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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

GRANSKNINGSFÖRFARANDE  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 24 oktober 2018 § 157 att förslaget skulle 

gå ut på granskning. Granskningstiden har pågått mellan den 26 november 2018 till 

och med 4 januari 2019.  Handlingarna har skickats till berörda myndigheter, 

organisationer och fastighetsägare. Eventuella synpunkter skulle vara inlämnande 

senast den 4 januari 2019. 

 

Totalt har 33 skrivelser kommit in, varav 3 från statliga myndigheter, 7 från kommunala 

nämnder eller styrelser, 5 från övriga myndigheter, bolag och organisationer, 3 från 

intresseföreningar, 14 från sakägare, samt 1 från övriga.  

SYNPUNKTER FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Länsstyrelsen 

Planförslaget har behandlats på länsstyrelsens plangrupp den 31 maj 2018 med 

länsstyrelsens sektorsföreträdare. Samrådsyttrande lämnades den 27 juni 2018. 

 

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 riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken 

(MB) 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 

och erosion är det viktigt att även gröna stråk lite längre från havet värnas. 

 

Riksintresset för friluftsliv enligt 3 kap 6 § MB nämns inte i vare sig planbeskrivningen 

eller behovsbedömningen, så kommunen har inte visat att planförslaget inte 

innebär påtaglig skada på riksintresset. 

Planförslaget innebär en förbättring av förutsättningarna för friluftsliv jämfört med 
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dagens situation där marken odlas, men en försämring jämfört med gällande plan och 

jämfört med den potential området har, vilket är det väsentliga för länsstyrelsens 

bedömning. 

 

Planområdet är inte föreslaget för exploatering i gällande översiktsplan. Det samma 

gäller flera andra områden som nu är aktuella för planläggning och exploatering. I 

och med det är det svårt att bedöma påverkan på bland annat riksintresset för friluftsliv. 

Påverkan på riksintresset för friluftslivet behöver belysas i ett större perspektiv, 

eftersom en beskrivning av de enskilda detaljplanernas påverkan var för sig inte 

bedöms vara tillräckligt för att beskriva de konsekvenser som exploatering av 

grönstråken i Mellbystrand kan komma att innebära. Den enskilda planen kan tyckas 

ha mindre påverkan på helheten, men de kumulativa effekterna, när det ena området 

efter det andra exploateras, kan bli stora. Länsstyrelsen skulle gärna se att detta 

studerades i en fördjupad översiktsplan innan detaljplanerna tas fram. 

 

Kommunen behöver belysa på vilket sätt planförslaget inte innebär påtaglig skada på 

riksintresset. Eftersom exploateringsområdet inte finns med i översiktsplanen är en 

redogörelse väsentlig. Värdebeskrivningen för riksintresset, som har beteckningen 

FN 14 Laholmsbukten, kan läsas här: 

http://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/247732 

 

(2) Risk för översvämning 

Det är positivt att dagvattenhanteringen har studerats även för 100-årsregn. 

Helhetsperspektivet saknas dock fortfarande. Flera av de områden som bedöms som 

mycket viktiga för dagvattenhantering i kommunens ytavrinningsplan planläggs för 

bebyggelse och detta är ett av dem. Samtidigt framgår det i planhandlingarna att 

dagvattensystemet i Mellbystrand fungerar dåligt. Att ett enskilt grönområde bebyggs 

kanske inte leder till översvämningsrisk, men de kumulativa effekterna när flera 

grönområden bebyggs skulle kunna göra det. Länsstyrelsen anser att helheten måste 

belysas. En fördjupad översiktsplan skulle kunna vara ett bra verktyg för det. 

 

Länsstyrelsen påpekade i sitt granskningsyttrande över gällande översiktsplan 

(Framtidsplan 2030) följande: ”Länsstyrelsen vill peka på att hantering av 

havsnivåhöjning och dagvatten är av grundläggande betydelse för möjligheten att bygga 

ut Mellbystrand och Skummeslövstrand. En av utvecklingsstrategierna i översiktsplanen 

är att utveckla kustzonen samtidigt som kustremsan utgör utredningsområde 

för havsnivåhöjning där försiktighet bör råda i fråga om nyetablering av bebyggelse 

som kan påverkas negativt av stigande havsnivå eller erosion. Frågan blir även 

aktuell vid alla mindre kompletteringar inom befintlig bebyggelse då hantering av 

risken för översvämning och erosion samt behovet av mark för dagvattenhantering 

uppmärksammas i varje nytt planärende enligt 2 kap 5 § PBL. Länsstyrelsen 

poängterar återigen vikten av att dessa frågor ses över samlat innan ytterligare 

utbyggnad inom riskområdet sker.” 

 

I dagvattenutredningen står att den befintliga dagvattenledningen som går igenom 

området och som man planerar att ansluta dagvattnet från planområdet till ibland ”går 

full”. Det innebär att den befintliga ledningen redan i dagsläget har för liten kapacitet 

vid hög belastning och länsstyrelsen är därför mycket tveksam till om det är lämpligt 

att ansluta planområdets dagvatten till den. 

 

Om systemen går fulla ska dagvattnet, enligt dagvattenutredningen, kunna rinna bort 

via markytan och genom grönstråket ner mot stranden. För att denna yta ska kunna 

magasinera en större mängd vatten och avleda dagvattnet ner mot havet krävs en väl 

http://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/247732
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avvägd höjdsättning av hela grönstråket. Illustrationen har kompletterats med några 

plushöjder. De visar dock bara på en sluttning ner mot havet och inte hur grönstråket 

ska kunna fördröja eller magasinera vattnet. Illustrationen inte heller är juridiskt 

bindande. 

 

Grönstråket ner mot stranden har i planbestämmelserna fått beteckningen NATUR, 

men om dessa ytor ska användas för avledningen av dagvatten bör kommunen 

överväga att sätta beteckningen dagvattendamm även på grönstråket. Det framgår 

inte om det är möjligt att omforma detta stråk så att det fungerar för dagvattenavledning 

utan att skada de naturvärden som finns där. 

 

Vid storm kan havsvattnet redan idag gå upp till stranddynerna och länsstyrelsen 

befarar att en höjning av havsnivån kan leda till att havsvatten trycks upp i 

dagvattenledningen på stranden och därmed hindrar eller minskar avledningen av 

dagvatten från planområdet. 

 

Länsstyrelsen saknar fortfarande tillräcklig information om grundvattennivåerna i 

området. Det bör utredas hur höga de blir som högst och om den stigande havsnivån 

kan göra att de höjs i framtiden. Blir de alltför höga kan de orsaka översvämningar 

och/eller försvåra dagvattenhanteringen. I samrådsredogörelsen står att 

dagvattenutredningen kommer att kompletteras med eventuella risker som höjda 

grundvattennivåer kan innebära, men detta saknas. 

 

Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken 

Betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets genomförande inte 

innebär betydande miljöpåverkan. 

 

(3) Buller 

Om förskolan placeras som på illustrationen ger det ett bra bullerskydd för förskolans 

utemiljö, men detta är inte reglerat i planen. Naturvårdsverket har publicerat 

riktvärden för trafikbuller på nya skolgårdar. Med nya skolgårdar avses skolgårdar 

vid skolor, förskolor eller fritidshem som tas i drift eller inkommer som remiss eller 

anmälan till tillsynsmyndigheten efter det att Naturvårdsverkets vägledning 

publicerats, vilket skedde i september 2017. Riktvärden för buller från väg- och 

spårtrafik på nya skolgårdar är 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 

ljudnivå, för de delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 

verksamhet. För övriga vistelseytor inom skolgården är riktvärdet 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 

 

(4) Jordbruksmark 

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. 

 

(5) Naturvärden och grön infrastruktur 

De förslag på åtgärder för att gynna friluftsliv och spridning av djur- och växter som 

beskrivs i planhandlingarna är bra men planen innebär trots detta att grönstråket blir 

smalare. När grönstråk blir smalare riskerar funktionen hos stråken som 

spridningskorridor för djur- och växter att försämras av exempelvis ökade störningar 

från trafik och människor och förändring av förhållanden i djurens- och växternas 

livsmiljöer. Ett smalare grönstråk innebär också att möjliga ytor för friluftsliv 

(nuvarande eller framtida), rekreation och dagvattenhantering minskar. Kumulativa 
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effekter på friluftsliv, dagvattenhantering och grön infrastruktur bör beskrivas i 

planhandlingarna så att effekter vid genomförande av samtliga detaljplaner i 

grönstråket i Mellbystrand synliggörs. 

 

Exploatering av grönområden och byggnation av nya bostäder innebär även att fler 

människor kommer att vistas i området och att behovet av tillgång till grönytor ökar. 

Om det sammanhängande gröna stråket genom Mellbystrand planläggs bit för bit och 

omvandlas till bostadsområden kommer trycket sannolikt att öka på närliggande 

naturreservat vilket kan innebära att reservatens naturvärden påverkas negativt. 

Planläggningen bör säkerställa att invånarna har tillgång till grönytor för rekreation 

lokalt även utanför naturreservaten. 

 

Trafik 

Hänsyn ska tas till Trafikverkets synpunkter. 

 

Lantmäterifrågor 

Hänsyn ska tas till Lantmäteriets synpunkter. 

 

(6) Plankarta och planbestämmelser 

Med nuvarande formulering innebär bestämmelsen p1 att den som bygger först kan 

bygga mycket nära tomtgränsen, medan grannen i så fall måste dra in sitt hus långt från 

tomtgränsen. Den innebär också att det måste vara minst åtta meter mellan 

huvudbyggnaden och närmsta komplementbyggnad. 

 

Planbestämmelser bör formuleras så att plushöjder anges i RH2000, inte i förhållande 

till ortens nollplan. Det är inte alltid så stor skillnad, men i olyckliga fall kan 

skillnaden vara ett antal decimeter. RH2000 är Sveriges nationella höjdsystem sedan 

2005 och det höjdsystem som använts i grundkartan till den aktuella planen. I 

synnerhet längre fram i tiden blir det lättare att använda RH2000 än att leta rätt på 

vilket som var ortens nollplan när planen togs fram. 

 

Förenlighet med översiktsplanen 

Enligt planbeskrivningen (sidan 5) är planen förenlig med översiktsplanen. 

Länsstyrelsen delar inte denna åsikt. 

Kommentar: 

(1) Planbeskrivning kompletteras med påverkan på riksintresset för friluftsliv enligt 3   

      kap 6 § MB.  

 

Laholms kommun arbetar aktivt med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen 

(FÖP) för kusten som studerar samhällsutvecklingen längs kustområdet utifrån ett 

större perspektiv. FÖP-arbete inkluderar bland annat frågor gällande friluftsliv, 

rekreation, dagvattenhantering, erosion och hur det parkeringsbehovet i framtiden 

ska bemötas.  

 

FÖP-arbetet är än så länge i ett tidigt skede och det ses därmed inte som rimligt att 

invänta dess färdigställande. De bostäder för äldre och den samhällsservice som 

detaljplanen möjliggör ses som en viktig del i utvecklingen av Mellbystrand. Det 

finns redan idag ett stort behov av exempelvis förskoleplatser och lokaler för 

hemtjänsten. Dock kommer planbeskrivningen kompletteras med arbetsmaterial från 

den fördjupade översiktsplanen som illustrerar på kommunens strategi för 

friluftslivet i södra Mellbystrand. Planbeskrivningen kompletteras även med en 
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beskrivning om hur utbyggnaden av Mellby 15:1 påverkar riksintresset för 

friluftslivet.   

 

Andelen kvartersmark för bostäder minskas till förmån för ett större grönområde i 

planområdets norra del. Utöver detta så kommer planförslaget kompletteras med att 

en icke-hårdgjord parkering ska anläggas, vilket gynnar friluftslivet och 

tillgängligheten i området. Parkering och gatan igenom området förbättrar 

tillgängligheten till grönområdet och stranden för såväl barnfamiljer som personer 

med någon form av rörelsehinder. 

 

(2) Kommunen arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan för kusten där bland  

annat frågor kring dagvattensituationen och risken för översvämning studeras. 

Parallellt med detaljplanearbete ser kommunen även över pågående detaljplaner 

längs kusten, liksom att aktualiteten av tillägget till grönområdesutredningen för 

kusten prövas.   

 

Ytavrinningen längs hela kustområdet har studerats i kommunens ytavrinningsplan 

från 2013. Vidare så visar dagvattenutredningen för detaljplan på ytavrinningen 

utifrån hela avrinningsområdet.  

 

Påverkan på grönstråket ner mot stranden av dagvattenhanteringen förtydligas i 

dagvattenutredningen. Dagvattenutredningen har även kompletterats med risker som 

höga grundvattennivåer medför och hur dessa hanteras.  

 

Omhändertagande av dagvatten, däribland dike, ingår enligt Boverkets allmänna råd 

i användningen Natur. Enligt Länsstyrelsens samrådsyttrande är dagvattendamm 

inte lämpligt inom grönområdet ner mot stranden. Avsikten är dock främst att 

utnyttja den naturliga skålform som grönstråket har för att avledda vatten vid skyfall 

med en större återkomsttid än 100 år. Påverkan på grönområdet bedöms därför som 

liten. Nederbörden med en återkomsttid på 100 år eller mindre kan fördröjas i 

dagvattendammarna inom området.  

 

Laholmsbuktens VA, som är va-huvudman, har varit med i framtagandet av 

processen och dagvattenlösning har kontinuerligt stämts av med dem. 

Laholmsbuktens VA arbetar aktivt med att bygga ut dagvattenhanteringen och har 

tagit fram en plan för dagvattenutbyggnaden i Mellbystrand och 

Skummeslövsstrand.  

 

I exploateringsavtalet för planen ingår krav om att iordningställa området på ett 

sådant sätt att dagvattenlösningen enligt dagvattenutredningen uppnås. Att reglera 

höjdsättningen av marken i detaljplanen anses inte vara lämpligt. 

 

Andelen kvartersmark minskar något i områdets norra del och övergår till naturmark 

med möjlighet till icke-hårdgjord parkering. Detta innebär dels att tillgänglig yta för 

dagvattenhantering ökar, dels att andelen hårdgjord yta minskar.  

 

(3) Detaljplanen skapar goda möjligheter att uppnå riktvärdena för buller och  

frågan kan lösas på flera olika sätt, ett av vilka är placeringen av byggnaden. 

Kommunen arbetar även med en detaljplan för intilliggande fastighet, Mellby 37:2, 

där denna fastighet kommer förtätas. Detta skulle innebära att buller från Kustvägen 

reduceras kraftigt redan vid denna fastighet. Kommun ser därmed inget behov av att 

i aktuell detaljplan reglera lösningen för att bemöta eventuellt buller. Efterlevnaden 

av riktlinjerna kommer säkerställas genom tillsyn. 
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(4) Kommunen ser ett stort behov av den samhällsservice som detaljplaner möjliggör  

för i form av bland annat förskola, lokaler för äldrevård och bostäder för äldre. 

Planförslaget kommer efter granskningen även kompletteras med parkering för att 

gynna friluftslivet. Behovet av denna typ av service i Mellbystrand har bedömts 

överväga behovet av att bevara jordbruksmark. Motivering av ianspråktagande av 

jordbruksmark förtydligas i planbeskrivningen.  

 

(5) Se kommentar 1.  

 

 

(6) Egenskapsbestämmelsen p1 omformuleras till:  

”p1 – Huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns där dessa inte 

är sammanbyggda” 

 

Plushöjder utgår i planhandlingarna ifrån RH2000, detta förtydligas i 

planbeskrivningen. 

Trafikverket 

Tidigare samråd  

Trafikverket yttrade sig i samrådsskedet 2018-06-14 (TRV 2018/54394) och menade att 

kommunen behövde ta ett helhetsgrepp kring trafikfrågan och analysera påverkan av 

planen på det statliga vägnätet.  

 

Infrastruktur  

Detaljplanen berör 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.  

 

Synpunkter och upplysningar  

Trafikverket noterar att trafikutredningen (Norconsult 2018-03-13) tar höjd för 

förtätning i Mellbystrand och förutsätter att planen är inkluderad i de siffror som 

redovisas i utredningen. Trafikverket har därmed inga synpunkter gällande 

trafikalstringen.  

 

Trafikverket vill upplysa om att om nya planer i Mellbystrand tillkommer som inte är 

inkluderade i trafikutredningen och som kan komma att påverka det statliga vägnätet så 

ska samråd göras med Trafikverket angående eventuella åtgärder som kan komma att 

behövas. 

Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2018-10-24) har 

följande noterats:  

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

Ersättning för minskande av ga  

Gemensamhetsanläggningen Mellby ga:5 behöver som en följd av planförslaget 

omprövas och omfördelning/minskning av de upplåtna områdena behöver ske. Enligt 40 

a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en ga 

betala ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n. I planbeskrivningen nämns inget 
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om dessa regler som inte är dispositiva och numera gäller när en 

gemensamhetsanläggning minskas i omfattning.  

 

 

 

 

Inlösen av allmän plats  

Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår att 

kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan 

överenskommelse med den berörda fastighetsägaren. 

Kommentar: 

Plan- och genomförandebeskrivningen kommer att kompletteras i enlighet med 

Lantmäteriets yttrande gällande omprövningen av Mellby GA:5 och den 

ersättningssituation som uppkommer i enlighet med 40a § AL.   

 

Kommunens rätt att lösa in allmän platsmark förtydligas.  

SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER OCH STYRELSER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan. 

Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har granskat handlingarna kring nya bostäder och centrumbebyggelse 

på Mellby 15:1 och lämnar följande synpunkter.  

 

Stycket om utrymningsmöjligheter kan tas bort helt ur planen. Detta då 

räddningstjänsten upptäckt att tänkt bebyggelse ska kunna utrymma utan 

räddningstjänstens medverkan.  

 

Räddningstjänsten ber om ursäkt för att man inte noterat detta tidigare. 

Kommentar: 

Kapitlet Utrymningsmöjligheter tas bort i enlighet med räddningstjänstens yttrande 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända mot Plangranskning för 

detaljplan del av Mellby 15:1., Mellbystrand, men lämnar följande synpunkter att 

beakta i utvecklingen av Mellbystrand: 

 

- Utökning av service gällande allmän kultur och bibliotek  

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

- Tillgänglighetsanpassning för tillgång till området  

- Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, vid torgbildning etc. 
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Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit inkomna synpunkter och ser inte att 

dessa föranleder en ändring av planförslaget. 

Socialnämnden 

Socialnämnden har inget att erinra gällande plangranskning för Mellby 15:1, 

Mellbystrand 

Barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot plangranskningen.  

Laholmshem AB 

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

detaljplan. Bolagen har noterat att ytan som föreslås planläggas för centrum, vård och 

förskola (CDS1), föreslås få en nockhöjd på +12,5 m över nollplanet. I den illustrerade 

Sektion över eventuell förskola på sidan 16 i planbeskrivningen har färdigt golv noterats 

till +5,0m vilket innebär att byggnadens nockhöjd får vara högst 7,5m. Bolaget anser att 

en nockhöjd på 7,5m för en förskola i två våningar är väldigt snävt och resultat kommer 

inte att bli bra. Till exempel är nockhöjden ca 9,9m på Kommunfastigheters pågående 

byggprojekt av en skola i två våningar. Skolbyggnadens nockhöjd är inte väl 

tilltagen utan grundar sig i krav om rumshöjd, utrymme för erforderliga tekniska 

installationer i undertaken samt platt hustak. Bolaget anser att nockhöjden för den här 

typen av en offentlig byggnad bör vara minst 10m, dock helst 11 m för att byggnaden 

ska kunna få en mer arkitektoniskt tilltalande taklutning. 

Kommentar: 

Med hänsyn till den annars låga bebyggelse i närområdet och de yttranden 

som inkommit under samrådsprocessen så anses det vara av vikt att begränsa 

byggnadens höjd.   

Laholmsbuktens VA-nämnd  

Laholmsbuktens VA tillstyrker det framlagda planförslaget och har inget ytterligare att 

yttra. 

SYNPUNKTER FRÅN ÖVRIGA MYNDIGHETER, BOLAG OCH 
ORGANISATIONER 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda citeras nedan. Originalhandlingarna finns 

tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret.     

Hallandstrafiken 

Närmaste busshållplats (Kolonivägen) ligger på Kustvägen, cirka 100 meter från 

planområdet, och trafikeras av linje 225 med en tur varje timme under 

morgon/eftermiddag och en tur varannan timme resterande tider. 

 

Hallandstrafiken konstaterar att resandet ökar på linje 225, inte minst av skolbarn som 

sedan ett tag tillbaka åker linjelagd trafik. Hallandstrafiken ser ett behov av upprustning 
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av ett flertal hållplatser längs linjesträckningen för linje 225. Det är önskvärt att 

Laholms kommun och Hallandstrafiken har en löpande dialog kring upprustning av 

hållplatser i stråket längs Kustvägen. 

 

Hallandstrafiken har i övrigt inga synpunkter på detaljplanen. 

Kommentar: 

Upprustningen av busshållplatser i området är en fråga som är aktuella i kommunen och 

en dialog kommer föras med Hallandstrafiken. Detta är dock en fråga som hanteras 

utanför ramen för denna detaljplan. 

Kulturmiljö Halland 

Kulturmiljö Halland har fått rubricerat ärende för yttrande. Vi har inget att erinra mot 

förslaget. 

Region Halland 

Laholmsnämnden har erbjudits möjlighet att yttra sig över granskning gällande 

detaljplan för del av Mellby 15:1. 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. Laholmsnämnden betonar 

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

 

Planområdet som berörs av detaljplanen för del av Mellby 15:1 omfattas av cirka 4 

hektar och är beläget mellan Kolonivägen och Brodds väg, strax väster om Kustvägen i 

Mellbystrand samt öster om Måsvägen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för 

uppförande av små bostäder som riktar sig till målgruppen 55+, 25–30 bostäder i form 

av sammanbyggda enplanshus såsom radhus, parhus och kedjehus föreslås. 

Laholmsnämnden anser att boendeförslaget kan bidra till ökat välmående bland 

målgruppen, då fler äldre kan leva ett självständigt liv med närhet till vardagliga 

funktioner och natur.  

 

Som del av detaljplanen föreslås även en ny gata från Kolonivägen till Måsvägen som 

säkerställer tillgängligheten till de nya fastigheterna. De gröna släpp som finns mellan 

fastigheterna österut förlängs dessutom genom planområdet, för att erbjuda möjlighet att 

gå genom området mot grönstråket och vidare ut mot havet. De idag till stor del 

igenvuxna släppen avses röjas, med syftet att möjliggöra för människor och djur att röra 

sig i området. Laholmsnämnden bedömer därav att tillgängligheten kommer öka, vilket 

anses vara positivt för såväl tänka boende som andra som kan komma att vistas i 

området. Genom att göra planområdet och närliggande miljö tillgänglig för samtliga 

människor möjliggörs en ökad inkludering och jämlikhet bland invånarna. 

Laholmsnämnden ser gärna att man fortsatt har funktionsvariation i särskild åtanke vid 

utformandet av gator och bebyggelser. 

 

Detaljplanen för del av Mellby 15:1 innebär att del av sammanhängande grönområde tas 

i anspråk, grönområdesutredningen förespråkar planering av bebyggelse så att befintlig 

natur och rekreationsvärden bevaras samt förädlas. Förslaget innebär därav 

iordningsställande av åkermark till naturmark, vilket kan leda till förbättrade 
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förutsättningar för det rörliga friluftslivet och kopplingar till omgivande grönstråk. 

Därtill planeras för enskilda trädgårdar i anslutning till bostäderna samt släpp mellan 

bebyggelsen. Laholmsnämnden anser att de planerade grönytorna är gynnsamma för 

samspelet och den sociala gemenskapen, då de kan fungera som mötesplatser. Även 

eftersom vistelse i en grön och sund miljö kan ha positiv effekt på människors fysiska 

och psykiska hälsa.  

 

Inom planområdet avsätts även mark till någon form av samhällsservice, där 

centrumverksamhet, förskola eller vårdcentral/tandvård föreslås. Den tänkta fastigheten 

bedöms inrymma en tvåplansförskola med fyra avdelningar samt cirka 3000 kvm lekyta 

utomhus. Laholmsnämnden ser positivt på en förskoleverksamhet i planområdet då det 

kan bidra till en generationsvariation där såväl den äldre målgruppen som 

förskolebarnen får ett större utbyte av sociala möten i vardagen. Närheten till 

naturområden är även gynnsam för förskolebarn och personal, då det möjliggör lek och 

rekreation samt fysisk aktivitet. Laholmsnämnden ställer sig bakom förslaget att 

involvera barn i lekytornas utformning, även gällande andra ytor och områden de direkt 

påverkas av och använder. 

Weum Gas AB 

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

ovan rubricerat ärende.  

 

Weum Gas har inga ledningar eller anläggningar i aktuellt område och har därmed inget 

att erinra i rubricerad detaljplan.  

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 svarar vår 

gasavdelning). 

 

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

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

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 1 st. E-

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

 

Det går tydligen inte att få ett E-område enligt vårt första förslag vid Måsvägen och den 

placeringen som nu finns inritat i detaljplanen hjälper inte oss så mycket. 

 

Därför föreslår vi att nuvarande förslag ändras så att E-området placeras vid 

Kolonivägen istället enligt bifogad karta, då den största belastningen troligtvis blir på 

"centrumområdet" 

 

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

med övriga ledningar på terassnivå innan eventuell asfaltering.  

 

För exakt läge på kablar krävs utsättning på plats. 
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Kommentar: 

En förnyad kontakt har tagits med Södra Hallands Kraft angående placering 

av E-område för tekniska anläggningar. E-området flyttas till område nordöst 

om CDS1-yta, men placeras på ett sådant sätt att gångstråket bibehålls.   

SYNPUNKTER FRÅN INTRESSEFÖRENINGAR 

Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen Södra Halland lämnar följande synpunkter till 

granskningshandlingarna av Mellby 15:1 

 

(1) Naturskyddsföreningen anser fortfarande att exploateringsgraden är alldeles för hög. 

Viss bebyggelse är möjlig i de östra delarna av planområdet. Då kan större delen av 

det ca 90 m breda, långa sammanhängande grönstråket som går i nord-sydlig riktning 

genom kusten finnas kvar. Området är 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 för smalt, 

vilket det tydligt blir i detta planförslag, förlorar det en stor del av sin funktion som 

mångfunktionellt område som uppfyller många ekosystemtjänster. NF anser att följande 

bedömning är synnerligen missvisande: ” Naturstråkets bredd bedöms som tillräckligt 

för att kunna stärka det gröna sambandet och verka som en spridningskorridor i 

området”. Planbeskrivningen sidan 18, om att grönstråket blir 26 meter brett. Att 

iordningställa grönstråket enligt Naturskyddsföreningens förslag är bra (se yttrande i 

samrådet och samrådsredogörelsen), men dessa värden måste skötas för att upprätthålla 

sina funktioner. En skötselplan och tydliga instruktioner om skötsel måste slås fast och 

garanteras. 

 

(2) Naturskyddsföreningen yrkar på att en fördjupad översiktsplan för kustområdet tas 

fram innan granskningsförfarandet av Mellby 15:1 presenteras. Denna fördjupade 
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översiktsplan skall visa: 

 

- vilka områden som behövs för att ta hand om dagvatten, 

- hur parkeringsproblematiken skall lösas, 

- hur en grön sammanhängande infrastruktur för hela kustområdet ska se ut, 

- hur alla grönområdena fortsatt kan hänga ihop och inte bli små isolerade öar. 

- hur man skall möta klimatförändringarna med höjda havsnivåer. 

 

Mellby 15:1 behövs som reträttområde för strand och hed i ett förändrat klimat med 

höjda havsnivåer. 

Kommentar: 
 

(1) Kommunen arbetar mer och mer med en övergripande skötselplan som innebär  

      en kartläggning av skötselprodukter samt att upprätta skötselplaner som hanterar  

      frekvens och typ av skötsel. Aktuellt grönområde kommer ingå i en sådan.   

 

(2) Se kommentar 1 till Länsstyrelsen 

Strandmiljö Laholm 

Laholms kommun har som mål att väsentligt öka antalet invånare. Kustområdet sägs 

vara ett attraktivt område för inflyttning och flera områden exploateras. Kustområdet är 

av riksintresse och övergripande helhetslösningar av planarbetet är av största vikt, men 

sedan den Fördjupade Översiktsplan-99 för kustområdet togs bort i Framtidsplan 2030 

jan 2014 har ingen ny fördjupad översiktsplan tagits fram.  

 

Istället har Laholms kommun fört fram många mindre detaljplansområden av kusten till 

beslut t.ex. Fiskarebyn, Centrum Skummeslövsstrand m.fl. för byggnation. Laholms 

kommun har inte heller visat någon som helst vilja till att lösa problematiken med 

parkering och biltrafik på badstranden. Detta är av skada för hälsa - och säkerhet, 

naturvård och en god bostadsmiljö för hela kusten. 

 

Länsstyrelsen har tryckt på under många, många år för att förmå Laholms kommun att 

lösa problemet med att låta bilar köra och parkera på badstranden. Påtryckningar från 

Länsstyrelsen ledde, i samband med att den fördjupade översiktsplanen för kustområdet 

togs fram, till att ett grönområde söder om Cervinsväg i Mellbystrand i samråd med 

markägaren och Laholms kommun detaljplanerades så att en del användes för 

samhällsändamål (kyrkan, Mellbystrandsgården) en del för bebyggelse med låga mindre 

hus och den tredje delen för säsongsparkering. Denna parkering har sedan förblivit en 

öppen gräsbevuxen yta som används för promenader, lek eller fotbollsspel när den inte 

under heta sommardagar är en utmärkt säsongsparkering. Bilaga 1. 

 

I den fördjupade översiktsplanen för kustområdet från 1999 har länsstyrelsen i sitt 

granskningsyttrande sagt att strandtrafik och parkering bör vara avvecklat inom 10 år. 

Så hade det kunnat bli om Laholms kommun fortsatt att etablera parkeringar längs hela 

kuststräckan i likhet med handhavandet av grönområden såsom gjordes vid Cervinsväg i 

Mellbystrand. Tyvärr blev det inte så. 

 

I ett programyttrande från länsstyrelsen, 2009-02-10, 402-341-09, gällande 

Skummeslövsstrand, dnr 36/08, sägs att Laholms kommun bör utreda frågan om 
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parkering på stranden snarast. Ingen helhetsutredning eller lösning har sedan dess lett 

till något beslut om parkering och biltrafik på eller nära havsstranden. 

 

2009 har Strandmiljö Laholm med markägarens tillåtelse gjort ett förslag på hur Mellby 

15:1 skulle kunna användas för säsongsparkering på gräsytor liknande som finns i 

Båstad kommun invid kyrkan. Landskapsarkitekt Teusch Halmstad tog fram skisser 

som skickades in till Laholms kommun. Bilaga 2 

 

I Länsstyrelsens PM angående bilkörning och parkering på havsstranden i Laholms 

kommun 2011-11-21, 404-5561-10 redovisas Naturvårdsverkets uppfattning att 

terrängkörningslagen gäller fullt ut på stranden i Laholm. Länsstyrelsen anmodar också 

Laholms kommun, att om parkeringen på stranden ska vara kvar, legalisera denna. 

Ingen legalisering har sedan dess genomförts av Laholms kommun eller berörda 

markägare till stranden. Parkering och biltrafik på havsstranden i Laholms kommun 

fortgår fortfarande. 

 

Laholms kommun har förbjudits att fortsätta med bilkörning och parkering på 

havsstranden i två domar i Mark-och miljödomstolen. Dessa har/ska överklagas. 

Laholms kommun fördröjer hela tiden ett juridiskt beslut om trafik och parkering på 

eller nära havsstranden. Under tiden framförs detaljplan på detaljplan inom kustområdet 

för att bebyggas, markytor som i stället borde användas som säsongsparkeringar på 

gräsytor. Laholms kommun föreslår t o m att ta i anspråk kommunägd mark, som idag 

är parkeringsplatser för säsongsparkering för strandgäster, t.ex. hotellbyggnad i 

Mellbystrand, plansamråd, del av Åmot 1:97 m fl. www.laholm.se – bo, miljö & trafik – 

planer och utredningar – detaljplaner - pågående detaljplaner – Mellbystrand 

 

Laholms kommun har underlåtit att lösa problemen med trafik, tillgänglighet och 

parkering på eller nära havsstranden. Strandmiljö Laholm menar att därav ska ingen 

ytterligare mark vid kusten eller dess närhet detaljplaneras för bebyggelse förrän en 

lösning är framtagen och genomförd avseende trafik- och parkering längs hela 

kuststräckan i Laholms kommun. 

 

Vi anser att detaljplanen inte tillräckligt knyter an till klimatanpassningsplanen. Är 

grönområdet strategiskt viktigt för eventuella översvämningar? Om det inte är det, vilka 

andra grönområden skall i så fall ta hand om stora nederbörder och hur? Det utreds inte.  

En dagvattenutredning är gjord men detta är inte den enda detaljplanen på gång i 

kustområdet och man måste utreda dagvattensituationen mer i ett helhetsperspektiv. 

 

Strandmiljö Laholm anser att detaljplanen för Mellby 15:1 inte ska fastställas förrän en 

helhetslösning och planering för avvecklingen av motorfordonstrafiken och parkeringen 

på badstranden med tidsangivelser har presenterats och beslutats. Likaså måste 

klimatanpassning och dagvatten utredas och planeras sett som en helhet tillsammans 

med andra kommande detaljplaner. 

 

 

Bilaga 1 - En parkering med flera ansikten 

En parkeringsplats utan anläggningskostnader, med litet underhåll, många 

användningsområden och dessutom med många fördelar för naturen? – Ja, 

den finns! 
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En äng, en grönyta, en ljus och öppenplats bland bebyggelsen, kan detta vara en 

parkering? Ja, faktiskt, en sådan parkeringsplats finns i Mellbystrand och fungerar 

utmärkt på många plan!  

- Jaha, tänker ni, man får väl inte parkera sin bil sådär på en äng, en åker, hur som helst?  

- Nä, det får man i regel inte, men den här ängen ÄR en parkeringsplats, marken är 

detaljplanerad för parkeringsändamål!  

 

Ja, vid sommardagar med högtryck då kan bilar parkera helt lagligt vid Cervins väg, lite 

norr om Mellbystrandsgården. De allra flesta dagar är fältet 

 

 

 

 
 

I Båstad har man också liknande säsongsparkeringar vid kyrkan. 

 
Till skillnad mot t ex en grus-/asfaltparkering suger växtligheten, gräs och andra örter, upp 

vatten ifrån marken och släpper ut det i luften som vattenånga. Gräset blir också en barriär för 

snabb avrinning och översvämningar vid skyfall. Kustområdet vid Laholmsslätten är låglänt och 

är av yttersta vikt att ha mycket växtlighet som tar hand om vätan i marken. Dessutom armerar 

och förstärker gräsets rötter marken så den bär för parkering.  
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Det finns alltså många fördelar att ha säsongsparkeringar på ytor med gräs och örter.  

Utmärkt och enkelt, mycket bra ordnat av Laholms kommun!  

 

Vi önskar att det fanns sådana säsongsparkeringar längs med hela vår kust - detaljplanerad mark 

för parkering som får vara fritt bevuxen av gräs. 

 

 

Bilaga 2 – Grön parkering i södra Mellbystrand 

Landskapet  

Området där vi föreslår att parkeringen skall ligga är idag åkermark och ligger som ett 

bälte mellan villabebyggelse. Området är till sin form rakt och långt.  

 

Placering av förslaget  

Mellan förslaget och fastigheterna öster om finns en tydlig nivåskillnad. Parkeringen 

kommer att ligga på den lägre nivån så att det minimerar störningen för de boende. 

Utrymmet mellan parkeringen och fastigheterna kommer att bli minst 15m. Denna yta 

bör hållas öppen med gräs så att man även i fortsättningen kan läsa landskapets historia.  

 

Utformning  

Parkeringen följer linjerna i landskapet och blir därmed strikt och rak. Den är uppbyggd 

av sektioner som kan adderas och variera i storlek. Varje sektion bör dock ej bli längre 

än 30m därefter kommer ett bredare parti med vegetation. Hur långt bort mot Broddsväg 

som parkeringen skall gå har inte detta förslag tagit ställning till nu.  

 

Vegetationen skall vara växter som naturligt förekommer i omgivningen som slån, tall, 

oxel, Rönn, björk, havtorn m.fl. en del av dessa kan även planteras som träd. Det finns 

idag smitvägar mellan fastigheterna öster om parkeringen, dessa skall hållas öppna även 

över parkeringen, vegetationsbälten läggs med fördel även här. Markförhållandena är 

idag inte helt klargjorda. Sannolikt kommer den befintliga växtjorden behöva bytas ut 

på ”körvägarna” mot grus.  

 

På uppställningsytorna kan det fungera med gräs, alternativt armerat gräs. Med armerat 

gräs binds jorden och underlaget blir stabilare att stå på framförallt vid blöt väderlek. 

Markering av p-platser. Vi har valt att inte markera varje enskild plats då det kommer 

att dominera området och se tomt ut alla de dagar när det inte står några bilar där. 

Nackdelen med detta är att p-platsen inte blir så effektiv.  

 

Belysning, vi bedömer att det inte behövs någon då parkeringen framförallt kommer att 

nyttjas under det ljusa sommarhalvåret.  

 

Totalt redovisas 380 p-platser indelade i tre områden /etapper. Första delen ca 100st och 

de resterande 2 ca 140st var. Det går att få in fler men på bekostnad av vegetationen och 

det gröna intrycket.  

 

Två skisser som underbilagor nedan. 
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Kommentar: 

I enlighet med Strandmiljö Laholms förslag så kommer en del av området avsättas till 

icke-hårdgjord parkering för att gynna friluftslivet, dock ser kommunen också ett stort 

behov i Mellbystrand av den samhällsservice som detaljplaner möjliggör för i form av 

bland annat förskola, lokaler för äldrevård, och bostäder för äldre.  

 

Se även kommentar 1 till Länsstyrelsen 

Villaägarna Södra Halland 

Villaägarna Södra Halland har tagit det av plangranskning och ser positivt på 

de ändringar som gjorts från det tidigare förslaget.  

SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda sammanfattas nedan, originalhandlingarna 

finns tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret.    

Hyresgäst 1-3 till fastigheten Mellby 15:1  

(1) Överklagan av plangranskning för detaljplan del av Mellby 15:1 Mellbystrand. 

DNR: MBN 2016–96 

 

Vår tomt är på fastighet Mellby 15:1, väster om CDS1-ytan. 

 

 Vi har synpunkter på detaljplanen gällande CDS1-ytan och motsätter oss att byggnaden 

ska var i två plan samt förskoleverksamhet. 
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(2) Verksamheten på andra våningen kommer att ha full insyn i vår trädgård och då 

fastigheten är bebodd året runt känns det inte acceptabelt. 

 

Förskoleverksamhet med tillhörande utemiljö innebär hög ljudnivå och som kan 

upplevas störande och då bör någon åtgärd göras för att minska ljudet. 

 

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 den lyftas för antagande. Önskas planen överklagas så görs detta 

efter att den antagits, men innan den vunnit laga kraft. 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) Kommunen ser ett stort behov av verksamhetslokal för bland annat förskolor, 

hemtjänsten och hemsjukvården i Mellbystrand och det är därför viktigt att marken 

används effektivt. Beslutet om att avsätta mark inom planområdet för någon form av 

samhällsservice togs av kommunstyrelsen 2016-11-15 § 220. I nuläget anses inte några 

ljudreducerande åtgärder vara aktuella.  

Fastighetsägare till Mellby 15:33 

Undertecknad till denna skrivelse är sakägare genom fastighet Mellby 15:33. 

 

När det gäller granskningshandlingen har jag ett antal synpunkter som man i mitt förra 

yttrande inte tagit hänsyn till eller gjort förändring i förslaget till detaljplan. 

 

Genom planområdet föreslås det att bli en genomfartsgata för biltrafik med utfart via 

grönområde mellan fastigheterna Mellby 15:33 och 15:34. Denna väg med utfart via 

detta grönområde upplevs som helt onödig. Jag hävdar fortfarande att man lösa trafiken 

till området från Kolonivägen som avslutas med en rundfart inne i området med en 

diameter på 21 meter. Ytan på rundfarten är Laholms kommuns egen uppskattning. 

 

I kommentarer till mitt yttrande skriver kommunens handläggare att en rundfart riskerar 

att skapa en otrevlig miljö i området och att bilister ”brukar” blockera rundfarten och att 

ytan riskerar att användas som p‐plats under sommaren av badgäster. Detta gör att 

renhållningsfordon inte kan vända. 

 

Min erfarenhet från mitt yrkesliv säger att detta inte är ett problem. Jag kan redovisa 

liknande bostadsområden i andra städer där gator slutar med rundfarter och detta 

upplevs inte som något problem och fungerar bra. Det förekommer idag ingen parkering 

på närliggande gator av badgäster och att badgäster skulle söka sig in på denna nya gata 

för parkering är högst osannolikt även om det kommer bli förbjuden biltrafik på 

stranden i framtiden. 

 

(1) Ovanstående argument för att dra en ny väg igenom ett befintligt grönområde är inte 

ett hållbart argument för ett större ingrepp i ett grönområde som är viktigt för det 

aktuella området. Området det gäller ligger inom riksintresset för FN Laholmsbukten 

och är viktigt för riksintresset för friluftsliv samt ligger i ett flera kilometer långt 

grönstråk. Det gäller att bevara så många grönområden som möjligt när man tydligen 

bestämt för att bebygga del av det aktuella området. 
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Ett alternativ att lösa en gata med rundfart och ej genomfart mot Måsvägen i 

planområdet är att minska antalet byggnader inom planområdet med en fastighet eller 

planera om fastigheternas placering inom planområdets norra delen där en rundfart på 

gatan ska anläggas. Alla möjligheter finns till detta i det stadiet av planeringsprocessen 

man befinner sig i nu. 

 

(2) Trots synpunkter från en mängd olika instanser väljer kommunen att gå vidare med 

detaljplaneförslaget utan att minimera ianspråktagandet av grönområde som har 

riksintresse förfriluftsliv. 

 

Det aktuella grönområdet där den föreslagna vägen föreslås ansluta till Måsvägen kan i 

framtiden bli en viktig del när det gäller havets översvämningar som buffert vid ett 

försämrat klimat. Redan idag har havet brutit igenom sanddynorna och vid stormar är 

vattenytan uppe i tomtgränserna vid Södra Strandvägen där det aktuella grönområdet är 

förbundet med stränderna i väster. Att då begränsa möjligheter till åtgärder genom att 

anlägga ny väg i grönområdet intill Mellby 15:33 är ju inte alls genomtänkt. Det är 

viktigt att behålla gröna stråk lite längre från havet. 

 

Vidare begränsas spridningskorridoren för vilda djur och växer med en asfaltsväg 

igenom det aktuella grönområdet. Den föreslagna 6 meter breda asfaltsvägen skär ju 

också av den så viktiga gröna korridoren i norr‐sydlig riktning som sammanbinder 

kilometerlånga områden i hela Mellbystrand och är en viktig del av känslan i hela 

Mellbystrand. 

 

(3) Vidare uppmuntrar en genomfartsväg genom området med utfart till Måsvägen till 

ökad biltrafik. Kommunen har beräknat trafiken till 471 ÅDT (års dygns trafik) vilken 

inte är lite trafik för en lokalgata genom ett markområde som ligger inom riksintresset 

för friluftsliv. Ökad biltrafik är ju självklart inte heller bra för miljön och 

miljöhänseendet i denna fråga är mycket viktig. Det gäller ju att minska biltrafiken och 

inte skapa nya gator som lockar till mer biltrafik i ett område som ligger inom 

riksintresset för friluftsliv. Här måste man ha bättre miljötänk. 

 

Det är anmärkningsvärt att en kommun inte har bättre miljötänk och väljer att anlägga 

en ny onödig gata genom grönområde med bl.a. motivering att renhållningsfordon ska 

bekvämt kunna trafikera området. Alltså får miljön och naturintressen stå tillbaka för att 

bland annat renhållningsfordon som tömmer sopor var 14:e dag inte ska behöva vända i 

området på en rundfart! 

 

(4) I granskningshandlingen framgår att man nu planerat in ett e‐område mellan det 

föreslagna planområdet och Mellby 15:33 i det nordvästra hörnet av planområdet. Detta 

e‐område blir minst 10 meter i kvadrat, Södra Hallands kraft kräver egentligen 14x14 

meter. Detta område som det är inritat nu minskar den gröna korridoren som man 

beskriver skall finnas väster om planområdet och som i alla handlingar beskrivs som 26 

meter brett. Detta stämmer ju inte alls. Med det nu inritade e-området krymps den gröna 

korridoren till 12–16 meter där det är som smalast! Detta e‐område måste planeras att 

ligga inom planområdet och inte inkräkta på det 26 m breda gröna stråket som är 

så viktigt för djur och växlighetens utbredning. 

 

(5) När det gäller trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på Måsvägen som jag 

beskrivit i mitt yttrande tas inte detta upp av kommunen i granskningshandlingen utan 

det hänvisas till en trafikutredning genomförd i mars 2018 av konsulter. MEN denna 

utredning gäller trafiken i området runt E6 och rv24 och kapaciteten i detta trafikflöde. 

Man hänvisar till sju områden i norra Mellbystrand som kan påverka denna trafik. 



 20 

Mellby 15:1 tas inte upp vad jag kan se. Jag menar att genomfartsvägen från 

planområdet till Måsvägen gör att en farlig trafikmiljö uppstår på Måsvägen för 

oskyddade trafikanter som man kan undvika genom att inte anlägga vägen. Kommunens 

trafikutredning behandlar inte detta alls. 

 

Sedan kan jag påpeka att planområdet brukats som jordbruksmark så länge vi bott i 

området sedan 2001 f k med anledning av länsstyrelsen yttrande angående 

samrådshandlingen. Sommaren 2018 är första året området inte brukas… 

 

(6) Med ovanstående synpunkter hävdar jag att förslaget med en anslutande väg för 

biltrafik/genomfartstrafik från planområdet till Måsvägen skall strykas. Skulle denna 

synpunkt inte vinna gehör genom hela processen som väntar har jag ett 

andrahandsyrkande att den förslagna vägen centreras i grönområdet mellan Mellby 

15:33 och 15:34 för att minimera störningar för oss närmast boende och bättre anpassas 

till omkringliggande bebyggelse. 

Kommentar: 

(1) Kommunen står fast vid att en gatukoppling mot Måsvägen är mer lämpligt än en   

vändplats för att skapa en säker trafikmiljö. En gatukoppling mot Måsvägen gynnar 

även friluftslivet i området genom att tillgängligheten förbättras för såväl 

barnfamiljer som för personer med någon form av rörelsehinder då området 

tillrättaläggs.  

 

(2) Planförslaget kommer efter granskning ändras så att andelen kvartersmark för   

bostäder minskas till förmån för ett större grönområde i planområdets norra del.   

Utöver detta så kommer planförslaget kompletteras med att en icke-hårdgjord 

parkering ska anläggas, vilket gynnar friluftslivet och tillgängligheten i området. 

 

(3) Av de 471 bilresorna så står förskolan i beräkningen för 400 av dessa. Bilresor till  

och från förskolan kommer i första hand påverka Koloni- och Kustvägen. 

Genomfartstrafik inom planområdet och på Måsvägen anses därför bli begränsad.   

 

(4) E-området flyttas till område nordöst om CDS1-yta, men placeras på ett sådant sätt    

      att gångstråket bibehålls. 

 

(5) Trafiken som planförslaget ger upphov till anses vara av en sådan liten omfattning  

      att det inte påverkar trafiksäkerheten på Måsvägen negativt. Se även kommentar 3. 

 

(6) Att centrera vägen ses inte som lämpligt med hänsyn till att området söder om vägen  

krävs för omhändertagande av dagvatten. Att centrera vägen ger även ett mindre 

sammanhållet grönstråk, liksom att möjligheterna att kombinera grönstråket med 

dagvattenhanteringen försämras.  

Fastighetsägare till Mellby 15:42 & 37:2 

 

Yttrandet på planen är från sak-/fastighetsägare i direkt anslutning till planområdet 

(rågrannar). 

 

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. 
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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 byggnadshöjd 6,0m och taklutning 14-27 

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

karaktären av kustområde. 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 ger en inramning av kustbebyggelse vilket man ska värna. 

 

(1) Brister i utskickad handling 

Saknar fortfarande en visualisering av byggnadshöjderna längs Kolonivägen. 

Saknar FG nivå i detaljplaneförslaget 

 

(2) Synpunkter detaljplaneförslaget 

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 byggnadshöjd på 

6m. Förslaget i detaljplanen kommer att medge en byggnadshöjd på upp till 7,0m. I 

föregående samrådshandling framgick att med FG på 5,5m och högsta byggnadshöjd 

kommer att sticka upp med en nockhöjd på+ 12,5m över nollplanet Det innebär att den 

bebyggelse som finns längs Kustvägen med en marknivå på ca +7m och en högsta 

byggnadshöjd på +6m kommer att vara endast en 0,5m högre än framförvarande 

bebyggelsen. Detta medför att man får en direkt skärm genom landskapet i norr och 

sydlig riktning utgörande av den för området nya byggnadshöj den. Denna avvikelse är 

inte av mindre avvikande karaktär utan är dominerande i synnerhet från kolonivägens 

sett. Det är stor skillnad att uppföra högre byggnader i serviceorternas centrum såsom 

tex Skummeslöv. 

 

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 m.h.t. 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 för området som gäller enligt planen för Mellbystrand södra ska även 

gälla för det nya planområdet. 
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Detta medför att man bibehåller den nuvarande karaktären av kustområdesbebyggelse 

och de förutsättningar som är gällande idag. 

 

Fastighetsägarna i direkt anslutning till planområdet motsätter sig planen vad det gäller 

byggnadshöjd och kan endast acceptera en högsta höjd på 9m över nollplanet 

  

Vi motsätter oss placering av förskolan på denna plats. 

 

I övrigt är undertecknad mycket positiv till exploateringen av del av Mellby 15:1 

Kommentar: 

(1) Visualiseringar av byggnadshöjder har tagits fram genom ett utsnitt av  

       bostadsbebyggelse mellan Kustvägen och Måsvägen. Att ta fram visualiseringar för  

       alla omkringliggande fastigheter bedöms inte vara rimligt.  

        

       Nivå för färdigt golv är reglerad till +4,5 enligt bestämmelsen b2  

 

(2) Kommunen ser ett stort behov av verksamhetslokal för bland annat förskolor,   

hemtjänsten och hemsjukvården i Mellbystrand och det är därför viktigt att marken 

används effektivt. Ett effektivt markanvändande innebär i detta fallet att byggnaden 

tillåts bli i två våningar trots att detta är något högre än omkringliggande 

bebyggelse.   

 

Beslutet om att avsätta mark inom planområdet för någon form av samhällsservice 

togs av kommunstyrelsen 2016-11-15 § 220. Barn- och ungdomsnämnden samt 

socialnämnden har fått planförslaget på remiss och har inte haft något att erinra 

angående placeringen av serviceytan.  

Fastighetsägare till Mellby 34:4 

Vi vill säkerställa att lågpunktslinjen kommer tillräckligt djupt för avrinning från 

fastigheten 34:4 (som syns i avvattningsplanen i bilaga 1). 

Kommentar: 

Dagvattenhanteringen ska utföras på ett sådant sätt att det inte påverkar 

omkringliggande bebyggelse negativt.  

Fastighetsägare till Mellby 34:5 

Undertecknad äger en fastighet Mellby 34:5, som ligger väster om Mellby 15:1. Min 

fastighet ligger på västra sidan av Måsvägen, mellan det privata dike som är nämnt i 

dagvattenutredningen till Mellby 15:1, och fastigheten Mellby 15:1. 

 

"3.1.2 Dagvattenhantering idag. Idag hanteras dagvattnet via dräneringsledningar som 

leds via utlopp till havet. Dels via de två allmänna utloppen men även ett privat utlopp 

finns enligt markägaren." 

 

(1) De fastigheter som ligger väster om Mellby 15:1, vidare benämnd potatisåkern, 

kommer att få ett "tryck" från den dagvattenavrinning som sker då markytorna hårdgörs 

om det blir en bebyggelse där. I planhandlingarna står att den västra delen av 

potatisåkern föreslås ska utgöra översvämningsyta vid kraftiga regn. Känns kritiskt, 

havsnivåhöjning från väster, klimatförändringar, ny byggnation med mark som hårdgörs 

från öster. 



 23 

 

Redan har det varit hårt tryck från de östra områdena om Måsvägen. Pga av det har 

fastigheterna Mellby 34:5, Mellby 34:6, Mellby 31:1 och Mellby 32:2 tvingats på privat 

väg gräva ett dike med utlopp mot stranden och havet. Se bifogade bilder. 

Mellan potatisåkern och det privata diket finns ingen förbindelse. Längs min fastighets 

norra gräns finns inget dike ej heller vid den fastighet öster om Måsvägen (arrendetomt) 

och som gränsar till potatisåkern som ägs av samme ägare som äger potatisåkern. Ingen 

förbindelse finns alltså mellan potatisåkern och det privata diket 

 

(2) Ska verkligen potatisåkern tas i anspråk för bebyggelse ska mark lösas in och en 

dagvattenförbindelse göras mellan potatisåkern och havet hela vägen mellan de 

fastigheter som nämnts. Detta nya dike och det som är utfört av privatpersoner ska i sin 

helhet bekostas av exploatören då marken bör detaljplaners som allmänplatsmark. Detta 

dike och det redan privatgrävda ska även det ingå i det planområde som ska ingå i 

kommunens verksamhetsområde för dagvatten. 

 

Då min fastighet Mellby 34:5 berörs påtagligt av den detaljplanering som är ute för 

granskning av Mellby 15:1 anser jag mig ha sakägarrätt när det gäller 

dagvattenhanteringen (vatten har inga fasta gränser). 

 

Undertecknad ägare till fastigheten Mellby 34:5 yrkar på att: 

• Mark köps in så att ett dike i sin helhet kan gå från Mellby 15:1 till havet förbi 

min fastighets norra gräns. 

• Marken detaljplaneras som allmänplats. 

• Diket bekostas av exploatören liksom markinköp och detaljplansbearbetning 

• Dikets skötsel ska ingå i kommunens verksamhet 

 

Bilder dagvattendike väster om Mellby 15:1 

 

Havet trycker på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolonivägen vid storm Uppe bakom frontdyn, norr om kolonivägen  
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 Innan privatdike utfördes med genomföring genom frontdyn mot havet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellby 32:2 

 

Dike Mellby 34:3 

Södra strandvägen översvämmades 
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 Nytt privat dike grävdes vid gränsen mellan 34:6 och 34:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellby 31:1 

 

Sixtens badhytt 

 

Befintligt dike rensades upp mot havet och genomföring genom yttre dynen gjordes. 

Ingen organiserad skötsel finns till dikena idag. 
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Kommentar: 

(1) Dagvatten ska hanteras enligt framtagen dagvattenutredning. Iordningställande för  

      detta säkerställs genom exploateringsavtal. Vid en sådan utbyggnad kommer  

      belastningen på fastigheterna till väster som planområdet minska snarare än att öka.   

      Det privata diket som yttrandet hänvisar till kommer inte att utnyttjas.  

 

(2) Exploatör kan inte åläggas att bekosta planläggning av dagvattendike på annan  

      privatpersons mark. Dagvattenhanteringen sker inom fastigheten Mellby 15:1 och  

      påverkar inte det privata diket negativt. 

Fastighetsägare till Mellby 35:1, 35:4, 36:1, 36:2, 36:3 & 36:4 

(1) För det första: 

Samtycker vi med Länsstyrelsen 

 

- "Länsstyrelsen befarar att riksintresset för friluftsliv kan komma att skadas och att 

det som föreslås blir olämpligt med avseende på risker för översvämning" 

- "Kanske det finns möjlighet att förena odling med friluftsliv" 

- " .... bör kommunen överväga om det finns annan mark som är mer lämpad för 

detta" 

 

(2) För det andra: 

Att man sänkt nockhöjden till samma som i området runt om, är bra, MEN sid 3 skriver 

man " små bostäder" och sid 14 " 150 kvm byggnadsarea. HUR rimmar detta? 

 

Sid 14 skriver man " ... skapa luftigare karaktär i området ... " 

HUR kan man då få bygga 4 bostäder tillsammans i huvudbyggnad? Se bifogade foton! 

 

Bifogat foto 

Fotona är tagna från vår tomt 36:4, men skulle kunna vara tagna från vilken tomt som 

helst på Kustvägens västra sida. Här kommer ett tänkbart scenario (enl förslaget) 

 

Om byggnadsarean får vara 150 kvm (se sid 3) så skulle ju varje byggnad kunna få 

måtten 10 x 15 m. Om man lägger 4 st huvudbyggnader (enl sid 14) ihop, skulle man 

kunna få en längd på 60 m med en nockhöjd på 6m. 60 x 6 = 360 kvm VÄGG 

 

Foto nr 1 visar en 6 m hög mätsticka (11,5 m nockhöjd- fg 5,5 m) där undertecknad är 

placerad 14m från vår tomtgräns (10m grönområde+ 4m från grannens tomtgräns) 

Vår tomtgräns är 35 m - vilket innebär att en sådan "vägg" skulle täcka vår och en 

grannes tomt. 

 

Foto nr 2 visar samma foto som nr 1, med byggnadshöjd (3,5 m) rödfärgad och 

tak (2,5 m) svartfärgad, dvs en nockhöjd på 11,5 m. 

 

Alltså 

EN "VÄGG" PÅ 60m x 6m = 360 kvm SKULLE TÄCKA VÅRA TOMTER. HELT 

OACCEPTABELT! 

 

(3) Vi kräver enskilda tomter som området runt omkring! Som Ni själva skriver " ... 

skapa luftig karaktär i området". Dessutom skriver Ni på sid 15, att skuggstudie inte 

behövs? 

 

Vi vill att ni kollar fotona eller allra helst kommer ut för att se verkligheten. 
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För det tredje 

Totalt fel att bygga ett tvåvåningshus i detta enplansområde! 
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Kommentar: 

(1) Se kommentarer till Länsstyrelsen. 

 

(2) För bostadsfastigheter i direkt anslutning till planområdet tillåts en byggnadsarea på  

300 kvadratmeter och på andra platser i närområdet tillåts en byggnadsarea på 250 

kvadratmeter. Utifrån detta perspektiv så anses en byggnadsarea på 150 

kvadratmeter vara en mindre bostad.  

 

Planförslaget ändras efter yttrandet så att endast 3 bostäder tillåts byggas samman. 

 

 (3) Kommunen ser ett stort behov av den samhällsservice som detaljplaner möjliggör  

för i form av bland annat förskola, lokaler för äldrevård och bostäder för äldre. 

Området som ianspråktas är värdefullt och det är därför mycket viktigt att det 

utnyttjas effektivt. Antalet tomter i Mellbystrand som kan bebyggas är mycket 

begränsade, vilket ytterligare förstärker behovet av att använda marken effektivt. 

Genom att planlägga för sammanbyggda hus kan ett större antal bostäder skapas. 

Planförslaget medger att tre bostäder skapas på samma yta som en omkringliggande 

villatomt upptar. Höjden på fastigheten för service planläggs utifrån samma princip 

om att marken måste användas effektivt, men istället för att bygga tätare så görs 

byggnaden högre. På så sätt kan ytan utnyttjas bättre, utan att det behöver påverka 

förskolebarnens möjlighet till utevistelse.  

 

Fastighetsägare till Mellby 35:4 & 36:3 
 

(1) Rågångar 

Vi vidhåller att rågångar enl. planförslaget förblir orörd naturmark och inte öppnas. 

Riksintresset för friluftsliv kan uppfyllas, på ett trafiksäkert sätt, genom att rågång i 

områdets nordöstra hörn ansluts. "Friluftstrafik" styrs på detta sätt till en mindre 

riskfylld passage av Kustvägen. Stråket ansluts till befintligt övergångsställe. Gångväg 

till södra rågången flyttas så att denna ansluter via kolonivägen (gångbana finns redan) i 

områdets sydöstra hörn. Friluftstrafiken och annan gångtrafik leds då till befintligt 

övergångsställe och befintlig busshållplats. Korsningen Kolonivägen och Kustvägen gör 

att bilister m.fl. automatiskt skärper uppmärksamheten. 

 

Att ändrat huvudmannaskap skulle innebära någon positiv förändring av 

trafiksäkerheten, kan inte vara en rimlig slutsats. Största faran, som i allra högsta grad 

existerar i dag är att rågångar ansluter direkt ut i körbanan. Alltså ingen som helst 

vägren. Dessutom med skymd sikt. 

 

Vi menar också att riksintresset för friluftsliv inte får ha vilket pris som helst. 

Att sänka hastigheten till 40 Km/ tim. är absolut ett steg i rätt riktning. Tyvärr 

respekterar inte alla skyltade hastighetsgränser. Vissa bilister, MC- förare m. fl. kör 

efter vägens beskaffenhet. Kustvägens sträckning mellan Kolonivägen och Brodds väg 

är en raksträcka som inbjuder till högre hastighet. Väldigt ofta passerar trafikanter med 

en hastighet som är dubbel mot vad som skyltas. 

 

Fysiska hinder är förmodligen vad som krävs för att få ned hastigheten. 

 

Vi är också ytterst förvånade över trafikverkets vaga intresse för trafiksäkerhet i 

planområdets närområde. Hastighet, fartdämpande åtgärder, påkörningsrisk, 

busshållplatser, ökad trafikbelastning etc. 
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(2) Detaljplan 

Vi menar att höjden på CDS1- ytan bör hållas låg och anpassas till omgivande 

bebyggelse. Vi är också tveksamma till att verksamhetförskola läggs i planområdet. 

Riksintresset för friluftsliv med tillhörande miljöperspektiv (djur, växter, etc.) störs. 

 

För att låta befintlig bebyggelse få behålla ett så fritt landskap som möjligt, är det av 

största vikt att nya huskroppars placering inte resulterar i stora avskärmande fasadytor. 

Fria siktvinklar mellan huskroppar/ ev. grupper av huskroppar måste finnas 

 

Vårt förslag att bygga ny förskola i anslutning till befintlig skolverksamhet i 

Mellbystrand ligger fast. 

 

(3) Dagvatten 

Det finns redan problem med det befintliga dagvattensystemet. Utredning finns. 

 

Av denna anledning måste även området utanför planområdet inkluderas. 

 

Vid en svår storm för ett par år sedan nådde vattnet via Kolonivägen ända upp till Södra 

Strandvägen. Kvar till planområdets sydvästra hörn är det knappt 100 m. Marken utmed 

sträckan är i stort sett plan. (Även Båstad och Halmstad drabbades vid denna storm av 

översvämningsskador.) 

 

(4) Övrigt 

Vi delar Länsstyrelsens uppfattning till fullo ang. exploatering av en liten bit i 

taget. 

 

Strand nära, längsgående grönområden är mycket viktiga att bevara för framtiden. Detta 

behövs. 

Buffertar för konsekvenser av förändrat klimat: Behövs. 

Spridningskorridorer för djur, växter och den biologiska mångfalden: Behövs. 

Bevarande av riksintresse för friluftsliv: Behövs. 

Studera områdets potential till förmån för andra intressen än bostäder: Behövs. 

Kommunen bör överväga ett mer lämpligt område för bostäder mm: Behövs. 

Olämplig kvartersmark med avseende på risken för översvämning: Behövs inte. 

Risk för förstörda naturvärden när planområdet exploateras. Behövs inte. 

Uppmuntra/ tvinga människor att köra bil (ökad biltrafik) i och omkring 

planområdet: Behövs inte. 

 

Med tanke på konsekvenser av framtida klimatförändringar sammankopplat med krav 

på naturmarks utnyttjande och strandnära längsgående grönområden bör ändring i 

nuvarande detaljplan starkt ifrågasättas. 

 

Nyligen fattat beslut, av miljödomstolen, vilket innebär minskad/ ej tillåten biltrafik på 

stranden måste vägas in i beslut av ändring i gällande detaljplan.  
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Kommentar: 

(1) Kommunen ser i enlighet med tidigare uttalande i samrådsredogörelsen fortsatt att  

rågångarna bör hållas öppna för att gynna friluftslivet i området. Gångarna anses 

inte utgöra primära gångstråk, men är en viktig koppling till gång- och cykelstråket 

längs Kustvägen.  

 

Behovet av ytterligare hastighetsreducerande åtgärder kan inte uteslutas, men kan 

inte heller reglerats i detaljplanen 

 

(2) Planförslaget kommer ändras så att endast 3 bostäder tillåts byggas samman.  

 

Kommunen ser ett stort behov av verksamhetslokal för bland annat förskolor, 

hemtjänsten och hemsjukvården i Mellbystrand och det är därför viktigt att marken 

används effektivt. Beslutet om att avsätta mark inom planområdet för någon form av 

samhällsservice togs av kommunstyrelsen 2016-11-15 § 220. Barn- och 

ungdomsnämnden samt socialnämnden har fått planförslaget på remiss och har inte 

haft något att erinra angående placeringen av serviceytan.  

 

 (3) Ett större område har undersökts i kommunens ytavrinningsplan. Vidare så har  

               även dagvattenutredningen visat på ytavrinningen i närområdet.  

 

 (4) Se kommentarer 1 till Länsstyrelsen. 

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. 
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Kommentar: 

Beslutet om att detaljplanelägga delen av Mellby 15:1 togs av kommunstyrelsen  

2016- 11-15 § 220. 

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

 

(1) Rågångar 

Vi vidhåller att rågångar enl. planförslaget förblir orörd naturmark och inte öppnas. 

Riksintresset för friluftsliv kan uppfyllas, på ett trafiksäkert sätt, genom att rågång i 

områdets nordöstra hörn ansluts. "Friluftstrafik" styrs på detta sätt till en mindre 

riskfylld passage av Kustvägen. Stråket ansluts till befintligt övergångsställe. Gångväg 

till södra rågången flyttas så att denna ansluter via kolonivägen (gångbana finns redan) i 

områdets sydöstra hörn. Friluftstrafiken och annan gångtrafik leds då till befintligt 

övergångsställe och befintlig busshållplats. Korsningen Kolonivägen och Kustvägen gör 

att bilister m.fl. automatiskt skärper uppmärksamheten. 

 

Att ändrat huvudmannaskap skulle innebära någon positiv förändring av 

trafiksäkerheten, kan inte vara en rimlig slutsats. Största faran, som i allra högsta grad 

existerar i dag är att rågångar ansluter direkt ut i körbanan. Alltså ingen som helst 

vägren. Dessutom med skymd sikt. 

 

Vi menar också att riksintresset för friluftsliv inte får ha vilket pris som helst. 

Att sänka hastigheten till 40 Km/ tim. är absolut ett steg i rätt riktning. Tyvärr 

respekterar inte alla skyltade hastighetsgränser. Vissa bilister, MC- förare m. fl. kör 

efter vägens beskaffenhet. Kustvägens sträckning mellan Kolonivägen och Brodds väg 

är en raksträcka som inbjuder till högre hastighet. Väldigt ofta passerar trafikanter med 

en hastighet som är dubbel mot vad som skyltas. 

 

Fysiska hinder är förmodligen vad som krävs för att få ned hastigheten. 

 

Vi är också ytterst förvånade över trafikverkets vaga intresse för trafiksäkerhet i 

planområdets närområde. Hastighet, fartdämpande åtgärder, påkörningsrisk, 

busshållplatser, ökad trafikbelastning etc. 

 

(2) Ökad trafikbelastning uppstår p.g.a. att antalet personer som av olika anledningar 

skall förflytta sig själva inklusive fordon av olika slag. Ex. vis föräldrar skall skjutsa 

barn till och frånförskolan, personal på förskola m.fl. skall förflytta sig till och från 

arbetsplats, transporter av div. varor till och från förskola m.m. 

 

Räkneexempel: 25 till 30 hushåll ger c:a 50 till 60 vuxna. 4 avd. på förskola ger c:a 100 

barn plus c:a 20 vuxna. Övrig verksamhet vid förskola c:a 25 vuxna. 

 

Ökad trafikbelastning, lågt räknat, i området skulle alltså kunna uppgå till c:a 150 

förflyttningar med fordon två ggr/ dag. Alltså 300 per dag, vilket blir 1 500 

förflyttningar per vecka. Trafikbelastningen är redan i dag mer än vad infrastrukturen är 

byggd för. 

 

(3) Detaljplan 

Vi menar att höjden på CDS1- ytan bör hållas låg och anpassas till omgivande 

bebyggelse. Vi är också tveksamma till att verksamhetförskola läggs i planområdet. 

Riksintresset för friluftsliv med tillhörande miljöperspektiv (djur, växter, etc.) störs. 
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För att låta befintlig bebyggelse få behålla ett så fritt landskap som möjligt, är det av 

största vikt att nya huskroppars placering inte resulterar i stora avskärmande fasadytor. 

Fria siktvinklar mellan huskroppar. 

 

Vårt förslag att bygga ny förskola i anslutning till befintlig skolverksamhet i 

Mellbystrand ligger fast. 

 

(4) Dagvatten 

Det finns redan problem med det befintliga dagvattensystemet. Utredning finns. 

 

Av denna anledning måste även området utanför planområdet inkluderas. 

 

Vid en svår storm för ett par år sedan nådde vattnet via Kolonivägen ända upp till Södra 

Strandvägen. Kvar till planområdets sydvästra hörn är det knappt 100 m. Marken utmed 

sträckan är i stort sett plan. (Även Båstad och Halmstad drabbades vid denna storm av 

översvämningsskador.) 

 

(5) Övrigt 

Vi delar länsstyrelsens synpunkter till fullo enl. samrådsredogörelse. 

 

Speciellt ang. punkten "Bostäder". Citat: "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." 

 

Vi delar även länsstyrelsen synpunkter enl. följande: 

- Exploatering av en liten bit i taget gör det svårt att se helheten. 

- Strand nära, längsgående grönområden är mycket viktiga att bevara för framtiden. 

- Buffertar för konsekvenser av förändrat klimat. 

- Spridningskorridorer för djur, växter och den biologiska mångfalden. 

- Bevarande av riksintresse för friluftsliv. 

- Studera områdets potential till förmån för andra intressen än bostäder. 

- Kommunen bör överväga ett mer lämpligt område för bostäder mm. 

 

Olämplig kvartersmark med avseende på risken för översvämning. (Se bilder. Bilderna 

tagna 2018-12-10. Inga svåra stormar har förevarit senaste tiden. Ändå når havsvattnet 

(tångruskor på gatan) förbi befintligt Per Albin fort på Kolonivägen. Avstånd i längd 

och höjd till planområdet är inga stora tal.) 

 

Risk för förstörda naturvärden när planområdet exploateras. 

 

Att inte uppmuntra/ tvinga människor att köra bil (ökad biltrafik) i och omkring 

planområdet. 

 

Med tanke på konsekvenser av framtida klimatförändringar sammankopplat med krav 

på naturmarks utnyttjande och strandnära längsgående grönområden bör ändring i 

nuvarande detaljplan starkt ifrågasättas. 

 

Nyligen fattat beslut, av miljödomstolen, vilket innebär minskad/ ej tillåten biltrafik på 

stranden måste vägas in i beslut av ändring i gällande detaljplan 
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Kommentar: 

(1) Se kommentar 1 till Fastighetsägare till Mellby 35:4 & 36:3 

 

(2) Kommunens trafikplanerare har varit delaktig under framtagandet av detaljplanen  

och är kommunens åsikt att det befintliga gatunätet har en tillräcklig kapacitet för att 

kunna försörja det föreslagna området. Även Trafikverket har tagit del av 

detaljplaneförslaget och har inte haft några invändningar mot förslaget.    

 

 (3) Se kommentar 2 till Fastighetsägare till Mellby 35:4 & 36:3 

 

(4) Ett större område har undersökts i kommunens ytavrinningsplan. Vidare så har  

               även dagvattenutredningen visat på ytavrinningen. 

  

 (5) Se kommentarer 1 till Länsstyrelsen. 

ÖVRIGA SYNPUNKTER 

Hyresgäst 4 till fastigheten Mellby 15:1  

(1) Överklagan av plangranskning för detaljplan del av Mellby 15:1 Mellbystrand. 

DNR: MBN 2016–96 

 

Jag bor året runt och är hyresgäst på Mellby 15:1, väster om CDS1-ytan. 

 

Jag har synpunkter på detaljplanen gällande CDS1-ytan och motsätter mig att 

byggnaden ska var i två plan samt förskoleverksamhet. 

 

(2) Verksamheten på andra våningen kommer att ha full insyn i min trädgård och då 

fastigheten är bebodd året runt känns det inte acceptabelt. Jag är pensionär och 

tillbringar nästan all min tid i trädgården så jag kommer inte att trivas med situationen. 

 

Förskoleverksamhet med tillhörande utemiljö innebär hög ljudnivå då det eventuellt blir 

4 avdelningar med barn så kommer det att upplevas mycket störande och då bör någon 

åtgärd göras för att minska ljudet. 

 

(3) Jag tycker att det finns ett större behov av äldreboende här i Mellbystrand. 
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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 den lyftas för antagande. Önskas planen överklagas så görs detta 

efter att den antagits, men innan den vunnit laga kraft. 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) Kommunen ser ett stort behov av verksamhetslokal för bland annat förskolor, 

hemtjänsten och hemsjukvården i Mellbystrand och det är därför viktigt att marken 

används effektivt. Beslutet om att avsätta mark inom planområdet för någon form av 

samhällsservice togs av kommunstyrelsen 2016-11-15 § 220. I nuläget anses inte några 

ljudreducerande åtgärder vara aktuella.  

 

(3) Detaljplanen möjliggöra för bostäder anpassade för äldre, men ytan avsatt för 

service är för liten för att kunna bedriva ett äldreboende på ett kostnadseffektivt sätt.  

SAMMANFATTNING  

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

• Påverkan på riksintresset för friluftsliv enligt 3 kap 6 § MB beskrivs.  

• Planbeskrivningen kompletteras med arbetsmaterial från den fördjupade 

översiktsplanen som illustrerar kommunens strategi för friluftslivet och 

grönstruktur i södra Mellbystrand. 

• Planbeskrivningen kompletteras med att icke-hårdgjord parkering ska anläggas i 

planområdets norra del, till förmån för friluftslivet.  

• Dagvattenhanteringens påverkan på grönstråket ner mot stranden förtydligas.  

• Motiveringen för ianspråktagandet av jordbruksmark utvecklas.  

• Det förtydligas att plushöjder i planhandlingar refererar till RH2000. 

• Genomförandebeskrivningen kompletteras med den ersättningssituation som 

uppkommer i enlighet med 40a § AL vid omprövning av Mellby GA:5 

• Kommunens rätt att lösa in allmän platsmark förtydligas.  

• Kapitlet Utrymningsmöjligheter tas bort.  

• Planbeskrivningen ändras med information om att max 3 bostäder får byggas 

samman.  

 

Plankartan föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 

• Andelen kvartersmark för bostäder minskar i plankartan till förmån för ett större 

grönområde i norr.  

• Plankartan kompletteras med att icke-hårdgjord parkering ska anläggas i 

planområdets norra det till förmån för friluftslivet.  

• Egenskapsbestämmelsen p1 omformuleras. 

• E-område för transformatorstation flyttas.  

• Bestämmelsen B1 ändras så att max 3 bostäder får byggas samman 

Inventeringar och utredningar som ändras och kompletteras är: 

• Påverkan på grönstråket mot stranden förtydligas i dagvattenutredningen. 

• Dagvattenutredningen kompletteras med risker som höga grundvattennivåer 

medför och hur dessa hanteras. 

• Dagvattenutredningen kompletteras med förtydligande kring skyfallshanteringen. 
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NAMNLISTA  

Följande berörda har inte fullt ut fått sina synpunkter tillgodosedda. 

Sakägare (enl. fastighetsförteckning)  

Hyresgäst 1 till fastigheten Mellby 15:1 

Hyresgäst 2 till fastigheten Mellby 15:1 

Hyresgäst 3 till fastigheten Mellby 15:1 

Fastighetsägare till Mellby 15:33  

Fastighetsägare till Mellby 15:42 

Fastighetsägare till Mellby 34:5 

Fastighetsägare till Mellby 35:1 

Fastighetsägare till Mellby 35:4 

Fastighetsägare till Mellby 36:1 

Fastighetsägare till Mellby 36:2 

Fastighetsägare till Mellby 36:3 

Fastighetsägare till Mellby 36:4 

Fastighetsägare till Mellby 37:2 

Allmänhet  

Hyresgäst 4 till fastigheten Mellby 15:1 
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