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Fotografier och illustrationer tillhör ut-
förarna.  
Kartmaterial har tillhandahållits av La holms 
kommun. Då en uppdaterad grundkarta 
inte föreligger får inte kartorna och rit-
ningarna i denna fördjupning av översikts-
planen användas som underlag för byggna-
tion, projektering eller annan verksamhet 
som kräver geografisk noggrannhet. 
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Livskvalitet och tillväxt är honörsord för utvecklingen av Laholm. Med ett strategiskt 
kommunikationsläge, längs Västkustbanan och E6:an, och med höga naturvärden inpå 
knuten finns goda möjligheter till en expansiv framtid. Åmot karakteriseras av just dessa 
förutsättningar; ett oerhört naturskönt läge med hög tillgänglighet till snabba kommuni-
kationer. 

Den samtida planeringen ska kunna ta tillvara dessa attraktiva utgångspunkter samtidigt 
som överväganden om en långsiktigt hållbar utveckling i enlighet med uppsatta miljö- och 
folkhälsomål ska beaktas. Föreliggande fördjupning av översiktsplanen skapar förutsättnin-
gar för ett mycket attraktivt och varierat boende. Åstaden erbjuder ett naturnära boende 
och Stationsområdet ger ett boende med hög tillgänglighet till både Göteborgs- och Öre-
sundsregionen. Planens förslag för en ökad tillgänglighet till rekreationsområden och fri-
luftsanläggningar är något som alla kan dra nytta av.  

Fördjupningen av översiktsplanen har varit föremål för samråd under sommaren och 
hösten 2010 samt utställning under vintern 2011. Planförslaget har fortlöpande omar-
betats utifrån in komna synpunkter.  Till fördjupningen av översiktsplanen finns också en 
miljökonse kvensbeskrivning upprättad. Denna utgörs av en separat handling och har ock-
så varit föremål för samråd och utställning samtidigt med planförslaget.   

När nu planeringsarbetet för området fortsätter är avsikten att föreliggande fördjupning av 
översiktsplanen ska fungera både som kunskapsunderlag, vägledning och som plattform 
för fördjupad dialog med allmänheten, markägare, exploatörer och myndigheter. 
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Under de senaste åren har tillväxten i La-
holms kommun varit positiv och många 
framställningar om exploateringar har fram-
förts. Kommunen önskar stödja en utveck-
ling med ytterligare  tillväxt av fler invånare 
och attraktiva boendemiljöer. Det har dock 
visat sig att ett samlat och uppdaterat över-
siktligt underlag saknas. Föreliggande för-
djupning av översiktsplanen syftar till att 
utgöra ett sådant underlag.

Laholms kommun har formulerat en vi-
sion vilken lyder: “I Laholm vill vi blir fler, 
bätt re och starkare. Här förenas livskvalitet 
och tillväxt för en hållbar utveckling.”  Till 
visionen är fem målområden kopplade 
vilka alla har beröringspunkter med före-
liggande fördjupning av översiktsplanen. 
Dessa är utveckling och tillväxt, demokrati 
och medborgarskap, livskvalitet, miljö samt 
verksamhet. 

Fördjupningen av översiktsplanen har särs-
kilt beaktat: 
�� 2020 ska vi vara minst 25000 inv.
�� Mark för bostäder och näringsliv ska 

erbjudas i attraktiva lägen.
�� Medborgarna ska uppleva att de är 

delaktiga i kommunens utveckling.
�� Laholm ska vara en trygg och gemytlig 

kommun att bo och vistas i. 

�� Folkhälsan ska förbättras och ohälso-
talet minska. 

�� Kultur, rekreation och meningsfull fri-
tid ska vara tillgänglig för alla. 

�� Vi ska erbjuda attraktiva och differenti-
erade boendeformer som främjar inte-
gration och gemenskap. 

�� Laholm ska utvecklas i riktning mot en 
fossilbränslefri kommun. 

�� Vi ska hushålla med resursen “den goda 
jorden”. 

�� Vi ska arbeta för rent vatten.
�� Klimateffekten ska beaktas i all sam-

hällsplanering.

�"���
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Översiktsplanering fyller flera viktiga funk-
tioner. Den kommunomfattande översikts-
planen utgör en beskrivning av kommunens 
framtida utveckling. Genom att i ett och 
samma dokument ta ställning till många 
av kommunens ansvarsområden, ges möj-
lighet att analysera konsekvenserna av fram-
tidsplanerna på ett samlat sätt. Översikts-
planen är inte juridiskt bindande. 

I grunden är översiktsplanen en fysisk mark 
och-vattenanvändningsplan. Men planen 
kan också utgöra en vision för den framtida 
utvecklingen genom att diskutera alternati-
va scenarier och dess konsekvenser för olika 
aspekter. Översiktsplanen är också ett kuns-
kapsunderlag med vägledning för kommu-

nens och andra myndigheters beslut. Vidare 
är den är ett instrument för dialogen mel-
lan stat och kommun beträffande riksin-
tressenas innebörd och avgränsning. Även 
för den enskilde kommuninnevånaren är 
översiksplanen en kunskapskälla med un-
derlag för ställningstaganden i frågor som 
rör mark och vatten. Genom senare års lag-
stiftning har översiktsplanen fått en starkare 
och tydligare funktion i det förebyggande 
miljöarbetet. 

Kommunen kan arbeta fram fördjupnin-
gar av översiktsplanen för ett geografiskt 
avgränsat område. Detta dokument utgör 
en sådan så kallad fördjupad översiktsplan. 
Den fördjupade översiktsplanen förelås 
gälla parallellt med den kommunomfat-
tande översiktsplanen. I fråga om markan-
vändning ersätter den fördjupade översikts-
planen den kommunomfattande. 

�"������
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Den fördjupade översiktsplanen avgränsas 
i norr av Lagan, i söder av riksväg 24 och 
Bäckavägen, i väster av motorväg E6 och i 
öster av Västerleden och Månstorpsvägen. 
Området omfattar knappt 450 hektar och 
mäter i nordsydlig riktning mellan 1-1,5 
km och i öst-västlig riktning 3,5 km. 



Planområdets avgränsning. 
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Tillväxten i Laholms kommun har under 
senare år varit positiv och framställningar 
om exploatering har framförts. Kommunen 
önskar stödja ytterligare  tillväxt med fler 
invånare och attraktiva boendemiljöer. Det 
har dock visat sig att ett samlat och uppdat-
erat översiktligt underlag saknas. 

Ett planprogram för utvidningen av La-
holms tätort togs fram år 2008. I program-
met diskuterades två alternativa utveck-
lingsstrategier. Föreliggande fördjupning av 
översiktsplanen överensstämmer med alter-
nativ “västerut”.

�	���������

Planområdet är beläget strax väster om La-
holms tätort mellan motorväg E6 och be-
fintlig tätort Laholm. Området avgränsas 
i norr av Lagan och i söder av riksväg 24 
och Bäckavägen. Från riksväg 24 sluttar 
området svagt mot norr, med en markant 
erosionsbrant i öst-västlig riktning. Även 
mot söder sluttar området svagt från väg 24. 
Planområdet omfattar knappt 450 hektar. 
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Planområdet har goda förutsättningar att 
kunna utvecklas till ett attraktivt tätorts-
område. Närheten till både Västkustbanan 
med Laholms station samt motorväg E6 
skapar goda förutsättningar för näringslivs-
etableringar och pendling. Det natursköna 
läget skapar goda förutsättningar för en att-

Områdets kvaliteter återfinns i dess stratgiska kommunikationsläge samt de stora naturvärdena. 

Kartan på motstående sida visar att planområdet 
påverkas av ett antal begränsningar och skyddsavstånd. 

För mer detaljerade uppgifter hänvisas till respektive 
avsnitt i kapitel 3, Planeringsförutsättningar. 

raktiv boendemiljö. Närheten till Lagan, 
Smedjeån samt Mellbystrand erbjuder vat-
tenkontakt för rekreation. Uppvuxna skogs-
partier inom och i anslutning till planområ-
det erbjuder andra kvaliteter. De naturgivna 
förutsättningarna erbjuder långa utblickar 
och kvällsol. 

Planområdet berörs av ett antal begräns-
ningar. Skyddsavstånd till de omkringlig-
gande kommunikationslederna är en så-
dan. Hänsyn till bygg nadsfria avstånd samt 
bullerstörningar och riskhänsyn begränsar 
till viss del användningen av området. De 
storskaliga infrastrukturanläggningarna får 
också barriärverkan lokalt, vilket begrän-
sar rörelsefriheten mellan planområdet och 
dess omgivningar. 

Skyddsavstånd till miljöstörande anläggn-
ingar såsom reningsverket och anläggningar 
med djurhållning krävs också. För renings-
verket pågår utredning för att fastställa 
nödvändigt avstånd med beaktande av den 
utökning av verksamheter som också plane-
ras. I anslutning till stationsområdet finns 
någon enstaka verksamhet som också kräver 
skyddsavstånd till bostäder. 

De båda åarna, Lagan och Smedjeån, omfat-
tas av strandskydd. Dessa sammanfaller för 
Lagans del med områden där riskavstånd 
för eventuella översvämningar eller erosion 
bör beaktas.  

Marken inom området bedöms trots detta 
till allra största delen lämplig att bebygga. 
Viss uppmärksamhet bör ägnas de geo-
tekniska förhållande då sättningskänslighet 
råder inom delar av området. Strandskydds-
zonen utmed Lagan och erosionsbranten 
genom området har tvek sam bärighet och 
bör inte bebyggas. 

Inom planområdet finns riktligt med forn-
lämningar. Vid en nyligen genomförd 
förstudie konstaterades nya fornläm ningar. 
Flertalet av lämningarna ligger längs med 
erosionsbranten. Den sydvästra delen av 
planområdet har inte varit föremål för 
någon förstudie. Förhållandena på plats är 
dock sådana att man kan befara förekom-

ster av fornlämningarna även inom dessa 
områden. För området kring stationen och 
Västkustbanan finns fornlämningar kon-
staterade i samband med anläggandet av 
järnvägen.   
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Genomförd SWOT-analys visar att plan-
området har stora kvaliteter som talar för 
att området kan bli en bostads miljö med 
mycket hög attraktivitet. Planområdets 
strategiska läge med omedelbar närhet till 
lokala och regionala kommunikationer 
är en sådan attraktion. Den omedelbara 
närheten till höga naturvärden utgör en an-
nan. Närheten till natur skulle också kunna 
bidra till att friluftsturismen utvecklas. 

Utifrån kommunens vision och målpro-
gram ges en inriktning för det fortsatta pla-
narbetet bestående av bland annat: 
�� Områdets attraktivitet ska vara hög.
�� Utvecklingen bör fokusera på bostäder, 

friluftsliv och turism.  
�� Blandad bostadssammansättning.
�� Varierad täthet.
�� Högre täthet i det stationsnära läget. 
�� Blandade funktioner i hela området. 
�� Mötesplatser för alla åldrar. 
�� Gång- och cykeltrafik ska prioriteras. 
�� Kollektivtrafiken ska vara strukture-

rande för hur området disponeras. 
�� Lokalt omhändertagande av dagvatten 

ska ske inom planområdet. 
�� Våtmarkspark anläggs för förbättrad 

vattenkvalitet i Lagan. 
�� Grönytefaktor för de tätare delarna av 

planområdet bör övervägas.
�� Friluftsliv och turism ska möjliggöras 

och utvecklas inom området.  

�� Ett kvalitetsprogram, inkluderande 
ekologiskt byggande, upprättas.  

�� Befintliga gårdsmiljöer upplevs även 
fortsättningsvis som solitärer, kringgär-
dade av vegetation. 

�� Lågenergihus eller passivhus bör efter-
strävas i hela planområdet.  

Den största utmaningen för planområdet 
är dess brist fälliga kopplingar till den nära 
omgivningen. Till Mellbystrand finns ett 
par befintliga underfarter under motor-
väg E6, vilka väl kan betjäna planområdet. 
Kopplingar för gång- och cykeltrafik samt 
kollektivtrafik kan behöva ägnas särskild 
uppmärksamhet. Kopplingarna till Laholm 
är dessto mer problematiska, samtidigt som 
de kanske också rymmer en utvecklingspo-
tential för stationsområdet. Laholms station 
är lokaliserad till den sydöstra kvadranten 
som bildas av järnvägen och riksväg 24. 
Den nordöstra kvadranten är i stor utsträck-
ning berörd av skyddsavstånd från Laholms 
reningsverk. En ombyggd tillfart till väg 24 
föreslås, vilket också skapar goda utveck-
lingsmöjligheter för det stationsnära läget.  
Länsstyrelsen och Trafikverket har med 
hänvisning till riskintresset för kommuni-
kationer hävdat att väg 24:s karaktär som 
genomfartsled skall bibehållas. En samman-
vägning av detta intresse och riksintresset för 
järnväg samt samhälls planeringsintressen i 
övrigt måste ske i den fortsatta planproces-
sen. Kommunens ambition är att i dialog 

Kartan på motstående sida illustrerar att den största 
utmaningen för planområdet ligger i möjligheten att 

koppla området till sin omgivning på ett sådant sätt att 
det blir en del av tätorterna och inte en isolerad enklav.   

söka en lösning som tillgodoser allas in-
tressen. Kopplingarna till Mellbystrand är 
tillfredställande men kan behöva studeras 
beträffande kollektivtrafik samt gång- och 
cykel. 

�	������	����

Mot bakgrund av nuvarande utbyggnadsbe-
hov på drygt 50 bostäder om året, kan man 
konstatera att planområdet kommer vara 
föremål för utbyggnader under en lång tid. 
Utbyggnad på kort och lång sikt har defini-
erats.  Utgångspunkten för struktureringen 
av området är de naturgivna flödena, åarna, 
och de konstruerade anläggningarna för 
mänskligt flöde, väg och järnväg. 

Stora delar av planområdet föreslås få 
bostäder som huvudändamål. Även 
bostads  komplement i form av dagis, lek-
platser, parker och mindre anläggningar för 
verksamheter ryms inom denna kategorin. 
Det stationsnära läget föreslås utvecklas med 
större inslag av blandade funktioner och en 
högre täthet än övriga området. Områden 
som är översvämningskänsliga eller har sär-
skilda värden för natur- eller kulturvården 
föreslås utvecklas som närrekreationsom-
råden. Dessa är koncentrerade till pla-
nområdets nordöstra del samt längs med 
erosionsbranten. En campingplats med in-
riktning  mot fiske föreslås i nordost. 
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Planområdets föreslås utvecklas utifrån en samverkan 
mellan attraktiva bostäder, tillgängligt friluftsliv, en 
stark turism och ett tillvarataget stationsläge.  
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Längs erosionsbranten löper ett samlande 
stråk för friluftsliv, utblickar och land-
märken. Friluftsstråket övergår i en ny 
skogs dunge strax väster om Smedjeån, 
vilken anknyter till skogspartierna i Mell-
bystrand. 

Delområde Väster, Åstaden, föreslås utveck-
las med lägre bostadsbebyggelse i form av 
villor och radhus. Tillfart till området kan 
ske från befintligt vägnät. Kollektivtrafik-
försörjning kan ordnas genom att busslin-
jen från Mellbystrand förlängs. Området 
bedöms översiktligt kunna rymma cirka 
600 bostäder. Skola, förskola och annan ser-
vice som kan komma att krävas ryms också 
inom området. 

Stationsområdet omfattar markområden 
både öster och väster om Västkustbanan. 
En anpassning av planförslaget till be-
fintliga förhållanden innebär att de östra 
delarna av stationsområde föreslås få en 
tyngd punkt mot verksamheter och handel. 
Dock förutsätts hela stationsområdet kunna 
rymma en blandad och tät bebyggelse. 

För delområde Söder, tillsammans med 
mark områdena närmst riksväg 24, föres-
lås pågående markanvändning, jordbruk, 
fortgå. På sikt bedöms dock områdena vara 
lämpliga att exploatera. Vilket ändamål som 
då blir aktuell får avgöras i samband med 
detaljplanering. 

Ett utredningsområde finns definierat i 
planområdets nordöstra del. Området har 
ett strategiskt läge samtidigt som det är 
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påverkat av skyddsavstånd från bland an-
nat reningsverket. Utredning av planerings-
förutsättningarna pågår men är inte slut-
förd, varför  lämplig markanvändning inte 
kan specificeras. 

Delområdena är utformade så att de alla 
kan rymma antingen villor, radhus eller fler-
bostadshus. Även en kombination av dem 
alla är möjlig. Vissa kvarter kan också anläg-
gas som park eller för allmänna ändamål så-
som lekplats och dagis. Antal bostäder som 
kan rymmas inom området är beroende av 
vilken täthet och boendetypologi som väljs 
i det fortsatta planarbetet. En översiktlig 
uppskattning är dock att hela planområdet 
kan rymma drygt 2000 nya bostäder.

En ny cirkulationsplats på riksväg 24 föres-
lås som komplement till de två befintliga 
vid Fabians vred och Trulstorp. Den före-
slagna cirkulationsplatsen är avgörande för 
att skapa en tillräckligt god tillgänglighet till 
stationsområdet.  

Ett övergripande vägnät är skisserat i plan-
förslaget. Detta syftar till god framkom-
lighet och orienterbarhet och det är hit den 
framtida kollektivtrafiken föreslås förläggas. 
Även separata cykelvägar bör lokaliseras hit. 
För att skapa mer gena cykelvägar förelås 
en ny cykelbro över Västkustbanan. Övriga 
gator inom planområdet bör gestaltas för 
blandtrafik i två hierarkier, där gårdgator 
utgör den lägsta hierarkin. Behovet av 
både robusthet och flexibilitet, innebär att 
en kontinuerlig gatustruktur är att föredra 
inom hela planområdet. 
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Två olika beskrivningar av planens kon-
sekvenser har upprättas. Konsekvens-
beskrivningen som ingår i föreliggande 
hand ling är bred till sitt innehåll och 
fokuserar på strategiska överväganden och 
målupp fyllelse. Den andra konsekvens-
beskrivningen är en miljöbedömning i en-
lighet med Miljöbalken och redovisas i en 
separat miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

Tre alternativ beskrivs i konsekvens-
beskrivningen; nollalternativ, öp-alternativ 
och föp-alternativ. Bebyggelseutveckling 
innebär som regel alltid att något miljömål 
påverkas negativt medan andra mål upp nås 
genom förändringen. Exempelvis kan näm-
nas att en utveckling av bebyggelsen vid 
tätorten påverkar energihushållningen posi-
tivt men jordbruksmarksresursen negativt. 
En vägutbyggnad ger positiva sociala och 
ekonomiska konsekvenser medan de natio-
nella och globala miljökonsekvenserna kan 
påverkas negativt.

Planförslaget bedöms ha övervägande posi-
tiva effekter på sociala och ekonomiska fak-
torer. Främst handlar det om att Laholm 
kan trygga en långsiktig befolkningstillväxt 
och tillvarata stora samhällsekonomiska in-
vesteringar som gjorts i den övergripande 
infrastrukturen. Planförslaget bedöms ock-
så kunna bidra till en positiv näringslivsut-
veckling med förbättrade möjligheter att 
utveckla service- och tjänstesektorn. 

Beträffande konsekvenser för miljön är 
dessa mer komplexa. Jordbruksmark tas i 
anspråk och landskapsbilden förändras dra-
matiskt vid en utbyggnad. Utifrån ett hus-
hållningsperspektiv är det negativt att jord-
bruksmark bebyggs. Vid ett genomförande 
av planförslaget skulle jordbruket upphöra 
samtidigt som anläggningar för omhän-
dertagande av dagvatten skulle tillkomma. 
Dessa förväntas ha en positiv effekt för 
vattenkvaliteten i Lagan, Smedjeån och 
Laholms bukten. 

Planförslaget bedöms inte få någon negativ 
påverkan på skyddsvärda miljöer. Tillräck-
liga avstånd innehålls samtidigt som nya 
natur- och skogsområden planeras. Även 
tillgängligheten till frilufts- och rekreations-
områden ökar genom planförslaget, vilket 
kan ha positiva effekter för folkhälsan. 

Planförslaget medför totalt sett ett ökat 
trafikarbete. Det statiosnnära läget, före-
slagen omdragning av busslinjer och anläg-
gandet av ett gent cykelnät är åtgärder för 
att det ökade transportarbetet ska ske på ett 
hållbart sätt. 

Framtida markanvändning inom planområdet. Två 
utbyggnadsskede beskrivs. För de områden där detalj-
planering förutsätts kunna påbörjas omedlbart ingår 
området väster om Smedjeån tillsammans med området 
öster om Åmot, även kallat Åstaden, i en första etapp. 
Även för stationsområdet kan det vara aktuellt att 
påbörja förberedande planeringsarbeten. Bedömningen 
är att detta område är mer komplext och kommer att 
kräva längre tid innan exploatering kan påbörjas. 

Den framtida markanvändningen anger även att 
jordbruksmarken inom området på lång sikt är aktuell 
för utbyggnad. 
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Fördjupningen av översiktsplanen föreslås 
ersätta den gällande kommunomfattande 
översikts planen i alla delar. En översyn av 
den kommunomfattande översiktsplanen 
har påbörjats. Avsikten är att inarbeta den-
na fördjupning i den kommande översikts-
planen. 
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Ett program till fördjupad översiktsplan 
för Laholms stad med omnejd/Lilla Tjärby, 
Laholms kommun har upprättats.  I plan-
programmet skisseras två principalternativ 
för utvecklingen av Laholms tätort. Princip-
alternativ förtätning omfattar förutom en 
förtätning av centralorten även en utvidg-
ning av Laholms tätort norr om Lagan. Prin-
cipalternativ västerut omfattar en expansion 
av Laholm väster- och söderut. Föreliggande 
förslag till fördjupning av översiktsplanen 
ligger i linje med principalternativ västerut. 
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Gällande kommunomfattande översikts-
plan för Laholms kommun antogs den 29 
januari 2004. Översiktsplanen utgör kom-
munens samlade ställningstagande kring 
strategiska framtidsfrågor. 

Utifrån den nulägesbeskrivning som görs i 
översiktsplanen kan utläsas ett par övergri-
pande framtidsfrågor vilka är särskilt rele-
vanta för planområdet: 

�� Kommunen är beroende av en inflytt-
ning för att uppväga låga födelsetal. 
Därmed är det också av vikt att man 
kan erbjuda konkurrenskraftiga bo-
endemiljöer där man slår vakt om de 
speciella kvaliteter som Laholm kan 
erbjuda. 

�� Vid sidan av jordbruket anses tjäns-
te sektorn, och främst turistnärin-
gen, vara en framtidssektor med goda 
förutsättningar att växa och utvecklas. 

�� Av den kommunomfattande översikts-
planen kan man utläsa ett intresse av att 
särskilt satsa på etableringar av logi stik-
företag. 

�� Möjligheterna att iordningställa anlägg-
ningar för omlastning av gods mellan 
bil- och järnvägstrafik i Knäreds- och 
Laholmsområdet.

�� Tillgänglighet till järnvägsstationen i 
Laholm när framtida bostäder och ar-
betsplatser planeras.

Såväl attraktionskraften för nya invånare 
som för turister samspelar med de höga 
naturvärdena som finns i Laholm och inom 
planområdet. Även planområdets oerhört 
strategiska läge i relation till övergripande 
infrastruktur är viktigt att beakta.  
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Planområdet ingår i ett område som ut-
pekas som ekologiskt känsligt. Området 
benämns kustslätten och utgörs av landom-
rådet från havet och in till högsta kust linjen. 

Områdets känslighet beror av att matjorden 
innehåller ett omfattande kvävelager pga 
den mångåriga tillförelsen av konst- och 
naturgödsel. 
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Planområdet berör ett par områden av riks-
intressen för naturvård,  ett par område 
av riksintresse för kulturmiljövård samt 
ett område av riksintresse för friluftslivet. 
Dessa riksintressen sammanfaller till stora 
delar och är koncentrerade främst till om-
rådet kring Lagan och utredningsområdets  
väst ra delar. Därutöver utgör väg E6 och 
väg 24 riksintresse för kommunikationer, 
vägar och Västkustbanan utgör riksintres-
se för kommunikationer, järnväg. I nära 
anslutning till planområdet finns ett Natura 
2000-område, vilket omfattas av reglerna 
för riksintresset.  Utanför planområdet åter-
finns också riksintresset Hallands kust.  

Området Laholmsbukten-Eldsbergaåsen-
Genevadsån-Lagan (NN 19) är ett av två 
berörda områden av riksintressen inom 
planområdet.  Centralt i intresset är Lagan 
och dess betydelse för såväl upplevelsen av 
landskapet som dess ekologiska värden. 
Det anses som väsentligt att tillförseln av 
närings ämnen till Laholmsbukten och om-
givande havsområde minskas. Kommunen 
har i sitt ställningstagande till riksintresset 
angivit att Lagans närområde skall kunna 
utnyttjas för en försiktig utveckling av La-
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holms tätort med beaktande av bland annat 
naturvärdena.

Laholmsområdet (NN 22) utgör det an-
dra av de två berörda riksintressena för 
naturvård. Området har stort geologiskt 
värde för forskning. Som ett tillräckligt 
skydd för värdena anges att jordbruket 
inom huvuddelen av området bibehålles. 
Riksintresset utgör dock inget hinder för en 
planmässig utbyggnad av befintliga tätorter. 
Kommunen har i sitt ställningstagande till 
riksintresset framfört att inför större exp-
loateringsföretag skall naturvårdande myn-
digheter ges möjlighet att inventera och do-
kumentera ianspråktagna arealer.

Lagadalen (KN40) utgör riksintresse för 
kulturmiljövården med anledning av dess  
exempel på vattenkraftens utbyggnad under
början av 1900-talet. I den del av Lagan 
som flyter genom Laholms kommun finns 
sju kraftverk. Inga av dessa återfinns dock 
inom planområdet. 

Laholms innerstad och Lagaholm (KN 41) 
utgör riksintresse för kulturmiljövården. 
Värdekärnan i området berör inte direkt 
föreliggande planområde. Relevant att 
beakta är dock förhistoriska gravhögar och 
en förmodad förhistorisk handelsplats norr 
om Lagan. Kommunen har i sitt ställnings-
tagande till riksintresset bland annat med-
delat att landskapsförändrande åtgärder 
inom det öppna odlingslandskapet skall 
undvikas. 

Fritidsfisket utgör bevekelsegrunden för att 
Lagan ingår i området av riksintresset för 

friluftsliv, Laholmsbukten (FN 14). Kom-
munens ställningstagande framgår av den 
fördjupade översiktsplanen för kustzonen, 
antagen i juni 1999. 

I riksintresset för kommunikationer, järn-
vägar ingår Västkustbanan tillsammans med 
sträckan Halmstad-Hässleholm. Centralt i 
riksintresset är Västkustbanans betydelse för 
pendlingen mellan städerna i Halland samt 
att den är en viktig interregional förbindelse 
för passagerar- och godstrafiken. Hässle-
holmsbanan används främst för godstrafik. 
Kommunens ställningstagande till riksin-
tresset innebär att ny bebyggelse nära järn-
vägsområdena bör undvikas på grund av 
risken för buller och vibrationer och att ett 
skyddsavstånd på 50 meter på båda sidor 
om spåren ska innehållas. 

Beträffande riksintresset för kommunika-
tioner, väg E6 och väg 24 anges att den först-
nämnda har stor betydelse både för lokal, 
regional och interregional trafik, medan väg 
24 anses har stor betydelse för främst den 
lokala och regionala trafiken. Kommunens 
ställningstagande till väg E6 innebär att gäl-
lande restriktioner och begräns ningar skall 
beaktas. För väg 24 är kommunens inten-
tioner att finna en lösning som tillgodoser 
både riksintressena för järnväg och väg, dvs 
en lösning där framkomligheten på väg 24 
bibehålls, men där även ett effektivt utnytt-
jande av stationsområdet tillskapas. Kom-
munen anser att ett effektivt utnyttjande 
av stationsområdet är avgörande för att 
tillgodose riksintresset för järnväg och dess 
möjligheter att bidra till ett klimatsmart 
res ande. Länsstyrelsen och Trafikverket har 

med hänvisning till riskintresset för kom-
munikationer hävdat att väg 24:s karaktär 
som genomfartsled skall bibehållas, varför 
slutlig prövning kommer att ske i detalj-
planeskedet. 

Natura 2000-området, Höka-Tönnersa 
flyg sandsfält, är ett särskilt värdefullt na-
turområde beläget strax nord väst om plan-
området. Flygsandsfältet är ett kustnära 
område med sandstrand, sanddyner och 
dynskog. Inslaget av bebyggelse och anlägg-
ningar är ringa.  Liknande sandpräglat om-
råde i denna storlek saknas i övrigt vid sven-
ska västkusten. Området är dock bullerstört 
av E6:an. Kommunen har i sitt ställningsta-
gande till riksintresset angett att gällande 
restriktioner och begränsningar ska beaktas. 

Kustzonen i Halland är särskilt omnämnt i 
miljöbalken för dess höga natur- och kul-
turvärden och dess betydelse för det rörliga 
friluftslivet. Kustzonen utgörs, i det geogra-
fiska avsnitt som föreliggande plan behand-
lar, av området väster om väg E6.  Inom 
området skall turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen 
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåt-
ligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön. Bestämmelserna utgör 
dock inte hinder för utvecklingen av befint-
liga tätorter eller det lokala näringslivet eller 
för utförandet av totalförsvarets anläggnin-
gar. Kommunens ställningstagande till rik-
sintresset framgår av den fördjupade över-
siktsplanen för kustzonen, antagen i juni 
1999. Ställ ningstagandet innebär att enbart 
en begränsad utbyggnad i kustzonen tillåts, 
utöver planlagda områden. 
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Enligt den kommunomfattande översikts-
planen innebär den långsiktiga, övergri-
pande strukturen för bostads bygg andet att 
staden på längre sikt växer utmed södra si-
dan av Lagan. Det innebär i sig att Mellby-
strand och Laholm på lång sikt kan komma 
att bindas samman mellan riksväg 24 och 
Lagan. 

I den kommunomfattande översiktsplanen 
pekas två områden för tätortsutveckling ut 
inom berört planområdet. Det västra, av de 
två områdena, ingår i ett större tätortsom-
råde för hela Mellbystrand. Detta område 
har delvis blivit utbyggt med friliggande 
vil la bebyggelse längs med Smedjeån. Gäl-
lande strandskydd har dock inneburit att 
hela området inte har kunnat exploaterats. 
Det norra området ingår också i ett större 
tätorts område, vilket omfattar tätorten La-
holm. Här har någon utbyggnad ännu inte 
skett. Området sträcker sig längs med Lag-
ans södra åkant.  Området öster om Väst-
kustbanan ingår också i översiktsplanen. 

Den kommunomfattande översiktsplanen 
omnämner också särskilt väg 24, vilken pe-
kas ut som rekommenderad led för farligt 
gods. Vidare omnämns en led för ridning 
och/eller cykel samt vandring, vilken kor-
sar planområdet med målpunkter i Mell-
bystrand. En småbåtshamn i planområ-
dets norra del samt ett naturminne i nära 
anslutning till densamma är också utpekat. 
Naturminnet utgörs av en ek. 
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Kommunen har 2007 antagit en be-
folkningsmålsättning att kommunen ska 
ha 25000 invånare år 2020. Med hänsyn 
tagen till svaga födelsetal, behövs ett in-
flytt ningsnetto på 150 personer/år, om be-
folkningsprognosen ska infrias. Eftersom 
befolkningsökningen i riket inte heller är 
särskilt hög krävs att Laholm kan attrahera 
ny befolkning från andra platser i Sverige, 
och kanske även från Danmark. Inflyttnin-
gen till det närliggande Mellbystrand, har 
under de senare åren ändrat karaktär med 
fler yngre pensionärer. Detta har resulterat 
i att dessa är fler än kommungenomsnittet. 
Under de senaste åren har även en inflytt-
ning av barnfamiljer ökat.
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För att locka människor att flytta till kom-
munen krävs att en mångfald av parametrar 
uppfylls. Attraktiva bostäder tycks vara en 
av de mest väsentliga. För att beräkna ny-
byggnadsbehovet behöver man beakta hus-
hållskvoten. I 1990-års folk- och bostads-
räkning var denna 2,4. Nu sjunker den till 
cirka till 2,3. Med beslutad befolkningsmål-
sättning innebär detta att det i kommunen 
bör byggas 65 nya bostäder per år fram till 
2020. 

Planområdets unika läge och kvaliteter 
medför att merparten av nybyggnaden bör 
ske här. Utbyggnadsetapper om 50 bostäder 

per år bör eftersträvas. För närvarande byggs  
det ett 30-tal nya bostäder per år i Laholms-
området. 
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Kommunens ambition är att erbjuda 
bostäder för alla bostadssökande. Således 
skall det finnas såväl små hyresrätter som 
passar ungdomar, som attraktiva tomter för 
villor. För att locka nya kategorier av boen-
de till kommunen skall särskild kraft ägnas 
åt att ta till vara kommunens konkurrens-
fördelar, som exempelvis läget i regionen 
samt natur- och kulturvärden. En sådan 
planering fordrar i hög grad att kommunen 
kan erbjuda attraktiva bostadsområden med 
hög boendekvalitet. 

Runt storstadsområdena finns en ny grön 
våg. Teknikens landvinningar inom framför 
allt IT-området innebär att man kan arbeta 
hemma i bostaden. Mycket tyder således 
på att nya mönster för bosättning kan växa 
fram. Med sitt läge i en expansiv region och 
stora natur- och kulturkvaliteter kan La-
holms kommun erbjuda bostadslägen med 
hög kvalitet. 
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Jämfört med riket har Laholms tätort en 
mycket stor andel sysselsatta inom indus-
tri- och tillverkningssektorn. Motsvarande 
jämförelse för finansiell verksamhet och 
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Under slutet av 1900-talet hade Laholms 
kommun en negativ befolkningsutveckling. 
Födelsetalen var låga och flyttströmmarna 
gick mot storstäder och universitetsstäder. 
Från toppåret 1995, då befolkningen upp-
gick till 23 120 personer, har siffran sjun-
kigt till cirka 23 000. År 2000 bröts den 
negativa kurvan och idag finns drygt 23 000 
invånare. Fortfarande återstår dock att öka 
inflyttningen av barnfamiljer. 

företagstjänster visar på en betydligt lägre 
sysselsättningsgrad än genomsnittet för 
riket. Speciellt anmärkningsvärt är att La-
holm ligger under riksgenomsnittet för 
handel och kommunikation trots att La-
holm är en turistort. För att stå starkare 
vid framtida strukturella förändringar av 
arbetsmarknaden behöver tjänstesektorn 
utvecklas. En flexibel planering eftersträvas 
av verksamhetsområden och arbetsplatser, 
vilka kan öppna upp för framtida arbeten 
inom främst service och tjänstesektorn. 
Ent reprenörsboende bör övervägas.  
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Laholms tätort har fler som pendlar in 
till orten än ut. Inpendlare kommer i hu-
vudsak för arbeten inom industri och till-
verkningssektorn, men även till arbeten 
inom olika former av offentlig förvaltning,  
administration och handel.  

Utpendlarna åker både till större till-
verkningsföretag i grannkommunerna och 
till arbeten som kräver en högre utbildning, 
exempelvis arbeten inom högskolesektorn 
och olika former av företagsadministration.

Mellbystrand är fortfarande till karaktären 
en pendlingsort, men en hel del arbetsplat-
ser inom service och tjänster har tillkommit 
de senaste åren.
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Marken inom planområdet ägs nästan 
uteslutande av privatpersoner. Undantag 
finns i anslutning till de statliga vägarna och 
järnvägen. Laholms kommun äger en fas-
tighet inom planområdet. 

Markägoförhållandena inom planområdet 
är splittrade. Merparten av fastighetägarna 
äger enbart en fastighet. Detta gäller såväl 
villatomter som brukningsenheter. Fyra 
fastig heter centralt i området har dock sam-
ma fastighetsägare till alla. 

Kommunen bör överväga om inte ett större 
kommunalt markägande inom exploa te-
ringsområdena vore önskvärt. Detta skulle 
öka kommunens förutsättningar att styra 
exploateringsprocessen, utbyggnadstakten 
och kvaliteten på den byggda miljön.

Observera att vidstående karta ska uppfat-
tas som en illustration och inte en absolut 
information om fastighetsgränser och ägare. 
Samfälligheter är inte representerade i illust-
ra tionen. 

Översiktligt återgivna markägoförhållanden inom delar av planområdet. Kartan illustrerar att markägandet är 
splittrat på många fastigheter och många fastighetsägare. 
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En arkeologisk förstudie har genomförs för 
stora delar av planområdet i syfte att värdera 
området utifrån fornlämningspotential. 

Den rika fornlämningsförekomsten vittnar 
om att området har varit en attraktiv bo-
plats under lång tid. Tio registrerade forn-
lämningar finns inom det område som 
undersökts, eller i dess omedelbara närhet. 
Fornlämningarna från stenålder är främst 
koncentrerade till 15 meters kurvan, vilken 
löper genom planområdet i öst-västlig rikt-
ning. En fornlämning finns registerad från 
brons åldern i områdets östra delar. Denna 
utgjordes tidigare av en hög, vilken idag är 
helt bortplöjd. Även från järnåldern finns 
en fornlämning registerad. Denna under-
söktes i samband med anläggandet av Väst-
kustbanan. 

Fördjupade studier av det historiska kart-
materialet ger ytterligare indikationer på 
medeltida eller äldre lämningar inom un-
dersökningsområdet. I den sydvästra delen 
av området finns på skifeskartan från år 
1817 ett antal tegar som bär namn som in-
dikerar att här har funnits bronsåldershögar. 
Här återfinns också tegar med namn som 
anknyter till vikingatid, och en eventuell 
kultplats. Kartmaterialet ger också indika-
tioner på medeltida gårdslämningar inom 
fastigheten Trulstorp 1:25. 

Den arkeologiska fältundersökningen visar 
att fornlämningspotentialen är hög längs 
med och över 15 meters kurvan, framförallt 
i undersökningsområdets sydvästra del. 
Även sluttningen bedöms ha en hög forn-
lämningspotential. Området mellan Lagan 
och sluttningen bedöms däremot, med få 
avvikelser, ha en normal eller låg fornläm-
ningspotential. 

Förstudien resulterade i att ett par nya forn-
lämningar registerats, förutom precisering 
av de redan befintliga. Byggnation inom 
området kommer att behöva föregås av 
arkeologiska utredningar. 

För återstående del av planområdet kom-
mer motsvarande förstudie att behöva ut-
föras. Med tanke på områdets topografi och 
närhet till Smedjeån är det troligt att även 
här förekommer fornlämningar. 

För området kring stationen och järnvägen 
finns registrerade fornlämningar att ta hän-
syn till. Det kan inte heller uteslutas att det 
kan förekomma fler fornlämningar inom 
det stationsnära läget.  
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Inom planområdet finns ett antal befintliga 
gårdsmiljöer och bostadshus. Gårdmiljöer-
na ligger exponerade i landskapet, till viss 
del omgivna av uppvuxen vegetation. Två 

gårdmiljöer har pekats ut i Kulturmiljö i 
Hallands inventering av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. 

På fastigheten Åmot 1:77, i planområdets 
nordöstra del, återfinns en långloftsstuga 
som troligen härrör från 1700-talet. Bygg-
naden återfinns på sitt ursprungliga läge 
och har inte flyttats i samband med laga 
skifte. Byggnaden är rödmålad och uppförd 
i locklistpanel med sadeltak. Takmateria-
let är inte ursprungligt. Byggnaden ligger 
inom riksintresset för kulturmiljövården 
och tillmäts klass C, enligt Kulturmiljö i 
Hallands inventering. Bebyggelsen ligger 
skyddad mellan Smedjeån och befintlig 
väg, Åmotsvägen. Något ytterligare respekt-
avstånd bedöms inte krävas. Skydds- eller 
varsamhetsbestämmelser bör övervägas i 
samband med detaljplanering i området.   

På fastigeheten Trulstorp 1:108 finns en 
gårdsmiljö vilken bedöms vara av kulturhis-
toriskt värde. Även denna bebyggelse har 
tillmäts klass C enligt Kulturmiljö i Hal-
lands inventering. Gårdsmiljön består av 
en bostadslänga i korsvirke/lersten och en 
ursprunglig ekonomibyggnad från 1870-
tal. Strax efter sekelskiftet uppfördes nya 
ekonomibyggnader i trä och tegel placerade 
i en H-form i nära anslutning till gården. 
Det kulturhistoriska värdet står att finna i 
gårdmiljöns miljöskapande atmosfär. Be-

byggelsen omfattas inte av något befintligt 
skydd. Skydds- eller varsamhetsbestäm-
melser bör övervägas i samband med detalj-
planering i området. Ett visst respektavstånd    
till ny bebyggelse bör innehållas.
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Planområdet ligger i ett naturskönt land   s-
kap med stora rekreativa värden. Från höjd-
platån i söder erbjuds långa utblickar över 
dalgången och slättlandskapet norr om Lag-
an. En markant brant löper genom planom-
rådet i öst-västlig riktning. Denna fungerar 
som en rumsavdelare för ett övre och ett 
nedre landskapsrum. Lagan upplevs främst 
genom den vegetation som kantar ån. 

Det finns en spännande relation mellan 
det storskaliga slättlandskapet med vida ut-
blickar och de små, intima rumsligheterna 
som bildas längs åarna och skogsbrynen. 
Möjligheterna för rekreation och turism är 
en central utgångspunkt för planförslaget. 
Planområdets läge mitt emellan Mell-
bystrand och Laholm kan ytterligare öka 
förväntningarna på området som en mål-
punkt för närrekreation. 
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Ur jordbrukssynpunkt kan Laholms kom-
mun delas upp på slättbygd med cirka 
20000 hektar åker och skogsbygd, varav 
cirka 5000 hektar åker. Trots att jordbruket 
sysselsätter allt färre, är jordbruket fortfar-
ande en dominerande näringsgren inom 
kommunen. I många avseenden utvecklas 
näringen positivt, och produktionen är lika 
stor som tidigare trots färre sysselsatta. Slätt-
bygdens åkerareal utgör drygt 20 procent 

av kommunens yta. Planområdet ingår i 
slättlandskapet,  en av fyra naturtyper inom 
Laholms kommun. Området har varit upp-
odlat sedan århund ra den. Tack vare natur-, 
och senare konst gödsel, i kombination med 
ett gynnsamt klimat har Laholmsjordarna 
blivit väldigt effektiva. Jordbruksmarken 
inom planområdet är till största delen bru-
kad men viss mark ligger i träda och annan 
mark används för hästhagar. 

Enligt 4 kapitlet 4 § Miljöbalken är jord-
bruket en näring av nationell betydelse. 
Slättbygdens totala åkerareal utgör drygt 20 
procent av kommunens yta. De bördigaste 
jordarna återfinns norr om Lagan och söder 
om planområdet. Jordarna inom planområ-
det är av produktionsklass 6 på den tiogra-
diga, nationella, skalan. 
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Lagan är södra Sveriges längsta vattendrag 
med en påtaglig fallhöjd från det småländ-
ska höglandet ner till Laholmsbukten. 
Detta har tidigt skapat förutsättningar för 
vattenkraft och därmed kopplad samhälls-
utveckling. Idag är Lagans främsta tillgång 
dess rekreationsvärde som strövområde. 

Inom planområdet tycks det har uppstått 
spontana fiskenoder där markvägar leder 
fram till Lagans kant. Framför allt tycks 

en sådan flitigt frekventerad nod vara där 
järnvägsbron korsar Lagan. Bron innehåller 
även en passage för fotgängare och därmed 
möjliggörs tillgång till både den norra och 
södra åstranden. En liten småbåtshamn 
finns i Smedjeån utlopp i Lagan. Småbåtar 
angör också Lagans södra åstrand. Lagan är 
också intressant för kanotfärder. 

Lagan avvattnar en mängd sjöar och åar, 
bland annat Smedjeån vilken ingår i plan-
området. Smedjeån mynnar i Lagan vid 
Åmot, någon kilometer uppströms Lagans 
mynning i havet. Smedjeån är klassad som 
riksintressant för rörligt friluftsliv, fritids-
fiske, på grund av att den hyser lax och 
havsöring. 
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Båda vattendragen omfattas av ett 100 me-
ter generellt strandskydd enligt Miljöbalken. 
Inom denna zon är det inte tillåtet att upp-
föra byggnader och anläggningar, om inte 
grund finns för dispens. Skyddet ska säkra 
allmänhetens tillgänglighet till stränderna 
och bevara den biologiska mångfalden. Dis-
pens från strandskyddsbestämmelserna får 
medges om det finns särskilda skäl. 
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Båda vattendragen transporterar en stor 
mängd näringsämnen, främst fosfor och 
kväve, vilka urlakas från omgivande skogs-  

och jordbruksmark. Dessutom utsätts åar-
na för försurning genom sitt läge på väst-
kusten. Eftersom berggrunden har en dåligt 
buffrande förmåga förs näringsämnen till 
vattendragen.  Smedjeån kalkas sedan 1986. 

För att minska näringsläckaget bör odlings-
fria skyddszoner finnas utmed vattendra-
gen. Dammar kan minska risken för direkt 
ytavrinning av näringsrikt vatten. Vidare 
bör vegetation utmed vattendrag bibehållas. 
Skuggbildningen ger goda livsmiljöer för 
fisk och andra vattenlevande organismer.
 





Planeringsförutsättningar // Fördjupning av översiktsplanen för Åmot m.fl. Laholms kommun Antagandehandling 110721 //  von Platen Arkitektbyrå AB  30

$�#���	��
	�����������	
	����������
�
Planområdet är till större delen flackt, med 
en svag sluttning mot Lagan i norr och en 
svag sluttning mot Bäckavägen i söder. De 
lägre norra delarna av området ligger på 
nivåer motsvarande ett par meter över ha-
vet till ca fem meter. Marknivån i de södra 
delarna ligger på betydligt högre nivåer upp 
till 15 meter över havet. I områdets mitt 
löper en ca 5 meter hög erosionsbrant i öst-
västlig riktning. Branten sluttar mot norr. 

En översiktlig geoteknisk utredning har 
genomförts för delar av planområdet. 
Utredningen har tagits fram för att ge en 
översiktlig bedömning av markområdets 
geotekniska förutsättningar inklusive risker 
för skred, ras, erosion och översvämning. 
Ytterligare utredningar kan komma att krä-
vas i samband med detaljplanering. För de 
delar som inte har utretts är det angeläget 
att sådana genomförs, dock bör de områden 
som pekas ut som aktuella för utbyggnad  
på lång sikt kunna avvakta något.  

�����	����
��������		�����

Enligt den översiktliga geotekniska utred-
ningen utgörs jordlagren inom planområ-
det i huvudsak av lera och silt, överlagrade 
av sand. I områdets östra delar förekom-
mer mindre partier utan sand där lera går 
i dagen. I den nordvästra delen av området 
finns även lager av gyttja under sanden. Ett 
par märgelgravar finns inom planområdet. 

Jordlagren av lös gyttja och lera är delvis 
mäktiga och når ca 25 m djup. I den nord-
västra delen av exploateringsområdet finns 
de mäktigaste jordlagren och främst i detta 
delområde förekommer lager av gyttja. 
Jordlagren av gyttja och lera är sättnings-
känsliga, men det ytliga sandlagret kan 
fördela lasten från planerad bebyggelse så 
att den fördelas över en större yta. 

En särskild grundundersökning har utförts 
för fastigheten Åmot 2:2, belägen i den 
nord västra delen av planområde. Även en-
ligt denna består jordlagren av gyttja och 
siltig lera, överlagrad med sand. Enligt den 
preliminära grundläggningsberäkningen 
bör 1-2 våningshus kunna grundläggas på 
hel kantförstyvad bottenplatta. Vid djupare 
schakt och/eller större punktlaster krävs yt-
terligare utredning. 

Enligt den översiktliga geotekniska utred-
ningen är jordtäcket tunnare i den sydöstra 
delen av området. Där finns även delom-
råden där jordlagren består av enbart sand, 
d.v.s. där saknas underliggande jordlager av 
gyttja och lera. 

I norr, i strandzonen utmed Lagan, 
förekommer svämsediment och lera. Mind-
re bergblottningar finns i de östra delarna 
utmed Lagan. Överslagsberäkningar visar 
att sättningarna på 1-3 cm kan uppstå i 

den nordöstra delen av planområdet. Sta-
bilitetsberäkningar har genomförts för Lag-
ans stranzon och dess närhet. Enligt dessa 
kommer det att krävas en detaljerad stabi-
litetsberäkning för tillkommande bebyg-
gelse bakom strandzonen. 

Stabilitetsberäkningar har även genomförts 
för branten i planområdets mitt. Dessa visar 
att stabiltetsförhållandena inte är tillfred-
ställande där slänten är som brantas. Även 
här kommer det att krävas en detaljerad 
stabilitetsberäkning för eventuellt tillkom-
mande bebyggelse. 
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Även i den reglerade Lagan kan flödena 
ibland  vara höga enligt den geotekniska 
utredningen. Risken för översvämningar 
finns främst i den östra delen av planområ-
det. Översvämningsrisken är beroende både 
av vattenståndet i Lagan samt havsvatten-
ståndet. Inträngning av havsvatten i Lagan 
kan orsaka höga flöden uppströms åmyn-
ningen. Kommunens kartmaterial samt 
kompletterande fältmätningar påvisar dock 
att marknivå utanför den strandskyddande 
zonen ligger som lägst på cirka 5-6 meter 
över Lagans normalvattennivå. Historiska 
noteringar omnämner vinterstormen julen 
1901, då vattennivån i Lagan steg ca 3 m 
utmed planområdet. På senare tid, efter 
kraftregleringen, finns noteringar om hög-

vattennivåer (3-4 km uppströms planom-
rådet) cirka 3 m över normalvattennivå. 
Kommunen bedömer över sväm  ningsrisken 
som ringa, men osäker. Framtida klimat-
förändringar behöver också beaktas. Väx-
thuseffekten förespås medföra ökade ne-
derbördsmängder, vilka i sin tur medför 
att erosionen kan tillta och att grundvat-
tennivån i jordlagren höjs. Frekvensen och 
omfattningen av översvämningar längs sjöar 
och vattendrag förutspås öka. En ökad in-
tensitet för, och frekvens av, västliga stormar 
antags leda till höga vattennivåer längs Hal-
landskusten. Detta kan leda till vattenint-
rängning och översvämning i Lagans nedre 
lopp där planområdet är beläget.  Även om 
riskreducerande åtgärder kan utföras bör 
försiktighetsprincipen gälla beträffande lo-
kalisering av ny bebyggelse inom planom-
rådet. Områden där risken för översväm-
ningar är betydande, kan istället användas 
för rekreation och tillfälliga ändamål som 
inte kräver en tillgänglighet året runt. 
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Ingen känd deponi finns inom området. 
Verksamheter som kan innebära en viss risk 
för markföroreningar förekommer dock 
inom planområdet. En verksamhet med 
bilservice finns i områdets östra del och en 
trädgårdsfirma finns omedelbart väster om 
Smedjeån. Dessa kan eventuellt kräva sär-
skild uppmärksamhet i detaljplanearbetet. 





Riskbedömningsavstånd kopplat till olika markanvänd-
ningar enligt RIKTSAM.
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Samhällets sårbarhet är en fråga som allt 
mer uppmärksammas. Ett ökat teknikbe-
roende samtidigt som naturens påfrestnin-
gar på samhället stundom blir allt allvarli-
gare ställer frågan i rampljuset. Förutom en 
allmän riskhänsyn finns, inom och i nära 
anslutning till området, ett antal objekt som 
kräver särskild uppmärksamhet beträffande 
riskhänsyn. 

Den följande redovisningen utgörs av ob-
jekt som särskilt bör uppmärksammas inom 
och i anslutning till planområdet. Redovis-
ningen är i nuläget översiktlig och kommer 
att behöva fördjupas i ett detaljplaneskede. 
Allmänt kan konstateras att befintliga 
och planerade vägar i området möjlig-
gör en insatstid på 10 min. Anläggningar 
för räddningsinsatser hänskjuts till detalj-
planeskede och därpå följande projektering.   
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Planområdet omgärdas av några leder på 
vilka det transporteras farligt gods; väg E6, 
riksväg 24 och Västkustbanan. I enlighet 
med väglagen har väg E6 och riksväg 24 
krav på ett byggnadsfritt avstånd om 50, 
respektive 30 meter. I den kommunomfat-
tande översiktsplanen anges att Västkust-
banan skall omfattas av ett byggnadsfritt 
avstånd på 50 meter. För leder som trafik-
eras med farligt gods, är inte alltid det av 
väglagen krävda byggnadsfria avståndet 
tillräckligt.  Storstadslänen Skåne, Väs-
tra Götaland och Stockholm har gett ut 
rekommendationer för hantering av far-
ligt gods i fysisk planering, RIKTSAM. 
Rekommendationerna bygger på att man 
alltid beaktar riskerna inom ett 150 meters 
avstånd. Utifrån lokala förutsättningar så 
som topografi, meteorologi, bebyggelsens 
placering samt dess yttre och inre utform-
ning avgörs vilken markanvändning som 
kan vara lämplig, se vidstående illustra-
tion. Persontäthet och exploateringsgrad 
är andra faktorer som påverkar risknivån, 
precis som ålderssammansättning, nedsatt 
rörelseförmåga, språksvårigheter, lokalkän-
nedom, medvetenhet om olycka etc. Utöver 
riskhänsyn beträffande farligt gods ställer 
dessa infrastrukturobjekt krav på åtgärder 
för att begränsa olägenheter i form av buller, 
vibrationer och luftföroreningar, se vidare i 
avsnitt 3.8 Infrastruktur. 
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Öster om järnvägen går en högtrycksled-
ning för gas. Ledningen korsar planområdet 
i dess nordöstra hörn. Områden utmed en 
gasledning delas in i zoner. Aktuell ledning 
är byggd i zonklass C. Enligt myndighet-
en för samhällsskydd och beredskap ska 
avståndet mellan en gasledning i mark och 
en byggnad, eller område med förväntade 
grävningsaktiviteter, vara minst 25 meter 
om det ligger utanför tätbebyggt område. 
Inom det byggnadsfria området bör, ex-
empelvis, inte idrottsplatser, lekplatser eller 
camping förläggas. 
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Laholms reningsverk ligger strax öster om 
Västkustbanan. Ett skydds avstånd krävs för 
att säkerställa att olägenheter minimeras. 
Vanligtvis baseras skyddsavståndet på anta-
let hushåll som betjänas. Då en utökning av 
verksamheten har initierats samtidigt som 
störningsreducerande åtgärder undersöks 
är det i dagsläget inte möjligt att slutligt 
avgöra vilket avstånd som kommer att krä-
vas till bostäder. I kartan på vidstående sida 
redovisas avstånd mellan 300-1000 meter. 
Frågan får belysas närmre i samband med 
detaljplanering.   
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Även den reglerade Lagan har varit föremål 
för extrema flöden under senare år. 
Förutsättningarna för översvämningar bör 

beaktas både för hittills rådande klimat-
förhållanden och för framtida klimatförhål-
landen. En översiktlig geoteknisk utredning 
har genomförts för planområdet, se vidare i 
avsnitt ”Geoteknik”. 

SMHI:s och Rossby Centres klimatsce-
narier fram till år 2100 indikerar att ned-
erbördsmängderna kommer att öka inom 
större delen av Sverige. Ökad nederbörd 
medför att erosionen tilltar och att grund-
vattennivån höjs samt en ökning av såväl 
frekvens som omfattning av översvämnin-
gar längs sjöar och vattendrag. Vidare kan 
ökad intensitet för, och frekvens av, västliga 
stormar leda till höga vattennivåer längs 
Hallandskusten som kan leda till vattenin-
trängning och översvämning i Lagans nedre 
lopp. Var för sig och i samverkan kommer 
dessa förändrade klimatförhållanden att 
innebära ökade problem med bland annat 
översvämningar, erosion, skred och ras.
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Den markkartering som gjordes för kom-
munen under 1980-talet visar att halten 
av markradon är naturligt låg inom större 
delen av Laholms kommun, tillika berört 
planområdet. 
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En fastighet centralt i området har hästar. 
Med beaktande av antal hästar samt platsens 
förutsättningar får skyddsavståndet slutli-
gen avgöras i samband med detaljplanering.  
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Beläget nära E6an och Västkustbanan har 
planområdet en unik tillgång till de över-
gripande kommunikationerna och därmed 
både Göteborgs- och Öresundsregionerna. 
Detta innebär också att området kan attra-
hera människor långväga ifrån. Därmed blir 
det också särskilt viktigt att se hur de olika 
trafikslagen kan samverka inom planområ-
det för att uppnå största möjliga effekt av 
det goda kommunikationsläget. På det lo-
kala planet bör gång- och cykeltrafik prio-
ri teras. Förutom positiva effekter för hälsan 
och klimatet skulle en sådan strategi minska 
belastningen på de omkringliggande re-
gionala vägarna. 
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Västkustbanan, vilken är av riksintresse, 
korsar planområdet. Järnvägen trafikeras i 
princip av entimmestrafik från Laholm mot 
såväl Göteborg som Köpenhamn. Järnvägen 
går på bro över Lagan i planområdets norra 
del. Vid stationsläget går järnvägen däremot 
i skärning. Själva stationen angörs via bil 
sydöst om väg 24. För buss- och gångtrafi-
kanter kan man även angöra perrongerna 
från väg 24. 

Kopplingarna mellan stationen och La-
holms tätort samt Åmot behöver utveck-
las avsevärt för alla trafikslag. Särskilt bör 
gående och cyklisters behov uppmärksam-

mas. Även kopplingar över och under 
järnvägen bör studeras för att minska dess 
barriärverkan mellan planområdet och La-
holms tätort. Skydds avstånd mellan järnväg 
och ny bebyggelse skall vara minst 50 meter 
på båda sidor om spåren.
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Planområdet ansluter till det övergripande 
vägnätet via riksväg 24.  Riksväg 24 betrak-
tas som en väsentlig länk i det regionala 
vägnätet vilket manifesteras i det faktum att 
den är utpekad som riksintresse och har ett 
utökat byggnadsfritt avstånd på 30 meter. 
För trafikmatning av planområdet krävs 
anslutning till riksväg 24. Denna är nyligen 
ombyggd till mötesfri väg med mitt räcke, 
vilket innebär att anslutningsmöjligheterna 
är begränsade. I dagsläget finns två ron-
deller, som kan betjäna planområdet, dels 
vid det s.k. Fabians vred i väster, dels vid 
Trulstorp. Samtidigt som vägen ger en god 
tillgång till det övergripande vägnätet ut-
gör den också en källa för miljöstörningar 
och barriärverkan. Utan avsikt att minska 
väg 24 kapacitet eller status, bör ett förnyat 
förhållningssätt till vägen diskuteras. 

Skäl som understryker vikten av att föra 
dialog om vägen är bland annat målsättnin-
garna om att uppfatta planområdet som en 
del av Laholms tätort. Vidare att stations-

området kan utvecklas i ett rumsligt sam-
manhang tillsammans med sin omgivning. 
Att överge karaktären av landsväg behöver 
därför övervägas, åtminstone för de östra 
delarna av väg 24. 

Även E6:an är av riksintresse och omfattas 
av utökat byggnadsfritt avstånd, 50 me-
ter. Någon ny bebyggelse avses inte plane-
ras i nära anslutning till E6:an. Eventuella 
buller störningar och riskavstånd med tanke 
på farligt gods bör dock beaktas. Detta 
gäller båda vägarna. 
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Arbetspendling inom och mellan regioner 
kommer sannolikt att öka i framtiden. Kli-
mathänsyn och kostnader kommer att kräva 
en utveckling av de kollektiva trafiklösnin-
garna. Västkustbanan är en utmärkt förbin-
delse, såväl för kortare pendlingsresor inom 
Halland, som för längre resor till utanförlig-
gande regioner. 

Stationen i Laholm är efter järnvägsomläg-
gningen på 1990-talet numera belägen i 
stadens utkant. En strävan att göra stationen 
mer tillgänglig är en av anledningarna till 
att utbyggnadsscenariet västerut har valts 
att ligga till grund för denna fördjupning 
av översiktsplanen. I planen måste därför 
tillgängligheten från stadens olika delar till 

stationen särskilt beaktas och även stations-
områdets omgivningar ges en mer stadslik 
karaktär. Vid sidan om tågförbindelser har 
busstrafiken stor betydelse, bland annat 
genom dess större flexibilitet. Nuvarande 
busstation vid den f.d. järnvägsstationen är 
välbelägen i förhållande till stadscentrum 
och befintlig befolkningskoncentration. För 
den skisserade utvecklingen av Laholm mot 
väster och kontakten med järnvägen krävs 
en bra bussförbindelse mellan Laholm och 
Mellbystrand med kopplingar till stadscen-
trum, järnvägsstation, utbyggnadsområde 
och Mellbystrand/Maxi.
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En separat gång- och cykelväg löper längs 
med den norra sidan av väg 24 med mål-
punkter i Mellbystrand, stationen och La-
holm. Stationen är en viktig målpunkt för 
cykeltrafiken. I dagsläget finns angörings-
plats och cykelställ på spårens östra och 
västra sida. Planområdets belägenhet med 
korta avstånd till Mellbystrand och La-
holm skapar goda förutsättningar för att de 
boende ska välja cykeln som transportme-
del. Detta i sin tur kommer att kräva fler 
cykelvägar inom området med anslutningar 
till befintligt cykelnät och viktiga målpunk-
ter. Längs med Lagan finns en upptrampad 
gångstig. 
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Såväl E6:an som riksväg 24 och Västkust-
banan utgör bullerkällor. De av riksdagen 
fastställda riktvärdena vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation 
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfra-
struktur är:
�� 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
�� 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
�� 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid 

fasad)
�� 70 dBA maximalnivå vid uteplats i 

anslutning till bostad.
Riktvärden avser ljudnivåer för vart och 
ett av de enskilda trafikslagen. I det fall det 
finns flera bullerkällor eller när de kombi-
neras med andra miljöbelastningar såsom 
vibrationer anger Boverket att hänsyn bör 
tas till den samlade bullersituationen och 
att det bör ställas särskilt höga krav på hän-
syn och åtgärder för att skapa en godtagbar 
ljudmiljö. Vid tillämpning av riktvärdena  
samband med åtgärder i trafikinfrastruk-
turen bör man ta hänsyn till vad som är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 
Om det inte går att reducera utomhusnivån 
till riktvärdena bör inriktningen vara att 
inom husvärdena inte överskrids. 

Ett underlagsmaterial i form av en över-
siktlig bedömning av vibrationsnivåer från 
Västkustbanan samt trafikbullernivåer från 
tåg respektive vägtrafik med hänsyn till 

Västkustbanan samt riksväg 24 har tagits 
fram. Trafikmängd för biltrafik har räknats 
fram med en årlig tillväxt om 2,5% till år 
2020. För tågtrafiken har upp gifter erhållits 
från Banverket. Slutsatserna från underlags-
materialet är att bostäder som lokaliseras 
mer än 140 meter från järnvägen och riks-
väg 24 inte kräver några åtgärder för att in-
nehålla riktvärdena. Placering ca 80 m från 
spårmitt samt väg 24 kräver övervägande 
beträffande placering av uteplatser. I det 
fall det planerade bostadsområdet placeras 
på kortare avstånd mot både Västkustbanan 
och väg 24 kommer bullerskyddsskärmar/-
vallar samt byggnadstekniska åtgärder att 
krävas.  Frågan kräver fortsatt uppmärksam-
het i samband med detaljplaneläggning om 
bebyggelsen lokaliseras på närmare avstånd 
än 140 meter. 
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Banverket och Naturvårdsverket har ge-
mensamt angett planeringsmål för vi-
brationer. Enligt dessa ska riktvärdet 0,4 
mm/s mätt enligt SS 460 48 61 innehål-
las.  Uppmätta vibrationer ca 140 m från 
spårmitt inom  planområdet understiger 
riktvärdet 0,4 mm/s. Det finns dock risk för 
att vibrationer kan komma att upplevas i 
bostäder som byggs på kortare avstånd från 
spåren. Utifrån en grov modell som enbart 
tar hänsyn till avståndsskillnaden (förutsät-
ter samma markbeskaffenhet etc) bedöms 
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vibrationsnivåerna 70 m från spårområ-
det i mark understiga 0,2 mm/s. I det fall 
man väljer att placera bostadshus på närmre 
avstånd än 140 m bör man i detaljplanske-
det genomföra ytterligare utredningar för att 
kunna dimensionera bostadshusen på rätt 
sätt. De uppmätta vib rationshastigheterna 
vid det planerade campingområdet un-
derstiger de riktvärden som Banverket och 
Naturvårdsverket anger. Nivåerna är dock 
inom det området där vibrationer kan 
förnimmas.
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Kommunens vattenförsörjning baseras 
helt på grundvatten. Vattentäkterna i 
Dömestorp/Skottorp samt Veinge försörjer 
hela planområdet. Kapacitetsproblem finns 
i befintligt ledningssystem från Skottorp/
Dömestorp främst beroende på en omfat-
tande sommarbelastning inom kustområ-
det. En utbyggnad av ledningsnätet behövs 
därför. Även en utökning av reningskapa-
citeten på råvattnet kan komma att krävas 
liksom på sikt etablering av en ny vattentäkt.
Vid nyexploatering eftersträvas lokalt om-
händertagande av dagvattnet. Principen är 
att skapa infiltrationsmöjligheter och för-
dröjningsdammar i närområdet. Dagvatten 
inom planområdet avleds till Lagan respek-
tive Smedjeån. Framtida klimatförändrin-
gar påverkar utbyggnadsmöjligheterna med 
hänsyn till bl.a. höga vattennivåer som re-

sulterar i begränsade möjligheter att avleda 
dagvatten till våra vattendrag.

Kapaciteten på reningsverken tillgodoser väl 
befolkningsökningen inom överskådlig tid. 
Reningsverk finns vid Ängstorp (Laholm) 
och Hedhuset (Skummeslövsstrand). Ängs-
torps reningsverk har en utbyggd kapacitet 
motsvarande 20000 personekvivalenter. 
Det innebär att kapacitet för en utveckling 
av Laholm finns. 

Väster om Skottorp och Laholm går hu-
vudledningen för naturgas mellan Malmö 
och Göteborg. Till ledningen har ett lo-
kalt nät anslutits, som förser Laholms och 
Båstads kommuner med gas. Sedan 2002 
uppgraderas den lokalt producerade gasen 
från Laholms biogasanläggning och blandas 
med naturgas i det lokala nätet. Andelen 
biogas är cirka 30 procent. Möjligheterna 
till ekologisk energiförsörjning kommer att 
vara en huvudtes i framtidens system. Ett 
ekologiskt byggande med lågenergibebyg-
gelse och en strävan efter att ta till vara sole-
nergi och jord/bergvärme minskar behovet 
av ej förnybar energi.
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Miljökvalitetsnormer, MKN, är ett juri-
diskt bindande styrmedel som infördes med 
miljöbalken år 1999. Avsikten är att före-
bygga eller åtgärda miljöproblem, upp nå 
miljökvalitetsmålen och att genomföra EG-
direktiv. Vid planering och planlägg ning 
skall gällande miljökvalitetsnormer  alltid 
beaktas. Miljökvalitetsnormer är styrande 
för myndigheter och kommuner när de 
tilläm par lagar och bestämmelser, till exem-
pel vid tillsyn eller tillståndsprövning enligt 
miljöbalken eller planläggning enligt plan- 
och bygglagen. Miljökvalitetsnormer finns 
fastställda för utomhusluft, fisk- och mus-
selvatten, omgivningsbuller samt vatten. 
Fisk- och musselvatten berör inte Laholms 
kommun. 
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Regeringen utfärdade år 1998 en förord-
ning om miljökvalitetsnormer för utom-
husluft. De ämnen som reglerades var 
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och 
bly. Förordningen har sedan dess revider-
ats ett antal gånger och kompletterats med 
ytterligare normer, för partiklar (PM10), 
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kad-
mium, nickel och bens(a)pyren. Normerna 
baseras huvudsakligen på krav i EG-direk-
tiv. Miljökvalitetsnormerna för luft har inte 
tidigare överskridits och föreslagna åtgärder 
i kommunens översiktsplan bedöms inte 
påverka halterna av dessa ämnen.  
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Direktivet om bedömning och hantering 
av omgivningsbuller syftar till att samordna 
bullerarbetet i EU genom gemensamma 
bullermått, gemensamma kartläggnings- 
och bedömningsmetoder, information till 
allmänheten och fastställda handlingspla-
ner. Direktivet ska också vara en grund för 
åtgärder för att minska buller från större 
källor, i synnerhet infrastruktur och större 
industriell verksamhet. 

Enligt förordningen finns en skyldighet att 
genom kartläggning av buller och upprät-
tande av åtgärdsprogram, sträva efter att 
omgivningsbuller inte medför skadliga ef-
fekter på människors hälsa. EU-länderna 
har fått i uppgift att kartlägga hur många 
människor som är exponerade för buller. I 
olika faser har och kommer bullernivåer att 
kartläggas och beräkning av antalet expon-
erade personer att genomföras. Ansvariga 
trafikverk och kommuner ansvarar därefter 
för att utarbeta åtgärdsprogram. Inom La-
holms kommun är motorväg E6 och Väst-
kustbanan föremål för kartläggning. 
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Kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer 
för yt- och grundvattenförekomster har som 
mål att alla vattenförekomster ska uppnå god 
status senast 2015. Miljökvalitetsnormerna 
anger lägsta godtagbara vattenkvalitet i en 

utpekad vattenförekomst. Inom planområ-
det är två sträckningar i Lagans avrinnings-
område berörda av miljökvalitetsnormerna 
nämligen, Lagans mynning-Smedjeån samt 
Smedjeån-Lillån. 

För båda sträckningarna anges att 
kvalitetskr avet för kemisk ytvattenstatus av-
seende kvicksilver och kvicksilverföreningar 
ej uppnår god kemisk ytvattenstatus. Hal-
terna av kvicksilver och kvicksilverförenin-
gar i vattenförekomsten bör inte öka till 
den 22 december 2015, i förhållande till de 
halter som har legat till grund för vatten-
myndighetens statusklassificering av kemisk 
ytvattenstatus inklusive kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 2009. Den ekologiska 
statusen i ytvattenförekomsten har klassi-
ficerats till måttlig, otillfredsställande eller 
dålig och Vattenmyndigheten har bedömt 
att det finns skäl att fastställa miljökvalitets-
normen till god ekologisk status med tids-
frist till 2021. Det antas vara ekonomiskt 
orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta 
de åtgärder som skulle behövas för att upp-
nå god ekologisk status till 2015. Om alla 
möjliga och rimliga åtgärder vidtas kan god 
ekologisk status förväntas uppnås 2021. 

I planförslaget föreslagen bebygggelse anses 
inte påverka den kemiska ytvattenstatu-
sen eller uppskovet att 2021 uppnå god 
ekologisk status. Särskild uppmärksamhet 

kring omhändertagande av dagvatten från 
planområdet kommer dock att krävas. De 
föreslagna anläggningarna för dagvatten-
hantering bör kunna få en positiv inver-
kan på möjligheterna att nå miljökvalitets-
normerna.
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Swot-analys är ett strategisk analysverktyg 
som använd för att beskriva en verksam-
hets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
Namnet är en ankronym för de engelska 
beteckningarna Stregths, Weaknesses, Op-
portunities och Theats, översatt till svenska 
till styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

Utvecklat som ett verktyg att analysera ett 
projekt eller verksamhet, är det också en 
verkningsfull modell att studera ett utbygg-
nadsområde utifrån. 
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Styrkorna ska hjälpa till att identifiera vad i 
området som är unikt och attraktivt. Många 
styrkor är kopplade till de naturgeografiska 
förhållandena. 
�� Närhet till E6:an.
�� Närhet till Laholms station.
�� Landskapet med vida utblickar.
�� Rekreationsvärden längs Lagan.
�� Utbyggd cykelväg mellan Laholm och 

Mellbystrand.
�� Kvällssol.
�� Topografi ger skyddat läge.
�� Närhet till havet.
�� Närhet till Laholm.
�� Närhet till Mellbystrand.
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Svagheterna ska hjälpa till och identifera 
områdets brister. Med en medveten hållning 
kring dessa kan översiktsplanen fomulera 
strategier som motverkar svagheterna och 
kanske också vänder desamma till fördelar.  
�� Planområdet är påverkat av kraftiga 

barriärer. 
�� Skyddsavstånd från reningsverket be-

gränsar användningen i delar av plan-
området. 

�� Avskiljt från såväl Laholm som Mellby-
strand.

�� Planområdet är beroende av riksväg 
24. Vägutformningen och vägens nu-
varande status medger i dagsläget inte 
nya anslutningar eller förändrad sek-
tion. Detta  försvårar utvecklandet av 
ett välfungerande stationsområde och 
i förlängningen en integration av sta-
tionssamhället med övriga tätorten.

�� Kommunen har litet markinnehav i 
området, vilket ger begränsat inflytande  
över utbyggnaden. 

�� Bitvis rikligt med fornlämningar kan 
fördyra utbyggnaden. 

�� Komplicerad geologi.
�� Området är utsatt för viss bullerpåver-

kan. 
�� De ånära områdena är utsatta för viss 

erosion.

SWOT-analys är ett verktyg för att analysera ett 
områdes styrkor, svagheter, möjligheer och hot. Även 
effekten av relationen mellan de fyra kategorierna kan 
utläsas. 

�� Översvämningsrisk i vissa delar. 
�� Befntliga gårdar ligger kvar, vilket är en 

styrka utifrån kulturhistoriska perspek-
tiv men det kan också vara en svaghet 
utifrån önskemål om en flexibel exp-
loatering. 
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Möjligheterna kan formuleras som en 
framåtskrivning av områdets styrkor. Det 
är väsentligt att identifiera processer eller 
strategier som kan bidra till att dessa styrkor 
genererar långsiktiga möjligheter. Till viss 
mån behöver även områdets svagheter tas i 
beaktande.  
�� Ökad inflyttning för det goda kom-

munikationsläget och den attraktiva 
miljön. 

�� Ånära bostadsmiljöer ger attraktion. 
�� Turism och friluftsliv kan göra områ-

det till en lokal och regional målpunkt. 
Kan stimulera till en lokal näringslivs-
utveckling med fler arbetstillfällen 
inom tjänste- och servicesektorn.

�� Småbåtshamnen kan i en vidareutveck-
lad form utgöra en framtida nod i om-
rådets turism- och friluftslivsverksam-
het.

�� Näringslivutveckling som kan utnyttja 
det goda kommunikationsläget. 

�� Mellbystrand och Laholm växer sam-
man till ett tätortsområde med ökad 
närhet mellan människor, bättre ut-
nyttjande av kommunala investeringar 
- såväl mjuka som hårda - och Mellby-
strands starka marknad spiller över på 
nyexploateringarna.
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På motsvarande sätt som möjligheterna är 
en framskrivning av området styrkor är ho-
ten en framskrivning av områdets svagheter. 
Analysen syftar till att beskriva vad som kan 
ske om man inte utvecklar stratgier för att 
minimera dessa brister. 
�� Avskiljt område utan kopplingar till 

Laholm och dess omgivningar. Ger en 
isolerad enklav vilken inte genererar en 
överspillningseffekt på resten av kom-
munen. 

�� Svårigheten att utveckla ett starkt sta-
tionsområde är främst avhängigt riks-
väg 24. Alternativa kopplingar mellan 
planområdet och Laholm behöver un-
dersökas liksom en alternativ vägut-
formning av riksväg 24, med en bibe-
hållen kapacitet och framkomlighet. 
Dialog med Trafikverket och Länssty-
relsen är nödvändig. 

�� Ett starkt stationsområde bör inte 
konkurrera med befintliga kommer-
siella centra i Laholm och Mellby-
strand. Verksamheter såsom turism och 
frilufts liv i samklang med bostäder och 
service bör kunna komplettera befint-
liga centra.  

�� Om Mellbystrand och Laholm växer 
samman till ett tätortsområde finns 
risk för att respektive tätorts identitet 
försvagas. Identitetskapande åtgärder 

för att undvika detta kan behövas. Ett 
flerkärnigt tätortsområde bör efter-
strävas där tre starka centra kan iden-
tifieras, Mellbystrand, stationsområdet 
och Laholm.

�� Kommunens lilla markinnehav ger 
svårigheter att styra exploateringen till 
områden som fungerar bäst för hel-
heten. Också svårt med en klok etap-
pvis utbyggnad. Utbyggnadsetapperna 
blir beroende av nuvarande markägares 
intresse till fortsatt jordbruksdrift eller 
annan pågående markanvändning. 
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Planområdet har stora kvaliteter som ta-
lar för att det kan bli en bostads miljö med 
mycket hög attraktivitet. Planområdets 
strategiska läge med omedelbar närhet till 
lokala och regionala kommunikationer 
är en sådan attraktion. Den omedelbara 
närheten till höga naturvärden utgör också 
en attraktions kraft. 

Planområdet bör också kunna vara att rak-
tivt för näringslivsetableringar. Kommunen 
har ett önskemål om att  stärka service- och 
tjänstesektorn. Plan området skulle kunna 
utgöra en möjlighet för en sådan utveckling. 
Dels skulle friluftsturismen kunna utveck-
las, dels skulle det stationsnära läget möjli-
gen kunna attrahera företag som söker ett 
unikt kommunikationsläge men som samti-
digt attraheras av småstadens kvaliteter. 

Den största utmaningen för planområdet 
är dess brist fälliga kopplingar till den nära 
omgivningen. Till Mellbystrand finns ett 
par befintliga underfarter under motor-
väg E6, vilka väl kan betjäna planområdet. 
Kopplingar för gång- och cykeltrafik samt 
kollektivtrafik kan behöva ägnas särskild 
uppmärksamhet. Kopplingarna till Laholm 
är dessto mer problematiska, samtidigt som 
de kanske också rymmer en utvecklingspo-
tential för stationsområdet. 

Planområdet av skiljt från Laholm dels 
via Västkustbanan dels via riksväg 24. La-
holms station är lokaliserad till den sydöst-
ra kvadranten som bildas av järnvägen och 
riksväg 24. Den nordöstra kvadranten är i 
stor utsträckning berörd av skyddsavstånd 
från Laholms reningsverk. 
Ett par möjliga scenarier kan skisseras: 
��� Planområdet kopplas till Laholm via en 

ny bro över Västkustbanan och ansluter 
till det befintliga vägnätet vid Trulstorps 
rondell. En sådan koppling är gen och 
kan utgöra drivkraft för ytterligare be-
byggelse inom stationens närområde. 
Kostanderna för en ny bro är dock 
stora och skyddsavståndet till renings-
verket medför att ny bebyggelse enbart 
kan tillkomma i begränsad omfattning, 
varför den samhällsekonomiska nyttan 
kan bli liten. 

��� Ett stationssamhälle tillskapas på båda 
sidor riksväg 24. Den sekundära av-
farten strax väster om järnvägen byggs 
om till rondell eller en ur trafiksäker-
hetssynpunkt likvärdig trafiklösning. 
Riksväg 24 omgestaltas mer i riktning 
mot stadsgata med bibehållen karak-
tär, men med något lägre hastighet på 
avs nitten genom stationsområdet. Till-
gängligheten till stationen skulle öka 
samtidigt som stationsområdet kopplar 
det nya tätortsområdet och Laholm. De 
västra kvadranterna har stor potential 
att bebyggas. 
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Följande inriktning föreslås för det fortsatta 
planarbetet. Dessa bör också beaktas i det 
efterföljande planarbete och gestaltningsar-
bete.  

�� Områdets attraktivitet som bostads-
miljö och rekreationsområde ska vara 
hög. 

�� En blandad bostadssammansättning 
ska eftersträvas.

�� Tätheten i området ska vara varierad 
med en betydligt högre täthet i det sta-
tionsnära läget. 

�� Blandade funktioner och användnin-
gar ska möjliggöras i hela området. I 
det stationsnära läget bör man aktivt 
medverka till att blandade funktioner 
tillkommer. 

�� Ett nätverk av spännande och trygga 
mötesplatser för alla åldrar ska finnas. 
Även möten mellan boende och 
besökande i området ska uppmuntras. 

�� Gång- och cykeltrafik inom området 
ska prioriteras. Maskvidd, genhet, fri 
sikt och målpunkter är utgångspunkter 
som ska genomsyra planeringen av gc-
nätet. 

�� Kollektivtrafiken ska vara strukture-
rande för hur området disponeras. 
Hållplatser ska utvecklas till att även 
vara mötesplatser och målpunkter för 
andra aktiviteter. 

�� Lokalt omhändertagande av dagvat-
ten. Öppen dagvattenhantering med 
fördröjningsdammar kan användas för 
att höja kvaliteten och upplevelsen av 
gaturum och grönområden.  

�� Våtmarkspark anläggs för förbättrad 
vattenkvalitet i Lagan. 

�� Grönytefaktor för de tätare delarna av 
planområdet bör övervägas.

�� Friluftsliv och turism ska möjliggöras 
och utvecklas inom området.  

�� Ett kvalitetsprogram för arkitektonisk 
kvalitet, även inkluderande utform-
ning av publika platser bör upprättas. 
Kvalitetsprogrammet bör också beakta 
ekologiskt byggande i fråga om mate-
rialval, uppvärmning etc. 

�� Befintliga kulturmiljöer ska beaktas och 
integreras i den nya bebyggelsestruk-
turen på ett medvetet sätt. Befintliga 
gårdsmiljöer bör även fortsättningsvis 
upplevas som kringgärdade av vegeta-
tion. 

�� Lågenergihus eller passivhus bör efter-
strävas i hela planområdet. Använd-
ningen av närproducerad energi bör 
vara utgångspunkt och uppmuntras. 

�� Stationsområdet ska utvecklas så att det 
kompletterar, inte konkurrerar med, 
det historiska centrat i Laholm. 
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Planområdet avgränsas av Lagan i norr, 
riksväg 24 och Bäckavägen i söder, motor-
väg E6 i väster och Västerleden och Måns-
torpsvägen i öster. Området utgörs till 
största delen av jordruksmark med frilig-
gande gårdsmiljöer.  
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Redan idag är området en målpunkt för 
friluftsliv och tu rism. Vandringsstigen 
längs med ån mynnar i småbåtsham-
nen vid Smedjeåns utlopp i Lagan. Vissa 
av markvägarna som leder ner till Lagan 
fungerar som angöringspunkter för fiske-
turismen. Dessa kan bekräftas som fiskeno-
der och iordningsställas för att bättre mots-
vara turismens behov i form av bryggor, 
parkering, camping/vindskydd, grillplat-
ser etc. Ett pärlband av målpunkter skulle 
kunna skapas längs med Lagan. Med en 
uppgradering av befintliga markvägar skulle 
dessa också kunna bli tillgängliga för män-
niskor med funktionshinder. 

En kompletterande vandringsled skulle 
kunna tillskapas längs med erosionsbranten 
som löper genom planområdet i öst-västlig 
riktning. Från denna erbjuds vidsträckta 
utblickar. Även här kunde ett pärlband av 
målpunkter och utsiktsplatser skapas. Via 
de befintliga markvägarna kan dessa båda 

vandringslederna kopplas samman till pro-
menadslingor för boende i såväl Laholm 
och Mellbystrand som för mer långväga 
besökare. 

Tillgängligheten till/från Laholm skulle 
kunna ökas genom en kompletterande 
gångbro över Västkustbanan där denna går i 
skärning. Idag finns en möjlighet att till fots 
gå under järnvägen invid Lagan, då järnvä-
gen här går på bro.  
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Väster om Smedjeån finns en befintlig 
skogs dunge. Vand ringsleden uppe på ero-
sionsbranten kan med en utvecklad grön-
struktur bilda ryggrad i planområdet. 
Denna ryggrad bör innehålla program som 
ansluter till friluftslivet och rekreationsmöj-
ligheter. Förutom målpunkter i form av 
utsiktsplatser och stilla rum, föreslås andra 
typer av ytkrävande anläggningar för sport, 
lek och rekreation. 

En ny skogsdunge föreslås där branten pla-
nar ut. Förutom att verka rumsskapande 
och knyta samman planområdet med be-
fintlig skogdunge öster om Smedjeån verkar 
denna positivt på mikroklimatet. 
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Landskapet strukturerar planområdet i fyra 
delar. Erosionsbranten delar området i ett 

övre och ett nedre rum. Det övre rummet 
samspelar med väg 24 och stationen. Här 
finns fina utblickar över Lagans dalgång. 
Det nedre rummet är välavgränsat från 
sin omgivning. Här finns ett visst samspel 
med ån, men till allra största delen erbjuder 
området stillhet och tystnad. Delområ-
det “väster” breder ut sig längs med ån, i 
skydd av den befintliga och den föreslagna 
skogsdungen. Det södra  rummet präglas av 
befintlig gårdsmiljö på höjden. Längs med 
Smedjeån finns intima rum, men i övrigt 
präglas delområdet av närheten till motor-
vägen och väg 24. 
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Planområdets sydvästra och sydöstra hörn 
utgör strategiska knutpunkter i det övergri-
pande infrastrukturnätet. Som sådana bör 
den framtida markanvändning noga övervä-
gas. Motorvägspåfarten bör reserveras för 
verksamheter med anknytning till logistik 
och bilservice.  
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Området runt stationen är en unik möj-
lighet. Blandade funktioner som kan dra 
nytta av det strategiska läget och en högre 
täthet bör prioriteras.  
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Inom planområdet finns en strävan efter 
blandade funktioner i form av blandstad. 
Vidstående markanvändnings karta indi-
kerar vilken användning som föreslås utgöra 
huvudändamål för de olika delområdena. 
Därutöver bör annan användning kunna 
medges om densamma är förenlig med hu-
vudändamålet. Markanvänd ningen beslutas 
slutligen i samband med detaljplanering. 

Planområdets storlek betyder också att 
området kommer att kunna täcka utbygg-
nadsbehovet under lång tid. En prioriterad 
etappindelning avspeglas i markanvänd-
ningskartan. I först hand föreslås området 
vid Åmot och området väster om Smedjeån 
att exploateras, tillsammans med stations-
området. På lång sikt kan även exploa tering 
av markområdena längs med väg 24 bli 
aktuella. Markanvändningen inom dessa 
områden preciseras inte närmre på markan-
vändningskartan, då exploateringen ligger 
så pass långt fram i tiden. Inriktningen bör 
dock vara densamma som övriga området, 
dvs blandade funktioner. 
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Området vid Åmot och området väster 
om Smedjeån föreslås få bostäder som hu-
vudändamål. Även bostads  komplement i 
form av dagis, lekplatser, parker och mindre 
anlägg ningar för verksamheter inom tjäns-
tesektorn bör kunna rymmas inom denna 
 kategorin, se vidare avsnitt 5.4 Å staden.  

För området öster om Smedjeån behöver 
avgränsningen studeras vidare i ett detalj-
planeskede. Här föreslås strandskyddet om-
prövas till förmån för ett ånära bostads läge. 
Samtidigt föreslås, som kompensation för 
intrånget i strandskyddet, en bättre tillgäng-
lighet säkerställas för andra delar av Smed-
jeån och Lagan. Bryggor och andra anläg-
gningar för fritidsfiske och rekreation kräver 
också dispens från strandskyddet.  

Respektavstånd till befintliga gårdsmiljöer 
behöver studeras vidare. Utgångspunkten 
bör vara att dessa även fortsättningsvis kan 
utgöra bostäder alternativt få en mer publik 
verksamhet. Befintlig vegetation som kring-
gärdar gårdmiljöer bör bevaras. 
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Det stationsnära läget förslås få en blandad 
stadsbebyggelse av bostäder med inslag av 
handel, hantverk, verksamheter och turism  
etc. Även kontorslokaler eller lokaler för 
tjänstesektorn är lämpligt att lokalisera till 
det stationsnära läget. I området väster om 
järnvägen föreslås bostäder dominera mark-
användningen medan verksamheter och 
handel dominerar de östra delarna av sta-
tionsområdet. I det stationsnära området 
anses också kompletteringsbebyggelse längs 
med Västerleden ingå. Även här handlar det 
främst om verksamheter och handel, se vi-
dare avsnitt 5.5 Stationen. 
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En utvidgning av befintligt verksamhets-
område söder om väg 24 och öster om järn-
vägen föreslås. Området föreslås innehålla 
småindustri på motsvarande sätt som be-
fintligt. Området föreslås sträckas söderut 
ner till Bäckavägen.  
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Ett generöst tilltaget område centralt i plan-
området reserveras för friluftsändamål. 
Området sammanfaller med erosions-
branten i öst-västlig riktning samt flera av 
de fornlämningsrika områdena som iden-
tifierats. Därutöver bibehålles områden för 
frilufts liv i strandskyddszonen längs Lagan 
och till stora delar längs Smedjeån samt i 
skogs dungen öster om Smedjeån. I de över-
svämningskänsliga områdena i planområ-
dets nordöstra hörn föreslås en camping 
med koppling till fisketurismen. Här kan 
också lokal fördröjning av dagvatten ske. 
Hänsyn till befintlig gasledning krävs.  

Längs med friluftsstråket, placerade på 
släntkrönet, föreslås ett antal landmärken. 
Dessa kan vara byggnader för friluftslivets 
ändamål, men kan också vara andra typer 
av anläggningar som grillplatser, vindskydd, 
utsiktspunkter etc.  
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Huvudvägnätet är markerat på vidstående 
markanvändningskarta. Detta vägnät bör i 

huvudsak användas för planering av kollek-
tivtrafik och cykelbanor. En ny entré till om-
rådet från väg 24 föreslås. Denna kommer 
att utgöra en ny tätortsport till La holms tät-
ort. Därmed måste också det bygg nadsfria 
avståndet på 30 meter längs med väg 24 
omprövas. Det är ytterst angeläget att om-
rådet upplevs stadsmässigt och som en del 
av Laholms tätort. Kopplingen till stationen 
för gång- och cykeltrafik behöver också sär-
skilt uppmärksammas. Länsstyrelsen och 
Trafikverket har med hänvisning till riskin-
tresset för kommunikationer hävdat att väg 
24:s karaktär som genomfartsled skall bibe-
hållas. En sammanvägning av detta intresse 
och riksintresset för järnväg, samt samhälls-
planeringsintressen i övrigt, måste ske i den 
fortsatta planprocessen.

������
���������

Ett utredningsområde öster om Västkust-
banan har pekats ut. Inom området åter-
finns kommunens reningsverk, vilket kräver 
skyddsavstånd till vissa verksamheter. Om-
rådets användning är strategiskt viktigt om 
stationsområdet ska kunna få en stark knyt-
ning till den befintliga staden. Innan lämp-
lig markanvänding kan avgöras för området 
behöver planeringsförutsättningarna stu-
deras närmre. Ett sådant arbete är initierat, 
men inte slutfört varför området kvarstår 
som utredningsområde i denna fördjupning 
av översiktsplanen.  



Huvudsaklig markanvändning inom planområdet. 
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En hierarki av gator föreslås inom områ-
det. Det övergripande huvudvägnätet syf-
tar till att stötta en god orientering inom 
området samt att utgöra viktiga stråk för 
kollektivtrafik och cykeltrafik. Gestaltnin-
gen av det övergripande gatunätet bör stötta 
förståelsen för områdets struktur. Det un-
derordnade gatunätet  utgörs i princip av 
bostadsgator där hastigheten är lägre och 
där gatumiljöerna gestaltas för att hantera 
en blandtrafik på ett trafiksäkert sätt. 

Både huvudgatnätet och det underordnade 
gatunätet medger en genomsilning av trafik. 
På så sätt kan närmsta väg väljas, vilket har 
en positiv effekt på transportarbetet. De 
negativa effekterna såsom buller och luft-
föroreningar  fördelas också över området. 

Stora delar av planområdet är avskuret från 
Laholm dels via Västkustbanan dels genom 
riksväg 24. I planförslaget föreslås att den 
befintliga, sekundära avfarten, strax väster 
om järnvägen byggs om till en ny rondell , 
eller en ur trafiksäkerhetssynpunkt likvärdig 
trafiklösning. Riksväg 24 omgestaltas mer 
i riktning mot stadsgata med bibehållen 
karaktär, men med något lägre hastighet på 
avsnitten genom stationsområdet. Tillgäng-
ligheten till stations området ökar samti-
digt som stationssamhället kan utgöra en 
sammankopp lande nod mellan det nya tät-

ortsområdet och Laholm. En sådan rondell 
skapar utvecklingsmöjligheter för hela sta-
tionsområdet. Länsstyrelsen och Trafikver-
ket har, med hänvisning till riksintresset 
för kommunikationer hävdat att väg 24:s 
karak tär som genomfartsled skall bibehål-
las.  Fortsatt dialog krävs. 
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Närheten till Laholms station erbjuder 
goda pendlingsmöjligheter till arbetsplat-
ser inom regionen. För den mer lokala 
kollektivtrafikförsörjningen föreslås områ-
det kollektivtrafikförsörjas med buss. Längs 
med väg 24 finns idag en befintlig busslinje, 
225, vilken trafikerar kustområdet via järn-
vägstationen till Laholms centrum. 

Vid en utbyggnad inom planområdet skulle 
denna kunna dras från Mellbystrand genom 
en befintlig vägport under E6 via Åmot 
till planområdet. I första skedet av utbygg-
naden som sker i västa delen mot Åmotsvä-
gen trafikerars området med buss från denna 
väg. I nästa ubyggnadsfas bygges bussgata 
eller genomfartsväg genom området. Exakt 
sträckning får studeras när dessa utbyggnad-
er blir aktuella. Omdragningen av linje 225 
och det utökade underlaget skulle kunna 
bidra till tätare förbindelse mellan kustom-
rådet och järnvägsstationen och Laholms 
centrum. Både området, Åsta den, och sta-
tionsområdet får en god tillgäng lighet till 

busstrafiken med merparten av områdena 
inom 400 meters räckvidd från föreslagna 
busshållplatser. 
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De korta avstånden till såväl Laholm som 
Mellbystrand och Laholms station bör upp-
muntra till en ökad cykeltrafik. Ett nät-
verk av cykelvägar inom planområdet har 
skisserats. Anslutningspunkter till befintliga 
cykelvägar i områdets perifieri kan behöva 
studeras vidare för att skapa goda anslut-
ningar till viktiga målpunkter i Laholm och 
Mellbystrand. En ny cykelbro över Väst-
kustbanan ökar tillgängligheten för cyklis-
terna. 
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Spillvatten från hela planområdet ska föras 
till Ängstorps reningsverk i Laholms tä-
tort. Huvudledningen föreslås läggas inom 
strandskyddat område längs med Lagan, 
förslagsvis utmed föreslagen vandringsled. 
En första spillvattenpumpstation kan 
förslagsvis placeras i områdets västra del. 
Pumpstationen kan möjliggöra en exploa-
tering av 50-60 ha eller en fjärdedel av åker-
marken fram till järnvägen. För strategisk 
placering av pumpstationen krävs ett bättre 
kartunderlag beträffande topografi. 

Resterande del av planområdet kräver upp-
skattningsvis 1-2 nya spillvattenpumpsta-
tioner med ny huvudledning utmed Lagan, 

alternativt omläggning i större dimensioner 
efter tillkommande pumpstation. 
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Området kan dricksvattenförsörjas genom 
anslutning till befintlig 280 PVC utmed 
väg 24. En framtida utbyggnad med to-
talt 6000-8000 nya invånare i Laholms 
kommun kan inrymmas inom befintlig 
vattentäkters kapacitet. Detta innebär att 
aktuellt planområde kan försörjas med nu-
varande försörjningssystem. 
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Dagvatten skall tas om hand lokalt inom 
res pektive planområde före utsläpp i Lagan. 
Detta kräver anläggning av översilningsytor 
och/eller fördröjningsdammar med syfte att 
förhindra att förorenat dagvatten leds direkt 
till vattendraget. För att dagvattenhanter-
ingen ska bli rationell och kostnads effektiv 
krävs att dagvattenfrågan studeras inom 
ett större markområde än enskilda detalj-
planeområden. Dagvattenhantering kräver 
relativt stora markområden, vilket påverkar 
utrymmet för möjlig exploatering av fram-
tida bostäder och verksamheter. Anlägg-
ningarna kan dock bli en rekreativ tillgång 
för miljön inom boende- och verksamhets-
områdena. Även för planeringen av dagvat-
tensystemet krävs ett bättre kart underlag 
beträffande topografi. Den för djupade över-
siktsplanen föreslår att större dagvatten-
magasin lokaliseras till planområdets norra 
delar, direkt väster om Västkustbanan. 



Huvudvägnät, cykelstråk samt busslinjer med hållplatser.
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Mot bakgrund av nuvarande utbyggnads-
behov på drygt 50 bostäder om året kan 
man konstatera att planområdet kommer 
vara föremål för utbyggnader under lång 
tid. Därmed blir det också ytterst väsentligt 
att den struktur som föreslås är robust och 
håller väl över tid, samtidigt som det måste 
finnas en flexibilitet för förändrade synsätt 
och behov. I ljuset av dessa motsägelsefulla 
begrepp, robusthet och flexibilitet, är en 
kontinuerlig gatustruktur att föredra. 

För Åstaden skapas ett elastiskt gatunät i 
mötet mellan de meandrande åarna och de 
omkringliggande kommunikationsanlägg-
ningarna. Det slingrande gatunätet under-
stryker planområdets topografi samtidigt 
som det erbjuder varierande upplevelser 
när man rör sig längs gatorna. Kurvaturen 
uppmuntrar också till en lägre hastighet 
vilken stöttar gång- och cykeltrafik. Med ett 
flexibelt gatunät kan också “oväntade” upp-
täkter av ex fornlämningar hanteras form-
mässigt genom att den rubusta kvaliteten i 
rutnätet kan “töjas” i relation till platsen.

Det elastiska gatunätet medger också att ett 
par kvarter kan slås samman för att tex hysa 
en befintlig gårdsmiljö eller annan använd-
ning som kräver mer yta. På motsvarande 
sätt kan kvarter delas i mindre enheter om 
sådana behov skulle föreligga. 
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I Åstaden längs med Lagan och nedanför erosionsbranten kan en attraktiv bostadsmiljö skapas. 
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Illustrationen visar hur Åstaden skulle kunna te sig med radhus längs de övergripande datorna och villor i de in-
nanförliggande delarna. Gatuhierarkin kompletteras av gång- och cykelvägar genom kvarteren för ökad genhet och 
tillgänglighet. Den lägsta hierarkin utgörs av gröna gångar mellan villatomter. 

Illustrationen visar hur det slingrande gatunätet bildar små platsbildningar i mötet med de rationella tomterna för 
radhus och villor. Platsbildningen fungerar som mötesplats med busshållplats längs kollektivtrafikstråken. Platsen 
leder också besökaren in i området där förskola ligger integrerade i kvarteren.  
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Med den nya skogsdungen i ryggen breder 
den nya bebyggelsen ut sig längs med ån för 
att avslutas nedanför slänten. Genomgående 
gator i ett mjukt meandrande rutnät borgar 
för tillgänglighet och variation. Företrädes-
vis villabebyggelse, men inslag av radhus för 
att markera viktiga stråk kan också övervä-
gas. Fullt utbyggt kan området rymma upp 
mot 600 bostäder i villa och/eller radhus. 

Utgångspunkten för struktureringen av om-
rådet är, som tidigare redovisats, de natur-
givna flödena, åarna, och de konstruerade 
anläggningarna för mänskligt flöde, väg 
och järnväg. Kvarteren är utformade så att 
de alla kan rymma antingen villor, radhus 
eller flerbostadshus. Även en kombination 
av dem alla är möjlig. Vissa kvarter kan 
också anläggas som park eller för allmänna 
ändamål såsom lekplats och dagis. 

När gatornas svängda radier möter de rät-
vinkliga tomterna uppstår större och mind-
re platsbildningar i kvarterens hörn. Dessa 
kan användas som mötesplatser, vissa kan-
ske kombinerade med busshållplats eller 
lekplatser. 
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Följande studie av det stationsnära området 
bygger på en metod som har utvecklats av 
Länsstyrelsen i Skåne län. Två avstånd an-
vänds för att definiera det stationsnära läge, 
dels 600 meter dels 1000 meter. Avstånden 
anses relevanta mot bakgrund av att det 
är dubbelt så många som nyttjar kollek-
tivtransporter till en stationsnära arbetsplats 
eller en bostad inom 600 respektive 1000 
meter än om avståndet blir större. Avstånd 
till arbetsplatsen bedöms alltså vara käns-
ligare än avståndet till bostaden, för val av 
kollketivtrafik. Ett kompletterande avstånd 
som man bör hålla i minnet är 2-3 km. 
Detta avstånd använder Trafikverket ofta 
för att definiera det som anses vara ett rim-
ligt cykelavstånd. 
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En analys av markanvändningen visar tyd-
ligt att det stationsnära läget ännu inte har 
varit föremål för tätortsutveckling. Markan-
vändningen inom det stationsnära området 
är till övervägande del jordbruksmark. En-
dast drygt 10% av marken är ianspråks tagen 
för bebyggelse eller andra anlägg ningar. 
Detta innefattar också gårdsmiljöer som 
kanske snarare ska räknas till jordbruks-
mark. Ett fåtal procent utgörs av gräsytor, 
markparkering eller vattenytor. Tre vind-
kraftverk finns i den sydvästra kvadranten.
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Området väster om järnvägen präglas av 
jordbruksfastigheter. Intressant att notera är 
att den sydvästra kvadranten i 600 meters-
radien enbart berör enstaka fastigheter. 
Området öster om järnvägen präglas också 
av jordbruksfastigheter, framför allt i den 
yttre zonen. Industrifastigheter finns i den 
inre zonen och viss förekomst av villafas-
tigheter i den yttre zonen. Fastighetsbestån-
det är här mer splittrat.
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Endast 2 % av marken inom det stations nära 
läget är idag bebyggt. Samma förhållande 
gäller inom det inre och yttre avståndet.
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Syftet är att åskådliggöra vilken typ av be-
byggelse olika delar av orten består av. Fyra 
olika kategorier brukar diskuteras; sluten, 
hög, låg och industri. Laholms stations läge 
utanför orten medför att enbart låg villabe-
byggelse och industriområde förekommer. 
För att tydliggöra det rurala läget redovisas 
också var befintliga gårdsmiljöer förekom-
mer inom det stationsnära läget. Dessa är 
vanligt förekommande främst i den nord-
västra och sydöstra kvadranten.
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De offentliga rummens struktur säger något 
om möjligheten att röra sig till fots men 
också om hur olika platser kan upp levas och 
hur de förhåller sig till varandra. Kartlägg-
ningen visar en tydlig brist på kvali tativa 
offentliga rum i anslutningen till stationen. 
Förutom årummet i utkanetn av det sta-
tionsnära läget är det i dagsläget enbart 

vägarna inom området som utgör offentliga 
rum. Användningen av dessa är anpassade 
för genomfartstrafik och utgör inte någon 
kvalitativ vistelseyta.
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I nuläget finns inte många målpunkter i 
det stationsnära läget och de som finns är 
sådana som inte frekventeras dagligdags. 
För att stärka  stationen som en målpunkt 
och indirekt det kollektiva resandet bör of-
fentlig och komersiell service lokaliseras 
hit. Det är väsentligt att sådan förläggs i di-
rekt anslutning till stationen. På så sätt kan 
ärenden uträttas på väg till/från stationen. 
Relationen till Laholms centrum och stor-
marknaden i Mellbystrand behöver beaktas.
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Tillgängligheten till stationen med region-
buss och stadsbuss är mycket god. Gång- 
och cykelväg finns på den norra sidan riks-
väg 24 mellan Laholm och Mellbystrand. 
En tunnel under riksväg 24 kopplar sam-
man GC-vägen med stationen. Västra sidan 
av järnvägen har i dagsläget ingen koppling 
till stationen.
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Stationsnära lägen anges ofta som fågel-
av ståndet från själva stationen. Cirklarna 
anger fågelavstånd motsvarande 600 me-
ter och 1 km. Det faktiska gångavståndet 
kan skilja sig drastiskt åt från fågelavstån-
det. Både genvägar och omvägar kan finnas 
beroende av maskvidden på gatunätet och 
eventuella trafiksepareringar. Analysen visar 
på begränsade möjligheter att röra sig i 
området, vilket också medför att det är en 

begränsad yta som täcks inom det faktiska 
gångavståndet.    
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Utveckling av det stationsnära läget för-
svåras av det faktum att området är berört 
av flera skyddsavstånd. Illustraterade av-
stånd på kartan ovan är generella avstånd 
som kan behöva studeras närmare för att få 
en platsspecifik bedömning.
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befintlig stig. Mindre kompletteringar i 
form av småskaliga platser längs med stigen 
föreslås. Dessa kan utformas som fiskenoder 
med bryggor, grillplatser och vindskydd. 
Från en av dessa föreslås också en ny bro för 
att tillgängliggöra ön i Lagans mitt.  Ingen 
bilväg föreslås utmed Lagan. Däremot före-
slås att en gata leder ner från friluftsstråket 
till en av de föreslagna platserna/fiskeno-
derna. På så sätt kan en tillgänglighet för 
alla erbjudas till dessa besökspunkter. Lagan 
omfattas av strandskydd. Även anläggningar 
såsom broar, bryggor etc kräver dispens från 
standskyddsbestämmelserna.  

För att ytterligare dra nytta av läget invid 
Lagan föreslås en ny campingplats i det 
nord östra hörnet av planområdet. Området 
är tidvis utsatt för viss översvämningsrisk 
varför det är mindre lämpligt att bebygga 
för permanenta ändamål. En gångbro över 
Lagan är samlokaliserad med järnvägsbron. 
Denna ger en god tillgänglighet för fiskare 
till Lagans båda strandkanter. Campingen 
skulle därmed kunna rikta sig särskilt till 
fisketurismen, eventuellt med skapandet av 
ett särskilt naturrum eller fiskecentrum. Ett 
sådant skulle också marknadsföra såväl La-
holms kommun som planområdet. 

Vid uppförandet av nya anläggningar för 
friluftsändamål bör möjligheten att ener-
giförsörja med solenergi övervägas. 

Förslaget tar fasta på de naturgivna kvalite-
terna som finns inom och i anslutning till 
planområdet och föreslår att dessa utvecklas  
och tillgängliggörs för fler.  

Föslaget bygger på en övertygelse av att fri-
luftsliv är en attraktion för  såväl när boen-
de, kommuninvånare som mer långväga 
turister. Som sådant kan området med en 
friluftsprägel också bidra till en ökad sys-
selsättning inom turismnäringen. Fysisk 
aktivitets positiva inverkan på folkhälsan 
bekräftas av att detta utgör ett av Sveriges 
elva folkhälsomål. Målet är att samhället ut-
formas så att det ger förutsättningar för en 
ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen. 

Ryggraden i förslaget är det öst-västliga 
friluftsstråket, vilket sammanfaller med 
erosionsbranten. Härifrån erbjuds vida ut-
blickar och rymd. Stråket behöver ha en 
tillräcklig utbredning  för att man ska kun-
na uppleva att man rör sig i ett grönt rum. 
Det bör erbjuda en mångfald av aktiviteter 
med allt ifrån stillhet och tystnad till utrym-
meskrävande lek och idrott. Årstidernas 
skiftande väderlek bör beaktas på samma 
sätt som vistelse under dygnets alla timmar. 
En ny gång- och cykelbro över järnvägen 
ger god tillgäng lighet för boende i Laholm.  

Parallellt med det nya friluftsstråket sling-
rar sig Lagan. Längs med Lagan finns en 
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En av målsättningarna med planarbetet är 
att skaffa en övergripande vision och strategi 
för området samt att kartlägga och studera 
rådande planeringsförutsättningar. 

Planområdets omfattande geografiska 
utbredning ställer krav på att området 
kan förädlas etappvis och under lång tid. 
Därmed krävs en genomförandestrategi, 
vilken också kan kopplas till en medveten 
markpolitik. På så sätt säkerställs att utbygg-
naderna på bästa sätt medverkar till att upp-
fylla kommunens målsättning om attraktiva 
boendemiljöer för nya kommuninvånare. 
Även en långsiktig förädling av det stations-
nära området är väsentligt för kommunens 
målsättningar kring en hållbar utveckling. 

På markanvändningskartan anges dels 
utbygg nader som önskas påbörjas omedel-
bart dels odlingsmark som på lång sikt kan 
bebyggas. Det är i dagsläget inte möjligt att 
närmre precisera vad “på lång sikt” står för. 
Klart är dock att det är de andra område-
na som först och främst kommer att prio-
riteras för utbyggnad. Med tanke på skisse-
rad utbyggnads takt om 50 bostäder per år 
och det faktum att bara delområde Åstaden 
rymmer upp till 600 bostäder, och stations-
området betydligt mer, är det ett betydande 
antal år framåt i tiden innan en exploatering 
eventuellt skulle bli aktuell.    

Man kan också konstatera att marken i om-
rådet till största delen är privatägd, varför 
markägarna själva har stora möjligheter att 
påverka när de olika delarna av planområdet 
kan exploateras. Den utbyggnadsordning 
som anges nedan utgör därför kommunens 
intentioner, men den faktiska utbyggnads-
ordningen styrs snarare av markägandet. 
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Planförslaget förordar en utbyggnadsord-
ning där man i första skedet exploaterar 
området väster om Smedjeån och därefter, 
eller parallellt, området vid Åmot. Skälen 
till detta är att dessa områden i första hand 
är tänka för den primära målgrupp som 
kommunen önskar att attrahera, dvs barn-
familjer. Även av exploateringsekonomiska 
skäl anses det vara den mest rimliga utbygg-
nadsordningen att först bygga i läget som 
har störst attraktivitetet för att skapa fort-
satt goda marknadsmässiga förutsättningar 
för övriga området. Området väster om 
Smedjeån kräver dock förarbeten kring en 
eventuell dispens från strandskyddsbestäm-
melserna.

Stationsområdet är ett mycket int ressant 
område och kommer att vara ett viktigt om-
råde för framtiden. Området har dock en 
mycket mer komplex planeringssi tuation 
än Åstaden, vilket kräver fortsatt utredande 
och dialog innan någon utbyggnad kan bli 
aktuell. Trafikverkets och Länsstyrelsens 

uppfattning om väg 24 är försvårande och 
hindrar en effektiv angöring av stationsom-
rådet och en minskad barriärverkan. Kom-
munen har för avsikt att föra en fortsatt 
dialog. Även andra förutsättningar, såsom 
riskhänsyn, buller, etc behöver studeras mer 
detaljerat och ett gestaltningsförslag be-
höver tas fram innan exploatering kan bli 
aktuellt. Det förberedande arbetet kan dock 
inledas redan nu. 

Områdets attraktivitet som boendemiljö 
kommer till stora delar att vara förknip-
pade med relationen till Lagan samt till det 
föreslagna friluftsstråket. För att säkerställa 
att mångfalden av möjligheter för stråkets 
utformning uttömts bör planläggningen av 
stråket inklusive delområde nedre föregås 
av en arkitekttävling alternativt ett paral-
lellt upp drag med deltagande från lands-
kapsarkitektkontor. En tävling skulle höja 
kvaliteten på utformningen samtidigt som 
den marknadsföring som en tävling med-
för kan bidra till att väcka intresse utanför 
kommunens gränser.

För området öster om Västkustbanan längs  
med Västerleden krävs ett färdigställande av 
den utredning som har påbörjats. 
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Såsom alltid är fallet i fråga om planering 
krävs en hel del utredningar innan ex-
ploatering kan ske. Fördjupningen av 

översiktsplanen har redovisat planerings-
förutsättningar för ett antal aspekter. Flera 
av dessa är baserade på redan gjorda utred-
ningar. Vissa av dessa utredningar kommer 
att behövas fördjupas ytterligare i samband 
med detaljplanering. Andra kommer att be-
höva kompletteras för delområden som inte 
varit utredda hittills. 

Följande lista preciserar de utredningsbe-
hov som man redan nu kan konstera. Listan 
är på inget sätt komplett, utan behov kan 
upp stå eller upphöra beroende av aktuella 
förutsättningar vid tidpunkten för detalj-
planearbetet.    
�� Geoteknik för återstående delar av 

plan området, dvs väster om Åmotsvä-
gen, söder om väg 24 samt öster om 
Västkustbanan.

�� Klimatförändringarnas eventuella 
påverkan på Lagan, Smedjeån och 
grundvattennivåer. 

�� Arkeologi för återstående delar av plan-
området, dvs väster om Åmotsvägen, 
söder om väg 24 samt öster om Väst-
kustbanan. 

�� Bullerberäkningar, främst från väg 24 
och Västkustbanan.

�� Riskutredningar beträffande transpor-
ter av farligt gods på väg 24 och Väst-
kustbanan.   



Relationen mellan de olika utbyggnadsom-
rådena i fråga om turordning och behov av 
förberedande utredningar och arbeten. 
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En översiktsplans konsekvenser ska enligt 
plan- och bygglagen kunna utläsas utan 
svårigheter. En översiktsplan ska också en-
ligt miljöbalken miljöbedömmas. Detta 
innebär att två olika beskrivningar av pla-
nens konsekvenser upprättas. Arbetet med 
att upprätta dessa kan med fördel göras 
parallellt, då det kan underlätta avvägnin-
gen mellan olika intressen. I en situation då 
miljöaspekterna vägs mot andra intressen 
är det viktigt att även analyserna av dessa 
andra aspekter är formulerade så att en av-
vägning blir möjlig. Det behöver vara ba-
lans i den samlade konsekvensanalysen.

Den förstnämda konsekvensbeskrivningen 
är bredare till sitt innehåll och fokuserar på 
strategiska överväganden. Denna strategiska 
konsekvensbeskrivning är integrerad med 
den fördjupade översiktsplanen och redovi-
sas i detta kapitel. 

Miljöbedömningen redovisas i en separat 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Syftet 
med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar ut-
veckling främjas. Utarbetandet av MKBn 
sker utifrån regler i miljöbalken. 
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Vid beskrivning av konsekvenser ska alltid 
ett nollalternativ beskrivas. Ett nollalterna-

tiv beskriver vad som sker om planen inte 
genomförs och inriktas på de väsentliga 
miljöförhållandena. Utöver nollalternativ 
ska även andra rimliga alternativ beskrivas. 

För att underlätta samläsningen av den 
strategiska konsekvensbeskrivningen och 
MKBn används samma alternativ i båda re-
dovisningarna. Som nollalternativ används 
nuvarande situation. Därutöver beskrivs ett 
alternativ ÖP och ett alternativ FÖP. Al-
ternativ ÖP beskriver en situation där den 
gällande översiktsplanen skulle genomföras. 
Alternativ FÖP beskriver planförslagets 
konsekvenser.

Ett program har föregått föreliggande för-
djupad översiktsplan. I planprogrammet 
skisseras två principalternativ för utveck-
lingen av Laholms tätort. Princip alternativ 
förtätning omfattade, förutom en förtät-
ning av centralorten, även en utvidg ning av 
Laholm norr om Lagan. Principalternativ 
västerut omfattade en expansion av Laholm 
väster- och söderut. 

Föreliggande fördjupad översiktsplan ligger 
i linje med principalternativ västerut. Då 
frågan om lokalisering redan har diskute-
rats i såväl den kommunomfattande över-
siktsplanen som i planprogram till FÖP, 
bedöms inte detta behöva belysas ytter- 
ligare. 
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Den strategiska konsekvensbeskrivningen 
redovisar de olika alternativens påverkan för 
sociala, ekonomiska respektive ekologiska 
aspekter och målsättningar. Dessa kan vara 
såväl nationella, regionala som kommunala. 
I de fall de kommunala målen är mer pre-
cisa än de regionala och nationella redovisas 
enbart dessa. Avslutningsvis görs en samlad 
bedömning av planförslagets effekter.  

���
�	��������"�����

Genom att ta hänsyn till och behandla sociala 
aspekter i planeringen kan en god livsmiljö 
främjas. En god livsmiljö bygger dels på en 
god fysisk miljö dels på andra sociala fak-
torer som hälsa, trygghet, social gemenskap, 
delaktighet, valfrihet, självbestämmande 
och allsidighet. En väsentlig utgångspunkt 
är de nationella folkhälsomålen. Det över-
gripande målet för folkhälsopolitiken är “att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolknin-
gen”. Folkhälsa handlar om allt från in-
dividens egna val och vanor till strukturella 
faktorer som yttre miljöer och demokratiska 
rättigheter i samhället. Även förståelsen för 
olika befolkningsgruppers skilda behov och 
förutsättningar är en utgångspunkt för att 
analysera de sociala konsekvenserna av en 
plan. Särskilt barn- och ungdoms perspektiv, 
jämställdhetsperspektiv och äldres  situation 
kan noteras. 
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En god samhällsekonomi är ytterligare en 
av förutsättningarna för en hållbar sam-
hällsutveckling. I översiktsplanesamman-
hang behöver man ha ett brett synsätt på 
de ekonomiska aspekterna som då kan in-
nefatta samhällets ekonomi i sin helhet, 
kommunalekonomi, privat ekonomi och 
även gröna räkenskaper (t. ex. miljöskuld 
och miljökapital). Översiktsplanens breda 
anslag med förslag och riktlinjer för sam-
hällsutvecklingen innebär att planerna 
står i nära relation till samhällsekonomin. 
Utgångspunkter för en god samhällseko-
nomi är t. ex. en hög sysselsättning, re-
gional balans, rättvis och jämn fördelning 
av levnadsstandard och ekonomisk tillväxt. 
I arbetet med ekonomiska konsekvenser 
uppstår svårigheter då många är svåra att 
beskriva och bedöma ekonomiskt. Över-
siktsplaneringens möjligheter att styra och 
påverka de ekonomiska aspekterna är också 
mycket begränsade.
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Ekologisk hållbarhet är en viktig aspekt för 
att nå ett hållbart samhälle. Att förebygga 
miljöskador och miljökostnader redan på 
planeringsstadiet ökar möjligheterna till 
en lämplig samhällsutveckling. Laholm 
har som en av landets 61 ekokommuner 
åtagit sig att ständigt bli miljömässigt bätt-
re. Miljöfrågorna skall vävas in i kommu-

nens planering och vara en naturlig del i alla 
verksamheter och beslut. Målet är att ut-
veckla Laholm så att dagens behov kan till-
fredsställas utan att försämra förutsättnin-
garna för kommande generationer.

De största miljöhoten inom Laholms kom-
mun är i dagsläget: 
�� Syrebrist i bottenvattnet och algblom-

ning i Laholmsbukten på grund av 
växtnäringsläckage från land.

�� Försurning på grund av luftförorenin-
gar. Försurningen bidrar till skogsska-
dor och utarmade vattendrag där bland 
annat lax, laxöring, mört och abborre 
dör ut.

�� Höga nitrathalter i grundvattnet främst 
på Laholmsslätten på grund av växt-
näringsläckage från jordbruket.

�� Växthuseffekt på grund av utsläpp från 
trafik, industrier och uppvärmning av 
bostäder.

För att möta miljöhoten och uppnå 
miljömålen arbetar Laholms kommun efter
nedanstående strategi.
�� Ingen övergödning. Agera på ett så-

dant sätt att algblomning och syrebrist i 
 Laholmsbukten upphör.

�� Begränsad klimatpåverkan. Fossila 
bränslen ska ersättas med förnyelsebara. 
Spar energi.

�� Endast naturlig försurning. Und vika 

försurande fossila bränslen. Sjöar och 
åar ska kalkas.

�� God bebyggd miljö. Avfall ska sorteras 
och återanvändas. Kretsloppen ska slu-
tas.

�� Informera om miljömålen och planera 
för hållbar utveckling.

�� Organisation för miljöarbetet. Ans-
variga för kommunens miljöarbete är 
kommunchef och verksamhetschefer-
na. Till sin hjälp har de miljöplanerare, 
Agenda 21-samordnare, energirådgiva-
re, inköpssamordare m.fl. Ute på varje 
arbetsställe skall finnas ett miljöombud.

�� Miljöfrågorna skall vävas in i kom-
munens framtidsplanering och vara 
en naturlig del i alla verksamheter och 
beslut. Kommunanställda erbjuds årli-
gen utbildning i miljöfrågor. Miljöom-
bud vid kommunens arbetsplatser erb-
juds fortlöpande utbildning.

�� Vid lokala arrangemang informerar 
kommunen om miljövänlig teknik och 
levnadssätt. I anslutning till Stadshu-
sets huvudentré finns ett lättillgängligt 
informationskontor för Agenda 21 och 
energirådgivningen. Ett nätverk för 
Agenda 21-arbetet bestående av ideella 
organisationer m.fl. finns i kommunen.
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Medborgarna ska uppleva att de är delaktiga 
i kommunens utveckling. (KM)

Ett samlat och uppdaterat översiktligt un-
derlag för utvecklingen av Laholms tätort 
saknas. Utan ett sådant underlag kommer 
ställningstaganden till enskilda förfrågnin-
garna behöva fattas i varje enskilt fall och 
utan brett deltagande av medborgarna.  

Arbetsprocessen vid framtagandet av 
översiktsplaner och fördjupningar av över-
siktsplanen är reglerad i Plan- och bygg-
lagen. Lagen säkerställer att invånare har 
möjlighet till insyn och inflytande över de 
planer som arbetas fram. 

Samma som ÖP-alternativet, men med 
fördjupade möjligheter att få kännedom 
om hur området avses användas och vilka 
ges talt  ningsprinciper som ska tillämpas. 

Ekonomiska och sociala förutsättningar. 
(NM)

Ekonomisk stress och social otrygghet orsa-
kar ohälsa, framför allt psykisk ohälsa, och 
leder till ökad ojämlikhet i hälsa. 
Utan en vidareutveckling av tätorten med 
möjlighet till nya företagsetableringar och 
inflyttning av yngre riskerar kommunen att 
stagnera. 

Översiktsplanen medger utveckling av 
ånära bostäder vilka kan bidra till inflytt-
ning. 

Planförslaget skapar i än högre grad möj-
ligheter till inflyttning och företagsetable-
ringar genom bebyggelseutvecklingen i 
såväl de ånära som de kommunikations-
nära lägena. Bostäder och arbetsplatser i 
närheten av stationen ger en ökad tillgång 
till den regionala arbetsmarknadsregionen 
och möjligheten att söka arbete i ett större 
område. 

Vi ska erbjuda attraktiva och differentierade 
boendeformer som främjar integration och 
gemenskap. (KM)

Laholms tätort är till största delen bebyggd 
med villabebyggelse även om hyreslägen  -
heter i form av flerbostadshus också 
förekommer. 

Översiktsplanen medger utveckling av 
ånära bostäder. Med hänsyn till geoteknis-
ka förhållanden är det främst lägre bebyg-
gelse som bedöms som möjligt i detta läget. 

Planförslaget innehåller olika boende-
former, exempelvis villor vid Åmot i den 
sk. Å staden och tätare bebyggelse vid sta-
tionen. Detta i kombination med anlägg-
ningar för frilufts liv och rekreation kan 
främja möten mellan människor. 

Laholm ska vara en trygg och gemytlig 
kommun att bo och vistas i. (KM) 

Enligt en nyligen genomförd medborgar-
undersökning är laholmarna nöjda med 
den miljö och fritid som finns i kom-
munen. Landskapet, naturen och möjlighe-
terna till natur- och friluftsliv är faktorer 
som påverkar resultatet positivt. Tillgången 
till kommersiellt utbud, arbetsmöjligheter, 
trygghet och kommunikationer är medbor-
garna inte lika positiva till.

Översiktsplanen medger utveckling av 
ånära bostäder. Det natursköna läget skapar 
identitet. Det avsides läget som utbygg-
nads området har utan starka kopplingar till 
omgivningen kan ur en synvinkel uppfattas 
som tryggt genom avsaknaden av flöden 
av främmande människor genom områ-
det. Samtidigt kan det avsides läget och en 
ensartad användning göra område särskilt 
utsatt. 

Planförslaget förespråkar en blandad 
bebyggelse vad gäller bostadstyp och 
funktioner. Detta medverkar bland annat 
till att områdena lever dygnet runt med en 
närvarande befolkning såväl dagtid som 
kvällstid. Bebyggelse i nära anslutning till 
cykelstråk och station samt grönområde 
medför också en ökad trygghet. Det natur-
sköna läget skapar identitet och en småska-
lig gatustruktur, trevnad. 

KN = Kommunala mål, RM= Regionala mål, NM= Nationella mål 
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Fysisk aktivitet. Samhället utformas så att 
det ger förutsättningar för en ökad fysisk 
aktivitet för hela befolkningen. (NM)

Invånarna i Laholm har tillgång till ett fri-  
tidsutbud med mycket hög kvalitet. Även 
närrekreationsmöjligheterna inom kom-
munen måste betraktas som goda. 

I fråga om nu berört planområde fokuserar 
översiktsplanen på utbyggnadsområde för 
tätortsutveckling. Det ånära läget som 
utpekas medger stora rekreationsvärden för 
den tillkommande befolkningen. 

Planförslaget bygger på en lika utveck-
ling av tätortsutveckling och utveckling av 
rekreations- och friluftsmöjligheter. Plan-
förslaget innebär att såväl tillkommande 
som befintliga invånare i Laholm och Mell-
bystrand samt besökare till kommunen 
kan uppleva ett varierat och lättillgängligt 
friluftsutbud. Fiske, vandringsleder, vind-
skydd och lägerplatser, mm är några exem-
pel. 

Kultur, rekreation och meningsfull fritid ska 
vara tillgänglig för alla. (NM)

Befolkningsunderlaget bedöms i nuläget 
som för litet för ett ökat kultur- och 
fritidsutbud inom tätorten. Den kommer-
siella servicen tappar till förmån för externa 
köpcentra och ett levande centrum kan 
vara svårt att bibehålla. 

Tillkommande byggnadsbestånd bedöms 
inte nämnvärt kunna skapa underlag för 
utökad service. I övrigt, se ovan, fysisk 
aktivitet. 

Den större utbyggnadsvolymen som 
planförslaget innehåller kan skapa underlag 
för utbyggnad av exempelvis skolor och 
idrottsanläggningar. Utvecklingen av det 
stations nära området kan skapa nya möj-
ligheter för kommersiell service. I övrigt se 
ovan, fysisk aktivitet. 

Miljöer och produkter innefattande bland 
annat sund utomhusmiljö, sund inomhus- 
och närmiljö (inkl. buller), säkra miljöer 
såsom trafikmiljöer etc. (NM)

För centralorten Laholm finns en särskild 
trafikplan. I denna föreslås bland annat 
hastighetssänkningar och trafiksäkerhets-
höjande åtgärder i bostadsområden och i 
utsatta lägen. 

Utbyggnadsområdet ligger på behörigt 
avstånd från befintliga bullerkällor. 

Utbyggnaderna inom Åstaden kräver inga 
bullerskyddsåtgärder. Buller från väg 24 
och Västkustbanan behöver uppmärksam-
mas vid detalj planering inom en 140 meter 
bred zon från nämnda objekt. Planförslag-
ets föreslagna principutform ning med 
gatunätet i ett mjukt slingrande mönster 
bidrar till en naturligt låg hastighet för alla 
trafikslag.  

Barn och ungas uppväxtvillkor. (NM) Insatser för att främja barns långsiktiga 
hälsa kan ske på flera arenor. Åtgärder 
som främjar goda motionsvanor bör 
uppmärksammas.  

Se ovan, fysisk aktivitet. Barn- och ungdomars uppväxtmiljö har 
beaktats i planförslaget genom övervägan-
den beträffande gång- och cykel, närhet till 
grönområden, service samt mötesplatser.  I 
övrigt, se ovan, fysisk aktivitet. 
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2020 ska vi vara minst 25000 invånare 
(KM)

Målet kan inte uppnås då målsättningen 
bygger på en inflyttning till kommunen. 

Översiktsplanen omfattar viss bostadsut-
byggnad vilken i sin tur kan generera en 
ökad befolkning. 

Planförslaget säkerställer förutsättningar för 
en långsiktig befolkningsökning. 

Mark för bostäder och näringsliv ska erbju-
das i attraktiva lägen. (KM)

Om inte bebyggelsemark finns vid expan-
sionstillfällen kan tätorten och stora delar 
av kommunens tillväxt äventyras.

Attraktiva bostadsmiljöer i samklang
med naturen säkerställs i översiktsplanen.

Planförslaget utnyttjar planområdets unika 
kvaliteter för boende respektive verksam-
heter. Verksamheter lokaliseras till de goda 
kommunikationslägena medan boende 
föreslås i goda kommunikationslägen och 
naturnära lägen.

Det goda företagsklimatet ska förstärkas och 
utvecklas. (KM)

Utan expansionsmöjligheter finns inte 
utvecklingsmöjligheter för företag som är i 
behov av strategiska kommunikationslägen. 

Utbyggnadsområden i översiktsplanen 
är främst lämpade som bostadsområden 
genom sina naturnära lokaliseringar och 
relativt stora avstånd till övergripande 
kommunikationer. 

Planförslaget medger en utveckling av, och 
nyetablering av, företag och verksamheter. 
Tillvaratagandet av planområdets goda 
förutsättningar för friluftsliv och turism 
kan eventuellt medverka till att utveckla 
tjänste- och servicesektorn.

Arbetskraftsförsörjning och kompetensut-
veckling ska främjas. (KM)

Utan inflyttning riskerar kommunen få en 
högre medelålder med en minskad andel 
arbetsför befolkning. 

Utbyggnadsområdena medger en viss 
befolkningsökning och därmed tillgång till 
arbetsför befolkning. 

Planförslaget säkerställer förutsättningar för 
en långsiktig arbetskraftsförsörjning. 

En god infrastruktur ska finnas i hela kom-
munen. (KM)

Oförändrat. Befintliga infrastukturinvesteringar i vägar 
och järnvägar ligger i relativ närhet till 
utbyggnadsområdena.

Befintliga infrastukturinvesteringar i vägar 
och järnvägar utnyttjas aktivt i planförslag-
et. 

Kostnadseffektiva investeringar. Nollalternativet innebär att gjorda invester-
ingar i infrastruktur såsom Västkustbanan 
och Laholms station inte utnyttjas maxi-
malt.

Investeringar krävs för teknisk och social 
infrastruktur, såsom vägar, cykelbanor, 
leningsdragningar och pumpstation samt 
förskola. Utbyggnadens begränsade om-
fattning skapar troligtvis inte underlag för 
skola.  

Planförslaget ökar befolkningen i det 
stationsnära läget. Planförslaget kräver in-
vesteringar i teknisk och social infrastruk-
tur. Utöver vad som anges i öp-alternativet 
krävs ny anslutning till väg 24. En ny 
cykelbro över Västkustbanan, ytterligare 
ledningsdragningar och pumpstationer 
samt troligtsvis skola. 

KN = Kommunala mål, RM= Regionala mål, NM= Nationella mål 
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Begränsad klimatpåverkan (NM & RM) Utsläppen av klimatpåverkande gaser min-
skar i Halland, dock inte i den takt som 
måste ske för att nå miljökvalitetsmålen. 
Särskilt utsläppen från transportsektorn 
bedöms som viktiga att komma till rätta 
med. 
Ett nollalternativ betyder att tillkommande 
bebyggelse sker på annat håll inom kom-
munen. Det stationsnära läget kommer 
därmed inte att utnyttjas och transportar-
bete med bil kan förväntas ökas. 

Översiktsplanens utbyggnadsområden är 
inte lokaliserade i direkt anslutning till 
kollektivtrafik. Utbyggnadens mindre om-
fattning kan troligtvis inte heller stötta en 
omläggning av busslinjer, varför bilberoen-
det antas blir fortsatt högt. Cykel kan 
fortfarande utgöra ett attraktivt alternativ. 

Planförslaget innebär utbyggnad i goda 
kollektivtrafiklägen vilket kan medföra 
en överflyttning av trafikarbete från bil 
till tåg. Planförslaget innehåller också en 
utbyggnad av cykelvägnätet med flera kop-
plingspunkter till omgivningen samt en 
omdragning av busstrafiken för att bättre 
försörja planområdet. Åtgärderna syftar till 
att  minska bilberoendet och uppmuntra 
till val av alternativa transportmedel. 

Frisk luft (NM & RM) I Laholm underskrider halterna i urban 
bakgrund delmålen för kvävedioxid (13,5 
jämfört med 20 μg/m3) och partiklar 
PM10 (14,8 jämfört med 20 μg/m3) med 
avseende på årsmedelvärden.               
Se ovan, begränsad klimatpåverkan.

Se ovan, begränsad klimatpåverkan. Se ovan, begränsad klimatpåverkan. 

Bara naturlig försurning (NM & RM) Tack vare den kraftiga minskning som har
skett av försurande svavelnedfall sker en 
återhämtning i okalkade sjöar och ett 
minskat kalkningsbehov i de kalkade. 
Försurningen av skogsmark tycks också ha 
minskat. Återhämtningen kommer inom 
vissa områden dock inte att vara tillräcklig 
ens på lång sikt.
Försurningen påverkas av trafikarbete samt 
uppvärmingskälla. Beträffande trafikarbetet 
se ovan.

Beträffande trafikarbetet se ovan, begränsad 
klimatpåverkan. 
Framtida uppvärmningskällor ska vara fos-
silfria. Vindkraft och biogas är lokalt pro-
ducerade energikällor. 

Beträffande trafikarbetet se ovan, begränsad 
klimatpåverkan. 
Framtida uppvärmningskällor ska vara fos-
silfria. Vindkraft och biogas är lokalt pro-
ducerade energikällor. Passivhus är också 
ett energieffektivt alternativ som framhålls 
i planen.  

KN = Kommunala mål, RM= Regionala mål, NM= Nationella mål 
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Giftfri miljö (NM & RM) Samtidigt som nya skadliga ämnen fortsät-
ter att tillverkas och säljas i olika produkter
pågår insatser med att försöka minska 
spridningen av farliga ämnen till naturen 
bland annat genom minskade utsläpp och 
efterbehandling av förorenade områden.
Trots detta ökar halten av vissa skadliga 
ämnen i naturen.

Översiktsplanen ger riktlinjer om att dag-
vatten ska fördröjas och behandlas lokalt, 
vilket har betydelse för vattenkvaliteten i 
Lagan och Laholmsbukten. 

Ett kvalitetsprogram för arkitektonisk 
kvalitet vilket också beaktar ekologiskt byg-
gande ska begränsa användadet av främ-
mande och giftiga ämnen. Fördröjnings-
dammar och översilningsytor försäkrar att 
föroreningar i dagvattnet inte släpps ut i 
Lagan och vidare i Laholmsbukten. 

Skyddande ozonskikt (NM & RM) Utsläppen av oxonnedbrytande ämnen 
minskar fortlöpande. 

Se ovan, begränsad klimatpåverkan. Se ovan, begränsad klimatpåverkan. 

Säker strålmiljö (NM & RM) Strålskyddsmyndigheten har farhågor om 
att det finns en risk för att klimatförändrin-
garna kan påverka delmålet negativt. Inte
för att UV-strålningen påverkas, utan för 
att förändringarna kan leda till att vi vistas 
ute längre med tunnare kläder och därför 
utsätter oss för större UV-doser.
Nollalternativet innebär att Laholm får en 
mindre befolkningstillväxt, kanske också 
med befolkningsminskning.  

Strålmiljön för människorna som kommer 
att bo och vistas i området bedöms vara 
säker. Området har inte några förhöjda 
radonvärden. 

Strålmiljön för människorna som kommer 
att bo och vistas i området bedöms vara 
säker. Området har inte några förhöjda 
radonvärden. Områdets målsättningar 
om rekreation och friluftsliv kan påverka 
miljömålet negativt. 

Ingen övergödning (NM & RM) Det är jordbruk, enskilda avlopp och kom-
munala avloppsreningsverk som främst 
bidrar till för höga utsläpp av kväve och 
fosfor. För kvävet tillkommer det atmos-
färiska nedfallet som är högt på västkusten.
Nollalternativet innebär att jordbruket 
inom planområdet fortsätts bedrivas. 

Planförslaget föreslår att viss jordbruks-
mark tas i anspråk för bebyggelse och 
friluftsliv. Jordbruket är en av källorna för 
övergödning. 

Planförslaget föreslår att jordbruksmark 
tas i anspråk för bebyggelse och friluftsliv. 
Jordbruket är en av källorna för övergöd-
ning. 

KN = Kommunala mål, RM= Regionala mål, NM= Nationella mål 
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Levande sjöar och vattendrag (NM & RM) Strandmiljöerna är mycket värdefulla för 
de växter och djur som finns både i vattnet 
och på stranden. Samtidigt är de känsliga 
för störningar.
Nollalternativet betyder att planområdet 
förblir obebyggt. Detta skulle eventuellt 
kunna innebära en minskad risk för ökat 
slitage på strandmiljöer. 

Ett visst ökat besökstryck kan befaras för 
de strand- och ånära områdena. Närings-
läckaget från jordbruket minskar när 
området beyggs. 

Ett visst ökat besökstryck kan befaras för 
de strand- och ånära områdena. Genom 
att tillgängliggöra vissa noder sker en viss 
styrning av besökarna till områden som tål 
slitage. Fördröjningsdammar och översil-
ningsytor försäkrar att föroreningar i dag-
vattnet inte släpps ut i Lagan. Planförslaget 
innebär också att Smedjeåns strandskydd 
föreslås ändras. Den västra sidan för att 
rymma ytterligare bostadsbebyggelse, den 
östra för att överensstämma med naturliga 
gränser i landskapet, såsom befintlig väg. 

Grundvatten av god kvalitet (NM & RM) Genom att noga anpassa olika typer av åt-
gärder (såsom anläggning av våtmarker och 
vattenuttag) som kan vara betydelsefulla 
för att uppnå målet Ingen övergödning kan 
konflikter med grundvattenmålet undvikas.
Nollalternativet innebär att planområdet 
blir fortsatt obebyggt och att dagvat-
tendammar och våtmarker för rening av 
dagvatten inte anläggs. 

Översiktsplanen anger att dagvatten ska tas 
om hand och behandlas lokalt.

Fördröjningsdammar och översilningsytor 
försäkrar att föroreningar i dagvattnet inte 
släpps ut i Lagan. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 
(NM & RM)

Befolkningstätheten längs kusten är hög 
med ett starkt exploateringstryck i områ-
den med höga naturvärden. Vattendrag,
avloppstuber från industrier och kommu-
nala reningsverk mynnar i Kattegatt. 
Storskaligt jord- och skogs bruk medför 
problem med ökat  nä   rings läckage. Ett 
noll alternativ betyder att tillkommande 
bebyggelse sker på annat håll inom kom-
munen och att jordbruk fortsätter bedrivas 
inom planområdet. 

Planförslaget innebär att befolknings tät-
heten längs kusten ytterligare ökar något. 

Planförslaget innebär att befolknings tät-
heten längs kusten ökar ytterligare. Samti-
digt tillvaratas andra samhälleliga intressen 
och investeringar i tex infrastruktur. Ett 
visst ökat besökstryck kan befaras för 
de strand- och ånära områdena, se ovan 
Levande sjöar och vattendrag. 

KN = Kommunala mål, RM= Regionala mål, NM= Nationella mål 
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Myllrande våtmarker (NM & RM) Arbetet med att nå delmålen om skydd 
av myrar och våtmarksanläggningar är ett 
viktigt arbete som alltjämt går alldeles för 
långsamt.
Nollalternativet innebär att planområdet 
blir fortsatt obebyggt och att dagvatten-
dammar och våtmarker för rening av dag-
vatten inte anläggs. 

Översiktsplanen anger att dagvatten ska tas 
om hand och behandlas lokalt. 

Fördröjningsdammar och översilnings-
ytor föreslås anläggas inom planområdet. 
Anläggningarna föreslås anläggas inom 
ett föreslaget naturområde i planområdets 
norra delar, där viss risk för översväm ningar 
redan finns. Målsättningen är att anlägg-
ningarna ska kunna bidra till myllrande 
våtmarker. 

Levande skogar (NM & RM) Naturvårdande skötsel för att bevara och 
utveckla värdefulla skogsmiljöer behöver 
utökas. Det behöver också restaureras och 
återskapas sådana miljöer som det råder 
brist på idag. Befintliga värdekärnor be-
höver förstärkas. 
Nollalternativet innebär att planområdet 
blir fortsatt obebyggt och att skogsdungar 
inte planteras. 

Översiktsplanen bedöms inte påverka 
miljömålet inom berört planområde, dvs 
inga skogar behöver avverkas och ingen 
skogsplantering föreslås.  

Planförslaget omfattar förslag till att 
plantera en ny skogsdunge centralt i plan-
området. Skogsdungen utgör tillsammans 
med den öst-västliga erosionsbranten en 
ryggrad genom området för friluftsän-
damål.

Ett rikt odlingslandskap (NM & RM) Förändringar i jordbrukslandskapet är 
delvis starkt förknippade med förändringar 
i EU-ersättningarna till lantbruken.
Nollalternativet innebär att jordbruket 
inom planområdet fortsätter bedrivas. 

Viss jordbruksmark tas i anspråk. På lång sikt föreslås all jordbruksmark 
inom planområdet tas i anspråk. Plan-
förslaget redovisar dock en etappvis 
utbyggnad som syftar till att bibehålla ett 
rationellt jordbruk innan exploatering blir 
aktuell. Utbyggnadstakten är låg, varför 
denna situationen ligger mycket långt 
fram. Biotopskyddade element sparas. 

God bebyggd miljö (NM & RM) Städer, tätorter och annan bebyggd miljö 
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och 
lokal miljö. Natur- och kulturvärden ska 
tas tillvara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas  
på ett miljöanpassat sätt och så att en lång-
siktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas.
Nollalternativet innebär att bebyggelse 
tillkommer på annan plats i kommunen. 

Bostadsbebyggelse kan tillkomma i en 
mycket attraktiv miljö. Området är dock 
svagt kopplat till sin omgivning och av en 
omfattning som troligtvis inte kan stötta 
service eller kollektivtrafikförsörjning. 

Planförslaget bedöms bidra till en god 
livsmiljö med närhet till såväl natur som 
service och kollektivtrafik. Planförslaget 
har också tagit hänsyn till natur- och 
kulturvärden inom området och lokaliserat 
bebyggelse till områden som bedöms som 
lämpliga att bebygga. Utformningen av 
planförslaget säkerställer en robust struk-
tur med flexibel användning för framtida 
hänsynstaganden. 

KN = Kommunala mål, RM= Regionala mål, NM= Nationella mål 
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Ett rikt växt- och djurliv (NM & RM)  Vilkoren för viktiga livsmiljöer för djur- 
och växter fortsätter att försämras. Det 
kan till exempel röra sig om att värdefulla 
skogs områden avverkas eller att blomster-
rika sand-, ängs- och hagmarker växer igen.
Nollalternativet innebär att området förblir 
obebyggt. Detta kan eventuellt ha positiva 
effekter genom ett oförändrat slitage. 

En ökad befolkning utgör ett potentiellt 
hot genom ökat besöks antal och därmed 
ökat slitage. Utbyggnaden är av en begrän-
sad omfattning. 

En ökad befolkning utgör ett potentiellt 
hot genom ökat besöks antal och därmed 
ökat slitage. Planförslaget innehåller 
strategier och förslag till att iordningsställa 
anläggningar och stråk för friluftslivet. På 
så sätt kan planförslaget möjligen bidra till 
att avlasta de mer slitagekänsliga områdena.

Laholm ska utvecklas i riktning mot en fos-
silbränslefri kommun. (KM)

Utsläppen från transportsektorn bedöms 
i dagsläget som särskilt viktiga att komma 
till rätta med. 
Ett nollalternativ innebär att det inte 
tillkommer någon bebyggelse i det stations-
nära läget. 

Se ovan, begränsad klimatpåverkan. Se ovan, begränsad klimatpåverkan.

Vi ska hushålla med resursen “den goda jor-
den”. (KM)

Åkermarken inom planområdet utgörs av 
klass 6. Nollalternativet innebär att jord-
bruket inom planområdet kan bibehållas. 

Bra jordbruksmark tas i anspråk. Visst 
jordbruk kan fortgå. Tillkommande bebyg-
gelsetäthet förväntas vara relativ låg pga de 
geotekniska förhållanden.  

Bra jordbruksmark tas i anspråk. Jord-
bruksmark är ett nationellt intresse.Utveck-
ling av tätorter är ett samhälleligt intresse 
och tillvaratagandet av gjorda investeringar 
i Västkustbanan ett riksintresset. Plan-
förslaget har att avväga mellan dessa olika 
intressen. Utifrån ett helhetsperspektiv 
har jordbruksintresset fått stå tillbaka 
för målsättningarna om att kunna bygga 
ett hållbart samhälle med exploatering i 
stationsnära och attraktiva lägen. En tydlig 
etappindelning säkerställer ett rationellt 
jordbruk för de områden som inte avses att 
exploateras i de första etapperna. 

Vi ska arbeta för rent vatten. (KM) Nollalternativet innebär att planområdet 
blir fortsatt obebyggt och att dagvatten-
dammar och våtmarker för rening av dag-
vatten inte anläggs. 

Se ovan, levande sjöar och vattendrag, 
grundvatten av god kvalitet samt hav i 
balans med levande kust och skärgård.

Se ovan, levande sjöar och vattendrag, 
grundvatten av god kvalitet samt hav i 
balans med levande kust och skärgård.

Ny cykelväg byggs varje år. På sikt 
skall kommunens tätorter anslutas via 
cykelvägar. (KM)

Nollalternativet innebär att bebyggelse 
tillkommer på annan plats. Några ytterlig-
gare cykelväger inom berört område blir 
inte aktuella. 

Några nya cykelvägar föreslås inte. Planförslaget innehåller en utbyggnad av 
cykelnätet med flera kopplingspunkter till 
omgivningen. 

KN = Kommunala mål, RM= Regionala mål, NM= Nationella mål 
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Ekologiskt byggande vid nyexploatering.
Biogasbaserad bränslecell värmer och ger 
elektricitet till experimenthus? (KM)

Nollalternativet innebär att bebyggelse 
tillkommer på annan plats. Möjligheterna 
för satsningen bedöms inte påverkas av 
läget. 

Ett attraktivt läge kanske kan öka förvänt-
ningarna på hög kvalitet och motivera till 
särskilda satsningar. 

Ett attraktivt läge kanske kan öka förvänt-
nin garna på hög kvalitet och motivera till 
särskilda satsningar. Ett kvalitetsprogram 
för arkitektonisk kvalitet vilket, också beak-
tar ekologiskt byggande, föreslås tas fram. 

Satsning på solenergi vid idrotts- och fritid-
sanläggningar. (KM)

Nollalternativet innebär att bebyggelse 
tillkommer på annan plats. Möjligheterna 
för satsningen bedöms inte påverkas av 
läget. 

Översiktsplanen innehåller inte några be-
fintliga eller föreslagna idrotts- och fritids-
anläggning inom det område som berörs av 
den fördjupade översiktsplanen. 

Planförslaget uppmärksammar frågan. Det 
föreslagna kvalitetsprogrammet för arki-
tektonisk kvalitet och ekologiskt byggande 
kan säkerställa ambitionerna. 

Förbättrad kollektivtrafik, speciellt via 
järnväg. (KM)

Ett nollalternativ innebär att det inte 
tillkommer någon bebyggelse i det stations-
nära läget, vilket kan försämra underlaget 
för en förbättrad kollektivtrafik. 

Översiktsplanens utbyggnadsområden är 
inte lokaliserade i direkt anslutning till 
kollektivtrafik. Utbyggnadens mindre om-
fattning kan troligtvis inte heller stötta en 
omläggning av busslinjer, varför bilberoen-
det blir fortsatt högt. 

Planförslaget innebär utbyggnad i det sta-
tionsnära läget vilket kan öka befolknings-
underlaget. Planförslaget innehåller också 
en omdragning av busstrafiken för att bätt-
re försörja planområdet vilket också ökar 
befolkningsunderlag och kanske därmed en 
ökad turtäthet. 

KN = Kommunala mål, RM= Regionala mål, NM= Nationella mål 
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Kommunen har i planen gjort övervägande
utgående från miljöbalkens 4 kap 2§. Na-
tionella, regionala och kommunala mål 
har vägts in i konsekvensanalysen. Övervä-
gandena har utformats så att de nationella 
miljömålen uppfylls eller skall kompenseras. 
Bebyggelseutveckling innebär som regel att 
något miljömål påverkas negativt medan 
andra mål uppnås genom föränd ringen. 

Planförslaget bedöms ha övervägande posi-
tiva effekter på sociala och ekonomiska fak-
torer. Främst handlar det om att Laholm 
kan trygga en långsiktig befolkningstillväxt 
och tillvarata stora samhällsekonomiska 
investeringar som redan gjorts i den över-
gripande infrastrukturen. Planförslaget 
bedöms också kunna bidra till en positiv 
näringslivsutveckling med förbättrade möj-
ligheter att utveckla service- och tjänste-
sektorn. Nybebyggelse tillkommer i första 
hand inom eller i anslutning till nuvarande 
tätorter. Strategin ger god servicetillgäng-
lighet och ett effektivt utnyttjande av gjor-
da investeringar.Markens belägenhet med 
utbyggd infra struk tur och nära till natur-
miljöer över väger för ett långsiktigt tryg-
gande av ut  bygg nadsmark.

Beträffande konsekvenser för miljön är dessa 
mer komplexa. Jordbruksmark tas i anspråk 
och landskapsbilden förändras dramatiskt 
vid en utbyggnad enligt planförslaget. Uti-

från ett hushållningsperspektiv är det nega-
tivt att jordbruksmark bebyggs. Samtidigt 
innebär en utbyggnad enligt planförslaget 
att en tätortsutveckling kan säkerställas och 
utbyggnader åstadkommas i ett läge där 
hållbara transporter kan erbjudas och sam-
hällsekonomiska investeringar utnytt jas. 

Planförslaget har avvägt mellan det natio-
nella sektorsintresset som jordbruksmarken 
utgörs av, enligt miljöbalkens 3 kap 4 § 
och det allmänna samhällsintresset av att 
främja en samhällsutveckling med jäm-
lika och goda sociala levnadsförhållanden 
och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö 
för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer som plan- och 
bygglagen anger. En tydlig etappindelning 
av utbyggnaden säkerställer en rationell 
brukning av stora delar av jordbruksmarken 
intill dess att exploatering kan bli aktuell. 
Det är heller inte möjligt att tillgodose sam-
hällsintresset av att bygga i stationsnära lä-
gen på annan plats än just planområdet. 

Planförslaget bedöms inte få någon negativ 
påverkan på skyddsvärda miljöer. Tillräck-
liga avstånd innehålls samtidigt som nya 
natur- och skogsområden planeras. Även 
tillgängligheten till frilufts- och rekreations-
områden ökar genom planförslaget vilket 
kan ha positiva effekter för folkhälsan. Ge-
nom anläggande av målpunkter och stråk 

för rekreation och friluftsliv styrs besökarna 
till områden som tål slitage och mer käns-
liga miljöer kan avlastas. Planens förslag att 
strandskyddet längs med Smedjeån justeras 
behöver konsekvensbeskrivas ytterligare.  

Planförslaget medför totalt sett ett ökat 
trafikarbete. Det stationsnära läget, förs-
lagen omdragning av busslinjer och anläg-
gandet av ett gent cykelnät är åtgärder för 
att det ökade transportarbetet ska ske på 
ett så hållbart sätt som möjligt. Nollalter-
nativet, att bebyggelse skulle tillkomma på 
annan plats i kommunen utgör ett sämre al-
ternativ då det utmärkta kollektivtrafikläget 
i så fall förblir outnytt jat. 

Fördjupningen av översikts planen bedöms 
nästan genomgående få mindre negativa 
konsekvenser än utbygg nadsområdet som 
föreslås i den kommunomfattande över-
siktsplanen. Skälen till detta är främst att 
en större utbyggnad genererar ett större be-
folkningsunderlag för  ett gott serviceutbud 
vilket i sin tur kan få positiva effekter för 
transportbehovet. 

Planförslaget bedöms också ha beaktat olika 
gruppers skiljda behov och förutsättningar. 
Närhet till kollektivtrafik och serviceutbud 
samt en funktionsblandad bebyggelse anses 
positivt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
Tillgång till ett basutbud av service samt 

mötesplatser på nära avstånd anses väsentligt 
utifrån äldres behov och förutsättningar. De 
stora inslagen av natur- och fritidsmiljöer 
är positivt för alla, inte minst för barn- och 
ungdomar. Att skapa ett tillräckligt be-
folkningsunderlag för skola medför en ökad 
rörelsefrihet för barn och ungdomar.    

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget 
vara förenligt med miljöbalkens hänsyns-
regler, nationella, regionala och lokala 
folkhälsomål och miljömål samt plan- och 
bygglagens lämplighetskrav. 

Illustrationen på nästföljande sida avser att 
kortfattat redovisa hur planen påverkar fak-
torer som har betydelse för en hållbar stads-
utveckling. Faktorerna bygger på den så kal-
lade SymbioCity-modellen. 
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