer kompletteras med måttsättning i den sektions-

illustration som gjorts. Detta görs för att förtydliga den nya bebyggelsens höjdsättning i 

förhållande till omkringliggande bebyggelse. 

 

(2) Efter yttrande från berörda fastighetsägare kommer höjden på den nya 

bostadsbebyggelsen begränsas till samma höjd som befintliga bostäder. 

Höjden för CDS1-ytan förblir två våningar eftersom kommunen ser ett stort behov av 

verksamhetslokal för bland annat förskolor, hemtjänsten och hemsjukvården i 

Mellbystrand. Det är därför viktigt att markytor används effektivt. 

Fastighetsägare till Mellby 15:33 

 Undertecknad är sakägare och ägare av fastighet Mellby 15:33 och vill lämna följande 

synpunkter på förslag till detaljplan gällande Mellby 15:1 i Mellbystrand. 

 

(1) När det gäller den föreslagna bebyggelsens höjd som anges till 1½ plans fastigheter 

så ifrågasätter jag den föreslagna takhöjden och jag yrkar att man endast godkänner att 

den föreslagna bebyggelsen blir enplans fastigheter. Anledningen är att den nya 

bebyggelsen skall ta hänsyn till den befintliga omkringliggande bebyggelsen som 

Laholms kommun anger som förutsättningar i sina översiktshandlingar för kommunen 

och smälta in i omgivningen och inte bli hus som är högre än befintliga fastigheter med 

hänsyn taget till markhöjd över havsnivån. 

 

(2) I förslaget finns uppgifter att en ny väg skall anläggas som förbinder det nya 

området med Kolonivägen i söder samt Måsvägen i Väster. Jag anser att vägen INTE 

skall göras som genomfartsväg med anslutning till Måsvägen. Jag yrkar på en ändring 

av vägens dragning så att vägen avslutas med en rundfart i området efter infart från 

Kolonivägen och inte möjliggör genomfart mot Måsvägen. Enda anledningen som 

anges till att vägen skall anslutas till Måsvägen via ett befintligt grönområde är att 

kommunens renhållningsfordon inte skall behöva vända i en rundfart i området och 

detta är ingen hållbar motivering med följande motivering: 
 

a.  Grönområdesutredningen som genomförts i kustområdet anger att befintliga 

grönområdesstråk i Öst-västlig riktning mot havet bör bevaras. Det grönområde 

som det då syftas till är bl.a. det som ligger mellan fastigheterna Mellby 15:33 

och 15:341ängs med Måsvägen. Den föreslagna vägen som skall ansluta till 

Måsvägen föreslås läggas till detta område och vägen får en bredd på 6 meter 

vilket är en betydande det av detta området som skulle asfalteras. Detta påverkar 

också negativt den fauna och djurliv som idag håller till i grönområdet, med 

fåglar m.m. Ianspråktagandet av grönområdet för en asfalterad gata minskar 

grönyteområdena i det aktuella området tvärt emot vad grönområdesutredningen 

föreslår. 

 

b. Vidare anges det i den föreslagna detaljplanen med hänvisning till 

grönområdesutredningen att ett 26 meter brett grönområde/ naturområde skall ska 

bevaras/ förädlas längs med det föreslagna området i nord-sydlig riktning 

parallellt med Måsvägen. Detta är ett mycket bra förslag med motivering att 

grönområdena ska hållas sammankopplade med andra naturområden och 

möjliggöra för allmänheten att flanera/ röra sig på stigar i området. MEN detta tar 

förslaget till detaljplan inte hänsyn till när man förslår att en ny gata ska ”skära” 

av detta grönområde för anslutning av det nya bostadsområdet med gata till 
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Måsvägen. I förslaget har en 8 meter bred asfalterad gata (med bilparkering) 

ritats in som ”Skär” av den föreslagna 26 meter breda grönområdet helt emot vad 

grönområdesutredningen föreslår med sammanhållna naturområden i 

Mellbystrand i nord-sydlig riktning. Jag bifogar följande text som finns i 

samrådshandlingarna angående naturmiljö, sidan 14–15: 
 

Planen innebär att ett drygt 26 meter brett stråk med användning allmän plats 

natur (här efter kallad naturstråk) tillskapas i nord-sydlig riktning och på så vis 

binder samman omgivande grönstråk som anges i tillägg till 

grönområdesutredning för kusten som nämns på sida 5–6.  

 

Även de öst-västliga rågångarna förlängs genom planområdet och utgör 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 rågångarna 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 natur-stråket samt stråket som leder ner till havet. 

 

Då planområdet tidigare varit åkermark behövs det nya naturstråket som 

är ca 26meter brett iordningsställa för att bli naturmiljö som är tillgänglig 

för människor, djur och växter. 

Naturstråket föreslås iordningställas på så vis att det blir en del av 

grönstråket som fortsätter norr- och söderut, samt även ned mot havet. 

Detta kan göras genom ex. plantering av naturligt förekommande växer för 

kustzonen. Naturstråket har hög potential i att förbättras som spridningskorridor 

för djur, insekter och växter, och på så vis bidra till en stärkt biologisk mångfald i 

kustzonen. 

 

c.  I samrådshandlingarna finns angivet på sidan 9 att man bedömer att det nya 

området inte kommer bidra med någon större ökning av biltrafik i området. Med 

all min erfarenhet från olika trafikfrågor så håller jag inte med i denna slutsats. 

Görs anslutning av den nya gatan till Måsvägen kommer trafiken i det nya 

området samt området vid Måsvägen att få en betydligt ökande trafik när bilar 

och lastbilar tillåts för genomfartstrafik mellan Kolonivägen och Måsvägen. Inte 

bara de boende i det nya området kommer trafikera vägen utan även trafik till den 

nya föreslagna förskolan samt övrig "nyfiken" trafik. Skulle detta möjliggöras 

genom anslutning av den nya gatan får Måsvägen en helt annan trafiksituation 

mot idag. 

 

d.  Trafiksäkerhetsituationen på Måsvägen behandlas inte med ett ord i 

samrådshandlingarna om en ny gata från det nya området ansluts till Måsvägen. 

Måsvägen är en mycket trafikerad gata idag med cyklister och andra oskyddade 

trafikanter. Sommartid är Måsvägen en av Mellbystrands mest trafikerade 

cykelleder för de som cyklar i norr-sydlig riktning mellan Mellbystrand och 

Skummeslöv. Cyklister och andra oskyddade trafikanter väljer denna gata istället 

för den hårt trafikerade Kustvägen (trots cykelvägen på denna väg). Att då 

anlägga en ny bilgata med anslutning till Måsvägen är direkt olämpligt ur 

trafiksäkerhetssynpunkt och skapar mer trafikfarliga miljöer för oskyddade 

trafikanter. 
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e.  Den nya föreslagna gatan har till råga på allt ritats in rakt över den befintliga 

dräneringsledningen med anslutningskammare i naturområdet mellan Mellby 

15:33 och 15:34 som finns från det aktuella nya området liksom godkänd 

påkopplad anslutande dränering från fastigheten Mellby 15:33. Se 

dagvattenutredning som finns i samrådshandlingarna. 
 

Med ovan angivna motiveringar anser jag att den föreslagna nya gatan inte skall 

anslutas till Måsvägen. Gatan skall göras med rundfart inne i det nya området och om 

det är behov av de 5 gästparkeringar som stryks i mitt förslag behövs kan de tillskapas 

inom den föreslagna bebyggelsen och inte inkräkta på de angivna naturstråken.  

 

Från det nya området kan det istället anslutas en mindre naturlig gång-cykelväg som 

smälter in i området och kringliggande bebyggelse tillsammans med de föreslagna 

strävstigarna runt området som ansluter till Måsvägen i väster. Denna gång-/ cykelstig 

kan skapas centrerat i grönområdet mellan Mellby 15:33 och 15:34 för anslutning via 

naturområdena mot havet i väster. Då kan man också "spara" befintliga träd i det 

aktuella grönområdet. 

 

Med denna placering av gång-/ cykelstigen tas också hänsyn till omkringliggande 

bebyggelse för att minimera störningar för boende och allt kan sammanflätas till ett 

naturskönt område som gynnar befintlig och ny föreslagen bebyggelse med stor   

hänsyn till den biologiska mångfalden i området. 

Kommentar: 

(1) Efter yttrande från berörda fastighetsägare kommer höjden på den nya 

bostadsbebyggelsen begränsas till samma höjd som befintliga bostäder. 

Höjden för CDS1-ytan förblir två våningar eftersom kommunen ser ett stort behov av 

verksamhetslokal för bland annat förskolor, hemtjänsten och hemsjukvården i 

Mellbystrand. Det är därför viktigt att markytor används effektivt. 

 

 

(2) En vändplats skulle innebära att en yta på 21x21m behöver hårdgöras för att 

kommunens renhållningsfordon ska kunna vända och omfattningen av ytan riskerar att 

skapa en otrevlig miljö i området. Utav erfarenhet så tenderar dessa vändplatser också 

blockeras på olika sätt eftersom utrymmet för att vända anses vara tillräckligt, dock görs 

denna bedömning ofta med personbilar i åtanke. I kombination med att det kan vara 

svårt att hitta parkeringsplatser i Mellbystrand under sommarmånaderna så riskerar ytan 

användas som parkeringsplats, vilket också skulle innebära att renhållningsfordon inte 

kan vända. 

 

Parkeringsfickor kommer inte längre placeras framför rågångarna eller vid grönstråket, 

vilket skapar mer sammanhängande gångstråk som också kan främja passagen för både 

människor och djur.   

 

En vidare beräkningkommer göras gällande etableringens påverkan på det 

omkringliggande och statliga vägnätet 
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Fastighetsägare till Mellby 34:4 

Min syster och jag äger en tomt med en sommarstuga som gränsar till Mellby 15:1 där 

det planeras att bygga bostäder. Bredvid vår tomt ska det grävas en dagvattendamm och 

en dagvattenledning/dike som ska dränera det planerade området. 

 

Vi har inte några synpunkter på planen men däremot en fråga. Vi skulle också behöva få 

bort vatten från vår tomt. Vi har nämligen problem med fukt i husgrunden som gör att 

farligt mögel kan bildas. Det är varken bra för innemiljön eller huset. Och vår 

förhoppning är att kunna ha glädje av vår stuga i många år framåt. Vi använder idag en 

avfuktare som ska få bort fukten i grunden med det har visat sig inte vara tillräckligt. 

 

Vi undrar därför om det vore möjligt för oss att få gräva ned en dagvattenledning från 

vår tomt in på fastigheten Mellby 15:1 och ansluta den till den planerade 

dagvattenledningen eller dammen. Tanken är alltså inte att sänka grundvattenytan utan 

att avleda regnvatten så att det inte tränger ner i grunden. 

Kommentar: 

Laholmsbuktens VA anser att en sådan anslutning är okej. Placering av anslutning 

kommer behöva undersökas vidare eftersom dagvattendammen kommer att flyttas 

något. Fastigheten kommer behöva tas in i verksamhetsområdet för vatten efter att 

planen vinner laga kraft.   

Fastighetsägare till Mellby 35:1 

 

(1) Vänligen mottag vår överklagan av liggande planförslag att förändra 

detaljplanen för Mellby 15:1. 

 

Skäl för vår överklagan: 

 

Vi anser inte att kommunen tagit tillräcklig hänsyn till befintliga fastighetsägare och att 

den tilltänkta planändringen medför stora olägenheter för omgivande fastigheter. 

 

(2) Vi motsätter oss en avvikande detaljplan jämfört med angränsande 

bebyggelse/områden. Dvs vi motsätter oss högre bebyggelse än enplanshus och att 

byggytan per tomt väsentligt skiljer sig från angränsade område/fastigheter som gäller 

idag. 

 

(3) Vi motsätter oss även att marknivån på det tänkta området höjs då detta i stor grad 

kommer att påverka vår tomts värde och utsikt mot havet med tanke på förslaget med 

radhus i 2 plan mitt framför vår fastighet 35:1. 

 

Vi menar att sådana förändringar skulle väsentligt påverka vårt ljusförhållande, insyn i 

huset och vår fastighets 35:1 värde negativt. 

 

En anledning till att vi valde detta hus och denna tomt (för endast 3,5 år sedan) var att 

det var fritt och detaljplanen bakom huset inte tillät bebyggelse. En förutsättning för att 

överväga ny plan för 15:1 vore ju att omliggande områdens planer får likvärdig 

förändring avseende t.ex. byggrätt. 
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(4) Vi motsätter oss att bebyggelsen planeras närmare fastigheterna vid Kustvägen 

(östra gränsen) än de vid Måsvägen (västra gränsen) och vill att detta justeras så det blir 

likvärdigt gällande avstånd till anslutande områden från bebyggelse på 15:1 fastigheten. 

 

Vid utformningen av en detaljplan skall skälig hänsyn tas till befintlig bebyggelse-, 

äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. Vi 

anser inte att man gjort det i detta fall då man väsentligt vill ändra planbestämmelser 

specifikt för detta område trots att det ligger mitt i bebyggt område. Vi ser inte heller att 

den är utformad med skälig hänsyn till befintliga bebyggelseförhållanden i angränsade 

område. Eventuella åtgärder som skulle minimera olägenheterna är inte reglerade i 

planen. 

 

Vi motsäger oss även att det skulle bli genomfartsväg genom området. 

 

Vi förutsätter att Laholms kommun subventionerar insynsskydd (fönsterfilm och plank 

2m) medtillhörande bygglov samt höjning av vår fastighets markområde västerut som 

finns i direkt anslutning till 15:1 för att minimera olägenhet vid ev. byggnation samt 

minimera direkt insyn i vår fastighet framöver.  

 

Vi förutsätter att nytt planförslag tas fram med hänsyn till ovan nämnda skäl i sin helhet. 

Kommentar: 

 

(1) Detaljplanen går inte överklaga i detta skede av processen. Synpunkterna kommer 

här behandlas som ett yttrande. Efter att alla yttranden sammanställts och planen 

reviderats kommer ytterligare möjlighet att lämna synpunkter finnas i 

granskningsskedet. Önskas planen ändå överklagas så görs detta i samband med att 

planen antas. Information kring överklagande finns på Laholms kommuns hemsida, men 

kommer även skickas ut i samband med antagandet till de sakägare som inte till fullo 

fått sina synpunkter tillgodosedda 

 

(2) Efter yttrande från berörda fastighetsägare kommer höjden på den nya 

bostadsbebyggelsen begränsas till samma höjd som befintliga bostäder. 

Höjden för CDS1-ytan förblir två våningar eftersom kommunen ser ett stort behov av 

verksamhetslokal för bland annat förskolor, hemtjänsten och hemsjukvården i 

Mellbystrand. Det är därför viktigt att markytor används effektivt 

 

 

(3) Förändringar i marknivån föreslås endast i den utsträckning som krävs för att på ett 

effektivt sätt kunna ta hand om dagvattnet. 

 

(4) Bebyggelsen har placerats längs den östra delen av planområdet eftersom de västra 

delarna utgör en naturlig lågpunkt. Detta innebär att de västra delarna är mer benägna 

att översvämmas vid kraftig nederbörd, vilket har tagits tillvara på i det aktuella 

planförslaget då den kan agera som en översvämningsyta. Översvämningsytor är 

områden som tillåsts översvämmas under kontrollerade former vid kraftig nederbörd. 

Att placera bebyggelse här skulle öka risken för fuktskador. Markområdet i väster ligger 

ca +4m över havsnivån, vilket innebär att det färdiga golvet måste höjas minst 0.5m för 

att gå i linje med kommunens klimatanpassningsplan för framtida havsnivåhöjning.  

 

Det är också viktigt att bevara ett så brett grönstråk som möjligt för att skapa en god 

miljö där både djur och människor kan röra sig. Grönområdets bredd är också viktigt för 
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växtarters möjlighet att sprida sig. Att lägga bebyggelse i mitteln av området skulle 

därför bli problematiskt. 

Fastighetsägare till Mellby 35:4 

Vi lämnar följande synpunkter och förslag/önskemål efter ovanstående samrådsmöte. 

 

(1) Nytt samrådsmöte under sommaren pga. mycket kort framförhållning till mötet 16 

maj. Många fritidsboende hade inte möjlighet att delta. 

 

(2) Byggnadshöjd 

I samrådshandlingen ”säljs området in” som nybyggnation för målgrupp 55+ vilket 

också överensstämmer med markägarens intentioner som vi tidigare tagit del av. Vidare 

anges att byggnation skall anpassas till befintlig runt området. Förslaget att bygg 1,5 

plan strider mot dessa intentioner. Det naturliga är att bygga enplanshus med lätt 

tillgänglighet även för rörelsehindrade (ex. Strandbyn). I förslaget kommer 

nybyggnationens nockhöjd ligga högt i förhållande till byggnader vid Kustvägen vilket 

vi starkt opponerar oss mot.  

 

(3) Grönområden 

Med hänvisning till markhöjdens sluttning mot havet anser vi det önskvärt att lägga 

byggnation så långt västerut som möjligt för att få ner byggnadshöjden. Alternativt bör 

grönområdet fördelas lika runt byggnationen för att möjliggöra ett naturligt stråk runt 

hela området (gärna med bänkar mm). 

 

(4) Rågångar 

I detaljplanen är 2 rågångar angivna (det finns ytterligare 1 rågång norr om 35:5 som ej 

är med). Vi är mycket tveksamma, av trafiksäkerhetsskäl, till att dessa öppnas. 

Kustvägen är mycket hårt trafikerad och hastigheten är ofta betydligt högre än den 

tillåtna. Cykelbanan är också hårt trafikerad och nyttjas mycket av tävlingscyklister. Vi 

anser att det krävs betydande hastighetsdämpande åtgärder för att undvika olyckor 

om dessa skall öppnas. 

Kommentar: 

(1) Detaljplaneförslaget har varit på samråd den 14 maj-21juni, under vilket    

planförslaget har funnits tillgängligt på stadsbiblioteket och på 

samhällsbyggnadskontoret. Handläggaren för planen har funnits tillgänglig för att 

besvara eventuella frågor under hela samrådstiden, både via telefon, e-post och 

personliga möten på samhällsbyggnadskontoret, vilket har utnyttjats. Möjligheterna att 

få information kring planförslaget bedöms därför ha varit goda även för de som inte 

kunnat närvara vid samrådsmötet.  

 

(2) Efter yttrande från berörda fastighetsägare kommer höjden på den nya 

bostadsbebyggelsen begränsas till samma höjd som befintliga bostäder. 

Höjden för CDS1-ytan förblir två våningar eftersom kommunen ser ett stort behov av 

verksamhetslokal för bland annat förskolor, hemtjänsten och hemsjukvården i 

Mellbystrand. Det är därför viktigt att markytor används effektivt. 

 

(3) Se kommentar 4 till Fastighetsägare till Mellby 35:1. 

 

(4)  Rågångarna har ett stort värde för rekreationsmöjligheterna i området och fyller en 

viktig funktion i att göra grönområdena och stranden tillgänglig för människor.  Att låta 
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rågångarna förbli igenväxta skulle därför innebära att riksintresset för friluftslivet i 

området skadas. Det finns fler rågångar av liknande karaktär i Mellbystrand, men just 

dessa har i planen lyfts fram eftersom de har en direkt inverkan på användningen av det 

planerade området. Ett antagande av planen kommer också innebära att skötseln av 

rågångarna kommer övergå till kommunalt huvudmannaskap. Rågångarna redan idag är 

tänkta som passager så bedöms inte trafiksituationen förvärras. Kommunen arbetar med 

att sänka högsta tillåtna hastighet på Kustvägen och flera andra vägare i Mellbystrand 

till 40 km/h.  

Fastighetsägare till Mellby 36:1 

Vi motsätter oss den nya detaljplanen för del av Mellby 15:1. Vi kan däremot tänka oss 

att rådande detaljplan för området Södra Mellbystrand som togs i laga kraft 2009-03-05 

även ska gälla för Mellby 15:1. 

 

Den nya detaljplanen innebär för vår del att vy över hav och Bjärehalvön byts ut mot 

vägg och tak. 

 

När vi köpte vår fastighet Mellby 36:1 kunde vi inte ana att området skulle kunna 

förtätas då detaljplanen var så ny. 

 

Vår egendom räknar vi med att tappa stort ekonomiskt värde samt att vi känner oss 

tvungna att sälja då vi inte ser någon framtid i det nya området om den nya detaljplanen 

för Mellby 15:1 går igenom. 

Kommentar: 

Framtagandet av en ny detaljplan för fastigheten Mellby 15:1 är ett politiskt fattat beslut 

och godkändes av kommunstyrelsen 2016-11-15 §220. Bostadsbebyggelsens höjd 

kommer efter yttrande från berörda fastighetsägare sänkas. Höjden för CDS1-ytan 

förblir två våningar eftersom kommunen ser ett stort behov av verksamhetslokal för 

bland annat förskolor, hemtjänsten och hemsjukvården i Mellbystrand. Det är därför 

viktigt att markytor används effektivt. 

Fastighetsägare till Mellby 36:3, underskrifter från 36:2 & 36:4 

Vi bor permanent på Mellby 36:3 sedan juni 2016. 

Rykten har hela tiden funnits ang. byggnation på gröningen väster om oss. 

Seniorboende/liknande har det handlat om. Tanken går då till bostäder av mindre/ lägre 

typ. Detta har vi inte haft och har inte något emot.  

 

Döm om vår förvåning när vi fick samrådshandlingen i vår hand. Mer om detta senare. 

Som sagt, vi är absolut inte emot förändring och nytänkande. Men när det handlar om 

samhällets yttre miljö och något som vi skall leva med under mycket lång tid, då krävs 

att man går försiktigt fram. 

 

Vi har valt att lista våra synpunkter i 6 st. rubriker. 

l. Rågångar. 

2. Detaljplan. 

3. Dagvatten. 

4. Service. 

5. "Faktafel". 

6. Förslag. 
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(1) Rågångar. 

Vi anser att dessa är viktigast och akuta åtgärder krävs innan någon skadas allvarligt alt. 

avlider p.g.a. skador. De rågångar som ansluter österifrån mot Kustvägen: Stängs av 

med omedelbar verkan. Livsfara! Rågångar som ansluter till Kustvägen västerifrån: Låt 

vara vildvuxna så att människor inte inbjuds att använda dessa. Om gångstråk skapas, 

rågångar öster och väster "öppnas", byggs mycket farliga passager över Kustvägen in i 

infrastrukturen. Gång och cykeltrafik skall därför ledas, via stråk, till befintliga 

övergångsställen på Kustvägen. SKL och VGU har med all säkerhet synpunkter på 

detta. 

 

(2) Detaljplan. 

Detaljplan för området runt 15:1 finns. Följ denna. I samrådshandlingen sid. 14 skriver 

utredaren: "i likhet med större delen av omgivande bebyggelse är uppförd i ett plan med 

lågt sluttande tak.". I samma handling sid. 3, första stycket skriver utredaren: "Bostäder 

föreslås uppföras anpassade till omgivande bebyggelse,". Av ovan nämnda drar vi 

slutsatsen att huvuddragen på den nya bebyggelsen är fastslagna. Utredarens 

beskrivning av huvuddragen preciseras i samrådshandlingen sid.3 under rubrik 

"Huvuddrag". Det som beskrivs i första stycket under "Huvuddrag" kan inte på något 

sätt kopplas till "omgivande bebyggelse" enl. ovan. Husen enl. förslag blir jättar i 

jämförelse med omgivningen! Inte minst byggnaden i södra delen av området. 

Föreslagen nockhöjd på + 14 m är ett höghus jämfört med omgivningen. 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är naturens/ markytans lutning från öster mot 

väster. Bebyggelsen skall följa och absolut inte bryta mot naturens lutning/ fall. 

 

(3) Dagvatten. 

Fastigheter öster om 15:1 bör inkluderas i planen. 

I PM, Mellby 15: 1, Laholm, Dagvattenutredning, Sid 8, pkt. 3.1.5.1 Östra diket. 

"Då området uppströms har en karaktär som innebär många lokala lågpunkter och 

mycket naturmark används en lägre avrinningskoefficient än villabebyggelse för 

beräkningar." Felaktig slutsats! Området uppströms innefattar även Kustvägen. Denna 

yta saknar dagvattenbrunnar/ledningar. Vägbanan lutar dessutom något mot väster. 

Ackumulerat vatten österifrån rinner under vägbanan och ackumuleras med vatten från 

vägbanan för vidare färd västerut. Koefficienten skall alltså vara större. Inte lägre. 

 

(4) Service. 

Kollektivtrafik. Busshållplats Kolonivägen: Hållplatsen på västra sidan ok ur 

säkerhetssynpunkt. Stor slät yta för på- och avstigande. Hållplatsen på östra sidan 

däremot är inte ok vad gäller säkerhet. Begränsad yta för på- och avstigande. Om man 

tänker sig ett ökat antal resande så ställer detta helt nya krav på hållplatsen. Flera 

hållplatser längs Kustvägen är ur trafiksäkerhetssynpunkt riktigt farliga. Ingen eller 

ytterst begränsad yta för på- och avstigande finns. Grupper av människor tvingas stå ute 

i körbanan i väntan på bussen. Detta är inte farligt! 

 

Parkering, lekplats, fotbollsplan och förskola. Allt detta kan med fördel placeras på 

området söder om Kolonivägen. 

 

Nyligen har" ... Du som är 60 år eller äldre ... " fått möjligheten att ge oss, läs 

socialnämnden, lite tankar kring Dina framtida boendeplaner. I följebrevet till enkäten 

står det skrivet: "Laholms kommun står inför stora framtida utmaningar där planering 

för en åldrande befolkning är en av de viktigaste. Vi behöver renovera och modernisera 

flera av våra särskilda boenden. Det kommer också att behövas ytterligare boenden 

framöver men också tillgängliga lägenheter med olika upplåtelseformer runt om i 
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kommunen." Undertecknat av Knut Slettengren/ ordf. i socialnämnden. 

Kommentar: Syfte och huvuddrag för planen Mellby 15:1 beskrivs: ... små bostäder 

som riktar sig till målgruppen 55+ ... på vissa platser i underlaget. Men under rubriken 

"Huvuddrag" i samrådshandlingen sid. 3 framkommer något helt annat! 

 

(5) "Faktafel". 

Grönområde söder om Kolonivägen. Vid samrådsmöte 16/5 påstods att denna gröning ej 

var med i Grönområdes utredningen och därigenom ej är aktuellt i denna plan. Stämmer 

verkligen detta? 

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av små bostäder som riktar sig till 

målgrupp 55+. Fel. Samrådshandlingens "Huvuddrag" beskriver något helt annat. 

 

Samrådshandlingen sid. 5, 4 stycket." Med hänsyn till den ökande medelåldern i 

Mellbystrand bör ytterligare boenden som lämpar sig för äldre och personer med 

funktionsnedsättning etableras." Fel. Samrådshandlingens "Huvuddrag" beskriver något 

helt annat. 

 

Samrådshandlingen sid. 7, Miljökvalitetsnormer 5 stycket. 

"Då området inte längre kommer att användas som odlad mark minskar utsläpp av 

ämnen som kan bidra till övergödning." Tveksamt! Gödning mm av odlad mark sker 

under kontrollerade former och under bondens/ brukarens ansvar. Ca 30 enskilda 

hushåll med kanske ingen eller ringa kunskap ang. konstgödning och ogräsbekämpning 

överdoserar med mycket stor sannolikhet. 

 

Samrådshandling sid. 13. Skuggstudie. 

"Föreslagen bebyggelse bedöms inte påverka befintlig bebyggelse negativt." 

Fakta: Solen går ned i väster. Om något som är högre än mig själv placeras mellan mig 

och solen, kommer jag att hamna i skugga! Självklart kommer bebyggelse med 

nockhöjd högre än befintlig bebyggelse att skapa långa skuggor när solen sänker sig. 

 

Samrådshandling sid. 14. Offentlig och kommunal service. 

Direkt söder och sydost om planområdet finns . . . .. livsmedelsbutik/ kiosk, med mera. 

Kommentar: Livsmedelsbutiken/ kiosken har inte varit öppen senaste åren. Vad "med 

mera" står för förstår vi inte! 

 

Samrådshandling sid 19. Trygghet och säkerhet. 

Vi förstår över huvud taget inte resonemanget under denna punkt! 

 

Samrådshandling sid 19. Jämställdhet. 

”och till service," Vad menas/ avses? 

 

Samrådshandling sid. 19. Barnperspektivet, 

Unga är väldigt rörliga. Rörelse längs byggstråket är bra. Men rörelse mot eller över 

Kustvägen skall undvikas till varje pris. Livsfara! 

Åtgärder för att styra rörligheten till befintliga övergångsställen, vilka skall förses med 

farthinder/ varningsljus/ mm, skall vidtagas. 

 

Samrådshandling sid. 19. Äldreperspektivet 

Ett plan, hög tillgänglighet, egen närmiljö och hänsyn till nedsatt rörlighet och andra 

fysiska begränsningar är alldeles utmärkta mål. Åter igen nämns "service"! Vad menas? 
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På flera ställen i samrådshandlingen, exempelvis sid. 17 under "Dagvatten" 4 stycket, 

nämns .... avskärande svackdike i öster mot befintlig bebyggelse ... 

Ett sådant dike fyller naturligtvis sin funktion. Men man kan fråga sig lämpligheten av 

att nyanlägga ett dylikt mitt inne i ett bebott område. Fukt vatten, värme, gräs är en 

utmärkt miljö för mygg. 

 

(6) Förslag. 

Om avsikten är att bygga för 55+, finns befintliga byggnationer som är alldeles 

utmärkta. Ex.vis Laholmshems Strandbyn på Kolonivägen. Vi saknar helhetstänk med 

ert förslag. 

 

För att öka säkerheten i området (södra) Mellbystrand: #Minska högsta tillåtna hastighet 

till 40 km/ tim. #Förstärk stråk för gående/ cyklister som leder till befintliga 

övergångsställen vilka uppgraderas med säkerhetshöjande åtgärder. # Förbättra 

förutsättningar för kiosk/ närbutik. 

 

Kommentar: 

 (1) Se kommentar 4 till Fastighetsägare till Mellby 35:4 

(2) Efter yttrande från berörda fastighetsägare kommer höjden på den nya 

bostadsbebyggelsen begränsas till samma höjd som befintliga bostäder. 

Höjden för CDS1-ytan förblir två våningar eftersom kommunen ser ett stort behov av 

verksamhetslokal för bland annat förskolor, hemtjänsten och hemsjukvården i 

Mellbystrand. Det är därför viktigt att markytor används effektivt för dessa ändamål. 

 

(3) Se kommentar 2 till Länsstyrelsen 

 

(4) Kommunen arbetar med att sänka den högsta tillåtna hasigheten på bland annat 

Kustvägen till 40 km/h.  
 

I grönområdesutredningen för Laholms kust pekas det aktuella området ut som möjligt 

att delvis bebyggas. Området söder om Kolonivägen anses i samma utredning inte vara 

lämplig att bebygga. Detta har föranlett kommunstyrelsens beslut 2016-11-15 §220 att 

ge ett negativ planbesked för området söder om Kolonivägen, men ett positivt 

planbesked för området norr om Kolonivägen.   

 

(5) Området söder om Kolonivägen är inkluderad i grönområdesutredningen, men har 

inte ansetts vara lämplig att bebygga.  

 

Planbeskrivningen kommer ses över enligt yttrandet för att göra innehållet tydligare 

 

Dikena i området fyller en mycket viktig funktion för dagvattenhanteringen och 

kommer att krävas eftersom markytor hårdgörs i samband med byggnation. 

Grönområdesutredningen har sedan tidigare pekat på planområdets värde för 

dagvattenhanteringen. De öppna dagvattendikena fyller också en funktion som stråk för 

växter och djur.  

 

Användningsytan som är betecknad med ”CDS1” möjliggör bland annat för 

verksamhetslokaler till hemtjänsten och hemsjukvården vilket det finns ett stort behov 

av i Mellbystrand.  

 

(6) Se kommentar 4 
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Fastighetsägare till Mellby 37:2 & 15:42  

Yttrandet på planen är från fastighetsägare i direkt anslutning till planområdet 

(rågrannar) samt boende vid gatorna som omger Mellby 15: l. 

 

Bakgrund 

Detaljplan för Mellbystrand-södra delen är av MBN godkänd 2007-04-25, antagen 

2007-05-31. Samrådshandlingen gäller del av den planen som togs i laga kraft 2009-03-

05. 

 

Bebyggelsen inom planområdet är i huvudsak sommarstugebebyggelse med inslag av 

permanentboende. Över tiden har fler och fler valt att bosätta sig permanent inom 

området och det är en samhällsutveckling som är tydlig för kustområdena. 

 

Inom den nuvarande gällande planen är högsta nockhöjd 6,0m och taklutning 14-27 

grader allt i syfte att få en harmoniserande bebyggelse som vidmakthåller den äldre 

karaktären av kustområdet. Nockhöjden har under åren varit en mycket viktig fråga från 

Kommunens sida vid antagande av nya planer samt givande av bygglov. 

 

Kolonivägen som slutar med havsbadet är en viktig portal för såväl besökare som 

boende vilken idag ger en känsla av kustbebyggelse och den ska man värna. 

 

Brister i samrådshandlingen 

En samrådshandling upprättas för att informera om tilltänkt plan samt för att få in 

synpunkter. Syftet i samrådsplanen är uppförande av bostäder till 55+ samt möjliggöra 

samhällsservice i anslutning till Kolonivägen. Det ter sig mycket märkligt då den 

tilltänkta målgruppen 55+ söker sig till enplansfastigheter för att kunna bo kvar länge. 

 

(1) I underlaget använder man sig av begrepp nollplanet (över havsnivå), byggnadshöjd, 

nockhöjd, förkortning fg, marknivå vilket gör att det är svårt att få ett begrepp om hur 

den nya byggnadshöjden och nockhöjden påverkar området. Visualiseringen som finns 

som illustration är inte måttsatt och är förmodligen längs Kolonivägen men då stämmer 

inte höjderna på bebyggelsen vilket ger en felaktig bild. Förslag till förändring är att 

visualisera byggnadshöjderna längs Kolonivägen och i den norra delen av området. 

 

Brister i samrådshandlingen är inte acceptabla mht att de blir vilseledande. 

 

Samrådshandlingen 

(2) Fastighetsägarna vänder sig direkt mot att på ett så karaktärbrytande sätt låta 

bebyggelsen skjuta i höjden vilket påverka både karaktären av sommarbebyggelse och 

påverkan på grannarna längs både Måsvägen och Kustvägen. Den nuvarande gällande 

plan är från 2009-03-05 (mindre än l0 år gammal) medger en högsta nockhöjd på 6m. 

Förslaget i samrådshandlingen kommer att medge en nockhöjd på upp till 10,0. Enligt 

skisser som finns i utskickad samrådhandling kan man se tydligt att bebyggelse med FG 

på 5,5m och högsta byggnadshöjd kommer att sticka upp med en nockhöjd på+ 14m 

över nollplanet. Det innebär att den bebyggelse som finns längs Kustvägen med en 

marknivå på ca +7m och en högsta nockhöjd på +6m kommer att vara lägre än den 

framförvarande bebyggelsen. Detta medför att man får en direkt skärm genom 

landskapet i non och sydlig riktning utgörande av den for området nya byggnadshöj den. 

 

Denna avvikelse är inte av mindre avvikande karaktär utan är dominerande i synnerhet 

från Kolonivägen sett. 
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(3) Den planerade gatan är en genomfartsgata mellan Kolonivägen och Måsvägen. 

Måsvägen är inte lämpad varken vad det gäller bredd och trafikbelastningsmässigt att ta 

hand om ytterligare trafik från ett nytt område. Kolonivägen är den som är mest lämpad 

och i andra hand Broddsväg. Broddsväg är inte i direkt anslutning utan avskiljs med ett 

grönområde. Detta innebär att Kolonivägen blir den naturliga anslutningen och att man 

upprättar en vändplats i den norra delen av området. Karaktären av gatan bör vara 

torg/lekplats gata med möjligheter till parkeringsfickor längs med stråket. 

 

(4) Grönytor inom området är avgränsat med ett dike i den östra kanten i syfte att ta 

hand om dagvatten enligt samrådshandlingen. I den södraöstra kanten har man missat 

grönområdet. Det innebär att fastigheterna i sydöst gränsar direkt mot ett 

verksamhetsområde med idag oklar inriktning. 

 

Fastighetsägarna har inget att erinra mot att man skapar en form av servicefunktioner 

vid Kustvägens-/Kolonivägen anslutning för att skapa en centrumkänsla och en portal 

ner mot badet (i likhet med Skummeslöv och planerna for N. Mellbystrand). Dock är en 

förskola felaktigt placerad mht trafiksituationen vid hämtning och lämning. Förskola 

bör placeras i anslutning till skolområdet vid Mellbystrandsskolan allt i syfte att 

underlätta for föräldrar vid hämtning och lämning av barn. Det underlättar även den 

dagliga driften vad det gäller idrott, mat, drift och service. 

 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna har inget att erinra mot en förtätning inom området. Ej heller att det 

skapasett centrum och portal längs Kolonivägen ner mot havet. 

 

Återigen - nockhöjden har under åren varit en mycket viktig fråga och med högsta 

prioritet från Kommunens sida vid antagande av nya planer samt givande av bygglov. 

Det har alltid varit av största vikt att inte överstiga ett plan väster om Kustvägen, detta 

har bidragit till den karaktär som idag återfinns i området med låg bebyggelse. 

Byggnadshöjden för området som gäller enligt planen för Mellbystrand södra ska även 

gälla för det nya planområdet. Detta medför att man behåller den nuvarande karaktären 

av kustområdesbebyggelse och de förutsättningar som är gällande idag. 

 

Fastighetsägarna i direkt anslutning till planområdet samt boende vid gatorna som 

omger Mellby 15: l motsätter sig planen vad det gäller byggnadshöjd och nockhöjd. 

Fastighetsägarna motsätter sig att gatan inom området blir en genomfartsled mellan 

Kolonivägen och Måsvägen. Fastighetsägarna ställer krav på att grönområde ska finnas 

även i den sydöstra delen av området. Fastighetsägarna motsätter sig även att det 

placeras en förskola längs Kolonivägen. 

Kommentar: 

(1) Planbeskrivningen kommer kompletteras med måttsättning i den sektions-illustration 

som gjorts. Detta görs för att förtydliga den nya bebyggelsens höjdsättning i förhållande 

till omkringliggande bebyggelse. 

 

(2) Efter yttrande från berörda fastighetsägare kommer höjden på den nya 

bostadsbebyggelsen begränsas till samma höjd som befintliga bostäder. 

Höjden för CDS1-ytan förblir två våningar eftersom kommunen ser ett stort behov av 

verksamhetslokal för bland annat förskolor, hemtjänsten och hemsjukvården i 

Mellbystrand. Det är därför viktigt att markytor används effektivt. 

 

(3) Se kommentar till Fastighetsägare till Mellby 15:33 



 

 

30 

 

(4) CDS1-ytan kommer flyttas västerut och bilvägen kommer istället gå på fastighetens 

östra sida. Delen av dagvattendiket som tidigare legat på kvartersmark blir nu NATUR-

område 

ÖVRIGA SYNPUNKTER 

Fastighetsägare till Mellby 3:13, 3:25, 3:33, 3:42, 3:44, 3:53, 3:54, 3:91, 9:19, 
15:4, 15:5, 15:22, 15:25, 15:41, 15:49, 15:54, 16:8, 16:10, 29:2, 30:1, 33:2, 34:6, 
39:1, 40:1, 40:2, 40:7, 41:1, 41:3, 41:4, 45:1, 47:1, 47:3 & 47:4  

 

Yttrandet på planen är från fastighetsägare i direkt anslutning till planområdet 

(rågrannar) samt boende vid gatorna som omger Mellby 15: l. 

 

Bakgrund 

Detaljplan för Mellbystrand-södra delen är av MBN godkänd 2007-04-25, antagen 

2007-05-31. 

 

Samrådshandlingen gäller del av den planen som togs i laga kraft 2009-03-05. 

Bebyggelsen inom planområdet är i huvudsak sommarstugebebyggelse med inslag av 

permanentboende. Över tiden har fler och fler valt att bosätta sig permanent inom 

området och det är en samhällsutveckling som är tydlig for kustområdena. 

 

Inom den nuvarande gällande planen är högsta nockhöjd 6,0m och taklutning 14–27 

grader allt i syfte att få en harmoniserande bebyggelse som vidmakthåller den äldre 

karaktären av kustområdet. Nockhöjden har under åren varit en mycket viktig fråga från 

kommunens sida vid antagande av nya planer samt givande av bygglov. 

 

Kolonivägen som slutar med havsbadet är en viktig portal for såväl besökare som 

boende vilken ger en inramning av kustbebyggelse och den ska man värna. 

 

Brister i samrådshandlingen 

En samrådshandling upprättas for att informera om tilltänkt plan samt for att få in 

synpunkter. Syftet i samrådsplanen är uppförande av bostäder till 55+ samt möjliggöra 

samhällsservice i anslutning till Kolonivägen. Det ter sig mycket märkligt då den 

tilltänkta målgruppen 55+ söker sig till enplansfastigheter for att kunna bo kvar länge. 

 

I underlaget använder man sig av begrepp nollplanet (över havsnivå), byggnadshöjd, 

nockhöjd, förkortning fg, marknivå vilket gör att det är svårt att få ett begrepp om hur 

den nya byggnadshöjden och nockhöjden påverkar området. Visualiseringen som finns 

som illustration är inte måttsatt och är förmodligen längs Kolonivägen men då stämmer 

inte höjderna på bebyggelsen vilket ger en felaktig bild. Förslag till förändring är att 

visualisera byggnadshöjderna längs Kolonivägen och i den norra delen av området. 

 

Brister i samrådshandlingen är inte acceptabla mht att de blir vilseledande. 

 

Samrådshandlingen 

Fastighetsägarna vänder sig direkt mot att på ett så karaktärbrytande sätt låta 

bebyggelsen skjuta i höjden vilket påverka både karaktären av sommarbebyggelse och 

påverkan på grannarna längs både Måsvägen och Kustvägen. Den nuvarande gällande 
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plan är från 2009-03-05 (mindre än l0år gammal) medger en högsta nockhöjd på 6m. 

Förslaget i samrådshandlingen kommer att medge en nockhöjd på upp till 10,0. Enligt 

skisser som finns i utskickad samrådhandling kan man se tydligt att bebyggelse med FG 

på 5,5m och högsta byggnadshöjd kommer att sticka upp med en nockhöjd på +14m 

över nollplanet Det innebär att den bebyggelse som finns längs Kustvägen med en 

marknivå på ca +7m och en högsta nockhöjd på +6m kommer att vara lägre än den 

framförvarande bebyggelsen. Detta medför att man får en direkt skärm genom 

landskapet i norr och sydlig riktning utgörande av den för området nya byggnadshöjden. 

 

Denna avvikelse är inte av mindre avvikande karaktär utan är dominerande i synnerhet 

från Kolonivägen sett. 

 

Fastighetsägarna har inget att erinra mot att man skapar en form av servicefunktioner 

vid Kustvägens-/Kolonivägen anslutning för att skapa en centrumkänsla och en portal 

ner mot badet (i likhet med Skummeslöv och planerna för N. Mellbystrand). Dock är en 

förskola felaktigt placerad mht trafiksituationen vid hämtning och lämning. Förskola 

bör placeras i anslutning till skolområdet vid Mellbystrandsskolan allt i syfte att 

underlätta för föräldrar vid hämtning och lämning av barn. Det underlättar även den 

dagliga driften vad det gäller idrott, mat, drift och service. 

 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna har inget att erinra mot en förtätning inom området. Ej heller att det 

skapas ett centrum och portal längs Kolonivägen ner mot havet. 

 

Återigen - nockhöjden har under åren varit en mycket viktig fråga och med högsta 

prioritet från Kommunens sida vid antagande av nya planer samt givande av bygglov. 

Det har alltid varit av största vikt att inte överstiga ett plan väster om Kustvägen, detta 

har bidragit till den karaktär som idag återfinns i området med låg bebyggelse. 

Byggnadshöj den får området som gäller enligt planen får Mellbystrand södra ska även 

gälla för det nya planområdet. 

 

 Detta medför att man bibehåller den nuvarande karaktären av kustområdesbebyggelse 

och de förutsättningar som är gällande idag. 

 

Fastighetsägarna i direkt anslutning till planområdet samt boende vid gatorna som 

omger Mellby 15:1 motsätter sig planen vad det gäller byggnadshöjd och nockhöjd. 

 

Fastighetsägarna motsätter sig även att det placeras en förskola längs Kolonivägen. 

 

Kommentar: 

 

Se kommentarer 1–2 för Två husägare på fastigheten Mellby 15:1 samt 

fastighetsägare till Mellby 15:21, 15:33, 15:42, 35:1, 35:3, 35:4, 36:1, 36:2, 36:3, 

36:4 & 37:2 

 

 



 

 

32 

SAMMANFATTNING 
 

Planförslaget föreslås ändras i följande avseende: 

 

• CDS1-ytan flyttas västerut och bilvägen kommer istället gå på fastighetens östra 

sida. Delen av dagvattendiket som tidigare legat på kvartersmark blir nu NATUR-

område. 

 

• Höjden på den nya bostadsbebyggelsen begränsas till samma höjd som befintliga 

bostäder. 
 

• Dagvattendammen som föreslagits ligga på västra sidan om Måsvägen kommer 

istället placeras öster om Måsvägen 

 

• Bilparkeringar flyttas och placeras inte framför rågångarna eller grönstråket. 

 

 

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

 

• Planbeskrivningen kompletteras med information som framkommer i den 

kompletterade dagvattenutredningen. 

  

• Planbeskrivningen kompletteras med hur miljökvalitetsnormer för vatten kan 

komma att påverkas på grund av exploateringen. 

 

• Texten i plan- och genomförandebeskrivning bearbetas vidare.  

 

• Planhanbeskrivningen kompletteras med uppgifter kring trafikmängder och 

bullernivåer i området. 

 

• Planbeskrivningen kommer kompletteras med en närmare beskrivning av hur planen 

kommer påverka den gröna infrastrukturen och på vilket sätt som det är möjligt att 

kompensera de förlorade värdena. 

 

• Planbeskrivningen förtydligar planförslagets effekter på riksintresset för friluftslivet. 

 

• Planens relation till översiktsplanen kommer ses över och planbeskrivningen 

kompletteras. 
 

• Genomförandebeskrivningen kompletteras gällande anslutningen till 

gemensamhetsanläggningen Mellby ga:5. 
 

• Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras med information angående E-

område för transformatorstation och att Södra Hallands Kraft önska bli informerad i 

tidigt skede av utbyggnad.  

 

• Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras med Skanovas ståndpunkt om 

att initierande part bekostar eventuell flytt eller skydd av befintliga kablar. 
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• Planbeskrivningen kompletteras med förslag på hur NATUR-områdena kan 

iordningsställas. 
 

• Planbeskrivningen kommer kompletteras med måttsättning i den sektions-

illustration som gjorts. 

 

Plankartan föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 

 

• Plankartan kompletteras med ett E-område för transformatorstation. 
 

• Område inom CDS1-yta som betecknas med u och n1 kommer övergå till allmän 

platsmark med användningen NATUR. Beteckningarna u och n1 kommer därför tas 

bort. 
 

• Lagparagraferna i plankartan kompletteras med att det är plan- och bygglagen som 

avses 
 

• Bestämmelsen p1 omformuleras så att endast huvudbyggnad avses. 
 

• Del av Kolonivägen inkluderas i planområdet.  

 

Inventeringar och utredningar föreslås kompletteras i följande avseende: 

 

• En vidare beräkning ska göras gällande etableringens påverkan på det 

omkringliggande och statliga vägnätet. 

 

NAMNLISTA  

Följande har ej fullt ut fått sina synpunkter tillgodosedda. 

Sakägare (enl. fastighetsförteckning)  
 

Fastighetsägare Mellby 15:21 

Fastighetsägare Mellby 15:33 

Fastighetsägare Mellby 15:42 

Fastighetsägare Mellby 35:1 

Fastighetsägare Mellby 35:3 

Fastighetsägare Mellby 35:4 

Fastighetsägare Mellby 36:1 

Fastighetsägare Mellby 36:2 

Fastighetsägare Mellby 36:3 

Fastighetsägare Mellby 36:4 

Fastighetsägare Mellby 37:2 

Husägare 1 Mellby 15:1 

Husägare 2 Mellby 15:1 
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Allmänhet  

 

Fastighetsägare Mellby 3:13 

Fastighetsägare Mellby 3:25 

Fastighetsägare Mellby 3:33 

Fastighetsägare Mellby 3:42 

Fastighetsägare Mellby 3:44 

Fastighetsägare Mellby 3:53 

Fastighetsägare Mellby 3:54 

Fastighetsägare Mellby 3:91 

Fastighetsägare Mellby 9:19 

Fastighetsägare Mellby 15:4 

Fastighetsägare Mellby 15:5 

Fastighetsägare Mellby 15:22 

Fastighetsägare Mellby 15:25 

Fastighetsägare Mellby 15:41 

Fastighetsägare Mellby 15:49 

Fastighetsägare Mellby 15:54 

Fastighetsägare Mellby 16:8 

Fastighetsägare Mellby 16:10 

Fastighetsägare Mellby 29:2 

Fastighetsägare Mellby 30:1 

Fastighetsägare Mellby 33:2 

Fastighetsägare Mellby 34:6 

Fastighetsägare Mellby 39:1 

Fastighetsägare Mellby 40:1 

Fastighetsägare Mellby 40:2 

Fastighetsägare Mellby 40:7 

Fastighetsägare Mellby 41:1 

Fastighetsägare Mellby 41:3 

Fastighetsägare Mellby 41:4 

Fastighetsägare Mellby 45:1  

Fastighetsägare Mellby 47:1 

Fastighetsägare Mellby 47:3 

Fastighetsägare Mellby 47:4 
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