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1.  Sammanfattning 

 
Figur 1.1 – Strandremsan längs Skummeslövsstrand (Foto: Ramböll). 

Detaljplaneområdet ligger söder om Skummeslövsstrand och omfattar delar av Allarp 2:2 
och 2:3 (se figur 2.3 sidan 5). Denna miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska identifiera och 
beskriva de effekter som ett maximalt utnyttjande av detaljplanen kan medföra. 
Detaljplanen föreslår en småskalig stadsbebyggelse för cirka 1 000 invånare som omfattar 
bland annat bostäder, verksamheter, skola och hotell. MKB ska fokusera på de konsekvenser 
som kan anses innebära en betydande miljöpåverkan. Konsekvenserna har bedömts i skalan 
inga, obetydliga, små, måttliga, stora och mycket stora konsekvenser.  
 
Exploateringen ligger inom ett område med flera riksintressen för kusten, det rörliga 
friluftslivet, natur och kultur. Planförslaget bedöms inte påtagligt och direkt påverka 
riksintressena. Dock medför byggnationen en indirekt, övergripande, måttlig negativ 
påverkan som bedöms medföra måttliga konsekvenser. Detaljplaneområdet kan tillsammans 
med andra planerade framtida byggnationer i närområdet (både i Laholm och i Båstad 
kommun) sammantaget innebära en större påverkan på riksintressena. Påverkan på 
riksintressena berör även Båstad kommun.  
 
Planförslaget bedöms få regionala och kommunala måttliga till stora konsekvenser för natur, 
rekreation och friluftsliv. Naturreservatets Skummeslövs södra naturmiljö, kulturmiljö och 
landskapsbild bedöms få små till måttliga konsekvenser. Påverkan är oåterkallelig och svår 
att åtgärda. Samtliga av dessa konsekvenser påverkas av ytterligare exploatering i 
närområdet.  
 
Konsekvenserna för mark och vatten bedöms måttliga och åtgärder behöver vidtas, bland 
annat föreslås en dagvattendamm. Befintliga biotopskyddade diken påverkas och ett nytt 
dikessystem föreslås. Konsekvenserna för trafik och buller bedöms kunna minskas med 
lokala åtgärder. Åtgärder behöver även vidtas för att begränsa påverkan av hästallergener 
från ridcenter som ligger söder om detaljplaneområdet. Konsekvenserna för orten 
Skummeslövsstrand bedöms bli små, både positiva och negativa.  
 
Detaljplanen bedöms sammantaget både bidra och inte bidra till uppsatta miljökvalitetsmål 
och miljökvalitetsnormer. Åtgärder behöver vidtas, främst för mark och vatten, för att inte 
riskera att bidra till överskridande av miljökvalitetsnormer. 
 
Konsekvenser som inte bedömts innebära en betydande miljöpåverkan (Bilaga 1) är 
konsekvenser av transport av farligt gods, störningar från föreslaget värmeverk, reningsverk 
och vindkraftverk, vibrationer från tåg och fordonstrafik, elektriska och magnetiska fält, 
luftföroreningar och påverkan under byggtiden. Detaljplanen medför även att jordbruksmark 
tas i anspråk och att störning kan uppkomma mellan bostäder och kvarvarande jordbruk.  
Konsekvenserna för samtliga av dessa aspekter bedöms bli inga till små/måttliga.  
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2. Inledning 

 
Figur 2.1 – Detaljplaneområdet idag, sett från norr, med Hallandsåsen och gården Hedhuset i bakgrunden. (Foto: Ramböll) 

 
 

2.1 Handlingar 

Denna miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ingår som en del av handlingarna till detaljplan för 
Allarp 2:3 m fl, Allarp/Skummeslövsstrand, Laholms kommun.  

2.2 Bakgrund  

Företaget Expendo AB önskar att skapa ett attraktivt bostadsområde med villor, radhus och 
flerbostadshus för cirka 1 000 personer i Allarp, söder om Skummeslövsstrand.  
 
Kommunstyrelsen i Laholms kommun beslutade under år 2007 att med hjälp av konsult 
planlägga delar av Allarp 2:2 och 2:3 för bostadsbebyggelse (KS § 180 Dnr 2007-000103). 
Ett planavtal har upprättats mellan Laholms kommun och exploatören Expendo AB. Både 
kommunen och exploatören har höga ambitioner att skapa ett område med tydlig hållbar 
profil. 
 
Laholms kommunstyrelse har givit samhällsbyggnadskontoret i uppgift att utreda 
möjligheten för ytterligare bebyggelse väster om detaljplaneområdet (del av Allarp 2:2). Se 
figur 2.3. Laholms kommun har för avsikt att bebygga området med bostäder. Området 
utpekas i kommunens översiktsplan (2004) och fördjupade översiktsplan för kustområdet 
(1999) som ett planerat framtida naturreservat.  
 
Trafikverket (tidigare Vägverket) planerar att bygga nya Inre Kustvägen genom 
detaljplaneområdets östra delar.  

2.3 Kort områdesbeskrivning 

 
Figur 2.2 – Detaljplaneområdets placering inom Laholms kommun. 

 (Källa: Laholms kommuns hemsida) 

 
Detaljplaneområdet är beläget i Allarp, söder om Skummeslövsstrand och Allarpsvägen. 
Detaljplaneområdet består idag av jordbruksmark, hagmark. I söder angränsar 
detaljplaneområdet till öppen jordbruksmark i Båstad kommun. I väster tar södra 

N 

Detaljplaneområdet 

N 
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Skummeslövs naturreservat vid efter ett område med naturmark/jordbruksmark. I öster 
finns åkermark och Västkustbanan. Detaljplaneområdet är cirka 45 hektar stort.  
 

 

Figur 2.3 – Detaljplaneområdet och dess omgivningar (Källa: Laholms kommun)  

 

2.4 Syfte med miljökonsekvensbeskrivningen, MKB 

Det övergripande syftet med en MKB är att föra in miljötänkandet och integrera 
miljöaspekterna i detaljplanearbetet så att en hållbar utveckling främjas. 
 
Syftet med MKB är att identifiera och beskriva de effekter som ett maximalt nyttjande av 
detaljplanens rättigheter kan komma att medföra samt föreslå åtgärder. MKB ska belysa 
direkta och indirekta effekter som planens genomförande medför på människor, djur, 
växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, samt på hushållningen med 
mark, vatten och andra resurser och på den fysiska miljön i övrigt. 

2.5 Behovsbedömning – avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen 

Enligt plan- och bygglagen, PBL (5 kap. §18) ska en MKB upprättas om detaljplanen medger 
en användning av mark, byggnader eller andra anläggningar som kan innebära en 
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra 
resurser. 
 
För att bedöma om detaljplanen för Allarp innebär betydande miljöpåverkan har en 
behovsbedömning tagits fram i samband med planprogrammet (2010-03-03). Länsstyrelsen 
har tagit del av behovsbedömningen (2009-09-15) genom ett tidigt samråd. Länsstyrelsen 
har även tagit del av utkast till MKB under arbetet med MKB. Ett samrådsmöte (i samband 
med detaljplanesamråd) har även hållits med Länsstyrelsen 2010-08-19.  
 
Under arbetet med detaljplanen och miljöbedömningen har behovsbedömningens 
ställningstaganden delvis ändrats och ytterligare förtydligats. Detaljplanen bedöms 
sammantaget kunna innebära en betydande miljöpåverkan och de ämnesområden som ska 
belysas (under rubrik 4 till 10) i MKB bedöms vara: 
 

Detaljplane-
området 

Framtida planer på ny 
bebyggelse och idrotts- 
verksamhet i Båstad kommun 

Skummeslövsstrand 
Hedhusets  
reningsverk 

Naturreservat 
Skummeslöv södra 

E6 

Västkust- 
banan 

Skottorp 

N 

Framtida planer för  
ytterligare bostäder 
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 Påverkan och belastning på geologi, hydrologi, dagvatten, färskvatten 
och spillvatten. Sedan tidigare finns behov av att bygga ut Hedhusets 
reningsverk och detaljplanen medför ytterligare behov.  

 
 Bullerpåverkan från väg- och järnvägstrafik för bostäder inom 

detaljplaneområdet. 
  

 Sammantagen effekt av detaljplaneområdets påverkan på riksintresse 
för friluftslivet, riksintresse enligt miljöbalken (MB) 4 kapitel, 
naturreservatet Skummeslöv Södra samt övriga natur- och 
rekreationsvärden. 

 
 Påverkan på landskapsbild och kulturlandskap med utgångspunkt i 

riksintresset enligt MB 4 kap. 
 

 Övergripande påverkan på orten Skummeslövsstrand på grund av 
planens stora tillskott av bostäder och ortens delvis förändrade 
karaktär. 

 
 Risk för allergener på grund av närheten till hästverksamhet.  

 
MKB kommer även övergripande att beskriva andra konsekvenser (under Bilaga 1, rubrik 
12), som inte bedöms som betydande:  
 

 Störning och påverkan av och på jordbruk. 
 Transport av farligt gods längs Västkustbanan.  
 Vibrationer från väg- och järnvägstrafik.  
 Störning och risk från reningsverk, värmeverk och vindkraftverk. 
 Elektromagnetiska fält.  
 Påverkan under byggtiden. 
 Markradon och förorenad mark.   

 
För mer information om MKB avgränsning, se behovsbedömningen.   

2.5.1 Avgränsning 

MKB beskriver de förhållanden som kan förväntas råda under byggtiden samt från det att 
projektet är slutfört och till dess att genomförandetiden gått ut (10 år).  
 
Geografiskt avgränsas MKB till att studera förhållandena inom detaljplaneområdet, se figur 
2.4. Detaljplanen kan komma att medföra konsekvenser utanför detaljplaneområdet, inom 
ett så kallat influensområde (se ordlista rubrik 14), vilket också måste beskrivas i MKB. 
Konsekvenser inom influensområdet kan vara konsekvenser för riksintressen eller 
konsekvenser för dagvatten. Influensområdet omfattar även områden inom Båstad 
kommun.  
 
MKB kommer inte att bedöma konsekvenserna av eventuella framtida ytterligare 
exploatering väster om detaljplaneområdet (se rubrik 2.2 Bakgrund). Denna eventuella 
framtida exploatering kommer enbart övergripande beröras, då utformningen av denna plan 
är under arbete. (se rubrik 2.6.1 Planförslaget – slutgiltigt valt alternativ). 
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Figur 2.4 – Detaljplaneområde och omgivande influensområde. Influensområde markeras med streckad linje. (Källa: Laholms 
kommun). 

 

2.6 Alternativ 

En MKB ska innehålla alternativ som ska fungera som en referenser för att kunna bedöma 
detaljplanens miljökonsekvenser. Det alternativ som slutligen valts som förslag till 
detaljplanen beskrivs under rubrik 2.6.1.   
 

2.6.1 Planförslaget - slutgiltigt valt alternativ 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en småskalig stadsbebyggelse för cirka 1 000 
invånare. Detaljplanen möjliggör för både bostäder och verksamheter i form av 
skola/förskola, hotell, hantverk, bilpool, kultur, småskalig vård, kontor samt idrott. Se figur 
2.5. Både kommunen och exploatören har ambitioner att skapa ett område med tydlig 
hållbar profil. I detaljplaneområdets nordöstra hörn föreslås ett mindre värmeverk. För övrig 
beskrivning av planförslaget, se planbeskrivning och plankarta. Konsekvenserna av 
planförslaget beskrivs under varje ämnesrubrik, rubrik 4 – 10 och 12.  
 
Planförslagets påverkan på miljön är delvis beroende av den sammantagna miljöpåverkan 
som kan uppstå från andra framtida planeringsprojekt i närområdet inom både Laholms och 
Båstad kommun. Denna MKB kan inte beskriva påverkan från dessa områden, men kommer 
översiktligt att behöva belysa de sammantagna effekterna av att Laholm och Båstad 
kommun även planerar bebyggelse väster om detaljplaneområdet (del av Allarp 2:2), se 
figur 2.3.  De sammantagna och övergripande konsekvenserna av byggnation i kustområdet 
bör belysas på annan översiktlig nivå.    
 
Olika alternativa utformningar av detaljplans markanvändning har studerats under arbetets 
gång, men har valts bort av olika anledningar:  
 

 Olika avstånd mellan bebyggelsens och nya Inre Kustvägen har diskuterats. Nya 
Inre Kustvägen har skjutits mot öster för att minska bullernivåerna vid föreslagna 
bostäder (se rubrik 6). 

N 

Skummeslövsstrand 

Västkust- 
banan 

Detaljplaneområde 

E6 

Influensområde 

Hedhusets  
reningsverk 

Naturreservat 
Skummeslöv södra 
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 Storleken på markuppfyllnad har diskuterats och tre alternativa lösningar togs 
fram. Slutligen valdes en medelstor uppfyllnad, vilket bland annat bedöms minska 
konsekvenserna på grundvatten och risken för sättningar (se rubrik 5). 

 
 Olika alternativa lösningar för dagvattenhantering har diskuterats. Slutligen 

ansågs att en dagvattendamm var behövligt i anslutning till bebyggelsen för att 
minska konsekvenserna för grund- och dagvattnet och kompensera för 
borttagning av diken. Dagvattendammen föreslogs inledningsvis väster om 
bebyggelsen, men med hänsyn till avrinningens riktning och framtida bebyggelse 
på del av Allarp 2:2 placerades dagvattendammen öster om bebyggelsen. (se 
rubrik 5). 

 
 Olika värmesystem för detaljplaneområdet har diskuterats. I ett tidigt skede 

diskuterades om bostäderna inom detaljplaneområdet kunde värmas med det 
avfall som alstras i området. Ett verk av den storleken som eldas med avfall 
ansågs inte möjligt på grund av närheten till befintliga och nya bostäder. 
Detaljplaneområdet kommer istället att värmas med andra energikällor. (se 
Bilaga 1, avsnitt 12, rubrik 12.3). 

 
 Efter utförd naturvårdsinventering och fladdermusinventering har kvartersmark 

för bostäder justerats för att minska påverkan på höga naturvärden. Ett 
naturstråk har bevarats längs Allarpsvägen där värdefulla insekter observerats.  

 

Figur 2.5 – Förslag till bebyggelse inom detaljplaneområdet, detaljplanens  illustrationsplan  
 (Källa: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter). 

2.6.2 Nollalternativ 

Nollalternativet ska beskriva en bild av detaljplaneområdet om pågående markanvändning 
fortsätter. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan. Nollalternativet innebär att 
marken inom detaljplaneområdet används som jordbruksmark och betesmark. 
Konsekvenserna av nollalternativet beskrivs under rubrikerna 4 – 10. 

Detaljplane-
område 

Skummeslövsstrand 

N 

Naturstråk längs 
Allarpsvägen som 
föreslås bevaras  Föreslaget  

område  
för våtmark  

Föreslaget  
värmeverk  
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2.6.3 Lokaliseringsalternativ 

Detaljplanens intention att bygga en koncentrerad småstad är unikt för Laholms kommun 
och ingen alternativ lokalisering av liknande storlek kan skapas inom kommunen. MKB 
kommer därför att översiktligt beskriva en schematiskt utspridd bostadsbyggnation inom 
kommunen. Lokaliseringsalternativet syftar till att främst belysa skillnaden i konsekvenser 
mellan en koncentrerad byggnation (planförslaget) och en utspridd byggnation 
(lokaliseringsalternativet) på flera olika platser inom kommunen. Konsekvenserna av 
lokaliseringsalternativet beskrivs översiktligt under rubrikerna 4 – 10. 
 

2.7 Bedömning av konsekvenser 

MKB ska belysa den mest troliga direkta och indirekta påverkan och konsekvenser som 
detaljplanens genomförande medför på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat 
och landskap. MKB ska också belysa konsekvenserna för hushållningen med mark, vatten 
och andra resurser. 
 
Graden av påverkan bedöms i skalan: 

 Ingen påverkan. 
 Liten påverkan. 
 Måttlig påverkan. 
 Stor påverkan. 

 
Graden av påverkan är beroende av vilket värde som det berörda objektet har. En stor 
påverkan på ett objekt av litet värde kan bedömas som en liten konsekvens, medan en 
mindre påverkan på ett objekt av stort värde kan bedömas som en måttlig konsekvens.  
 
Konsekvenserna bedömts i skalan: 

 Inga konsekvenser. 
 Obetydliga konsekvenser. 
 Små konsekvenser. 
 Måttliga konsekvenser. 
 Stora konsekvenser. 
 Mycket stora konsekvenser. 

 
Konsekvenserna ska värderas utifrån om de är:  

 Direkta eller indirekta. 
 Lokala, kommunala, regionala, nationella eller internationella. 
 Kumulativa, dvs. summan över tiden av en förändring eller många olika 
 konsekvenser sammanslaget över tiden. 
 Kortsiktiga eller långsiktiga. 
 Jämt flödande eller varierande. 
 Vändbara eller irreversibla, dvs. går processen att stoppa eller inte när 
 den inletts. 
 Läkbara eller irreparabla, dvs. går skadorna att åtgärda eller inte. 
 Säkra eller osäkra. 

 

2.8 Planprocessen – miljökonsekvensbeskrivning och detaljplan 

Miljöbedömningen har gjorts parallellt med arbetet med att ta fram detaljplanen. Den 
färdiga produkten av miljöbedömningen, denna MKB, kommer att behandlas samtidigt med 
planförslaget under remiss/samråd och utställning. Möjlighet finns då att lämna synpunkter 
på MKB.  
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3. Miljömål och miljönormer 

 
Figur 3.1 – Solnedgång över Laholmsbukten, sett från Skummeslövsstrand. (Foto: Ramböll) 

 
Nedan följer en redovisning av miljömål och miljönormer samt lokala miljöstrategier som 
detaljplanen har utarbetats efter.  

3.1 Miljökvalitetsmål 

3.1.1 Nationella miljökvalitetsmål 

Regeringen har formulerat 16 nationella miljökvalitetsmål och ett 70-tal nationella delmål. 
Miljökvalitetsmålen ska, tillsammans med övriga nationella mål, vara vägledande för fysisk 
planering och samhällsbyggande.  
 
Miljökvalitetsmålens syfte är att: 

 Främja människors hälsa. 
 Värna om vår biologiska mångfald och naturmiljö. 
 Säkra en god hushållning med naturresurser. 
 Vidmakthålla ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga. 
 Tillvarata kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena. 

 
Miljökvalitetsmålen är rekommendationer och de som har betydelse för denna MKB är 
främst: 

 God bebyggd miljö. 
 Begränsad klimatpåverkan. 
 Frisk luft. 
 Giftfri miljö. 
 Skyddande ozonskikt. 
 Ett rikt odlingslandskap. 
 Bara naturliga försurning. 
 Ingen övergödning. 
 Hav i balans samt levande kust och skärgård. 
 Levande sjöar och vattendrag. 
 Grundvatten av god kvalitet. 
 Levande skogar. 
 Ett rikt växt- och djurliv. 

 
Mer information om våra nationella miljökvalitetsmål finns på miljökvalitetsmålsportalen, 
http://www.miljomal.nu/ 
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3.1.2 Regionala miljömål 

Länsstyrelsen i Halland har tagit fram regionala miljökvalitetsmål, specificerade för länets 
förutsättningar. De regionala miljökvalitetsmålen överrensstämmer i stort med de nationella 
miljömålen. Mer information om de regionala miljökvalitetsmålen finns på länsstyrelsen i 
Hallands hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/halland/amnen/Miljomal/ 

3.1.3 Kommunala miljömål 

Laholms kommun har i sin översiktsplan (Framtidplan 2003, 2004) arbetat in de regionala 
miljökvalitetsmålen. I översiktsplanen anges att kommunen har en ledande roll när det 
gäller att verka för att miljökvalitetsmålen uppfylls i människors närmiljö.  
 
Kommunen har antagit en miljöpolicy med följande innehåll:  

 Hushållning med naturresurserna.  
 Hänsynstagande till natur och människor.  
 Långsiktigt miljötänkande. 
 Gemensam planering för en bättre miljö. 
 Miljöanpassade inköp. 
 Delaktighet och samverkan. 

3.1.4 Mål och miljöstrategier för kustområdet i Laholms kommun 

I kommunens fördjupade översiktsplan för kustområdet från 1999 anges mål och 
miljöstrategier. Vissa av dessa mål är av betydelse för denna detaljplan och MKB:  
 

 Bra sociala miljöer ska byggas upp. 
 Ekologiskt byggande och sunda material. 
 Kommunal service ska vidmakthållas genom samordnad drift. 
 Miljö- och energifrågor ska särskilt beaktas vid planering av nya områden. 

Förnyelsebar energi: sol, vind, havs- och grundvatten och bioenergi ska 
utnyttjas. 

 Slå vakt om unika natur- och kulturvärden som finns i kustområdet. 
 Genom planläggning och åtgärder undvika konflikter mellan rörligt friluftsliv och 

de naturvärden som bör bevaras. 
 Kvävebelastning till havet tillåts ej öka. 

3.2 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer finns i MB (Miljöbalken) 5 kap. och är ett styrmedel i det svenska 
miljöarbetet. En miljökvalitetsnorm tas fram på vetenskapliga grunder och anger den lägsta 
godtagbara miljökvalitet som miljön eller människor bedöms kunna tåla. Enligt PBL ska 
planläggning inte medverka till att miljökvalitetsnormer överträds.  
 
Miljökvalitetsnormerna brukar användas för att uppnå de uppsatta miljökvalitetsmålen. Idag 
finns normer för bland annat buller och vatten, vilket är de miljönormer som främst berör 
detaljplaneområdet. Miljökvalitetsnormen för buller presenteras i bilaga 2, rubrik 14 och 
miljökvalitetsnormerna för vatten presenteras under rubrik 5.1.4 Havsvatten och 
Laholmsbukten.  
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4. Miljökonsekvenser för riksintressen 

 
Figur 4.1 – Laholmsbuktens och intilliggande bebyggelse (Foto: Flygbilder.nu) 

 

4.1 Förutsättningar 

Detaljplaneområdet omfattas av flera riksintressen. Flera av riksintressena sträcker sig inom 
både Halland och Skåne län och påverkan på intressena är därför en mellankommunal fråga. 
Riksintressena visas på två kartor, figur 4.2 och 4.3.  
 

 
Figur 4.2 – Riksintressen i anslutning till detaljplaneområdet.  

 (Källa: Karta från Lantmäteriet, riksintressen från Länsstyrelsen GIS-databas) 

4.1.1 Särskilda riksintresseområden 

Kustområdet, Hallandsåsen och detaljplaneområdet omfattas av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet och turismen (MB 4 kap § 1 och 2). Inom riksintresseområdet ska turism och 
friluftsliv särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtlighet av exploatering och andra ingrepp i 
miljön. Det anges även att dessa bestämmelser inte ska utgöra hinder för utveckling av 
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Exploatering får inte påtagligt skada 
områdets natur- och kulturvärden.  
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Samma delar av kustområdet ingår även i ett riksintresse för skydd av högexploaterade 
kustområden, Särskilda hushållsbestämmelser (MB 4 kap § 1 och 4). I lagstiftningen anges 
att fritidsbebyggelse endast får byggas i form av kompletteringar till befintlig 
fritidsbebyggelse inom detta område. Om det finns särskilda skäl får dock annan 
fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga 
friluftslivets behov. 

4.1.2 Riksintressen för friluftsliv och naturvård 

Området kring Laholmsbukten och detaljplaneområdet ingår i ett riksintresseområde för 
friluftslivet (MB 3 kap. § 6 samt riksintresseområde enligt 4 kap). Riksintresset omfattar 
kuststräckan med sammanhängande sandstränder och lättillgänglig kuststräcka med ett 
etablerat friluftsutnyttjande.  
 
Laholmsbukten och området direkt väster om detaljplaneområdet omfattas av riksintresse 
för naturvården (MB 3 kap. § 6). Riksintresset omfattar ett kustområde med flygsandsfält 
och rullstensås som väl visar ekologiska samband, hur landskapet utvecklats och nutida 
processer. Delar av riksintresseområdet ingår även i naturreservatet Skummeslövsstrand 
södra (se rubrik 7.2, där miljökonsekvenser för natur, rekreation och friluftsliv beskrivs).  
 

 
Figur 4.3 – Riksintressen i anslutning till detaljplaneområdet.  

 (Källa: Karta från Lantmäteriet, riksintressen från Länsstyrelsen GIS-databas) 

4.1.3 Övriga riksintressen 

Västkustbanan utgör riksintresse (MB 3 kap § 8). Järnvägen har betydelse för pendlingen 
mellan städerna i Halland och är även viktig för godstrafik. Även väg E6 utgör riksintresse på 
grund av sin lokala och regionala trafik. Öster om detaljplaneområdet ligger ett riksintresse 
för kulturmiljövården. Se figur 4.2. Vattnet utanför kusten ingår i riksintresse för yrkesfisket.  
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4.2 Påverkan och konsekvenser 

Områden av riksintresse är av stort värde för kommunen och regionen. Påverkan på 
särskilda riksintresseområden enligt MB 4 kap § 1,2 och 4 är det riksintresse som bedöms få 
störst påverkan. Planförslaget bedöms inte påtagligt eller direkt påverka områdets 
riksintressen. Dock medför byggnationen en indirekt, övergripande, måttlig negativ 
påverkan som bedöms medföra måttliga konsekvenser för det sammanhållna området för 
riksintressen. Detaljplaneområdet kan tillsammans med andra planerade framtida 
byggnationer i närområdet sammantaget innebära en större påverkan på riksintressena. 
Påverkan på riksintressena berör även Båstad kommun. Byggnationen innebär ett 
permanent avtryck och medför konsekvenser som är svåra att åtgärda.  
(För förklaring av värdering och bedömning av konsekvenserna, se rubrik 2.7) 

 
Skummeslövsstrand föreslås byggas ut med permanenta bostäder inom detaljplaneområdet, 
inte med bebyggelse som är kopplat till friluftsliv och rekreation, exempelvis stugbyar eller 
camping. Detta motsätter sig riksintressets intentioner om kustens koppling till rekreation 
och friluftsliv enligt MB 4 kap.  
 
Detaljplanen bedöms medföra att upplevelsen av närområdet ändras och att områdets 
karaktär inte i samma utsträckning inbjuder till rekreation och rörligt friluftsliv. 
Detaljplaneområdet kan upplevas bli mer ”privat” och barriäreffekter uppstår. Föreslagen 
bebyggelse täpper delvis till ett grönt ”släpp”, en öppning mellan kustens bebyggelse (se 
figur 8.3 under rubrik 8.2). Det innebär övergripande och strukturella konsekvenser för så 
väl naturen, landskapsbilden som de kulturella sambanden i landskapet. Detta bedöms 
sammantaget kunna påverka riksintressena i MB 3 och 4 kap.  
 
Byggnation inom detaljplaneområdet påverkar inte direkt intilliggande riksintresse för 
naturvård. Dock kan naturvärdena påverkas av kumulativa effekter av flera framtida 
exploateringar i kustområdet (både Båstad och Laholms kommun), vilket kan leda till en 
påverkan på flora och fauna. För ytterligare beskrivning av påverkan på naturmiljö, 
rekreation och friluftsliv, se rubrik 7.2. För ytterligare beskrivning av påverkan på 
landskapsbild och kulturlandskap, se rubrik 8.2. Detaljplanen bedöms inte innebära någon 
påverkan på riksintresse för Västkustbanan, väg E6 och yrkesfisket.  
 

4.3 Förslag till åtgärder för att minska miljöpåverkan 

Påverkan på naturmiljö och friluftsliv är oåterkalleligt. Naturliga miljöer går inte att 
återskapa, men kompensationsåtgärder kan vidtas för att delvis försöka skapa nya värden.  
Påverkan på riksintressena är beroende av hur stor del av närområdet kring Allarp som i 
framtiden kommer att exploateras. Laholms kommun planerar att bebygga de västra delarna 
av Allarp 2:2 med bostäder. Att behålla sammanhängande naturområden omkring 
detaljplaneområdet kan ge en förmildrande effekt för påverkan på riskintressena.  
 
Utformningen av bebyggelsen och grönområden kan delvis minska påverkan på 
riksintressen. Detaljplaneområdet bör ha en stor andel kvalitativ grönska, ge möjlighet att 
återskapa biotoper och naturlig flora/fauna, den inre grönstrukturen bör sammankopplas 
med övergripande grönstruktur och rekreationsstråk bör sammanbindas. I planprogrammet 
som föregick detaljplanen föreslås en rad åtgärder, bland annat en hållbar stadsutveckling 
med stor andel grönska. Förslag till ytterligare åtgärder, som även begränsar påverkan på 
riksintressen finns under rubrik 7.3 och 8.3.  
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5. Miljökonsekvenser för mark och vatten  

 
Figur 5.1 – Laholmsbuktens vatten. (Foto: Ramböll) 

5.1 Förutsättningar 

5.1.1 Markförhållanden 

Detaljplaneområdet består av gräsbeväxt och sandig åkermark med lätta jordar. 
Detaljplaneområdet är flackt, nästintill platt och ligger på en höjd mellan cirka + 7.5 till + 
8.5 meter (höjdsystemet RH2000). Jordlagren består överst av ett 0,1 – 0,5 meter mäktigt 
mullager, därefter ett övre sandlager, ett organiskt skikt med gyttja och därunder sandlager 
till drygt 5 meters djup. Marken bedöms ha en god infiltrationsförmåga genom sanden, men 
på grund av hög grundvattenyta kan infiltrationsmöjligheterna vara mycket begränsade 
under vissa årstider, se nästa rubrik.  

5.1.2 Grundvatten 

Vid genomförd geoteknisk undersökning (Ramböll, 2009-09-04) uppmättes grundvatten på 
mellan + 6,7 och + 6,9 meter, vilket motsvarar 0,9 meter och 1,3 meter under befintlig 
markyta. Grundundersökningen genomfördes i juni och grundvattennivån är troligen högre 
under årstider med mer nederbörd. Detaljplaneområdet kan under höst och vår vara blött, 
översvämmat och grundvattennivån uppskattas kunna ligga i marknivå periodvis. För 
grundvatten finns miljökvalitetsnormer, se rubrik 5.1.4.  

5.1.3 Dagvatten 

Inom detaljplaneområdet finns diken som rinner österut mot Stensån. Dikena används för 
markavattning och behövs för att dränera området så att jorden går att bruka.  
 

 
Figur 5.2 – Befintlig dagvattenledning och befintliga diken (Källa: VA-utredning Allarp 2:3, WSP 2010-05-12)  
 

N 

Båstad kommun 

Skummeslövsstrand 

Förslag bebyggelse Allarp 
 

Befintlig dagvattenledning 

Befintliga öppna diken 

Förslag till dagvattendamm 

Förslag till ungefärlig 
sträckning nya öppna diken 
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Längs Allarpsvägen finns en dagvattenledning som leder dag- och dräneringsvatten (se 
ordlista, rubrik 14) mot Laholmsbukten.  

5.1.4 Havsvatten och Laholmsbukten 

Detaljplaneområdet ligger cirka 1 km från Laholmsbukten. Vattnet i Laholmsbukten är 
övergött och näringstillförsel (kväve och fosfor) från bland annat reningsverk och anslutande 
åar har bland annat medfört algblomning. Kustvattnet bedöms av vattenmyndigheten ha en 
otillfredsställande ekologisk status (på skalan hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig 
ekologisk status). Badvattenkvalitén bedöms i bukten vara av dålig kvalitet och vattnet 
bedöms vara påverkat av miljögifter.  
 
Vattenmyndigheten har beslutat om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och åtgärdsplan 
för yt- och grundvatten. Laholms kommun tillhör vattendistriktet Västerhavet och yt- och 
grundvattenförekomsten ska uppnå hög eller god ekologisk status och god kemisk 
ytvattenstatus senast den 22 december 2015. Statusen på kustvattnet i dag kan göra det 
svårt att uppnå miljökvalitetsnormerna. För mer information om våra miljökvalitetsnormer 
för vatten, se Vattenmyndigheternas hemsida: http://www.vattenmyndigheterna.se/.  
 
En ökad temperatur i jordens atmosfär leder till att landisarna smälter och havsnivåerna 
höjs. Havsvattenståndet bedöms stiga med cirka 3 mm per år i Sverige (SMHI 2009). I 
södra delarna av Sverige förekommer ingen landhöjning. Detaljplaneområdet ligger på en 
höjd av + 7.5 till + 8.5 meter (höjdsystem RH 2000) och planerad bebyggelse och vägar 
planeras att ligga mellan + 7.95 och + 8.10 meter.  

5.1.5 Färskvatten, spillvatten och Hedhusets reningsverk 

Befintliga bostäder i Skummeslövsstrand är anslutna till det kommunala ren- och 
spillvattennätet, vilket även bostäder inom detaljplaneområdet föreslås att göra.  
 
Väster om detaljplaneområdet ligger Hedhusets reningsverk som idag försörjer 
Skummeslövsstrand och delar av Båstad. Reningsverkets har en markant högre belastning 
under sommarhalvåret på grund av en stor andel sommarboende i området. Under dessa 
månader överskrids reningskapaciteten, vilket innebär minskad möjlighet att reducera 
näringsämnen och syreförbrukande ämnen. Vid provtagning har Hedhusets medelvärde för 
utgående kväve inte överstigit uppsatta gränsvärde. Dock har gränsvärdena överskridits vid 
enskilda provtagningar vid storhelger eller sommarveckor.  
 
Det pågår ett utredningsarbete för utbyggnad av spillvattenreningskapaciten. En förstudie 
för utbyggnad av Hedhusets reningsverk har genomförts. Inom förstudien gjordes även en 
lokaliseringsutredning. I den framkom skäl att överväga utbyggnad av Ängstorps 
reningsverk samt överföring av spillvatten från Hedhuset till Ängstorp, istället för utbyggnad 
av Hedhuset. Parallellt med detta pågår arbete med underlag för en MKB för verksamheten. 
Beslut om inriktning för utbyggnadsarbetet förväntas att fattas under hösten 2010. Under 
slutet av 2010 avses tidigt samråd genomföras med Länsstyrelsen för en vägledande 
diskussion om bästa lösning ur miljö-, tekniskt och ekonomiskt perspektiv. 
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5.2 Påverkan och konsekvenser 

Planförslaget bedöms innebära en stor påverkan och måttliga negativa konsekvenser på 
mark och grundvatten. Åtgärder behöver vidtas för att minska konsekvenserna och 
påverkan. Påverkans omfattning bedöms vara lokalt begränsad, men påverkan kan bli 
kumulativ.  
(För förklaring av värdering och bedömning av konsekvenserna, se rubrik 2.7) 

5.2.1 Markförhållanden, grundvatten och dagvatten 

Utförd geoteknisk undersökning föreslår en grundläggning med platta på mark (Ramböll 
2009-09-04). Detaljplanen föreskriver byggnader i högst tre våningar, vilket i kombination 
med föreslagen uppfyllnad (se nedan) bedöms ge en godkänd bärighet. Kompletterande 
beräkningar för bärigheten behöver dock genomföras (dagvattenutredning, Ramböll, 2009-
09-11). Planförslaget innebär att tidigare obebyggda markområden bebyggs och cirka 30-40 
procent av detaljplaneområdet kommer att hårdgöras för vägar, hus, parkering osv. 
Befintliga diken kommer att tas bort och nya föreslås anläggas.  
 
Utförda dagvattenutredningar (Ramböll, 2009-09-11, WSP 2010-05-12) visat att föreslagen 
byggnation medför att den naturliga möjligheten för infiltration av dagvatten till marken 
minskar. Det medför en påverkan på grundvatten, marken och dess hydrologiska 
sammansättning.  
 
Grundvattensänkning inom detaljplaneområdet är trolig, vilket får flera följdkonsekvenser. 
Mindre markvatten tillförs till områdets vegetation, vilket kan leda till sättningsskador på 
byggnader, gator, vegetation och ledningar. Närbelägna områden och dess växtlighet har 
tidigare påverkats av grundvattensänkningar till följd av exploatering. Eftersom 
detaljplaneområdet har en stor geografisk omfattning kan det inte uteslutas att vissa 
marksättningar även kan uppkomma i angränsande områden till detaljplaneområdet, se 
figur 5.3. Avsänkningen i influensområdet bedöms bli måttlig och påverkan på växtligheten 
bedöms bli försumbar. Ingen påverkan bedöms uppkomma i intilliggande naturreservat.  
 

 
Figur 5.3 – Prognostiserat influensområde för grundvattensänkning. Influensområdet definieras som  
en avsänkning av medel- grundvattenytan med upp till 0,1 meter, där gränsen avser 0,1 meter  
avsänkning, betecknad med röd prickad linje (Källa: Va-utredning Allarp 2:3, WSP 2010-05-12) 

 
Byggnader och gator föreslås placeras mellan 0 - 0,3 meter över befintlig marknivå. 
Markhöjder för gata har angivits i detaljplanen. Det innebär grovt räknat att cirka 14 000 
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kvm massor för vägöverbyggnad, 3 000 – 5 000 kvm massor för överbyggnad (av tex torg, 
skolgård, gångbanor) samt 45 000 kvm massor av matjord tillförs området.  
 
För att minska risken för ovan nämnda konsekvenser föreslås ett lokalt omhändertagande av 
dagvattnet (LOD), fördröjning i öppna kanaler/diken samt i dagvattendamm/våtmark. Det 
lokala dagvattensystemet föreslås anslutas till en utloppsledning mot havet som vid höga 
flöden ska fungera som en bräddledning, då dammarna och dikena är fulla (ledningens 
eventuella påverkan på naturreservatet, se rubrik 7.2). Öppen dagvattenhantering kan 
medföra vissa positiva konsekvenser i form av att den biologiska mångfalden ökar och att 
utemiljön berikas, förutsatt att dagvattensystemet utformas på ett sådant sätt.  
 
Om botten på vattenstråk samt dagvattendamm hamnar under grundvattennivå finns risk 
för permanent grundvattensänkning i detaljplaneområdet. Risk finns även för att 
grundvattnet förorenas om det kommer i direktkontakt med dagvattnet. Grundvatten kan 
tränga in i den planerade dagvattendammen, vilket begränsar dess magasineringsförmåga 
med risk för översvämning.  
 
Föreslaget dagvattensystem innebär att dagvatten troligen behöver pumpas, vilket medför 
ett ökat energibehov.  
 
Detaljplanen har inte utformats efter befintliga diken och troligen kommer de flesta av 
dikena att behöva tas bort eller ledas om. Borttagande av diken kan även innebära 
konsekvenser för naturmiljön och växtligheten som är knuten till dikena. Dikena är 
biotopskyddade och borttagande kräver tillstånd från länsstyrelsen, se beskrivning under 
rubriken 7.1.3  och 7.2.3.  
 
Dränering av detaljplaneområdet kräver tillstånd enligt MB. Tillstånd enligt MB krävs även 
för markavvattning under grundvattenytan. Påverkan på grundvattnet bidrar inte till att 
uppnå miljökvalitetsmål för vatten (se rubrik 3) och kan även påverka 
miljökvalitetsnormerna för grundvatten (se rubrik 5.1.4) 
 
Exploateringen medför snabbare avrinning av dagvatten och större mängder dagvatten från 
tak och hårdgjorda ytor som ansamlas och behöver ledas bort. Eventuella framtida 
klimatförändringar kan innebära en ökad nederbörd vid samma tillfälle och därmed temporär 
ökad risk för ansamling av dagvatten och lokal översvämning. Utförd dagvattenutredning 
och föreslagna åtgärder har tagit hänsyn till en ökad nederbördsintensitet och en så kallad 
klimatfaktor på 20 procent. Detaljplaneområdet bedöms inte påverkas av havshöjningen 
inom överskådlig tid eftersom området ligger kring + 8,0 meter över havet.  

5.2.2 Havsvatten - Laholmsbukten 

Byggnationen inom detaljplaneområdet innebär en ökad alstring av förorenat dagvatten som 
i slutänden kan påverka recipienten (se ordlista, rubrik 14), troligen Laholmsbukten 
negativt. Detta påverkar uppfyllelsen av miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer för 
vatten och åtgärder behöver vidtas. Dagvatten bedöms inte fortsättningsvis avledas mot 
Stensån av kapacitetsskäl, eftersom ån redan idag är överbelastad och ibland översvämmas 
vid höga flöden (ån har ingen hydraulisk kapacitet för att tjäna som recipient för 
tillkommande dagvatten).  
 
Det öppna dagvattensystemet med fördröjningsåtgärder som föreslås i detaljplanen kan 
dock ge goda möjligheter för att stoppa föroreningarna innan de når recipienten. Ämnen 
som bidrar till övergödning kan luftas bort eller tas upp av växter. Föreslaget 
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dagvattensystem minskar även risken för erosion och uppgrumling av sedimenten i 
Laholmsbukten. Föroreningar i dagvattnet hinner också till viss mån tas upp eller 
sedimentera under dess färd. Detta kan medföra positiva konsekvenser i jämförelse med 
orenat dagvatten från jordbruksmarker. För att denna biologiska rening ska uppstå krävs en 
biologiskt god utformning av dagvattenhanteringen.  
 
En ökad andel åretruntboende medför större tryck på strand och vattenområden, vilket kan 
påverka badvattenkvalitén i Laholmsbukten negativt. Detta hjälper inte till att uppnå 
miljökvalitetsmål för havsvattnet.  
 

5.2.3 Färskvatten, spillvatten och Hedhusets reningsverk 

Ökad befolkning innebär ett ökat behov av färskvatten samt ett större alstrande av 
spillvatten. Bostäderna inom detaljplaneområdet föreslås anslutas till det kommunala 
vatttennätet. Då inga enskilda brunnar för dricksvatten borras, bedöms ingen påverkan att 
uppkomma på eventuella intilliggande enskilda brunnar.  
 
Utbyggnad av den kommunala reningskapaciteten är en förutsättning för att kunna bebygga 
hela detaljplaneområdet, då konsekvenserna utan ett fullgott reningsverk skulle bli för stora. 
Anslutningen av den nya bebyggelsen är beroende av utredningen av utbyggnaden av 
Hedhusets reningsverk (se rubrik 5.1.5).  
 
Fler bostäder i Skummeslövsstrand/Allarp innebär ökat utsläpp av renat spillvatten i 
Laholmsbukten, vilket är en negativ konsekvens. Följdkonsekvenserna med ett utbyggt 
reningsverket (eller överföring av spillvatten till Ängstorps reningsverk) kan bli positiva för 
vattnet i Laholmsbukten, eftersom det tillförda spillvattnet bedöms kunna renas bättre och 
det nya reningsverket kan klara en högre belastning under sommar och storhelger.  
 

5.3 Förslag till åtgärder för att minska miljöpåverkan 

Den viktigaste åtgärden för att minska konsekvenserna för mark och vatten bedöms vara att 
utforma ett omfattande och väl fungerande dagvattensystem av naturlig karaktär med en 
god biologisk rening. Detaljplanebestämmelser om LOD är infört på plankartan. Anläggandet 
av en dagvattendamm ska ses som en kompensationsåtgärd och bör utformas tillräckligt 
stor för att kunna utjämna flöden och ge möjlighet för utveckling av biotoper. Naturliga 
sandmaterial bör användas som uppfyllnadsmassor för att öka den biologiska mångfalden. 
Bygglov bör inte ges förrän ett godkänt dagvattensystem är utbyggt. Åtgärder i 
dagvattenhanteringen utgör även kompensatoriska åtgärder för påverkan på naturmiljön, se 
rubrik 7.3.   
 
Sänkning av grundvattnet bör genomföras på ett sådant sätt så att konsekvenserna för 
omgivande natur minimeras. Nivån bör sänkas successivt (för att minska påverkan på 
trädens rötter) och erforderliga och vedertagna mätningar och kontroller bör genomföras 
före, under och efter byggnation/anläggning.  
 
Detaljplanens föreslagna ”tröga” dagvattensystem minskar delvis miljöpåverkan på 
Laholmsbukten, belastningen på kommunalt dagvattensystemet och risken för sättningar. 
Detaljplanen föreskriver en lägsta nivå för färdigt golv, med syfte att minska skador vid 
höga flöden. För att ytterligare undvika översvämningsproblem, bör fortsatt projektering av 
detaljplaneområdet särskilt beakta:  



   

 

20 av 75 

                         MKB för detaljplan Allarp 2:3 med flera, Skummeslövstrand, Laholms kommun, Utställningshandling 2010-10-20 

 

  

 Utformning av allmänna platser, skapa så lite hårdgjorda ytor som möjligt. 
Skapa inga ”instängda” områden där vattnet inte kan finna sin väg till dike 
eller magasin. 

 Gröna tak reducerar cirka 50 procent av vattnet vid normalt regn. 
 Minimera detaljplaneområdets uppfyllnader för att minska belastningen.  
 Följa intentionerna i planprogrammet som tagits fram i samband med 

detaljplanearbetet (2009-05-12) angående hållbar stadsbyggnad. 
 
För att ge en fullständig bild av geotekniska och grundläggningstekniska förutsättningar bör 
en detaljerad geoteknisk undersökning genomföras i samband med fördjupad planering/ 
projektering av detaljplaneområdets byggnader. Kontroller av grundvatten ska utföras i 
samband med detaljerad projektering av området.  
 
Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Vattenmyndigheten arbetar med att upprätta 
åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa föreslagna åtgärder (som 
beräknas vara klara oktober 2010) bör efterföljas.  
 
För beskrivning av kompensationsåtgärder för borttagning av diken, se rubrik 7.3.  

5.4 Alternativ  

5.4.1 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att detaljplaneområdets hydrologiska förhållanden inte förändras. 
Marken hårdgörs inte och befintliga diken ligger kvar. Orenat dagvatten från 
jordbruksmarkerna rinner ner mot Stensån och Laholmsbukten, vilket leder till fortsatt 
övergödning.  
 
Även i nollalternativet byggs Hedhusets reningsverk ut (alternativt förs spillvattnet över till 
Ängstorps reningsverk). Mängden renat spillvatten som tillförs Laholmsbukten ökar inte i 
samma utsträckning som detaljplaneförslaget.  

5.4.2 Lokaliseringsalternativ 

Lokaliseringsalternativets mer utspridda bebyggelse över kommunen innebär till skillnad från 
detaljplaneförslaget ingen koncentrerad påverkan på ett relativt känsligt, lerigt och fuktigt 
markområde. Påverkan på hydrologin, marken, dagvattnet och vattnet bedöms därför 
övergripande kunna vara mindre i lokaliseringsalternativets mer spridda bebyggelse.  
 
En större och samlad åtgärd för dagvattenhantering, dagvattendamm är inte möjlig i ett mer 
utspritt lokaliseringsalternativ och kan därför innebära en större negativ konsekvens än 
planförslaget.  
 
Eftersom kapaciteten i Hedhusets reningsverk inte är tillräcklig i dag behöver det byggas ut 
även i lokaliseringsalternativet (alternativt förs spillvattnet över till Ängstorps reningsverk).  
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6. Miljökonsekvenser från vägtrafik & spårtrafik - buller 

 
Figur 6.1 – Allarpsvägen sedd från öster. (Foto: Ramböll) 

 

6.1 Förutsättningar 

6.1.1 Vägtrafik 

Bullerstörningen från vägtrafiken beror till stor del på trafikmängd, hastighet och andelen 
tung trafik. Trafikmängderna idag inom Allarp/Skummeslövsstrand är relativt låga, eftersom 
andelen åretruntbostäder är liten. Trafiken ökar under sommaren.    
 
Trafikverket har planer på att bygga en ny väg, nya Inre Kustvägen, se figur 6.2. Vägen 
bedöms trafikeras med cirka 6 000 fordon år 2010 och 6 500 fordon år 2020 (Vägverket, 
1996-02-26, reviderad 1996-06-05, sommardygnstrafik). Andelen tung trafik beräknas bli 
cirka 10 procent.  
 
Detaljplanen föreslår att den nya Inre Kustvägen föreslås flyttas cirka 65 meter österut i 
förhållande till de förslag som Trafikverket tidigare tagit fram. Detta för att vägen ska 
hamna längre från planerade bostäder.  

 

 
Figur 6.2 – Övergripande skiss över förslag till ny Inre Kustvägen i anslutning till detaljplaneområdet. (Källa: Trafikverket)   

6.1.2 Spårtrafik 

Längs Västkustbanan går idag 48 tåg per dygn och cirka 3-4 tåg per maxtimme 
(rusningstrafik) förbi detaljplaneområdet. Andelen godståg är 20 procent. Godståg är längre, 
kör saktare och bullrar mer. I samband med att tunneln genom Hallandsåsen är färdig 
(beräknad till år 2015) föreslås en stor del av godstrafiken, som idag går över Hässleholm, 
istället att gå förbi detaljplaneområdet. Järnvägstrafiken förväntas öka till omkring 71 tåg 
per dygn, med cirka 35 procents godstrafik. (Banverket, nuvarande Trafikverket 2009-09-
11) 
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6.2 Miljökvalitetsnormer och riktvärden för buller 

Idag finns riktvärden och rekommendationer för buller vid bostäder, verksamheter, skola, 
vårdlokaler, friluftsområden m.m. Samtliga riktvärden som berör detaljplanen beskrivs 
under Bilaga 2. Vid nybyggnad av bostäder och/eller väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur ska 55 dB(A) ekvivalentnivån inte överstigas utomhus vid fasad eller 70 
dB(A) maximalnivån överstigas vid uteplats i anslutning till bostad (se ordlista, rubrik 14).  
 

6.3 Påverkan och konsekvenser 

Höga bullervärden från intilliggande vägar och järnvägar bedöms medföra en måttlig negativ 
påverkan och små till måttliga negativa konsekvenser. Några föreslagna bostäder inom 
detaljplaneområdet bedöms kunna utsättas för buller över rekommenderade riktvärden och 
åtgärder behöver vidtas för att uppnå ett bra ljudklimat. Påverkan är lokal och läkbar. 
Påverkan och konsekvenserna i influensområdet bedöms som obetydliga till små.   
(För förklaring av värdering och bedömning av konsekvenserna, se rubrik 2.7) 

6.3.1 Övergripande påverkan, påverkan på influensområdet 

Utbyggnaden av bostäder och anläggandet av nya Inre Kustvägen bedöms leda till ökad 
trafik längs de större genomfartslederna och tillfartsvägarna i influensområdet. Detta kan 
innebära ökat buller för bostäder närmast de större trafiklederna. Ökningen av trafikbuller 
inom orten Skummeslövsstrand bedöms vara minimal. Trafikökningen bedöms inte påverka 
trafiksäkerheten i Skummeslövsstrand.  
 
Anläggandet av nya Inre Kustvägen medför minskad genomfartstrafik längs Allarpsvägen. 
Detta medför minskat buller för intilliggande bostäder och mindre trafik genom 
naturreservatet Skummeslövsstrand södra, vilket är en positiv konsekvens.  
 
Föreslagen förändrad vägdragning av nya Inre Kustvägen kan påverka markanvändning 
utanför detaljplaneområdet och inom Båstad kommun. Påverkan kan uppkomma på hag- 
och odlingsmarker. Föreslagen ny sträckning för nya Inre Kustvägen hamnar längre från 
befintliga bostäder i Skummeslövsstrand, vilket kan upplevas positivt.  

6.3.2 Trafik inom detaljplaneområdet 

Inom detaljplaneområdet föreslås skyltat hastighet på 30 km/h och ingen tung trafik, 
förutom renhållningsfordon och enstaka leveranstrafik till verksamheter i 
detaljplaneområdets ytterkanter. Ingen kollektivtrafik beräknas gå inom detaljplaneområdet, 
utan föreslås enbart gå längs Inre Kustvägen. Beräkningar har gjorts för framtida 
trafikmängder inom detaljplaneområdet. De större vägarna inom området beräknas få 
mellan 1200-2200 fordon och de mindre vägarna inne i området kring 300 - 800 fordon. Se 
bilaga 2 för karta över fördelning av trafikmängder.  
 
Detaljplaneområdets perifera placering inom kommunen gör att bilberoende i området 
troligen kommer att vara relativt stort, trots närhet till framtida eventuell kollektivtrafik och 
Båstads planerade nya järnvägsstation. Bilberoendet beror av vilken typ av service som 
kommer att finnas inom närområdet och vilken typ av familjebild/hushållssammansättning 
som kommer att vara dominerande i området.  

6.3.3 Buller från väg- och järnvägstrafik inom detaljplaneområdet 

Bullerberäkningar som utförts har baserats på beräknade trafikmängder (sommardygn) år 
2020 och hastigheten 30 km/h på alla gator inom bostadsområdet(Ramböll, 2010-04-30, 
reviderad 2010-05-12). Ingen tung trafik beräknas inom bostadsområdet, dvs. inom 
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området bedöms det inte förekomma någon regelbunden tung trafik och inga stora mängder 
tung trafik som kan ge utslag på bullerberäkningen. Hastigheten längs Allarpsvägen och Nya 
Inre Kustvägen har beräknats till 70 km/h och 2000 fordon/dygn respektive 6500 
fordon/dygn (sommardygnstrafik). Trafikmängder för Västkustbanan är beräknade för år 
2020 (Banverket, nuvarande Trafikverket 2009-09-11).  
 
Beräkningar visar att större delen av bostäderna klarar riktvärdena för de ekvivalenta 
bullernivåerna från järnväg och väg, med undantag för bostäderna närmast de större 
gatorna, Allarpsvägen och nya Inre Kustvägen. Se figur 6.3.  
 
Åtgärder behöver därför vidtas för de bostäder som berörs.  Riktvärdet för maximal ljudnivå 
för vägbuller överskrids främst Längs Allarpsvägen och de större vägarna, se figur 6.4. 
Åtgärder behöver därför vidtas. Riktvärden kan klaras inomhus, förutsatt att vissa fasad- 
och fönsteråtgärder vidtas.  
 

 
Figur 6.3 – Beräknad ekvivalent nivå från väg- och järnvägstrafik på 2 meters höjd över marknivå år 2020. 

(Källa: ”Trafikbullerberäkningar för planerad bebyggelse i Allarp” Ramböll, 2010-04-30, rev 2010-05-12) 

 
Figur 6.4 – Beräknad maximal ljudnivå  för vägtrafik på 2 meters höjd över marknivå, utan tung trafik på gator inne i 

detaljplaneområdet år 2020. (Källa: Ramböll, 2010-04-30, rev 2010-05-12) 

N 
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Även maximal ljudnivå för järnvägsbuller överskrids på uteplatser längs stora delar av 
detaljplaneområdets östra delar och åtgärder behöver vidtas. Inomhusnivån bedöms kunna 
klaras med åtgärder i fasad och fönster. Idag går det relativt få tåg längs spåren och 
frekvensen av överskridandet av maximala nivåer är därför få. Med en färdig tunnel genom 
Hallandsåsen och Västkustbanan kommer järnvägstrafiken att öka och störningen blir större. 
På figur 6.5 visas beräkningar med prognostiserad tågtrafik år 2020.  
 

 
Figur 6.5 – Beräknad maximal ljudnivå för järnvägstrafik, 2 meter över mark år 2020.  (Källa: ”Trafikbullerberäkningar för 

planerad bebyggelse i Allarp” Ramböll, 2010-04-30, rev 2010-05-12) 
 

6.3.4 Övriga bullerkällor i anslutning till detaljplaneområdet 

Flygtrafiken går på cirka 10 000 meters höjd över detaljplaneområdet och flygbuller bedöms 
därför medföra inga till obetydliga konsekvenser för bostäder inom detaljplaneområdet. Inga 
övriga bullerkällor finns i närheten av detaljplaneområdet.  
 
Planerat värmeverk i detaljplaneområdets nordöstra delar kan innebära bullerstörning för 
närboende, både från tung trafik och från fläkt- och verksamhetsbuller. Närmaste avstånd 
från värmeverk till befintlig bebyggelse är 200 meter och till föreslagen ny bostads-
bebyggelse 70 meter. Buller behöver bedömas/beräknas när utformning och storlek på 
värmeverket bestäms.  
 
Föreslagna verksamheter längs ”östligaste gatan” kan medföra störande trafik-, fläkt- och 
verksamhetsbuller eller idrottsbuller. Störning från idrottsverksamhet (planerad inom Båstad 
kommun och föreslagen inom detaljplaneområdets östra del) kan uppkomma i form av 
trafikbuller, men även skrik mellan spelare och publikjubel vid utomhusaktiviteter. Detta 
behöver beaktas vid mer detaljerad utformning av idrottsplatserna.  
 

6.4 Förslag till åtgärder för att minska miljöpåverkan 

Detaljplanen föreskriver att bullernivåer inte får överstiga gällande riktvärden för 
trafikbuller. Detta medför att åtgärder behöver vidtas för att nivåerna inte ska överskridas.  
Bullerberäkningar har utförts med förslag till åtgärder (Ramböll, 2010-04-30, reviderad 
2010-05-12):  

N 
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- 2 meter hög bullerskydd (vall eller plank) väster om Nya Inre Kustvägen 
- Sänkning av hastigheten till 50 km/h längs Allarpsvägen. 

 
Figur 6.6 och 6.7 visar ekvivalenta bullernivåer från väg och järnväg med föreslagna 
åtgärder och med/utan föreslagna verksamhetshallar. Figur 6.8 visar maximala bullernivåer 
från tågtrafiken.  
 

 
Figur 6.6 – Beräknad ekvivalent nivå från väg- och järnvägstrafik på 2 meters höjd över marknivå år 2020 med bullerskärm 2 

meter över vägbana och sänkt hastighet till 50 km/h längs Allarpsvägen. Kartan ska jämföra med figur 6.3.  
(Källa: ”Trafikbullerberäkningar för planerad bebyggelse i Allarp” Ramböll, 2010-04-30, rev 2010-05-12) 

 
 

 
Figur 6.7 – Beräknad ekvivalent nivå från väg- och järnvägstrafik på 2 meters höjd över marknivå år 2020, utan utbyggnad 

verksamhetshallar, med bullerskärm 2 meter över vägbana (nya Inre Kustvägen) och sänkt hastighet till 50 km/h längs 
Allarpsvägen. Kartan ska jämföra med figur 6..3. (Källa: ”Trafikbullerberäkningar för planerad bebyggelse i Allarp” Ramböll, 

2010-04-30, rev 2010-05-12) 
 

N 
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Figur 6.8 – Beräknad maximal ljudnivå för järnvägstrafik, 2 meter över mark år 2020 med bullerskärm 2 meter över nya Inre 
Kustvägens vägbana. Kartan ska jämföra med figur 6.5 (Källa: ”Trafikbullerberäkningar för planerad bebyggelse i Allarp” 

Ramböll, 2010-04-30, rev 2010-05-12) 

 
Den föreslagna åtgärden med 50 km/h längs Allarpsvägen medför att riktvärdena för 
ekvivalentnivå klaras för nästan alla tomter i de norra delarna av detaljplaneområdet. Om 
hastigheten längs vägen inte kan sänkas, behövs någon form av bullerskydd (vall eller 
skärm) längs vägen för att inte överskrida riktvärden.  
 
Åtgärden med bullerskydd längs Nya Inre Kustvägen bedöms ge effekt främst på det 
ekvivalenta bullret från Nya Inre kustvägen, men knappt någon effekt på bullret från 
järnvägen. Därför föreslås att lokala skärmar i tomtgräns på de fastigheter som är 
berörda av maximala bullernivåer över riktvärdet. Alternativt kan skärm/vallar 
anordnas i det obebyggda området mot Västkustbanan. Trafikverket planerar dock inga 
bullerdämpande åtgärder längs Västkustbanan förbi detaljplaneområdet. Dock anges i 
Banverkets (nuvarande trafikverket) MKB från 1990 (Tunnel genom Hallandsåsen) att 
tunnelbyggandet bedöms ge kraftigt massöverskott och att dessa kan deponeras 
utefter spåret som bullervallar.  
 
Bullernivåerna vid bostäderna bedöms bli högre om föreslagna verksamhetshallar inte 
uppförs längs nya Inre Kustvägen. Dessa hallar skärmar av bullret från både järnvägen och 
nya Inre Kustvägen. Om hallarna inte uppförs föreslås att ett bullerskydd anläggs på den 
mark där hallarna är tänkta att uppföras.  
 
Utöver dessa förslagna åtgärder kan fasad- och fönsterförstärkningar eventuellt behöva 
göras på bostäder som riskerar att få bullernivåer över riktvärdena inomhus. Bostäder i 
östra delen av detaljplaneområdet, mot den ”östligaste gatan” och nya Inre Kustvägen 
kan behöva utformas med extra fasaddämpande åtgärder samt genomtänkta 
planlösningar där sovrum placeras mot tyst sida och mindre känsliga rum, som kök och 
badrum, mot den bullerutsatta sidan.  
 
Möjliga bullerskydd och bulleråtgärder som kan behöva vidtas sammanfattas i figur 
6.9. Fördjupade bullerbedömningar/ beräkningar bör göras i samband med 
bygglovsansökan för bostäder som riskerar att utsättas för bullervärden över 

N 
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riktvärdena för ekvivalent och maximal ljudnivå. Mer detaljerade beräkningar behöver 
även göras i anslutning till skolor, förskolor och eventuella vårdlokaler. 

 

 
Figur 6.9 – Sammanfattning av eventuella områden där bullerskydd och bulleråtgärder 

 kan bli aktuellt (Källa: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter) 

 
Föreslagna bulleråtgärder föreslås regleras i bygglovsskedet. Bullerskydd bör utföras innan 
bostäder som berörs av buller bebos.  
 
Andra förslag till åtgärder som kan genomföras i detaljplaneområdet för att förbättra 
ljudklimatet:  

 Marken mellan järnvägen och detaljplaneområdet bör inte hårdgöras, då 
detta sprider bullret ytterligare.  

 Utforma detaljplaneområdet med en stor andel grönska och mjuka ytor.  
 Utforma verksamhetshallarna väster om nya Inre Kustvägen fördelaktigt för 

att avskärma bullret för bakomliggande bostäder. Undvik högreflekterande, 
stora fasad ytor som t.ex. glasfasader mittemot bostäder. 

 Anlägga gator med tystare vägbeläggning. Undvik högbullrande beläggning 
som gatsten. Genom hastighetsbegränsning och fysiska åtgärder sänka 
hastigheterna inom detaljplaneområdet.  

 
Den nya Inre Kustvägens utformning är av stor betydelse för de framtida bullernivåerna 
inom detaljplaneområdet och kan vara en viktig fråga att bevaka i Trafikverkets framtida 
planering för vägen.  
 

6.5 Alternativ  

6.5.1 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att ingen bebyggelse uppförs inom detaljplaneområdet och att ingen 
trafikökning uppstår. Nollalternativet innebär att den nya Inre Kustvägen ändå byggs, dock 
enligt ursprunglig sträckning. Bostäder inom Skummeslövsstrand kan störas av ökad 
genomfartstrafik och buller längs den större leden. Allarpsvägen och naturreservatet 
avlastas på genomfartstrafik.  

N 

Föreslagna 
områden för 
bullerskydd 

Allarp Detaljplane-
området 

Ungefärliga områden för 
eventuella åtgärder i fasad 
och fönster 
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6.5.2 Lokaliseringsalternativ 

Lokaliseringsalternativets utspridda bebyggelse bedöms medföra en mer fördelad 
trafikökning och bullerstörning. Koncentrationen av trafikbuller blir lägre och istället mer 
utspridd.  
 
Eventuella bulleråtgärder i form av vallar eller plank kan i lokaliseringsalternativet bli mer 
ineffektiva i förhållande till planförslagets samlade åtgärder.  
 
Lokaliseringsalternativet innebär att den nya Inre Kustvägen ändå byggs, dock enligt 
ursprunglig sträckning. 
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7. Miljökonsekvenser för natur, rekreation och friluftsliv 

 
Figur 7.1 – Detaljplaneområdet sett från öster. (Foto: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter) 

7.1 Förutsättningar 

7.1.1 Natur 

Området i och omkring detaljplaneområdet har ett rikt natur- och djurliv. Laholms kommun 
har låtit utföra en naturvårdsinventering under vår/sommar/höst 2010 för detaljplane-
området och området direkt väster därom (Allma Natur och Kultur, 2010-11-02). 
Naturvärdena har bedömts i en fyrgradig skala: Låga naturvärden, vissa naturvärden 
(naturvärden av lokal karaktär), höga naturvärden (naturvärden av regional och nationellt 
intresse, förekomst av rödlistade arter) och mycket höga naturvärden (naturvärden av stort 
nationellt intresse med de mest värdefulla lokalerna i landet).  
 
Naturvårdsinventeringen visar att naturen väster om detaljplaneområdet har höga 
naturvärden, medan värdena generellt sett är något lägre inom detaljplaneområdet. Dock 
finns det inom detaljplaneområdet partier med höga naturvärden, se figur 7.2 nedan. 
Områdets naturvärden utgörs av en sammankoppling mellan kärlväxter, fåglar, fladdermöss 
och insekter (se även nästa rubrik 7.1.2).  
 

 
 Figur 7.2 – Samlad naturvärdesbedömning för samtliga undersökta organismgrupper (kärlväxter, fåglar, fladdermöss och 

insekter) för detaljplaneområdet och området direkt väster därom.  
(Källa: Naturvårdsinventering Allma Natur och Kultur 2010-11-02) 

 
Detaljplanens närområde är gynnsamt för växter och djur, då flera olika biotoper möts, 
bland annat hav, sand, bryn, hed, öppna diken, jordbruksmark och skog. Skummeslövs-
strand har en kalkaktig sandig jord, vilket ger en viss typ av flora och fauna. Mager sand ger 
ofta en blomsterrik flora som gynnar insekter (se nästa rubrik 7.1.2).  Inom detaljplane-
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Figur 7.4 – Internationella naturvårdsunionens 
(IUCN) kategorier för rödlistning som följs i Sverige 
(Källa: ArtDatabanken, SLU) 

området finns sandig gräsmark, kvävepåverkad gräsmark, slåttervall, betesvall samt löv- 
och blandskog, se figur 7.3.  
 

 
Figur 7.3 – Naturtyper inom detaljplaneområdet och naturområdet direkt väster därom 

(Källa: Naturvårdsinventering Allma Natur och Kultur 2010-11-02) 

 
I de sandiga markerna trivs bland annat signalarterna (se ordlista rubrik 14) vårbrodd, liten 
blåklocka, ljung, backtimjan, rotfibbla, flockfibbla, åkervädd, gråfibbla, svartkämpar, 
borsttåtel, käringtand och gulmåra. Inom detaljplaneområdet och väster därom sträcker sig 
ett sandigt och örtrikt stråk utmed Allarpsvägen (20 – 30 meter brett). Inom detta område 
finns en rik kärlväxtflora som är viktiga för pollen- och nektarkällor för bin och fjärilar.  
 
För fördjupad beskrivning av områdets naturvärden, se den separata 
naturvårdsinventeringen (Allma Natur och Kultur, 2010-11-02).  

7.1.2 Fåglar, insekter och fladdermöss 

Detaljplaneområdets och närområdets mosaik 
av olika naturtyper bidrar tillsammans till en rik 
mångfald av insekter, fåglar och fladdermöss. I 
anslutning till och inom detaljplaneområdet 
finns rödlistade, hotade och sällsynta arter, 
både fåglar, insekter och fladdermöss (se 
ordlista rubrik 14). För gradering av rödlistade 
och hotade fåglar, se figur 7.4. Utförd 
naturvårdsinventering har observerat elva 
rödlistade arter inom undersökningsområdet (se 
figur 7.3). Samtliga rödlistade arter har 
noterats väster om detaljplaneområdet, medan 
fyra har noterats inom detaljplaneområdet. I 
närområdet finns även rådjur, räv samt 
groddjur och andra smådjur.  
 
Laholmsbukten utgör en välkänd sträck-, rast- 
och övervintringslokal för vadare och sjöfågel. 
Längs kusten, i ett område av 5 x 5 kilometer 
bedöms det finnas över 80 olika arter 
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(artportalen.se). Fågelarterna trivs i anslutning till de tidvis blöta, sandiga och lågintensivt 
använda åkermarker och diken som finns inom detaljplaneområdet och i dess närområde. 
Fågellivet i området har gynnats genom att fågelholkar satts upp på privat initiativ. 
 
Naturvårdsinventeringen visar att detaljplaneområdets öppna delar och talrika brynen hyser 
ett relativt rikt fågelliv. Det är dock de skogsbevuxna delarna väster om detaljplaneområdet 
som har störst värde för fågellivet och de rödlistade arterna. Naturvårdsinventeringen har 
inom detaljplaneområdet bland annat observerat häckande fåglar i form av den rödlistade 
sånglärkan (nära hotad), rödlistade tofsvipan (nära hotad), den rödlistade tornseglare (nära 
hotad) tillsammans med arter som buskskvätta, törnsångare, gulsparv och ärtsångare.  
 
Rödlistade och födosökande arter har även observerats över detaljplaneområdets öppna 
marker (dock ej häckande). Troligen finns ytterligare rödlistade arter inom området som inte 
upptäcktes vid inventeringen. För detaljerad information om artförekomst, se separat 
naturvårdsinventering (Allma Natur och kultur, 2010-11-02). 
 
De största sammanhängande värdefulla områdena för insekter bedöms av 
naturvårdsinventeringen ligga väster om detaljplaneområdet. Inom detaljplaneområdet och 
väster därom sträcker sig ett sandigt och örtrikt stråk utmed Allarpsvägen (20 – 30 meter 
brett). Området bedöms i naturvårdsinventeringen vara den mest värdefulla delen inom 
detaljplaneområdet, då det där observerats fyra rödlistade insekter. Här har bland annat det 
rödlistade småfibblebiet (nära hotad) och bastardvärmare (nära hotad) observerats. Längs 
ridstigarna inom området förekommer en rik fauna av marklevande arter. Fler rödlistade 
arter finns troligen inom detta område.  
 
Ur ett nationellt perspektiv är fladdermusfaunan relativt rik inom detaljplaneområdet och 
väster därom. Inom det inventerade området har 8 av totalt 18 arter i landet observerats. 
Området väster om detaljplaneområdet anses som mest värdefullt för fladdermöss och där 
observerades bland annat den rödlistade fransfladdermusen (sårbar). Inom 
detaljplaneområdet och inom de områden som på figur 7.2 betecknas med höga 
naturvärden, har sex arter av fladdermöss observeras, dock ingen rödlistad.  
 
Sverige har förbundigt sig att se till att inga hotade arter utrotas i landet och att den 
biologiska mångfalden ska bevaras. Djurarter som är hotade är skyddade genom europeiska 
och internationella överenskommelser, bland annat fågeldirektivet (direktiv 79/409/EG), 
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och konventionen EUROBAT (skydd för europeiska 
fladdermuspopulationer). Fladdermöss har ett generellt skydd i ett EU-direktiv (artdirektivets 
bilaga 2 och 4). Skyddet innebär att arten ska skyddas noga och att det råder förbud att 
fånga, döda, skada, plocka eller störa arten. I miljöbalken finns allmänna hänsynsregler för 
människa och miljö (2 kap.) och försiktighetsprincipen (2 kap. 3 §). Enligt 
artskyddsförordningen (2007:845) är det förbjudet att ”skada eller förstöra djurens 
fortplantningsområden eller viloplatser”.  
 

7.1.3 Biotopskyddade diken 

Inom detaljplaneområdet finns flera öppna diken, se figur 5.2 under rubrik 5.1.3. Intill flera 
av dikena finns lövbryn med buskage och blommor som är viktiga för insekter, fladdermöss 
och fåglar. Dikenas bryn bidrar till att bilda lä och skapa ett gynnsamt klimat. Öppna diken 
som ständigt eller en stor del av året håller ytvatten eller fuktig markyta omfattas av 
biotopskydd enligt Miljöbalken. Åtgärder som påverkar biotopskyddade objekt i 
jordbruksmarker kräver dispens från länsstyrelsen.  
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7.1.4 Naturreservat 

Det statliga naturreservatet Skummeslövs Södra ligger cirka 500 meter från 
detaljplaneområdets västra gräns (se figur 7.5). Naturreservatet består av flygsandfält som 
domineras av planterad tallskog med flera välanvända gångstigar. I naturreservatet finns 
flera sällsynta, rödlistade arter och hotade arter. De högsta naturvärdena är knutna till de 
öppna dyn- och hedområdena vid havet. Här finns ett mycket rikt växt- och djurliv, med 
bland annat fältpiplärka, martorn och praktnejlika (hotade arter). De arter som idag finns 
kvar i reservatet är ofta redan påverkade och är fragmenterade i små artförekomster.  
 
I direkt anslutning till naturreservatet ligger Hedhusets reningsverk. Naturreservatet störs 
idag av genomfartstrafik mellan Skummeslöv och Hemmeslöv. Detaljplaneområdet gränsar i 
väster till ett område som i kommunens översiktsplan (Framtidsplan 2003) och fördjupade 
översiktsplan för kustområdet (1999) redovisas som planerat naturreservat. 
Kommunstyrelsen har givit samhällsbyggnadskontoret uppdraget att utreda och planlägga 
denna mark (del av Allarp 2:2, se figur 7.5). Laholms kommun har för avsikt att bebygga 
området med bostäder. 
 

 
Figur 7.5 – Naturreservatet i anslutning till detaljplaneområdet. (Källa: Laholms kommun med inritad komplettering)  

 
 

7.1.5 Rekreation och friluftsliv 

Detaljplaneområdet används till viss del för rekreation och friluftsliv, så som hundrastning 
och fågelskådning. Det är främst de intilliggande naturområdena väster om 
detaljplaneområdet som mest frekvent används för rekreation. Genom detaljplaneområdet 
går flera ridstigar. Se figur 9.2 under rubrik 9.1.  
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Figur 7.6 – Befintlig grönstruktur i närområdet kring detaljplaneområdet  

 (Källa: Karta från Lantmäteriet, förtydligande av Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter)  
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7.2 Påverkan och konsekvenser 

Detaljplanen bedöms medföra en måttlig påverkan och måttliga till stora konsekvenser på 
natur- och rekreationsvärden inom och i anslutning till detaljplaneområdet. Rödlistade och 
hotade växter, fågel- och insektsarter som finns inom och i detaljplaneområdet kan 
påverkas. Exploatering kan i ett övergripande perspektiv, tillsammans med andra planerade 
projekt i närområdet, medföra ännu större påverkan och konsekvenser. Detta kan innebära 
kumulativa konsekvenser. Bedömd påverkan bedöms även ske i Båstad kommun.    
 
Intilliggande naturreservat kan påverkas till viss del av detaljplanen. Konsekvenserna 
bedöms kunna bli små till måttliga. Hedhusets reningsverk bedöms inte behöva utökas 
geografiskt på bekostnad av naturreservatet och inga följdeffekter uppstår. En byggnation i 
detaljplaneområdet innebär ett permanent avtryck och kompensationsåtgärder är därför 
extra viktigt.    
(För förklaring av värdering och bedömning av konsekvenserna, se rubrik 2.7) 

 

7.2.1 Rekreation och friluftsliv 

Möjligheterna för att ströva fritt från vattnet, genom naturreservatet och vidare ut i det 
öppna odlingslandskapet påverkas. Området kan upplevas bli mer ”privat”, en barriär 
uppstår och den tidigare öppna odlingsmarkens kontakt med intilliggande skogsområden 
täpps delvis till. I ett övergripande kommunalt perspektiv innebär detaljplanen att den enda 
större öppna naturpassagen och kontakten mellan stranden och det omgivande öppna 
landskapet täpps till på en kuststräcka av 15 km (se figur 8.3 och rubrik 8.2 som beskriver 
miljökonsekvenser för landskapsbild och kulturlandskap). Detta påverkar så väl 
rekreationsmöjligheterna som spridning av djur och växter. Ytterligare byggnation i 
närområdet, som planeras i både Båstad och Laholms kommun, kan förstärka denna 
påverkan (se figur 7.6 och 7.7) 
 
Byggnation inom detaljplaneområdet medför att ortens tätortnära rekreationsmöjligheter 
delvis förskjuts. Ytterligare exploatering av bostäder i närområdet omkring 
detaljplaneområdet innebär en ökad andel boende i kustområdet, vilken kan medföra ett 
något ökat behov av parkering samt gång- och cykelvägar i kustområdet.  
 
Föreslagen byggnation innebär att ridstigar inom och i anslutning till detaljplaneområdet 
behöver läggas om. Utrymme för ridstigar i närområdet är begränsat.   
 

7.2.2 Natur, fåglar, insekter och fladdermöss 

Detaljplaneförslaget kan medföra att vissa arters häckningsområden minskas, vilket kan 
begränsa spridningen av arter. Ett ökat antal människor i närområdet kan på sikt medföra 
att häckning försvinner helt från detaljplaneområdet och påverkan kan även uppkomma i 
angränsande områden. Detta är särskilt anmärkningsvärt vad gäller hotade eller rödslistade 
arter. Ytterligare byggnation i närområdet, som planeras i både Båstad och Laholms 
kommun, innebär ett ytterligare större tryck på omgivningarna och naturreservatet.  
 
Tidigare fritt strövande djur, fåglar och insekter inom detaljplaneområdet kan komma att 
trängas undan. Närområdets arter, så som fladdermöss, flyttande fåglar, insekter samt 
grod- och kräldjur, bedöms påverkas negativt av den barriäreffekt som byggnationen inom 
detaljplaneområdet medför. Konsekvenserna kan mildras något av föreslaget naturtråk 
igenom detaljplaneområdet, i öst-västlig riktning. Detta förutsätter dock att stråket utformas 
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på ett biologiskt gynnsamt sätt för områdets arter. Ändamålsenlig utformning och skötsel av 
naturstråket kan enligt utförd naturvårdsinventering gynna vissa organismgrupper. Den 
föreslagna våtmarken i den östra delen av detaljplaneområdet kan även bidra till att mildra 
konsekvenserna för fåglar, insekter och fladdermöss. (se rubrik 7.3 med förslag till 
åtgärder).  
 

 
Figur 7.7 – Mellankommunalkarta. Utbyggnad av detaljplan och föreslagen ny bebyggelse enligt gällande översiktsplan för 
Laholm och Båstad kommun (Källa: Karta från Lantmäteriet, förtydligande av Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter) 
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Ingen direkt påverkan bedöms ske på det sandiga stråket längs Allarpsvägen (där bland 
annat småfibblebiet observeras), då ingen exploatering föreslås direkt på området. Dock kan 
intilliggande exploatering (villatomter, eventuella bullerskydd och ombyggnad av 
Allarpsvägen) komma att påverka områdets flora och fauna. Omläggande av ridstigar 
påverkar marklevande insekter.  
 
Fladdermöss påverkas av stora förändringar i markanvändningen så som borttagning av 
bryn, skogsdungar och diken. Fladdermöss störs bland annat av bebyggelsens buller, 
belysning och mänsklig aktivitet. Ny markanvändning i området kan påverka insekternas 
fördelning och därmed även fladdermössens fördelning i landskapet. Påverkan kan ske under 
reproduktion, parning och under flyttning. Om man vid exploatering tar hänsyn till viktiga 
fladdermusmiljöer kan påverkan på fladdermöss minska avsevärt.  
 
Fladdermöss är särskilt känsliga för påverkan under sin reproduktionsperiod, mitten av juni 
till mitten av augusti. Fladdermöss bedöms kunna påverkas särskilt under anläggning och 
byggnation av området (se rubrik 12.8).  
 
De två särskilt värdefulla fladdermusmiljöerna i öster bevaras och föreslås ligga inom 
markanvändningen NATUR. Området föreslås utvecklas till våtmark, vilket kan innebära en 
positiv kompensation för områdets fladdermöss. Dessa områden kan dock påverkas av 
föreslagna vindkraftverk, se karta 7.8 och nästa stycke. En särskilt värdefulla 
fladdermusmiljö i de västra delarna av detaljplaneområdet påverkas direkt av föreslagen 
detaljplan och diket med omgivande grönska kommer att tas bort. Även den särskilt 
värdefulla miljön längs den södra detaljplanegränsen kommer att påverkas, trots att diket 
bevaras och ett smalare naturstråk kring diket bevarats inom markanvändningen NATUR 
(60-80 cm). Miljön kring diket kan även komma att påverkas vid eventuell kulvertering av 
bräddavloppsledning, se rubrik 7.2.4.  
 

 
Figur 7.8 – Ungefärlig utsträckning av särskilt värdefulla fladdermusmiljöer. Streckade områden anger särskilt värdefulla 
områden inom detajplaneområdet. (Källa: Fladdermusinventering vid Allarp, Noctula med tillägg av Ramböll 2010-11-02) 

 
Både fladdermöss och fåglar kan påverkas av de föreslagna vindkraftverken i 
detaljplaneområdets östra delar. Som regel kolliderar inte fåglar så ofta med vindkraftverk, 
men det finns indikationer på att fladdermöss oftare krockar med verken och avlider. 
Fladdermöss har långsam reproduktionstakt och är i detta avseende därför känsligare för 
ökad dödlighet än fåglar. Fladdermöss bedöms påverkas i större utsträckning eftersom de 
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jagar de insekter som ofta samlas kring vindkraftverkens turbin (alstrar värme som 
attraherar insekter). Uppförande av vindraftverk har visat att vissa fågelarter kan upphöra 
att söka föda, rasta eller häcka nära verken. Rovfåglar bedöms vara en art som i högre grad 
drabbas av kollisioner. Uppförandet av vindkraftverk föreslås i anslutning till den föreslagna 
våtmarken, som delvis anläggs som en kompensationsåtgärd för exploateringens påverkan 
på fladdermöss- och fågellivet. Vindkraftverken kan minska effekten av 
kompensationsåtgärden, om fåglar och fladdermöss kommer att undvika området. 
 
Forskning visar att påverkan på fladdermöss och fåglar varierar beroende på art, årstid och 
lokala förhållanden på platsen (Naturvårdsverket 2005). Påverkan från vindkraftverk är även 
beroende av placering, storlek samt utförande, vilket måste undersökas närmare i fortsatt 
fördjupad projektering. Föreslagna verk inom detaljplaneområdet är relativt små. 
 
Detaljplanens medföljande konsekvenser för djur- och naturliv medverkar inte till att uppnå 
mål- och miljöstrategier för kustområdet som anger att unika naturvärden ska tillvaratas (se 
rubrik 3.1.4). Sverige har förbundigt sig att se till att inga hotade arter utrotas i landet och 
att den biologiska mångfalden ska bevaras. Djurarter som är hotade är skyddade genom 
europeiska och internationella överenskommelser, se rubrik 7.1.2. Enligt artskydds-
förordningen (2007:845) är det förbjudet att ”skada eller förstöra djurens 
fortplantningsområdet eller viloplatser”. Det är med utgångspunkt i detta exploatören 
troligen behöver ansöka om artskyddsdispens från länsstyrelsen.  
 

7.2.3 Diken 

Detaljplaneförslagets kvartersindelning och vägar tar inte hänsyn till befintliga diken och 

bedöms att till största delen behöva tas bort eller ledas om. Detta tillsammans med en 
avsänkning av grundvattnet kan negativt påverka biotopen och de arter som är beroende av 
dikena. Kompensationsåtgärder föreslås att vidtas.  
 

7.2.4 Naturreservatet Skummeslövs södra 

Detaljplaneområdet bedöms ligga inom naturreservatets influensområde och kan därmed till 
viss del påverka reservatet. Ökat åretruntboende innebär ett ökat slitage på stranddyner 
samt skogs- och naturvärden. Ökad användning av naturreservatet kan leda till att känsliga 
arter blir trängda. Detta gäller även för detaljplaneområdets växt- och djurliv, då de är 
sammankopplade.  
 
En eventuell utbyggnad av Hedhusets reningsverk bedöms kunna genomföras utan att ta 
ytterligare mark inom naturreservatet i anspråk (se rubrik 5.1.5). Ingen direkt påverkan på 
de känsliga stranddynerna bedöms därför uppkomma. En påverkan på naturreservatet kan 
dock uppkomma under byggtiden. Dessa frågor kommer att bedömas i det fortsatta arbetet 
med utbygganden av reningsverket med tillhörande MKB. Utbyggnaden av nya Inre 
Kustvägen medför mindre genomfartstrafik genom naturreservatet, vilket är en positiv 
konsekvens. 
 
Nytt bräddavlopp till havet föreslås anläggas någonstans längs kommungränsen, dvs i 
detaljplaneområdets södra gräns. Bräddavloppet kan utgöras av befintligt dike, men kan 
behöva förläggas i kulvert väster om detaljplaneområdet. Ledningen kan innebära en viss 
påverkan på naturreservatet, om inga åtgärder vidtas. Ledningen kan även komma att 
påverka värdefulla miljöer för fladdermöss i anslutning till diket i detaljplaneområdets södra 
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gräns. Ledningens exakta sträckning är ännu ej bestämd och påverkan får utredas i 
fördjupad projektering. Se figur 7.9.  
 

 
Figur 7.9 – Naturreservatet, Hedhusets reningsverk och detaljplaneområdet. (Foto: Flygbilder.nu)  

 
 

7.3 Förslag till åtgärder för att minska miljöpåverkan 

Påverkan på naturmiljö och friluftsliv är oåterkalleligt. Naturliga miljöer går inte att 
återskapa, men kompensationsåtgärder kan vidtas för att delvis skapa nya värden.  
 
Påverkan på natur och rekreation är beroende av hur stor del av närområdet kring Allarp 
som i framtiden kommer att exploateras. Att behålla sammanhängande naturområden 
omkring detaljplaneområdet kan ge en förmildrande effekt för påverkan på natur, djurliv 
rekreation och friluftsliv. Påverkan inom detaljplaneområdet kan delvis kompenseras genom 
att närområdets naturvärden förstärks. Åtgärder som kan vidtas i närområdet kan 
exempelvis vara att behålla buskar och bryn samt bevara markerna öppna, antingen genom 
betande djur eller slåtter. Markerna kan även med fördel vara blöta och anläggas med 
våtmarker. Med riktade åtgärder kan områdets värdefulla biotoper gynnas.  
 
Detaljplaneområdets utformning och andelen kvalitativa grönområden är en viktig åtgärd. I 
planprogrammet som föregick detaljplanen föreslås en rad åtgärder, bland annat en hållbar 
stadsutveckling med stor andel grönska. Detaljplanen har utformats och försetts med 
detaljplanebestämmelser för att begränsa påverkan på naturmiljön. Bland annat föreslås ett 
genomgående naturstråk i öst-västlig riktning, öppen dagvattenhantering, ett grönstråk 
längs Allarpsvägen och ett våtmarksområde i öster. Samtliga åtgärder syftar till att minska 
påverkan på värdefull växtlighet, insekter, fåglar och fladdermöss genom att underlätta 
spridning och skapa en grund för utveckling av livsmiljöer. Nedan beskrivs hur dessa 
områden föreslås utformas för att ytterligare minska påverkan på detaljplaneområdets 
naturvärden.  
 
En förutsättning för att föreslaget naturstråk ska kunna minska påverkan på naturmiljön är 
att miljön utformas på ett sätt som är fördelaktigt för djur och natur. I detaljplanen föreslås 
att stråket utformas som ett naturliknande naturstråk, där den naturliga floran och faunan 
kan lyftas fram. Naturstråket bör inte vara tillrättalagt och hårdgjort. Inom området får det 
gärna finnas slåtterängar och bryn med naturliga blommande träd och buskar. Att behålla 
träd och bryn och att även sammanlänka bryn är särskilt viktigt för fladdermöss. Så länge 
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naturstråket inte utformas för ”parklikt” är det fullt möjligt att kombinera naturstråket för 
fladdermöss med rekreation för människor.  
 
En ändamålsenlig utformning av naturstråket kan även medföra en återetablering av fåglar 
som påverkats av exploateringen. Naturstråket och omgivande naturmarker bör underhållas 
och utformas så att häckning och bobyggande underlättas. Ett grönt släpp mellan 
bebyggelsen har lämnats mellan ”Östligaste gatan” och Nya Inre kustvägen för att knyta 
samman det öst-västliga naturstråket och våtmarksområdet i öster. I höjd med detta 
grönsläpp kan det även bli behövligt med åtgärder för att öka spridningsmöjligheterna över 
”Östligaste gatan” och Nya Inre kustvägen. Åtgärderna kan exempelvis bestå av mindre 
ekodukter i form av tunnlar eller broar för smådjur och insekter.  
 
Ytterligare en kompensationsåtgärd för att mildra påverkan på fladdermöss är föreslagen 
våtmark. Detaljplanen föreslår att våtmarken ska utformas så att den ger ett underlag för 
ett gynnsamt fågel-, insekts- och ett fladdermusliv. Våtmarken bör anläggas så tidigt som 
möjligt i den etappvisa exploateringen av området.  
 
Om man vid exploatering tar hänsyn till viktiga fladdermusmiljöer kan påverkan på 
fladdermöss minska avsevärt. I bostadsområdet är det möjligt att nya fladdermusmiljöer 
kan uppstå i lummiga trädgårdar, våtmarken och eventuella bo- och övervintringsplatser i 
exempelvis garage och vedbodar. Holkar för bo- och övervintring föreslås sättas upp i 
anslutning till våtmarken och utanför detaljplaneområdet.  
 
Enligt internationella riktlinjer bör det i samband med projekteringen och anläggande av 
området uppföras ett kontrollprogram för påverkan på fladdermöss. En kontrollprogram kan 
bestämma vilka kompensationsåtgärder som kan behöva göras i efterhand. Troligen behövs 
en ansökan till länsstyrelsen om dispens från artskyddsförordningen (se rubrik 7.1.2).  
 
Borttagandet av de flesta av detaljplaneområdets befintliga öppna diken föreslås delvis 
kunna kompenseras genom utbyggnaden av det sammanhängande vattenstråket och 
våtmarken i detaljplaneområdets östra del. På så sätt kan ett nytt biologiskt system skapas. 
Intentionen bör dock vara att i största möjliga mån ha kvar diken i befintlig sträckning för 
att på så vis mildra konsekvenserna.  
 
Detaljplanen föreslår att det känsliga, sandiga och örtrika stråket utmed Allarpsvägen 
lämnas oexploaterat (här finns många rödlistade och hotade arter). Skötselåtgärder för 
säkerställande av naturstråket under byggtid och livstiden behöver finnas med i det 
kvalitetsprogram som ska tas fram för området. Detta kan minska påverkan på 
naturvärdena. Skötselåtgärder bör även finnas för det dike längs den södra 
detaljplanegränsen, eftersom diket och omgivande vegetation är viktigt för fladdermusen.  
 
Utformningen av naturstråket, våtmarken och åtgärder i naturområden runtomkring 
detaljplaneområdet föreslås utformas i samråd med Laholms kommuns sakkunniga i 
ekologiska frågor. Exploatören arbetar med att ta fram ett kvalitetsprogram för 
detaljplaneområdet. Programmet bör omfatta både bevarande och skötsel av området. 
Programmet bör fungera som en kvalitetssäkring av de aspekter som har diskuterats i 
program- och detaljplaneskedet. På så vis kan berörda aspekter följas upp i både 
projekteringsskedet och anläggningsskedet.  
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Fördjupade utredningar behövs rörande de föreslagna vindkraftverkens påverkan på fåglar 
och fladdermöss. Åtgärder, i form av utförande och placering borde kunna vidtas för att 
minska påverkan.  
 
Området bör enbart fyllas upp med naturliga och kalkhaltiga sandmaterial för att gynna den 
biologiska mångfalden. Lera, mjäla, mo, morän, grovt grus och krossad sten bör inte 
användas.  
 
Föreslaget naturstråk samt våtmark är även viktiga kompensationsåtgärder för att minska 
påverkan på närområdets rekreation och friluftsliv. Stråket kan hjälpa till att knyta samman 
rekreationsmöjligheterna och grönstrukturen i närområdet. En naturstig bör sträcka sig från 
detaljplaneområdets naturstråk och vidare väster ut mot naturreservatet. Den biologiska 
mångfalden kan höjas genom att en tätortsnära natur sammanlänkas med den naturliga, 
befintliga naturen.  
 
I det fortsatta arbetet med detaljplanen är det viktigt att samverka med Båstad kommun. En 
sammanhängande grönstruktur mellan områdena och över kommungränsen skulle förbättra 
möjligheterna för rekreation och friluftsliv. Fler bilar bör inte ledas ner till strandområdet. 
Parkeringar i närområdet bör samordnas mellan kommunerna. Utbyggnaden av Nya Inre 
Kustvägen innebär mindre trafik genom naturreservatet och strandområdena. Intentionen är 
att utforma Allarpsvägen som en entrégata till både naturreservatet, strandområdet och det 
framtida bostadsområdet. Detta innebär att hastigheten för bilar sänks, att en cykelväg 
anläggs på nuvarande Allarpsvägen, att träd planeras längs gatan och att belysning placeras 
längs vägen.  
 
Samarbete behövs även mellan kommunerna och länsstyrelsen som ansvarar för underhållet 
av naturreservatet. För att mildra slitage på naturreservatet är det viktigt att besökare görs 
uppmärksamma på värdena, vikten av naturområdet samt skötsel- och ordningsregler. Ökat 
slitage av ökad andel besökare i reservatet kan mildras genom kanalisering av besökare till 
mindre känsliga delar av reservatet. Skötselplanen för reservatet kan behöva uppdateras. 
Eventuell framtida utloppsledning bör förläggas så att ingen påverkan sker i naturreservatet.  
 

7.4 Alternativ  

7.4.1 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär till skillnad från planförslaget ingen påverkan på naturvärden, 
rekreation och friluftsliv. Nollalternativet innebär att det öppna naturliga släppet mellan 
tätorternas bebyggelse bibehålls och kontakten mellan det öppna odlingslandskapet och 
Laholmsbukten bibehålles.  

7.4.2 Lokaliseringsalternativ 

Lokaliseringsalternativets utspridda bebyggelse bedöms kunna medföra en mer spridd 
påverkan på kommunens naturvärden. Ingen större, samlad påverkan på ett känsligt 
kustnära området som berörs av flera riksintressen bedöms uppkomma. Dock kan flera 
mindre exploateringar innebära svårigheter att få en sammanhållen kommunal grönstruktur. 
Utspridd infrastruktur kan skapa fler barriärer. Slitage och användning av rekreations-
områden blir mer utspritt.  
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8. Miljökonsekvenser för landskapsbild & kulturlandskap  

 
Figur 8.1 – Detaljplaneområdet och omgivande landskap i dag. (Foto: Flygbilder.nu) 

 

8.1 Förutsättningar 

8.1.1 Landskap och landskapsbild 

Detaljplaneområdets nuvarande landskap karaktäriseras av det flacka halländska 
jordbrukslandskapet. Den övergripande landskapsstrukturen domineras av Hallandsåsens 
rygg, cirka 3 km söder om detaljplaneområdet (se figur 8.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 8.2 – Flygfoto över detaljplaneområdet med omgivande natur och vattenområden.  
(Källa: Laholms kommun)  

 
Detaljplaneområdet ingår i ett landskapsrum som avgränsas i norr av bebyggelsen i 
Skummeslövsstrand, i väster av skog och Skummeslövs naturreservat och i öster av 
Västkustbanan och skogsremsan öster därom. Mot söder är avgränsningen mer diffus, då 
området fortsätter i ett öppet och flackt jordbrukslandskap. Landskapsrummet upplevs som 
stort, utbrett, enkelt och entydigt. Vidsträckta vyer och siktlinjer sträcker sig upp mot 
Hallandsåsen i söder. Landskapsbilden i närområdet är värdefull och hänger samman med 
riksintresset enligt MB 4 §, se rubrik 4, Miljökonsekvenser för riksintressen.   

8.1.2 Kulturmiljö och kulturlandskap 

Inom detaljplaneområdet finns inga kända fornlämningar, men i närområdet finns lämningar 
i form av bland annat bosättningar från stenåldern. Ingen arkeologisk undersökning har 
gjorts eller planeras att göra inom detaljplaneområdet.  
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Under historisk tid var kusten längs Laholmsbukten vidsträckt utmark, mellan en till tre 
kilometer bred och utgjordes av flygsandsområden och våtmarker. Här fanns 
sammanhängande skogs- och grönområden mellan strand och inland. Söder om Mellby (och 
omkring detaljplaneområdet) utvidgade sig ett beteslandskap som kallades Östra utmarken. 
Under 1800-talet skedde en stor förändring av landskapet, då skiftena bildades och åkern 
tog över stora delar av den tidigare betesmarken. Under början av 1900-talet började 
området bebyggas allt mer och en omfattande bebyggelsetillväxt tog fart under 1950-1960-
talet. Detta har lett till att landskapet kring detaljplaneområdet idag i liten grad har kvar 
sina historiska karaktärsdrag eftersom området påverkats av en kontinuerlig förändring från 
förindustriell tid och fram till idag genom utbyggnad bostäder och infrastruktur.  
 

8.2 Påverkan och konsekvenser 

Landskapsbilden och kulturlandskapet är av kommunal och regional betydelse. Detaljplanens 
bebyggelse bedöms medföra en måttlig påverkan på landskapsbilden. Detta medför måttliga 
konsekvenser på landskapsbilden och små konsekvenser på kulturlandskapet. Riksintresset 
enligt Miljöbalkens 4 kapitel kan delvis påverkas. Bedömda konsekvenser uppstår även i 
Båstad kommun. Exploateringen kan tillsammans med andra planerade projekt i närområdet 
medföra större konsekvenser. 
 (För förklaring av värdering och bedömning av konsekvenserna, se rubrik 2.7) 

 
Detaljplaneområdet ligger i den enda delen av en kuststräcka på 15 km, från Båstad i söder 
till Västra Mellby i norr, som har en delvis bevarad förhistorisk landskapskaraktär. Här finns 
det enda sammanhängande skogsområdet mellan kust och inland. Se figur 8.3 nedan och 
figur 7.6 under rubrik 7.2.  
 

 
Figur 8.3  – Övergripande bebyggelsestruktur och kontakt mellan havet/stranden och omgivande odling/naturmarker. (Källa: 
Länsstyrelsen Halland, Länsstyrelserna GIS-tjänster: http://gis.lst.se/lanskartor/)  

 
Föreslagen bebyggelse täpper delvis till detta gröna ”släpp”, en öppning mellan kustens 
bebyggelse (se figur 7.7 och 8.3). Det innebär övergripande och strukturella konsekvenser 
för så väl landskapsbilden som de kulturella sambanden i landskapet. Kontinuiteten i det 
tidstypiska landskapet förändras, då en del av ett sammanhängande och öppna 
jordbrukslandskapet bebyggs.  
 
Bebyggelsen föreslås kunna uppföras i högst tre våningar. Värmeverk, tillhörande skorsten 
och vindkraftverk i detaljplanens östra delar kan på grund av sin byggnadshöjd komma att 
påverka landskapsbilden.  

Detaljplaneområdet 

N 

0                        5 Km 

Grönt släpp 

Sammanhängande 
tätortsbebyggelse 
Båstad/Hemmeslöv och 
Skummeslövsstrand 
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Bebyggelsen inom detaljplaneområdet bedöms kunna skönjas i de östra delarna av 
naturreservatet. Bebyggelsen uppskattas inte att vara synlig från stranden/havet på grund 
av sin låga bebyggelsehöjd, men kan komma att påverka och minska de öppna vyerna över 
inlandet.  
 
Bebyggelsen kan komma att vara synlig från Hallandsåsens vidsträcka vy, när man närmar 
sig kommunen söder ifrån. Dock bedöms denna stora vy att domineras av Laholmsbukten 
och det gröna jordbrukslandskapet. Detaljplaneområdets bebyggelse kommer troligen att 
upplevas som underordnat dessa övergripande landskapselement. Se perspektiv/ 
fotomontage nedan, figur 8.4 till 8.9.  
 

 
Figur 8.4  – Detaljplaneområdet och södra delarna av Skummeslövsstrand  idag, sett från luften sydöst om detaljplaneområdet.   
 
 

 
Figur 8.5  – Fotomontage med föreslagen bebyggelse, sett från luften sydöst om detaljplaneområdet.  
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Figur 8.6  – Detaljplaneområdet idag, sett mot söder från väg E6, Hallandsåsen.  
 
 

 
Figur 8.7  – Perspektiv/fotomontage med föreslagen bebyggelse, sett mot söder från väg E6, Hallandsåsen.  
 
 

 
Figur 8.8  – Detaljplaneområdet idag, sett från befintlig bebyggelsen i södra delarna av Skummeslövsstrand. I bakgrunden syns 
Hallandsåsen.   
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Figur 8.9  – Perspektiv/fotomontage med föreslagen ny bebyggelse, sett från befintlig bebyggelsen i södra delarna av 
Skummeslövsstrand. I bakgrunden syns Hallandsåsen.   

 
Den föreslagna bebyggelsen upplevs följa den övergripande bebyggelsestrukturen som 
Skummeslövsstrand och Mellbystrand har. Bebyggelsen ansluter till Allarps befintliga 
bebyggelse och kan uppfattas som en naturlig fortsättning på bebyggelsen som ligger mellan 
barriärerna järnvägen/väg E6 och kusten (se figur 10.2 under rubrik 10.1.1). Bebyggelsen 
ansluter dock inte till den bebyggelsestruktur som finns i Båstad kommun och 
Hemmeslöv/Eskilstorpsstrand. Här ligger bebyggelsen intill Laholmsbukten och öppen mark 
har lämnats obebyggd mot järnvägen och väg E6 (se figur 7.6 och 7.7 under rubrik 7.2 och 
figur 10.2 och 10.3 under rubrik 10.1.1). 
 
Trots att föreslagen bebyggelse följer bebyggelsestrukturen i norr (Skummeslövsstrand) 
saknar den stöd i det omgivande landskapet. Föreslagen bebyggelse följer befintliga 
fastighetsgränser och har i mindre omfattning följt naturliga avgränsningar i landskapet, 
eftersom landskapet saknar tydliga och utmärkande landskapselement att förhålla sig till. 
Detta medför att bebyggelsegränsen kan upplevas som skarp.   
 
Full byggnation enligt detaljplanen och enligt Båstad kommuns framtida bostadsexpansion 
medför att Skummeslövsstrand och Hemmeslöv kan upplevas byggas ihop. En långsmal 
sammanhängande tätortsbebyggelse bildas och landskapsbilden blir förändrad.  
 

8.3 Förslag till åtgärder för att minska miljöpåverkan 

Ett ianspråktagande av detaljplaneområdet för bostäder är oåterkalleligt. Dock kan en 
medveten utformning och gestaltning av detaljplaneområdet medföra att konsekvenserna 
mildras. Det är därför viktigt att följa de principer som presenterats i planprogrammet och i 
detaljplanen. Intentionen är att ett kvalitetsprogram/gestaltningsprogram ska upprättas 
inför exploateringen av området.  
 
Detaljplaneförslaget innebär att mer kvalitativ och rekreativ grönska (i jämförelse med 
jordbruksmark) tillförs närområdet, vilket kan ses som en positiv konsekvens och ett 
mildrande av påverkan på landskapsrummet, kulturlandskapet, naturreservatet och 



   

 

46 av 75 

                         MKB för detaljplan Allarp 2:3 med flera, Skummeslövstrand, Laholms kommun, Utställningshandling 2010-10-20 

 

  

riksintresset. För att mildra landskapspåverkan och påverkan på naturreservatet är det 
viktigt att allmänna naturområden inom detaljplaneområdet, görs så gröna som möjligt. På 
så sätt ansluter bebyggelsen och naturstråket bättre till omgivande skogslandskap. 
Naturstråket inom detaljplaneområdet bör vara högkvalitativ och innefatta stor del träd och 
högre vegetation.  
 
I det fortsatta planeringsarbetet är det viktigt att samverka med Båstad kommun och de 
planer som där finns för en utökad tätort mot norr. En sammanhängande grönstruktur skulle 
kunna möjliggöra för en fortsatt god kontakt mellan inlandet och strandområdena.  
 

8.4 Alternativ  

8.4.1 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att det öppna naturliga släppet mellan tätorternas bebyggelse 
bibehålls och kontakten mellan det öppna odlingslandskapet och Laholmsbukten bibehålles.  
Det kulturella landskapet bibehålls. Jordbruksmarken kan fortsätta att odlas eller betas, och 
på så sätt hålls markerna öppna, vilket vidmakthåller siktlinjer och övergripande vyer.  

8.4.2 Lokaliseringsalternativ 

Lokaliseringsalternativets utspridda bebyggelse kan medföra att konsekvenserna på 
kommunens landskapsbild blir mer diffusa, fördelade och mindre markanta.  
 
En förtätning eller byggnation på ”lucktomter” kan innebära konsekvenser för kulturmiljön, 
då befintliga bebyggelse kan påverkas och kontinuiteten i kulturlandskapet kan ändras.  
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9. Miljöpåverkan från hästar och allergener 

 
Figur 9.1 – Hästar ger upphov till allergener. (Foto: Ramböll). 

 

9.1 Förutsättningar 
 

I norra delen av Båstads kommun ligger flera hästgårdar och en ridskola, Båstad ridcenter. 
Laholms kommun arrenderar även ut mark till ridskolan för betesmarker/hagmarker och 
ridstigar inom och i anslutning till detaljplaneområdet. Se figur 9.2 nedan.   
 

 
Figur 9.2  – Intilliggande hästverksamhet i Båstad kommun. (Källa karta: Båstad kommun med inritade färgobjekt ovanpå) 

 

 
Avstånden mellan närmaste föreslagna bostäder inom detaljplaneområdet och olika 
hästverksamheter är:  

 Gödselhantering: 210 meter. 
 Stall: 190 meter. 
 Beteshage/Rasthage: 0 meter – 400 meter. 
 Tävlingsbana/ridbana/dressyryta: 150 – 350 meter.  
 Ridstig: 0 meter. 

 

Stall 
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Avståndet mellan föreslaget område för idrott/hantverk/offentliga lokaler och 
stall/gödselhantering är 200 meter och beteshagar 40 meter. Avståndet mellan skola och 
stall/gödselhantering är 540 meter och till beteshagar 350 meter.  
 

9.1.1 Riktlinjer, forskning och miljödom angående hästverksamhet 

Laholms kommun har inte några riktlinjer vad gäller hästhållning i bostadsområden. 
Bedömning ska göras från fall till fall. Rekommendation är dock att avståndet mellan 
bostad/uteplats och hästgård/stall bör vara minst 100 meter. Dessutom rekommenderas att 
det ska råda ett skyddsavstånd på 500 meter mellan djurhållning och offentliga lokaler.  
 
Länsstyrelsen i Skåne län rekommenderar att vid större hästanläggningar (30-100 hästar) 
bör avståndet mellan bostäder/skolor och stall vara minst 200 meter och till område där 
hästar vistas minst 100-200 meter. Avstånden utgår ifrån Skånes vidsträcka slättlandskap 
och vilket kan likställas med detaljplaneområdets. (länsstyrelsen Skåne län, 2004:17) 
 
Två studier från Miljömedicinska enheten vid Stockholms läns landsting (2004) och Arbets- 
och miljömedicin vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala (2002) visar att allergener i 
utomhusluften avtar relativt snabbt med avståndet. Redan 50 meter från stallet, över en 
öppen terräng är halterna mycket låga. Forskningen visar också att det främst är transporter 
av allergener genom individers hästkontakt, direkt eller indirekt, som har en avgörande 
betydelse för allergenas nivåer inomhus (länsstyrelsen Blekinge län, 2008). Det kan 
exempelvis ske genom personer som ridigt tar med sig allergenerna i kläderna.  
 
Rättspraxis och tidigare domar i miljödomstolen (M 8448-07 från maj 2009) anger att 
bostäder i lantlig miljö kan accepteras 50 meter från djurgård och 20 meter från beteshagar 
(länsstyrelsen Blekinge län 2008). Länsstyrelsen i Skåne län menar att man i enskilda fall 
kan acceptera 50 respektive 20 meter mellan stall respektive hage och fastighetsgräns. 
Detta är dock starkt beroende av hur vanligt det är med hästar på orten. (länsstyrelsen 
Skåne län, 2009-10-08)   
 

9.2 Påverkan och konsekvenser 

Konsekvenserna och påverkan från hästverksamheten bedöms bli måttliga. Avståndet 
mellan bostäder/skola och hästverksamhetens stall/gödselhantering är längre än 
rekommenderade skyddsavstånd. Beteshagar ligger närmare än rekommenderade 
skyddsavstånd och bedöms ge störst påverkan. Närområdet har en lantlig karaktär, tradition 
av hästhållning och delvis fördelaktig förhärskande vindriktning. Dock är det omgivande 
området öppet, saknar topografi och vegetation som kan begränsa spridningen. Åtgärder 
behöver vidtas för att minska påverkan. Hästverksamheter inom Båstad kommun påverkas 
av föreslagen exploatering inom detaljplaneområdet.   
(För förklaring av värdering och bedömning av konsekvenserna, se rubrik 2.7) 

 
Bostäder i närheten av hästverksamhet kan innebära störningar i form av lukt, flugor, buller 
och allergener (rubrik 14, ordlista). Avståndet mellan hästverksamhetens mest 
allergenframkallande del (gödsel och stall) ligger på behörigt avstånd från 
detaljplaneområdet och rekommenderade skyddsavstånd uppfylls.  
 
Rasthage för 40 +10 hästar i Båstads kommun ligger i direkt anslutning till detaljplane-
området (fastigheterna Hemmeslöv 10:23 och 10:6). Hagens placering bedöms utgöra den 
största påverkan på planerade bostäder. Rekommenderat skyddsavstånd mellan bostäder 
och rasthage varierar beroende på hagmarkens storlek, antal hästar, variation över 
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årstiderna och hur ofta hagen används. Hagarna bedöms ge en mindre spridning av 
allergener än själva stallet, då hästar strövar över en större yta, vilket ger lägre 
direktkontakt och mer sporadisk närhet till bostäder. Länsstyrelsen i Blekinge län (2008) 
rekommenderar att rasthage kan ligga minst 25 meter från samlad bebyggelse.  
 
Framtida köpare av tomter, främst inom de sydöstra delarna av detaljplaneområdet, bör 
göras införstådd med att hästallergener och gödsellukt kan förekomma. Även om en tomt 
säljs till någon som förstår problemet idag, så kan problem uppstå i framtiden.   
 
Orten har en rural karaktär med tradition av hästhållning, vilket bedöms innebära en större 
medvetenhet och acceptans om/för hästarnas störningar. Förhärskande vindriktning, från 
väster, är delvis fördelaktig. Dock finns det mellan hästverksamheten och bostäderna ingen 
skyddande vegetation eller topografi som kan begränsa spridningen av allergener. Allergener 
i utomhusluften sprider sig nära marknivån och spridningen hindras av varierande topografi 
och vegetation.   
 
Byggnation av bostäder inom detaljplaneområdet påverkar befintliga ridstigar (se rubrik 7.2) 
och påverkar även själva hästverksamheten. Båstad ridcenter har en omfattande 
verksamhet och flera investeringarna/satsningarna som gjorts är nya. Utbyggnad av 
bostäder inom detaljplaneområdet kan innebära begränsningar för hästgården, då det bli 
svårare att geografiskt utöka verksamheten.  
 

9.3 Förslag till åtgärder för att minska miljöpåverkan 

 
För att kunna bebygga detaljplaneområdet södra delar behövs: 

- Omläggning av ridstigar som idag ligger inom Allarp 2:3.  
- Att rasthagar i de norra delarna av Hemmeslöv 10:23 och 10:6 flyttas alternativt 

skjuts minst 25, helst 50 meter söderut.  
 
Denna påverkan medför ett behov av flytt och ersättningsområden för hästverksamheten. 
Fortsatt planering av bostadsområdet behöver genomföras tillsammans med berörda parter 
inom både Laholm och Båstad kommun för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för 
hästverksamheten och bostäderna. Överenskommelse mellan kommunen och berörda 
fastighetsägare inom Båstads kommun är behövlig. Det är viktigt att behålla och plantera ny 
grönska i området mellan hästverksamhet och bostäder. Vid behov kan ytterligare 
avskärmning i form av exempelvis vallar anordnas. Detta kan dock påverka landskapsbilden 
negativt.  
 
Nya ridstigar bör placeras lämpligt i förhållande till befintlig och ny bostadsbebyggelse. 
Åtgärder kan vidtas mot lukt och flugor genom åtgärder i gödselhanteringen som exempelvis 
täckta gödselbehållare eller mer frekvent gödselhämtning. Ventilationsluft från stallar kan 
renas med olika metoder. Tillgången till dusch och ombyte vid hästanläggningen anses även 
vara en avgörande faktor för att begränsa spridningen av allergener.  
 

9.4 Alternativ  

9.4.1 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att ingen bebyggelse uppförs inom detaljplaneområdet. 
Hästverksamheten i Båstads kommun kan fortgå utan förändringar. Störning kan dock 
uppkomma mellan befintlig bebyggelse och beteshagar, ridstigar.  
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10. Övergripande miljöpåverkan på orten Skummeslövsstrand 

 
Figur 10.1 – Flygfoto över Skummeslövsstrand.  (Foto: Flygbilder.nu) 

 

10.1 Förutsättningar 

Skummeslövsstrand började växa fram som badort från mitten av 1920-talet, med en större 
expansion under 1950-70-talet. Idag har orten cirka 1 000 bofasta invånare. Mellan åren 
2007-2008 ökade befolkningen i tätorten med 5 procent. Av kommunens totalt 4200 
fritidshus ligger cirka 3 000 i Skummeslövsstrand och Mellbystrand. Andelen åretrunt-
bostäder i Skummeslövsstrand är i dag 25 procent, men andelen har successivt ökat under 
de senaste åren.  
 
Näringslivet i Skummeslövsstrand har till största delen anknytning till turismen genom bland 
annat camping och restauranger. Antalet arbetstillfällen är få och huvuddelen av de 
arbetande pendlar ut från orten. I Skummeslövsstrand finns en livsmedelsbutik. Övrig 
kommersiell service finns i huvudsak i Skottorps samhälle (se figur 2.2, rubrik 2.3). 
Närmaste förskola och F-6 skola finns i Skottorp.  
 
I dag finns en anropsstyrd busslinje mellan Skummeslövsstrand, Hedhusvägen (cirka 500 
meter från detaljplaneområdets norra del) och Laholm. En ny station på Västkustbanan 
planeras i Båstad kommun, cirka två km från detaljplaneområdet.  

10.1.1 Vad säger Laholms och Båstads kommuns översiktsplaner?  

I kommunens översiktsplan från 2004 (Framtidsplan 2003) pekas Skummeslövsstrand ut 
som ett expansionsområde. Detaljplaneområdet utpekas som ett område för framtida 
expansion för bostäder. Totalt föreslår planen 45 hektar mark för utbyggnad av bostäder i 
Skummeslövsstrand (detaljplaneområdet inkluderat). Se figur 10.2.  
 

 
Figur 10.2 – Utdrag ur Översiktsplan, Framtid 2003, Laholms kommun 2004 (källa: Laholms kommun) 
 
Båstad kommuns översiktsplan (2008) anger att kommunen i framtiden planerar att anlägga 
bostäder upp mot den norra kommungränsen, i anslutning till Hemmeslöv/Eskilstorpsstrand. 

Detaljplanelagt område 
 
Förslag till nya bostäder 

Nya Inre kustvägen 

Skummeslövsstrand 

Hemmeslöv/Båstad 

Detaljplaneområdet 

Utredningsområde för 
bostäder 
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Närmast söder om detaljplaneområdet föreslås idrotts- och rekreationsområdet. Se figur 
10.3 nedan. 
 

 
Figur 10.3 – Utdrag ur Översiktsplan 08, Båstad kommun 2008 (källa: Båstad kommun)  

 
Se även figur 7.7 under rubrik 7.2 som visar planerad framtida bebyggelsestruktur och 
grönstruktur.  
 

10.2 Påverkan och konsekvenser 

Detaljplanen bedöms medföra en förändring av orten Skummeslövsstrands karaktär och det 
omkringliggande området i både Laholms som Båstad kommun. Orten ändras från en turist- 
och badort till en ort med större andel åretruntboende. Påverkan på orten bedöms bli stor, 
men konsekvenserna bedöms bli små. Konsekvenserna kan bli både positiva och negativa. 
(För förklaring av värdering och bedömning av konsekvenserna, se rubrik 2.7) 

  
Byggnation intill kommungränsen medför konsekvenser för så väl Båstad kommun som 
Laholms kommun. Ett fullt utbyggt detaljplaneförslag innebär en ökning med cirka 4 procent 
av kommunens nuvarande befolkningsmängd på cirka 23 000 invånare. Detaljplanen 
föreslår cirka 450 nya hushåll, vilket innebär cirka 1 000 nya invånare. Detta innebär en 
ökning på cirka 100 procent av andelen åretruntbostäder i Skummeslövsstrand. Hemmeslöv 
i Båstad kommun planerar att expandera och kan komma att innefatta upp till 3 000 nya 
hushåll.  
 
Detaljplaneområdet ligger i ett miljömässigt fördelaktigt läge inom kommunen, nära 
uppbyggd infrastruktur, i anslutning till befintlig kollektivtrafiklinje och cirka två km från en 
planerad ny järnvägsstation i Båstad kommun. Tillsammans med andra planer för bostäder, 
både inom Laholms och Båstads kommun kan totalt cirka 12 000 människor komma att bo 
inom en radie av cirka fem kilometer från den nya tågstationen. 
 
Skummeslövsstrands karaktär kommer att förändras från en i huvudsak sommarstugeort/ 
turistort till en ort med allt större del åretruntbostäder. Denna förändring har redan 
påbörjats. Planförslaget kan tillsammans med Båstads kommuns framtida bostadsplaner 
medföra att Skummeslövsstrand och Hemmeslöv byggs samman och upplevas som en 
sammanhängande tätort. Förändringen medför både positiva och negativa konsekvenser. 
 
Föreslagen exploatering, tillsammans med övriga framtida planer i närområdet, påverkar 
delvis det som utgör områdets attraktivitet idag: glest bebyggt sommarstugeområde i direkt 
närhet till orörd natur, rekreation och havet. Skummeslövs historiska prägel som badort 
förändras och intressekonflikter mellan turismen, sommarstugeägare och åretruntboende 
kan öka. Närområdets förändrade karaktär och blandningen mellan fritidshus och 

Planerad markanvändning 
                      Bostäder/ 

utredningsområde 
  Camping 
   Idrott 
   Väg, gata          

Nya Inre kustvägen 

Hemmeslöv 

Detaljplaneområdet 
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åretruntbostäder kan upplevas som negativt för dem som vill bevara områdets 
fritidshuskaraktär. Det kan uppleva som negativt när närområdet utvecklas till ett ”vanligt 
villaområde”.  
 
Fler åretruntbostäder bedöms övergripande inte påverka ortens kommersiella inriktning mot 
turismen. En ökad andel åretruntboende kan ge ett större underlag för service och 
kollektivtrafik, vilket både gynnar besöksnäringen och boende. Planförslaget kan medföra 
vissa lokala arbetstillfällen i de verksamheter/hotell/butiker som föreslås. Dock kan 
ytterligare en etablering av service inom detaljplaneområdet konkurrera med andra mindre 
stadsdelscentrum och medföra negativa konsekvenser för dessa. Flera nya bostadsområden 
planeras i det omkringliggande området, men inga direkta verksamhetsområden med 
möjlighet för arbetstillfällen. Detta kan skapa en ogynnsam obalans mellan bostäder och 
arbetsplatser.  
 
En koncentrerad och omfattande utbyggnad av bostäder inom kommunen medför ökat 
behov och kommunala kostnader för bland annat barnomsorg, skola, vård och 
kollektivtrafik. En kraftig expansion av invånare kan skapa brist och underskott på olika 
serviceformer, vilket kan påverka så väl befintliga som nya boende.  
 
Idag bor cirka 80 procent av Laholms kommuninnevånare i villa/småhus, vilket även är 
dominerande i Skummeslövsstrand. I detaljplaneområdet föreslås främst småhus med små 
tomter och villor, friliggande småhus och till viss del flerfamiljshus och äldreboende. 
Detaljplanen ansluter till rådande bebyggelsestruktur, men begränsar delvis ortens 
attraktivitet för olika sociala grupper och samhällsklasser. En homogen bebyggelse kan 
eventuellt attrahera enbart en viss ålderskategori, exempelvis äldre och pensionärer. För att 
bli en levande ort behövs ofta alla ålderskategorier, en variation i upplåtelseformerna och en 
blandning mellan arbetstillfällen, service och bostäder.  
 
Detaljplanen medför att det blir mer attraktivt att bo året runt i Skummeslövsstrand. En 
ökad efterfrågan kan leda till höjda fastighetspriser och att främst resursstarka individer kan 
bo i närområdet. 
 
Detaljplanen kan på flera sätt medverka till att uppnå mål och miljöstrategier som anges i 
kommunens översiktsplan för kustområdet (1999). Se rubrik 3.1.4 Mål och miljöstrategier 
för kustområdet i Laholms kommun.  
 

10.3 Förslag till åtgärder för att minska miljöpåverkan 

Ortens prägel som turistort bör värnas om i den fortsatta planeringen av detaljplaneområdet 
och i framtida kommunala beslut som rör Skummeslövsstrand. Det föreslagna spa/rehab 
/hotellet inom detaljplaneområdet kan medverka till att förstärka Skummeslövsstrands 
prägel som turist- och badort.  
 
Områden för service finns avsatt inom detaljplaneområdet och bestämmelsen är flexibel för 
att tillmötesgå det specifika behov som uppstår. Kommunen behöver i fortsatt fördjupad 
planering kontinuerligt bedöma behovet, planera och skapa förutsättningar för ny och 
utökad service, exempelvis förskola.  
 
Fortsatt planering av detaljplaneområdet bör eftersträva en varierad bebyggelse (både 
flerbostadshus, radhus och villor) för att kunna locka många olika sociala grupper och olika 
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åldersgrupper. På så sätt motverkas att ett monotont område skapas, i kontrast till den 
traditionella bad- och turistorten.  
 

10.4 Alternativ  

10.4.1 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att ingen bebyggelse uppförs inom detaljplaneområdet. Påverkan på 
orten Skummeslövsstrand blir därför obetydlig.  

10.4.2 Lokaliseringsalternativ 

Kommunen har idag cirka 23 300 invånare fördelat på 14 tätorter. Det finns både för- och 
nackdelar med många spridda tätorter inom kommunen. En utbyggnad av bostäder i flera 
olika tätorter innebär en förstärkning av problem så som ökat behov av transporter mellan 
olika knytpunkter, svårigheter att kollektivtrafikförsörja och dyrare kommunal service och 
underhåll. Att sprida ut ny bostadsbebyggelse över kommunen kan även innebära att det 
blir svårare för kommunen att erbjuda service i form av förskola, skola, vård och teknisk 
försörjning.  
 
En spridd bebyggelse, med olika exploatörer, kan medföra en större variation i 
upplåtelseformer och byggnadstyper, vilket kan innebära en större upptagning och 
inflyttning från olika samhällsgrupper, vilket är positivt.  
 
Flera mindre och olika byggnadsprojekt kan innebära att de olika orternas attraktivitet ökar 
genom ökad originalitet. Flera mindre byggnadsprojekt kan öka den arkitektoniska 
variationen.  
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11. Slutsatser och samlad bedömning 

 
Figur 11.1 – Detaljplaneområdet i förgrunden och Hallandsåsen i bakgrunden. (Foto: Ramböll)  

 
Texten som följer är ett underlag till den särskilda sammanställning som kommunen ska 
upprätta till utställningen av detaljplanen och MKB. 
 

11.1 Hur miljöaspekterna integrerats i detaljplanen 

Miljöaspekterna har integrerats i planarbetet genom att framtagandet av detaljplanen och 
MKB har skett parallellt och därmed påverkat varandras innehåll. Framtagandet av 
detaljplanen har medfört att fördjupade miljöutredningar har gjorts, bland annat en 
bullerberäkning, dagvattenutredning, höjdsättning av detaljplaneområdet, geoteknisk 
undersökning och en naturvårdsinventering. I det inledande arbetet med detaljplanens 
program har även att program med inriktning mot en hållbar stadsutveckling tagits fram 
som senare utvecklades till ett planprogram. De olika fördjupade utredningarna har styrt 
utformningen av detaljplanen, bland annat genom bostadsplacering, grundläggning och 
dagvattenhantering.  
 

11.1.1 Inkomna synpunkter under programsamråd och samråd 

Under programsamråd och detaljplanesamråd framkom synpunkter och önskemål om 
innehållet i MKB. Samtliga yttranden från programsamrådet och bemötande av Laholms 
kommun finns att läsa i samrådsredogörelsen (2010-03-03). Samtliga yttranden på 
detaljplanesamrådet och bemötande av Laholms kommun finns att läsa i 
samrådsredogörelsen (2010-10-20). Allmänt samrådsmöte har hållits 2010-07-05.  
 
Under programsamrådet framkom bland annat önskemål om fotomontage/perspektiv skiss 
över detaljplaneområdet och biologiskinventering. Fotomontage redovisas under rubrik 8, 
Miljökonsekvenser för landskapsbild och kulturmiljö. Naturvårdsinventering har utförts under 
vår/sommar/höst 2010 och har inarbetats i MKB till utställningen.  
  

11.2 Planens samlade miljöpåverkan 

Det går inte att exakt förutse vilka konsekvenser en exploatering av bostäder i Allarp kan 
medföra. Det är många värden som behöver beaktas och värdena är i sig komplexa.  
 
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget få regionala och kommunala konsekvenser på 
riksintressen, naturmiljö, friluftsliv och rekreation, naturreservat, kulturmiljö och 
landskapsbild. Detaljplanen kan medföra en stor påverkan på fågelarter och insekter som är 
hotade eller rödlistade. Sverige har förbundigt sig att se till att inga hotade arter utrotas i 
landet och att den biologiska mångfalden ska bevaras. Detaljplanens medföljande 
konsekvenser för djur- och naturliv medverkar inte till att uppnå mål och miljöstrategier för 
kustområdet som anger att unika naturvärden ska tillvara tas (se rubrik 3.1.4 Mål och 
miljöstrategier för kustområdet i Laholms kommun).  
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Denna påverkan är oåterkallelig, svår att åtgärda och berör även Båstads kommun. 
Exploateringen ligger inom ett område med flera förenade riksintressen och värden för natur 
och kultur. Detaljplanen bedöms inte påtagligt och direkt påverka dessa intressen. 
Tillsammans med andra planerade framtida byggnationer i området, både i Laholm och i 
Båstad kommun, bedöms det sammantaget innebära en större påverkan.  

Den lokala påverkan på mark och vatten kan delvis kompenseras med vissa åtgärder, vissa 
konsekvenser blir dock kvarstående. Konsekvenserna för trafik och buller bedöms kunna 
åtgärdas med lokala åtgärder. Åtgärder behöver också vidtas för att begränsa påverkan från 
hästallergener. Konsekvenserna för orten Skummeslövsstrand bedöms bli små, trots en stor 
påverkan.   
 
Planförslaget innebär vissa negativa konsekvenser på en lokal nivå, men kan i ett 
övergripande perspektiv, så väl kommunalt som regionalt, bidra till att uppfylla mål och 
miljöstrategier för kustområdet och kommunen. Planförslaget följer även kommunens 
intentioner i översiktsplanen (Framtidsplan 2003). Planförslaget medför en koncentration av 
bebyggelse och service intill utbyggd kollektivtrafik och infrastruktur, vilket övergripande 
kan bidra till ett mer hållbart samhälle och en lägre användning av ändliga resurser i 
jämförelse med lokaliseringsalternativets mer utspridda bebyggelse.  
 
Nedan följer en sammanställning i tabellform över konsekvenser i MKB. Värderingen av 
konsekvenserna beskrivs under rubrik 2.7.  
 

Miljövärde/miljö- 
konsekvens 

Påverkan   Konsekvenser Kvarvarande konsekvenser efter åtgärder 

Riksintressen - Måttlig - Måttliga Påverkan är oåterkallelig och konsekvenser 
kvarstår, trots vissa mildrande kompensatoriska 
åtgärder för natur och rekreation. Konsekvenserna 
kan bli större vid ytterligare exploatering i 
närområdet. Påverkan kvarstår även inom Båstad 
kommun. Påverkan på riksintressena bedöms inte 
vara påtaglig. 

Mark och vatten - Stor  - Måttliga Borttagande av diken är permanent påverkan. 
Åtgärder behöver vidtas för omhändertagande av 
dagvatten, på så sätt kan kvarvarande 
konsekvenser bli ringa. Våtmark och nya diken 
utgör kompensationsåtgärder. Rening av dagvatten 
kan innebära positiv konsekvens för havet.  

Väg- och spårtrafik 
- buller 

- Måttlig - Små till 
måttliga 

Åtgärder behöver vidtas för att understiga 
riktvärden/miljökvalitetsnormer för buller. Viss 
påverkan kan kvarvara trots åtgärder.  

Natur, rekreation 
och friluftsliv 

- Måttlig - Måttliga till 
stora 

Påverkan är oåterkallelig och konsekvenser 
kvarstår, trots vissa mildrande kompensatoriska 
åtgärder. Konsekvenserna kan bli större vid 
ytterligare exploatering i närområdet. Påverkan 
kvarstår även inom Båstad kommun.  

Landskapsbild och 
Kulturlandskap 

- Liten till 
måttlig 

- Små till 
måttliga 
 

Påverkan på landskapet är oåterkalleligt, men 
konsekvenser kan mildras med vissa åtgärder. 
Konsekvenserna kan bli större vid ytterligare 
exploatering i närområdet. Påverkan kvarstår även 
inom Båstad kommun. 
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Hästar och 
hästallergener 

- Måttlig - Måttliga Åtgärder behöver vidtas för att mildra påverkan och 
konsekvenser. Påverkan kan kvarstå trots åtgärder, 
då avståndet mellan bostäder och hästverksamhet 
kvarstår. Påverkan kvarstår även inom Båstad 
kommun. Hästverksamhet påverkas av exploatering.  

Övergripande 
miljöpåverkan på 
Skummeslövsstrand 

- Stor 
påverkan 
+ Stor 
påverkan 

- Små 
+ Små 

Närområdet får en stor påverkan, men 
konsekvenserna bedöms bli små. Få negativa 
konsekvenser bedöms kvarstå efter genomförda 
åtgärder.  

Tabell 11.2 – Sammanställning av bedömd påverkan och konsekvenser. För beskrivning av gradering av påverkan och 
konsekvens, se rubrik 2.7. – betyder negativ konsekvens och + betyder positiv konsekvens.  

 
Se även Bilaga 1, rubrik 12.9.1 för sammanfattning av konsekvenser som inte bedömts 
innebära betydande miljöpåverkan.  
 

11.3 Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen och miljökvalitetsnormer 

Detaljplanens intention är att skapa ett framtida hållbart och miljövänligt bostadsområde, 
återvinna så mycket som möjligt och använda så lite fossila bränslen som möjlig. Detta 
medverkar till att uppnå miljökvalitetsmål som God bebyggd miljö, Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö och Skyddande ozonskikt. På samma sätt medverkar 
detaljplanens placering på orten, nära en framtida station på Västkustbanan och nära 
befintlig infrastruktur, till att uppnå samma miljökvalitetsmål.  
 
Enligt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och miljöbalken ska jordbruksmark endast tas i 
anspråk om det motiveras av väsentliga samhällsintressen. Ianspråkstagandet ska dock inte 
enbart bedömas utifrån en effektiv markanvändning och produktion av föda, utan ska även 
skattas utifrån den framtida energiproducent som tätortsnära jordbruksmark kan utgöra. 
Med en framtida brist på fossila bränslen kan närproducerad åkermarksbaserad energi bli 
viktig. (se Bilaga 1, rubrik 12.1 Jordbruk) 
 
Detaljplanen bidrar inte till att uppnå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. I dag 
hotas det traditionella jordbruket i Sverige av specialisering, nedläggning eller exploatering. 
Jordbruksmark nära tätorter är viktig för flora, fauna och för närproduktion av livsmedel. Det 
är dock svårt att i en jordbrukskommun som Laholm bemöta en växande befolkning utan att 
ta just jordbruksmark i anspråk. Ett alternativ skulle vara att förtäta staden och befintliga 
tätorter genom att bygga på höjden. Detta anses dock inte möjligt i kommunen och en 
tätare stad medför även andra lokala miljöproblem så som trängsel, buller och 
luftföroreningar.  
 
Närheten mellan hästar och bostadsbebyggelse kan även delvis säga påverka uppfyllandet 
av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, då komplikationer kan uppstå med allergener.  
 
Ett av delmålen i det nationella och regionala miljökvalitetsmålet Ingen övergödning är att 
minska de vattenburna utsläppen av kväve. I Laholms kommuns miljöstrategi ska det 
naturliga tillståndet i buktens vatten återställas. Ytterligare bebyggelse i kustområdet leder 
generellt till högre tryck och försämring av så väl kustvatten, grundvatten och dagvatten. 
Detta bedöms generellt inte bidra till att uppnå miljökvalitetsmål och miljökvalitetsmål för 
vatten. Detaljplanen kan exempelvis komma att negativt påverka miljökvalitetsmål som 
Grundvatten av god kvalitet. Dock kan detaljplanens intentioner om hållbar bebyggelse och 
biologisk rening av dagvattnet tillsammans med planerad utbyggnad, förbättrad 
reningsförmåga i Hedhusets reningsverk (alternativt överföring till Ängstorps reningsverk) 
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bedömas hjälpa till att uppnå miljökvalitetsmål som Ingen övergödning, Bara naturlig 
försurning, Hav i balans samt Levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag. 
Åtgärder behöver vidtas för att inte riskera att miljökvalitetsnormer för vatten överskrids.  
 
Detaljplanens påverkan på landskapsbild, naturmiljö, rekreation och friluftsliv, främst genom 
påverkan på riksintressen och naturreservat, medverkar inte till att uppnå 
miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.  
 

11.4 Fortsatt arbete, genomförande och uppföljning 

Utformning och utförande av bebyggelse och miljöförbättrande åtgärder kan bäst styras 
genom exploateringsavtal mellan Laholms kommun och exploatör. Uppföljning av eventuell 
miljöpåverkan föreslås även ske genom kommunens befintliga tillsyns- och 
miljöledningssystem. Exploatören har ett ansvar att beakta de bestämmelser och riktlinjer 
som finns, samt att bekosta eventuella åtgärder. 

11.4.1 Förslag på uppföljning och övervakning 

Nedan sammanfattas olika åtgärder och uppföljning som bör uppmärksammas i det fortsatta 
arbetet för att begränsa detaljplanens eventuella betydande miljöpåverkan. Punkterna 
nedan omfattar både gällande lagstiftning, kontinuerligt och pågående arbete i kommunen, 
specifika rekommendationer och fördjupade utredningar som föreslås för just 
detaljplaneområdet. 
 
Kommunens troligen största möjlighet att styra exploateringen mot minskade konsekvenser 
och ökad hållbart byggande är att upprätta exploateringsavtal med exploatören.  
 

Miljövärde Förslag till uppföljning och övervakning Ansvar 

Mark och vatten - Exploateringsavtal mellan kommun och exploatör 
bör omfatta hantering av dagvatten. Ansvar för 
utbyggnad av dagvattendamm föreslås regleras i 
exploateringsavtal.   

 
- Vid bygglov ska krav ställas på att exploatören på 

ett miljömässigt gynnsamt sätt löst 
omhändertagande av spill- och dagvatten. 
Kommunen bör vid bygglov följa upp 
utformningen av området; andelen hårdgjorda 
ytor, gröna tak och att intentionerna i 
planprogrammet uppfylls vad gäller dagvatten.  

 
- Att dränera detaljplaneområdet eller 

markavvattning under grundvattenytan kräver 
tillstånd enligt MB.  

 
- Kontroll och provtagning av anläggning för rening 

och omhändertagande av dagvatten genomförs 
om det är möjligt.  

 
- Detaljprojektering bör föregås av geoteknisk 

undersökning för att säkerställa korrekt 
grundläggningsmetod och minska påverkan på 
områdets marksammansättning och hydrologi. 
Kompletterande beräkningar för bärigheten i 
kombination med föreslagen uppfyllnad behövs. 

 
 

- Laholms kommun 
 
 
 
 
- Laholms kommun och 

exploatör  
 
 
 
 
 
 
- Exploatör 
 
 
 
- Laholms kommun 
 
 
 
- Exploatören 
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- Fortsatt arbete med utredning av Hedhusets 
reningsverk eller överföring av spillvatten till 
Ängstorps reningsverk.  

 

- Laholms kommun 
 

Trafik och buller - Uppförande av bulleråtgärder föreslås ingå i avtal 
mellan kommun och exploatör. Exploatören 
ansvarar för att uppföra bulleråtgärder. Vall/plank 
bör uppföras innan boende flyttar in i bostäder.  

 
- Bulleråtgärder i form av plank eller byggtekniska 

åtgärder kontrolleras vid bygglov så att 
riktvärden för trafik- och flygbuller efterföljs. 

 
- Fördjupade bullerberäkningar vid projektering av 

bebyggelse. Extra viktigt vid skola, förskola och 
vårdlokal.  

 
- Enligt miljöbalken ska uppföljning av eventuella 

överskridna bullerriktvärden initieras vid behov av 
kommunen i samverkan med berörda bostäder.  

 

- Laholms kommun och 
exploatör 

 
 
 
- Laholms kommun 
 
 
 
- Laholms kommun och 

exploatör 
 
 
- Laholms kommun 
 

Riksintressen, 
natur, rekreation, 
friluftsliv, 
landskapsbild och 
kulturmiljö 

- Samarbete med Båstads kommun rörande 
sammanhållen grönstruktur och 
bebyggelsestruktur. Översyn av gång- och 
cykelnätet och parkering ner mot stranden.   

 
- Utformning av naturstråk och våtmark bör 

utformas i samråd med sakkunnig i ekologiska 
frågor på Laholms kommun. Utformning av 
naturområden, rekreationsstråk och gång- och 
cykelvägar bör ingå i exploateringsavtal mellan 
exploatör och kommun.  

 
- Kommunen bör vid bygglov följa upp den gröna 

utformningen av detaljplaneområdet för att 
underlätta för rekreation och friluftsliv. Bevaka 
naturreservatets intressen mot omgivningen.  

 
- Kontinuerlig övervakning av påverkan på 

naturreservatet under utbyggnaden och vid fullt 
utbyggt område. Åtgärder för att förtydliga och 
förstärka naturreservatet. Eventuell uppdatering 
av skötselplan för naturreservatet. 

 
- Övervaka utbyggnaden av reningsverket för att 

minimera påverkan på naturreservatet. Bevaka 
nya ledningars sträckning genom naturreservatet 
och omgivande skogsområden.  

 
- Ansökan till länsstyrelsen om dispens för 

förändring av biotopskyddade diken.  
 
- Ansökan till länsstyrelsen om dispens från 

artskyddsförordningen rörande påverkan 
fladdermöss.  

 
- Kvalitetsprogram planeras att tas fram inför 

exploateringen av området. Programmet bör 
omfatta skötsel och åtgärder under anläggnings-
tiden och livstiden.  

- Laholms kommun 
 
 
 
 
- Laholms kommun 
    Exploatör 
 
 
 
 
 
- Laholms kommun 
 
 
 
 
- Länsstyrelsen 
 
 
 
 
 
- Laholms kommun 
 
 
 
 
- Exploatör 
 
 
- Exploatör 
 
 
 
- Exploatör 
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- Ett kontrollprogram för påverkan på fladdermöss 
föreslås tas fram, vilket även bör omfatta förslag 
till försiktighetsåtgärder för att minska påverkan 
under byggtid och livstid.  

 
- Vid projektering och bygglov av vindmöllor utreda 

påverkan på fladdermöss. Påverkan beror av 
placering, storlek och utförande.  

 
- Eventuellt vidta kompensationsåtgärder i 

omgivande naturområden som förstärker bo-, 
häcknings- och spridningsmöjligheter för fåglar, 
fladdermöss, insekter och växter.  

 

- Exploatör  
 
 
 
 
- Exploatör  
  Laholms kommun 
 
 
- Laholms kommun 

Hästar och 
hästallergener 

- Omläggning av ridstigar som idag finns inom 
Allarp 2:3. Borttagande eller flytt av rasthage på 
norra delarna av Hemmeslöv 10:23 och 10:6.  

 

- Laholms kommun 
 

Övergripande 
miljöpåverkan på 
Skummeslövsstrand 

- Kontinuerligt bevaka det framtida behovet av 
kommunal service, för att denna inte ska riskera 
att bli eftersatt. 

 
- Samarbete med Båstads kommun rörande service 

samt orternas övergripande strategiska utveckling 
och framtid.  

 

- Laholms  
 
 
 
- Laholms kommun 
 

Tabell 10.3 – Sammanställning av förslag till uppföljning och övervakning av bedömda konsekvenser.   
 
Se även Bilaga 1, rubrik 12.9.2 för uppföljning av konsekvenser som inte bedömts kunna 
medföra betydande miljöpåverkan.  
 
 
 
 
 
MKB är utförd av Ramböll Sverige med Marita Lorentzon som uppdragsledare, Frida Sjöblom 
och Hanna Hällström som handläggare och Cecilia Söderholm som interngranskare. MKB har 
tagits fram av plankonsulten Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter genom Andreas 
Hermansson, Andreas Hiller och Samuel Lundberg i samarbete med Ramböll Sverige AB. 
Arbetet med MKB har skett i samverkan med Laholms Samhällsbyggnadskontor genom 
samhällsbyggnadschef Charlotta Hansson och planarkitekt Sabina Uzelac.  
 
 
 
Laholm 2010-10-20 
 
Andreas Hermansson, Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter 
Plankonsult 
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12.  Bilaga 1 - Övriga miljökonsekvenser som inte bedöms 
innebära betydande miljöpåverkan 

 
Figur 12.1  – Elledning som sträcker sig genom detaljplaneområdet.  (Foto: Ramböll) 

 

12.1 Jordbruk 

12.1.1 Förutsättningar 

Detaljplaneområdet och dess närområde utgör i dag betes- och jordbruksmarker som ligger 
intill tätortsbebyggelse. Länsstyrelsen (2006:8) klassificerar åkermarken som klass 4-5 (av 
totalt tio klasser: klass 1-3, klass 4-5, klass 6-7 samt klass 8-10, som utgör den bästa 
klassen). Åkermarker i Halland anses särskilt värdefulla från klass 6 och uppåt.  

12.1.2 Påverkan, konsekvenser och förslag till åtgärder 

Enligt Miljöbalken ska jordbruksmark endast tas i anspråk om det motiveras av väsentliga 
samhällsintressen (se rubrik 11.3, Uppfyllelse av miljökvalitetsmål). Den aktuella 
jordbruksmarken bedöms ha en lägre produktionsförmåga än vad som anses viktig att 
bevara i Halland. Förutom den direkta påverkan på jordbruksmarken som tas i anspråk för 
bostäder, kan eventuella konflikter leda till en inskränkning i jordbrukets verksamhet med 
krav på anpassning. Byggnation på jordbruksmark gör att brukandet av jorden i närområdet 
blir mer fragmenterat. Påverkan på jordbruket bedöms sammantaget bli liten och 
konsekvenserna bedöms bli små.  
 
En ökad andel bostäder intill jordbruksmarker kan innebära en risk för störning och konflikt 
mellan de olika intressena. Konsekvenser som kan uppstå för boende är damning, buller och 
ljus från jordbruksfordon, störande lukt vid gödsling/gödselspridning och störning/ 
restriktioner vid spridning av bekämpningsmedel. Störning från jordbruket till nya bostäder 
bedöms bli liten och konsekvenserna bedöms bli obetydliga till små.  
 
En byggnation av bostäder intill jordbruksmark bedöms som möjlig på grund av 
närområdets tradition som jordbruksområde och områdets lantliga karaktär. Åtgärder kan 
vidtas för att minska risken för störning genom att vegetation bibehålls och planteras i 
gränsen mot jordbruksmark.  
 

12.2 Transport av farligt gods längs Västkustbanan 

12.2.1 Förutsättningar 

Längs Västkustbanan transporteras farligt gods (se ordlista, rubrik 14). Järnvägstrafiken 
med farligt gods förbi detaljplaneområdet är idag begränsad, då trafiken går över 
Hässleholm. En utbyggnad av Västkustbanan kan medföra en ökning av antalet transporter 
av farligt gods i framtiden.  
 



   

 

61 av 75 

                         MKB för detaljplan Allarp 2:3 med flera, Skummeslövstrand, Laholms kommun, Utställningshandling 2010-10-20 

 

  

De vanligaste olyckorna med farligt gods på järnväg är urspårning eller sammanstötning på 
grund av hinder på spåren, fordonsfel, fel på banan eller för hög hastighet. Vid urspårning 
hamnar vagnarna nästan alltid inom en vagnslängd från spåret, dvs. inom 25 meter. 
Riskområdet för en olycka med farlig gods är dock större och kan ge konsekvenser 100-tals 
meter från olycksplatsen.  
 
Skyddsavstånd mellan bebyggelse och järnvägs används som en riskreducerande åtgärd. 
Det finns i dag inga nationella rekommenderade skyddsavstånd beträffande urspårning/ 
kollisioner/bränder med farligt gods. Länsstyrelsen i Stockholms län (2000) rekommenderar 
att 25 meter från järnvägen lämnas byggnadsfritt. Sammanhållen bostadsbebyggelse ska 
inte uppföras närmare än 50 meter från järnvägen.  

12.2.2 Påverkan, konsekvenser och förslag till åtgärder 

Detaljplanen föreslår som närmast följande avstånd från järnvägen: 
 Teknisk anläggning/energiproduktion  120 meter 
 Kultur/idrott/kontor/hantverk/bilpool  240 meter 
 Bostäder       280 meter  
 Förskola/skola      310 meter 

 
Avstånden mellan bostäder/skola/förskola och järnvägen anses tillräckliga för att uppnå en 
godtagbar riskbild för människor och avståndet medför att konsekvenser vid en olycka blir 
begränsade. Det långa avståndet från järnvägen anses som tillräcklig åtgärd för att minska 
risker och konsekvenser. Inga andra åtgärder föreslås.  
 
En olycka med farligt gods kan medföra förorening av yt- och dagvatten. Förutom den akuta 
risken för förorening kan ett utsläpp ligga kvar under en längre tid och medföra att 
grundvattnet blir obrukbart som dricksvatten för en längre period. Byggnationen av bostäder 
inom detaljplaneområdet medför i sig ingen ökning av denna risk. Befintliga bostäder i 
Skummeslövsstrand är anslutna till det kommunala vattennätet, vilket även bostäder inom 
detaljplaneområdet föreslås att göra. Ingen av kommunens större enskilda 
grundvattentäkter ligger i detaljplanens närområde och den befintliga tätorten försörjs via 
distributionsområdet som baseras på vattentäkterna i Veinge, Skottorp och Dömestorp. De 
viktigaste åtgärderna för att minska risken för förorening av grundvattentäkt bör ske vid 
grundtäkten.  
 

12.3 Övriga risker och störningar  

12.3.1 Förutsättningar 

12.3.1.1 Hedhusets reningsverk 
Hedhusets reningsverk ligger 950 meter väster om detaljplaneområdet och närmaste bostad 
inom detaljplaneområdet. Idag har reningsverket tillstånd/ kapacitet för 16 000 personer, 
men verket planerar att utökas för att kunna försörja cirka 35 000 personer (se rubrik 
5.1.5). Ett skyddsavstånd på 500 meter anses som tillräckligt för nuvarande kapacitet och  
1 000 meter för den planerade utökningen, enligt Boverkets rekommendationer (1995).  
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12.3.1.2 Föreslaget värmeverk 
I detaljplaneområdets nordöstra del planeras ett mindre värmeverk som helt eller delvis kan 
försörja området med värme.  
 
Planerat område för värmeverket ligger 80 meter från närmaste föreslagna nya bostäder och 
200 meter från närmaste befintliga bostad. Störningar och risker från energianläggningar 
beror av verkets storlek (effekt) och vilket bränsle som används. Närheten till omgivande 
bostäder gör att verkets effekt/storlek behöver begränsas och att avfall inte kan eldas i 
verket (se rubrik 2.6 Alternativ).  
 
Boverket (1995) rekommenderar 50 meter skyddsavstånd till bostäder för verk med 
maximal tillförd effekt på 10 MW om det är olje- eller gaseldat. Eldas samma verk med fast 
bränsle är skyddsavståndet 200 meter. Med fastbränsle menas tex. ved, pellets, flis eller 
spån. Värmeverket kan eventuellt komma att eldas med trämaterial som finns att tillgå i 
kommunen. Hanteringen av det fasta bränslet kan dock byggas in och då kan 
skyddsavståndet minskas avsevärt.  
 
Boverket bedömer att 1 MW tillförd effekt kan räcka till cirka 100 lägenheter i ett 
flerbostadshus. Värmeverkets effekt är ännu inte bestämd och det beror av antalet hushåll 
som ska anslutas till verket. Den tillförda effekten bedöms bli mellan 5- 10 MW.  
 

12.3.1.3 Föreslagna vindkraftverk 
Inom detaljplaneområdets östra delar finns intentioner att uppföra mindre vindkraftverk, 
vindmölla av typen gårdsverk. Verkens totalhöjd begränsas till 30 meter (tornhöjd + halv 
rotorbladsdiametern). Verk av den storleken kan producera energi kring 5-10 kW. 
Verket/verken kan placeras inom E-området eller naturområde i detaljplanens östra del. 
Från allmän väg och järnväg får vindkraftverk placeras på ett avstånd av minst verkets 
totalhöjd (tornhöjd + rotorbladshöjd), dock närmast 50 meter. Verket kan närmst komma 
att hamna cirka 190 meter från befintliga bostäder och cirka 150 meter från föreslagna nya 
bostäder. 
 

12.3.1.4 Övriga störningar och risker 
Cirka 500 meter öster om detaljplaneområdet går en gasledning. Denna bedöms inte 
innebära en risk för planerad bebyggelse inom detaljplaneområdet. 
 

12.3.2 Påverkan, konsekvenser och förslag till åtgärder 

12.3.2.1 Hedhusets reningsverk 
Kring reningsverk kan störningar uppkomma i form av spridning av bakterier, lukt, buller 
från verksamheten och störande trafik. Detta upplevs inte vara ett problem för befintliga 
boende i närområdet i dag. Avståndet mellan föreslagna bostäder och verket bedöms som 
tillräckligt för att störning eller risk inte ska uppkomma för boende. Påverkan bedöms bli 
ingen till liten och konsekvenserna bedöms bli inga till obetydliga.  

12.3.2.2 Föreslaget värmeverk 
Störningar kan uppkomma från föreslaget värmeverk genom bland annat bullrande 
transporter och maskiner, utsläpp till luft och damm från bränslen. Det är svårt att bedöma 
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de detaljerade konsekvenserna för ett värmeverk när vi i detta skede i planeringen inte vet 
verkets effekt eller vad som kommer att eldas i verket.  
 
Föreslagna nya bostäder ligger innanför rekommenderat skyddsavstånd om fastbränslen ska 
eldas. Detta kan dock accepteras om värmeverket föreslås bli av mindre effekt och åtgärder 
kan vidtas för att främst minska störningen från hanteringen och lagringen av bränsle. Detta 
görs genom att den fasta bränslen hanteras i slutna system och/eller avskärmas från 
bostäderna i form av skydd/staket/vall.  
 
Störningar från mindre moderna verk kan ofta begränsas av enkla åtgärder, så som 
exempelvis filtrering och rening av utsläpp till luften, inbyggnad av transportband och 
krossar eller ljuddämpning av fläktar och maskiner.  
 
Påverkan bedöms bli liten och konsekvenserna bedöms bli små. Fördjupade studier över 
störning från värmeverket behövs vid fördjupad planering av värmeverket.  
 

12.3.2.3 Vindkraftverk 
Intilliggande bostäder bedöms få ingen eller liten påverkan av buller och skugga eftersom 
vindkraftverken begränsas i höjd och tillåts placeras på ett behörigt avstånd från bostäder. 
Vid mer detaljerad projektering och val av vindkraftverk får eventuell påverkan utredas 
ytterligare.  
 
Vindkraftverk kan komma att påverka fåglar och fladdermöss i området. Denna påverkan 
bedöms kunna bli stor, se rubrik 7.2.  
 

12.4 Vibrationer 

12.4.1 Förutsättningar 

Trafik längs järnväg och vägar ger upphov till vibrationer (se ordlista, rubrik 14). Vibrationer 
på vägbanor uppstår främst vid tung trafik och ojämna vägbanor. Vibrationer kan störa 
människor genom obehagskänslor och även fysiologiska effekter som ökad hjärtverksamhet 
och snabbare puls. Vibrationer kan även skada byggnader. Det är dock sällsynt att 
vibrationer från järnväg orsakar sprickor eller sättningar på normalt grundlagda byggnader. 
(Banverket, Naturvårdsverket, 1996-02-01) 
 
Uppkomsten av vibrationer beror främst av ett områdes markförhållanden, där leriga marker 
leder till störst vibrationer. Marken kring detaljplaneområdet består av sand med lokala 
inslag av gyttja, vilket kan vara något bättre än leriga marker.  
 
De riktlinjer som används för vibrationer är Svensk standard (SS 460 48 61), mätning och 
riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. Även Trafikverket (före detta Banverket) 
och Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för vibrationer. Båda anger att 0,4 mm/s inte 
bör överskridas i åretruntbostäder och vårdlokaler. Denna nivå bör klaras vid uppförande av 
ny bebyggelse inom detaljplaneområdet.  
 
Trafikverket (gamla Banverket) anger i sin skrift Järnvägen i samhällsplaneringen (2009) att 
om det är så kallat fritt fält mellan järnvägen och bebyggelse (och inga skyddsåtgärder 
vidtagits) krävs ett avstånd på 150-300 meter för att vara säker på att störningar blir ringa.  
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12.4.2 Påverkan, konsekvenser och förslag till åtgärder 

Avstånden mellan bostadsbebyggelse och nya Inre Kustvägen och Västkustbanan bedöms 
som relativt goda med tanke på uppkomsten av störande vibrationer (cirka 15-55 respektive 
280 meters avstånd). Vibrationernas styrka är dock starkt påverkade av nya Inre 
Kustvägens och Västkustbanans utformning samt hur bostäderna kommer att grundläggas. 
Nya Inre kustvägen är ännu inte projekterad.  
 
Påverkan och konsekvenser blir troligen liten respektive obetydlig, men kan inte bedömas i 
detta skede. Vibrationsberäkningar bör därför utföras när ytterligare detaljer finns rörande 
nya Inre Kustvägen samt bostädernas grundläggning. 
 
Ökade hastigheter och tyngre tåg kan innebära ökade störningar av vibrationer. En större 
störning kan därför uppkomma vid förändringar på Västkustbanan. Se rubrik Spårtrafik 
6.1.2.  
 

12.5 Luftföroreningar 

12.5.1 Förutsättningar 

Idag är motortrafiken det största problemet till luftföroreningar, men även utsläpp från 
exempelvis värmeverk påverkar vår luftmiljö.  
 
Idag finns det miljökvalitetsnormer (se rubrik 3.2) för vår luftmiljö, bland annat för 
kvävedioxid, svaveldioxid, bly, kväveoxider, PM 10 (se ordlista rubrik 14), kolmonoxid, 
bensen och ozon. Halterna av svaveldioxid, bly, bensen, kolmonoxid och ozon är numera så 
pass låga i Sverige att normerna klaras på de flesta platser. Vid starkt trafikerade gator i 
stadskärnor och utmed större motorvägar ligger halterna i närheten av eller över 
normvärdena för PM10 och kvävedioxid. 

12.5.2 Påverkan, konsekvenser och förslag till åtgärder 

Detaljplaneområdets förhållandevis låga trafikmängd och småskaliga/öppna 
bebyggelsestruktur innebär att koncentrationerna av luftföroreningar och konsekvenserna 
från motortrafiken bedöms bli liten. Påverkan bedöms bli ingen till liten och konsekvenserna 
obetydliga till små. Vid utformning av värmeverket kan spridningsberäkningar behövas för 
att bedöma påverkan på luftmiljön.  
 
 

12.6 Elektriska och magnetiska fält 

12.6.1 Förutsättningar 

Järnvägen ger upphov till lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. Bostäder föreslås 
placeras minst 280 meter från järnvägsspåret.  
 
Genom detaljplaneområdet går en högspänningsledning på 20 kV och en 
lågspänningsledning på 0,4 kV.  
 
I Sverige finns för närvarande inga gränsvärden för denna typ av strålning, men 
Myndigheternas försiktighetsprincip ska eftersträvas (se ordlista, rubrik 14). Socialstyrelsen 
bedömer att det inte finns risker för människor med magnetfält under 0,4 µT, mikrotesla. 
Detta gäller där människor stadigvarande uppehåller sig, dvs. bostäder och kontor. Lokaler 
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för handel eller andra typer av verksamheter bedöms inte vara lika känsliga för närheten till 
ledningar och det finns inga riktvärden eller rekommendationer för denna typ av 
verksamhet.  

12.6.2 Påverkan, konsekvenser och förslag till åtgärder 

Avståndet mellan järnvägsspåren och bebyggelse bedöms vara tillräckligt för att underskrida 
riktvärdet 0,4 µT. Trafikverket (tidigare Banverket, 2009) uppger att bebyggelse som 
placeras längre bort än 30 meter från järnvägen innebär en försumbar risk för störning på 
grund av elektromagnetiska fält.  
 
Inte heller detaljplaneområdets lågspänningsledning bedöms kunna ge magnetfält över 
riktvärdet. Detaljplanen föreskriver att bebyggelse inte kan uppföras innan 
högspänningsledningen flyttas. Ledningens strålning är svag, men bör ändå förläggas i mark 
för att minska strålningen. Ledningsägaren, Södra Hallands Kraft, bedömer att 
skyddsavståndet från en luftledning ur risksynpunkt (pga. av nedfallande ledning) inte bör 
understiga 6 meter. 
 
Ingen påverkan bedöms uppstå. Konsekvenserna vad gäller elektroniska och magnetiska fält 
bedöms som inga till obetydliga.  
 
 

12.7 Markradon och förorenad mark 

Halten av markradon är naturligt låg i detaljplaneområdet. Marken inom detaljplaneområdet 
misstänks inte vara förorenad av tidigare verksamheter.  
 
Ingen påverkan eller konsekvenser bedöms uppstå.  
 
 

12.8 Påverkan under byggtiden 

Byggnation genererar buller, vibrationer, damm och trafik. Boende i anslutning till 
byggnationen kan komma att påverkas under byggtiden. Detta gäller främst boende i de 
södra delarna av Skummeslövsstrand, närmast detaljplaneområdet.  
 
Området planeras att fyllas upp, vilket innebär stora mängder tunga transporter med 
fyllnadsmassor kommer att köra till området. Detta kommer att medföra en störning för 
boende närmast de större trafiklederna.  
 
Tillgången till detaljplaneområdet är god, men viss trafikpåverkan kan komma att uppstå vid 
anläggningsarbeten i vägområden. Trafiken kan komma att tillfälligt behöva läggas om vid 
byggnation av anslutande vägar.  
 
Utbyggnaden av ny Inre Kustvägen kan innebära störningar i form av buller och vibrationer 
vid sprängning, störande arbetstrafik och omläggning av vägar.  
 
Innan utbygganden av den nya Inre Kustvägen föreslås den östra vägen (som sträcker sig 
parallellt med nya Inre Kustvägen) utgöra huvudgata för busstrafik. En tillfällig vändplan för 
bussar kan behöva anläggas i de södra delarna av detaljplaneområdet.  
 
För att minimera störning runt byggarbetsplatserna bör dispositionsplaner upprättas för 
byggarbetsplatsen.  
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Grundvattennivån bedöms behöva sänkas inom detaljplaneområdet. För att skydda yt- och 
grundvatten bör maskiner och oljecisterner placeras på hårdgjorda ytor med invallning. 
Detta är extra viktigt eftersom detaljplaneområdet har ett högt grundvattenstånd. 
Petroleumprodukter som bensin, diesel eller lösningsmedel behöver hanteras varsamt. För 
att minska konsekvenserna på befintlig grönska bör även grundvattensänkningen ske 
successivt.  
 
Andelen bostäder som ska uppföras är relativt omfattande och byggnationen kan därför 
pågå under en längre tid. Detaljplaneområdet föreslås bebyggas etappvis och den 
huvudsakliga störningen bedöms därför att ”förflyttas” inom området. Området beräknas 
börja byggas från norr, dvs. närmast Allarpsvägen. Ambitionen är att varje delområde ska 
byggas färdigt innan nästa etapp börjar byggas, detta för att minska störningen för 
omkringboende.  
 
Områdets fågel- och fladdermusliv riskeras att påverkas under byggtiden. Ett 
kontrollprogram för påverkan på fladdermöss föreslås tas fram, vilket även bör omfatta 
förslag till försiktighetsåtgärder för att minska påverkan under byggtiden (se rubrik 7.3). 
Generella rekommendationer visar att byggnation bör utföras utanför sommarhalvåret då 
fladdermöss är som mest aktiva (särskilt under reproduktionsperioden, mitten av juni till 
mitten av augusti).   
 
Påverkan under byggtiden bedöms sammantaget bli liten till måttlig. Konsekvenserna 
bedöms bli små till måttliga.  
 

12.9 Sammanställning miljöpåverkan från miljökonsekvenser som inte bedöms 
innebära betydande miljöpåverkan 

12.9.1 Sammanställning av bedömd påverkan 

Miljövärde/miljö-
konsekvens 

Påverkan   Konsekvens Kvarvarande konsekvenser efter åtgärder 

Jordbruk - Liten - Små Inga åtgärder föreslås och enbart mycket ringa 
konsekvenser bedöms kvarstå.   

Transport av farligt 
gods 

- Liten - Små till 
måttlig 

Konsekvenser kan uppkomma vid olycka, men inga 
åtgärder föreslås.  

Övriga störningar och 
risker 

- Troligen 
ingen till 
liten 

- Troligen 
obetydliga till 
små 

Fördjupade studier/bedömning av värmeverk och 
vindmöllor behövs vid fördjupad projektering. Vissa 
åtgärder kan vidtas på kraftvärmeverk. 
Kvarvarande konsekvenserna bedöms blir ringa, 
förutsatt att värmeverket och vindkraftverk är av 
begränsad storlek.  

Vibrationer - Troligen 
liten 

- Troligen 
obetydlig 

Framtida vibrationsberäkningar kan bedöma 
behovet av åtgärder och kvarvarande 
konsekvenser.  

Luftföroreningar - Troligen 
ingen till 
liten  

- Troligen 
obetydliga 

Vissa åtgärder kan vidtas och kvarvarande 
konsekvenser bedöms bli ringa, förutsatt att 
värmeverket är av begränsad storlek. Fördjupade 
studier/bedömning av värmeverk behövs vid 
fördjupad projektering. 

Elektriska och 
magnetiska fält 

Ingen - Inga till 
obetydliga 

Inga åtgärder föreslås och enbart mycket ringa 
konsekvenser bedöms kvarstå.   
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Påverkan under 
byggtiden 

- Liten till 
måttlig 

- Små till 
måttliga 

Vissa åtgärder behöver genomföras för att begränsa 
påverkan. Konsekvenser för fåglar och fladdermöss 
kan vara stora och bestående. Konsekvenser som 
kvarstår för övriga aspekter bedöms dock vara 
övergående.  

Tabell 12.2 – Sammanställning av bedömd påverkan och konsekvenser för konsekvenser som inte bedöms innebära betydande 
miljöpåverkan. För beskrivning av gradering av påverkan och konsekvens, se rubrik 2.7. – betyder negativ konsekvens och + 
betyder positiv konsekvens.  
 

12.9.2 Förslag på uppföljning och övervakning 

Miljövärde Förslag till uppföljning och övervakning Ansvar 

Transport av 
farligt gods 

- Ingen uppföljning eller övervakning föreslås.  
 

 

Övriga störningar 
och risker 

- Fördjupad utredning av störning från eventuellt 
värmeverk och vindkraftverk. Bedömning vid 
projektering.  

 

- Exploatör 

Vibrationer - Vibrationsberäkningar utförs när grundläggning av 
bostadshusen och projektering av nya Inre 
kustvägen är klar.   

- Laholms kommun och 
exploatör 

 

Luftföroreningar - Se punkt ovan under Övriga störningar och risker.  
 

 
 

Elektriska och 
magnetiska fält 

- Ingen uppföljning eller övervakning föreslås.  
 

 

Påverkan under 
byggtiden 

- Dispositionsplaner för byggarbetsplatsen och andra 
tillfälliga planer och skydd under arbetstiden. 
Övervakning av påverkan på grundvatten.  

 
- Ett kvalitetsprogram och kontrollprogram för 

påverkan på fladdermöss föreslås tas fram (se 
tabell 10.3) 

- Exploatör 
 
 
 
- Exploatör och Laholms 
kommun 

Tabell 12.3 – Sammanställning av förslag till fortsatt arbete, genomförande och uppföljning.  
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13. Bilaga 2 – Buller 

 

13.1 Beräknade trafikmängder inom detaljplaneområdet 

 

 
Figur 13.1 – Beräknade trafikmängder inom detaljplaneområdet till åt 2020. 

Trafikprognos Ramböll 2009-07-01, reviderad 2010-05-10 
 

13.2 Riktvärden buller 

 

13.2.1 Riktvärden bostäder 

Riksdagen har i samband med infrastrukturpropositionen 1996/97:53 beslutat om riktvärden 
för buller från väg- och järnvägstrafik. Dessa riktvärden får normalt inte överskridas vid 
nybyggnation av bostäder och/eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Gällande 
riktvärden är: 
 

 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 
 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 
 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 
För förklaring av dB(A), ekvivalent- och maxinivå, se ordlista, rubrik 14.  
 
För vårdlokaler där övernattning sker gäller samma riktlinjer som för bostäder.  
 
Boverket har utarbetat allmänna råd för buller i planeringen (2008:1) som anger att 
huvudregeln är att riksdagens riktvärden ska uppfyllas vid planering av nya bostäder. 
Riktvärdena ovan ska ses som långsiktiga mål och inte rättsligt bindande normer. 
Naturvårdsverket anger att vid tillämpningen av dessa riktvärden för åtgärder i 
trafikinfrastrukturen, bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 
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I de fall där utomhusnivåerna inte kan reduceras till nivåer enligt ovan, bör inriktningen vara 
att inomhusvärdena inte ska överskridas. 
 

13.2.2 Riktvärden verksamheter 

För buller från verksamheter/industrier och liknande gäller riktvärden enligt Externt 
industribuller - allmänna råd från Naturvårdsverket (1983). Reglerna anger att 
verksamheten på den enskilda tomten inte får medföra störningar för omgivningen. 
Gällande riktvärden för buller från nya verksamheter (som exempelvis värmeverk), 
vad gäller bostäder är:  
 

- 50 dB(A) utomhus dagtid, mellan 07.00-18.00 
- 45 dB(A) utomhus kvällstid, mellan 18.00-22.00 
- 40 dB(A) utomhus nattetid, 22.00-07.00 

 

13.2.3 Övriga riktvärden 

För andra områden än bostadsbebyggelse har Naturvårdsverket år 1991 förslagit följande 
riktvärden: 
 

 Arbetslokaler: 40 dB(A) ekvivalentnivå inomhus, 65 dB(A) ekvivalentnivå utomhus 
 Frilufsområden: 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå/dygn 
 Vårdlokaler: 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå/dygn och 45 dB(A) maximalnivå 
 Undervisningslokaler: 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå/dygn 

 
Riktvärden för en godtagbar ljudmiljö i och omkring skolor finns från flera myndigheter. 
Boverket har föreskrifter för trafikbuller i undervisningslokaler enligt Svensk standard 
(Ljudklass C, SS 25268): 
 

 55 dB(A) ekvivalentnivå inomhus  
 45 dB(A) maximalnivå inomhus  
 40 dB(A) ekvivalentnivå utomhus natt mellan 22 – 07 

 
För idrottsanläggningar finns inga riktvärden eller normer. En vägledning fås emellertid från 
Socialstyrelsen författningssamling (SOSFS 2005:6) ”Buller inomhus och höga ljudnivåer”. 
Följande riktvärden gäller för bostäder (sovrum och rum för daglig samvaro) och lokaler för 
undervisning och vård:  
 

 55 dB(A) ekvivalentnivå eller 70 dBA maximalnivå utanför minst ett fönster i varje lärosal 
(utomhus)  

 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus i undervisningsrum i skolor  
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14. Ordlista 

Allergen, allergener Allergiframkallande ämnen som exempelvis pollen eller hästar.  

Behovsbedömning En behovsbedömning är ett arbetssätt för att pröva om en plan behöver 
MKB eller inte och vad en MKB i så fall bör omfatta.  

Betydande miljöpåverkan 
 

Förändringar i samhället kan medföra många olika konsekvenser. Bara 
vissa av dessa konsekvenser kan bedömas vara så komplexa och 
övergripande att de medför en betydande miljöpåverkan på miljön eller 
människor. En betydande miljöpåverkan är därför en konsekvens som inte 
uppenbart eller med lätthet kan överblickas eller åtgärdas.  

Dagvatten, dräneringsvatten Dagvatten och dräneringsvatten är det ytavrinnande regn-, spol- och 
smältvatten som rinner ner på hårdgjorda ytor och genomsläpplig mark via 
diken eller ledningar till recipienten (sjöar eller vattendrag) eller 
reningsverk. Dagvattnet kan vara förorenat av smuts, skräp och 
föroreningar, då regnet rinner från exempelvis byggnader, vägar eller 
industrier.   

Direkta och indirekta 
konsekvenser 

Direkta konsekvenser är omedelbart synliga, ofta mätbara och ligger ofta 
inom berört detaljplaneområde. Indirekta konsekvenser kan uppstå som 
en följdeffekt, efter en tid och är mer diffusa. Dessa indirekta 
konsekvenser uppkommer ofta i planens omgivande influensområde.  

dB(A), decibel, ekvivalent och 
maximal nivå 

Buller anges i decibel, dB(A). I Sverige används två störningsmått, 
ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå menas en 
form av medelljudnivå under en given tidsperiod, t.ex. ett dygn. Den 
maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under 
exempelvis en passage av ett tåg.  

Farligt gods Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen eller produkter som har 
farliga egenskaper som kan skada människor och miljö vid en olycka. Olja, 
bensin eller gasol är exempel på farligt gods som transporteras längs våra 
vägar och järnvägar.  

Fordonsrörelser Fordonsrörelser beskriver hur många gånger per dag som en familj 
använder sin bil i snitt. Att åka till jobbet och sedan hem igen är två 
fordonsrörelser.  

Försiktighetsprincipen, 
myndigheternas 
försiktighetsprincip 

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och 
Statens strålskyddsinstitut har utarbetat en vägledning i frågor om 
hälsorisker och elektromagnetiska fält. Vägledningen ska ge ett underlag 
för beslutsfattare som i varje enskilt fall behöver göra en 
skälighetsbedömning där eventuella risker vägs mot tekniska och 
ekonomiska förutsättningar. 

Influensområde 
 

MKB är fokuserad på de viktigaste konsekvenserna inom ett 
detaljplaneområde. Dock finns det vissa troliga följdeffekter och indirekta 
konsekvenser av planens genomförande som påverkar ett större 
omkringliggande område, inom ett så kallat influensområde. Dessa mer 
övergripande konsekvenser berörs också i MKB, men inte lika detaljerat.  

Irreversibla konsekvenser Konsekvenser som inte går att stoppa när de inletts.  

Irreparabla konsekvenser Konsekvenser som inte går att åtgärda eller läka.  

Kumulativa konsekvenser Konsekvens som tillsammans med andra konsekvenser blir en större 
konsekvens. Kumulativt kan även betyda att konsekvensen över tiden ökar 
successivt.  

MKB, 
miljökonsekvensbeskrivning, 
miljöbedömning 
 

En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska beskriva vilka konsekvenser som 
kan uppkomma om den aktuella planen genomförs. Processen för att ta 
fram en MKB benämns som miljöbedömning.   

MB, miljöbalken Miljöbalken är en svensk miljölagstiftning. Miljöbalken har som syfte att 
främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra nu levande och 
kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö.  

Mikrotesla, µT Mikrotesla är en måttenhet för magnetfält.  
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Miljökvalitetsnorm Miljökvalitetsnormer finns i 5 kap miljöbalken och är ett styrmedel i det 
svenska miljöarbetet. Miljökvalitetsnormer ska ange den miljökvalitet som 
bedöms vara godtagbar för att varaktigt skydda människors hälsa, miljö 
eller för att avhjälpa skador på eller oangelägenheter för människors hälsa 
och miljö. Idag finns normer för bland annat luftkvalitet, vatten och 
omgivningsbuller.  

NO2 Kemisk beteckning för kvävedioxid. Kvävedioxid försämrar vår luftmiljö 
och uppkommer i stor utsträckning från fordonstrafik.  

PBL, plan- och bygglagen Plan- och bygglagen reglerar den bebyggda miljön. Lagen innefattare även 
bestämmelser om hur kommunen ska ta fram planer och vad som gäller 
vid bygglov.  

PM10 Små partiklar som följer med inandningsluften ner i lungorna och har sitt 
ursprung främst i vägtrafikens slitage på vägbanor, men även från 
fordonens däck och bromsar. 

Recipient Med recipient menas ett vattendrag eller sjö som är mottagare av det 
dagvatten och vatten som rinner i ett område.  

Rödlistade och hotade arter En röd lista är en förteckning över de arter vars framtida överlevnad i 
landet inte är säker. En rödlistad art har inte något formellt skydd. 
Kategorierna för hur hotad en art är går från livskraftig, nära hotad, 
sårbar, starkt hotad, akut hotad, nationellt utdöd.  

Signalart En signalart är en art som är lätt att känna igen och som genom sin 
förekomst visar på ett högt naturvärde. Signalarter är mycket användbara 
vid inventering av höga naturvärden. 

Vibrationer Med vibrationer avses svängningar som fortplantar sig i marken, vilket kan 
vara störande för människor. Vibrationer uppkommer från vägtrafik och 
spåbunden trafik. 
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