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Läsanvisningar
Översiktsplanen består av fyra delar varav denna
handling utgör Del 1 - Översiktsplan.
Del 1 - Översiktsplan
Denna del innehåller kommunens aktuella vision och
inriktningsmål, beskrivning av den regionala kontexten, scenarier för kommunens utveckling samt
utvecklingsstrategier, bedömningar i aktuella frågor
inklusive riksintressen och miljökvalitetsnormer samt
markanvändningskarta med ställningstaganden.
Till Del 1 finns tre kartbilagor; huvudsaklig användning av mark- och vattenområden, riksintressen och
övriga regleringar.
Del 1 antas av kommunfullmäktige.
Del 2 - Planeringsförutsättningar
Denna del innehåller kortfattade beskrivningar av
relevanta planeringsförutsättningar, d.v.s. allmänna
intressen och riksintressen. Beskrivningarna åtföljs i
de flesta fall av kartor och hänvisningar till underlagsmaterial i de fall sådant finns.

behov samt utvecklingsmål. Tätortsredovisningen
tar också upp förslaget till framtida markanvändning
som angivits i Del 1.
Del 3 godkänns av kommunstyrelsen.
Del 4 - Miljökonsekvensbeskrivning
Del 4 utgörs av en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. Denna innehåller också den bredare
konsekvensbeskrivningen enligt plan- och bygglagen.
Del 4 godkänns av kommunstyrelsen.
Övriga handlingar
En samrådsredogörelse finns upprättad liksom ett
särskilt utlåtande inklusive en särskild sammanställning. Samrådsredogörelsen respektive det särskilda
utlåtande redogör för de synpunkter som inkommit
under samråd respektive granskning och utställning.
Den särskilda sammanställningen redogör för hur
miljöaspekterna har integrerats i planen, hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har beaktats, skälen till att planen antagits i stället
för de alternativ som varit föremål för överväganden,
och de åtgärder som avses att vidtas för uppföljning
och övervakning av den betydande miljöpåverkan
som genomförandet av planen medför.

Del 2 godkänns av kommunstyrelsen.
Del 3 - Tätortsredovisning
Denna del består av en tätortsredovisning med nulägesbeskrivning, befolkningsprognoser, utbyggnads-
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1. översiktsplanering
1.1 Bakgrund
Enligt plan- och bygglagen skall alla kommuner ha
en kommuntäckande översiktsplan. Såväl i plan- och
bygglagen som i miljöbalken har översiktsplanen en
nyckelroll, varför den är obligatorisk och skall hållas
aktuell. Aktualiteten prövas genom att kommunfullmäktige under varje mandatperiod tar ställning till
planen i en så kallad aktualitetsförklaring.
Den första översiktsplanen för Laholms kommun antogs i december 1990 (ÖP 90). Den nu gällande antogs år 2004. Ett antal fördjupningar av översiktsplanen har tillkommit för vissa orter och det finns också
ett tematiskt tillägg för vindkraftsutbyggnad. De fördjupade översiktsplanerna är i juridisk mening delar
av kommunens översiktsplan.
I samband med aktualitetsförklaringen av översiktsplanen från 2004, Framtidsplan 2003, konstaterades
att översiktsplanen inte längre kunde anses som aktuell och kommunfullmäktige gav uppdrag om att en
ny kommunomfattande översiktsplan skulle arbetas
fram.
1.2 Syfte
Översiktsplanen fyller flera viktiga funktioner. Den är
i grunden en fysisk mark- och vattenanvändningsplan
som anger den huvudsakliga användningen av kommunens samlade mark- och vattenarealer. Översiktsplanen ska också ange kommunens avsikter i fråga
om bebyggelseutveckling, riksintressen, miljökvalitetsnormer samt allmänna intressen i övrigt. Man
ska också redovisa hur man tänker ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program samt
LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Översiktsplanens innebörd och konsekvenser ska tydligt framgå.
Översiktsplanen ska vara både strategisk på lång
sikt och vägledande för konkreta beslut i bygg- och
tillståndsärenden. Dess värde som visionsdokument
för kommunens framtida utveckling har alltmer uppmärksammats. Planen har därför ett brett innehåll.
Genom att i ett och samma dokument ta ställning till
många av kommunens ansvarsområden, ges möjlighet att analysera konsekvenserna av framtidsplanerna
på ett samlat sätt.
Översiktsplanen är också ett kunskapsunderlag med
vägledning för kommunens och andra myndigheters
beslut, bland annat där miljöbalkens bestämmelser
ska tillämpas. Även för den enskilde kommuninvånaren är översiksplanen en kunskapskälla med underlag för ställningstaganden i frågor som rör mark- och
vattenanvändning. Vidare är den är ett instrument för
dialogen mellan stat och kommun beträffande riksintressenas innebörd och avgränsning.
Översiktsplanen ska vara begriplig och överskådlig.
Konsekvenserna av den ska kunna utläsas och det bör
tydligt framgå vad som är kommunfullmäktiges ställningstaganden och vad som är underlag. Kommunen
har i övrigt stor frihet att utforma planen.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande för myndigheter och enskilda, men den är ett betydelsefullt
dokument eftersom den omfattar många sektorer och
ger en helhetsbild av den utveckling som kommunen
vill verka för.
6

1.3 strategisk översiktsplan
För att åstadkomma en strategisk planering och översiktsplan krävs att man tar utgångspunkt i nuläget
med viljan att påverka hur framtiden kommer att te
sig. Det innebär både att man aktivt väljer en framtida inriktning, men också att man aktivt väljer bort
andra. Motsatsen är en explorativ inställning där man
kartlägger framtidsbilder utan viljan att påverka desamma. En strategisk översiktsplan handlar också om
att se de stora dragen i kommunens utveckling och
att lämna detaljfrågorna till påföljande planeringsskeden.
1.4 lagstiftning
Översiktsplanering regleras i Plan- och bygglagen,
PBL. Regler om hushållning med naturresurser och
utarbetande av miljökonsekvensbeskrivning finns i
Miljöbalken, MB.
Av översiktsplanen ska följande framgå:
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade
riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att
ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med
relevanta nationella och regionala mål, planer och
program av betydelse för en hållbar utveckling
inom kommunen, och
5. sådana områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 § MB.
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1.5 fördjupningar och tillägg
Som tidigare beskrivits kan fördjupningar av översiktsplanen utarbetas för avgränsade geografiska områden eller tillägg till översiktsplanen för specifika
frågor. Dessa fördjupningar och tillägg blir rent juridiskt delar av den kommunomfattande översiktsplanen och gäller därför antingen parallellt med denna,
alternativt ersätter densamma i valda delar.
I Laholm finns följande gällande fördjupningar och
tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen
som även fortsättningsvis ska gälla:
• Tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen avseende vindkraft på land med revidering
2009.
• Program för fördjupning av översiktplanen för Laholm och Lilla Tjärby.
• Fördjupning av översiktsplanen för Åmot m.fl.
2011.

Vägar
Vattendrag
Vattenytor
Tätortsavgränsningar
MÄSTOCKA

Område med fördjupning av översiktsplan

GENEVAD

VEINGE
Väg 117

SKOGABY

LILLA TJÄRBY

KNÄRED

MELLBYSTRAND

LAHOLM
YSBY

SKUMMESLÖVSSTRAND

VALLBERGA
SKOTTORP

RÄNNESLÖV

Väg 115

HISHULT
VÅXTORP

HASSLÖV
g
24
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Kommungräns

Vä

Ovan listade planer föreslås gälla parallellt med föreliggande förslag till översiktsplan, förutom tillägget
om vindkraft. För denna gäller att analyser och kunskapsunderlag fortfarande kan användas, men att områden och riktlinjer ska följa föreliggande översiktsplan. Övriga fördjupningar upphör att gälla i och med
ett antagandet av översiktsplan 2030.

Järnväg

E6

Utarbetande av översiktsplanen följer planprocessens regler. Inledningsvis hålls samråd om ett utkast
till översiktsplan. Efter omarbetning utifrån inkomna
synpunkter genomförs ett granskningsskede, med utställning, av ett justerat förslag. Därefter kan ett slutligt förslag utarbetas som kan föreläggas kommunfullmäktige för antagande.

Fördjupningar av översiktsplanen som gäller parallellt med den kommunomfattande översiktsplanen. Därutöver gäller även, i sina delar, ett tematiskt tillägg för
hela kommunen som behandlar vindkraft.
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2. Vision och mål
Planering för en långsiktigt hållbar utveckling behöver grunda sig på visioner och mål som går bortom
enskilda projekt och korta tidsperspektiv. Visioner
och mål formuleras på alla nivåer i samhället från internationell och EU-nivå, via nationell och regional
nivå till den lokala. Mängden blir snabbt omfattande
och svår att hålla överskådlig.
2.1 Övergripande mål och strategier
Boverket har sammanställt nationella mål, planer och
program av betydelse för fysisk samhällsplanering.
Följande övergripande mål och strategier bör alltid
beaktas i arbetet med ett hållbart samhällsbyggande
och planering.
Nationella strategin för hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik. Utgångspunkten är att dagens
människor inte får leva på ett sätt som förstör framtida generationers möjlighet att leva ett gott liv. Hållbar utveckling är ett förhållningssätt som aktivt måste
prägla och forma politiken. Den nationella strategin
för hållbar utveckling innehåller fyra strategiska utmaningar:
•
•
•
•

Bygga samhället hållbart.
Stimulera en god hälsa på lika villkor.
Möta den demografiska utmaningen.
Främja en hållbar tillväxt.

Europa 2020
Europa 2020 utgör EU-kommissionens tillväxtstrategi för EU och antogs under parollen ”smart och hållbar tillväxt för alla”. Strategin innehåller fem överLAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

ordnade mål som EU ska ha uppnått till 2020 samt sju
huvudinitiativ.
De fem överordnade målen är:
1. Sysselsättning. 75% av 20–64-åringarna ska arbeta.
2. FoU och innovation. 3% av EU:s BNP ska investeras i forskning och utveckling.
3. Klimat och energi. Utsläppen av växthusgaser ska
vara 20% lägre än 1990. 20% av energin ska komma från förnybara energikällor. Energieffektiviteten ska ha ökat med 20%.
4. Utbildning. Elever som slutar skolan i förtid ska
understiga 10%. Minst 40% av 30–34-åringarna
ska ha högre utbildning.
5. Fattigdom och social utestängning. Antalet människor
som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social
utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner.
De sju huvudinitiativen består av:
•
•
•
•
•

En digital agenda för Europa.
Innovationsunionen.
Unga på väg.
Ett resurseffektivt Europa.
En integrerad industripolitik för en globaliserad
tid.
• En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen.
• Europeisk plattform mot fattigdom och social utestängning.
EU:s strategi för hållbar utveckling
Strategin från 2006 är en uppföljning på den s.k. Göteborgsstrategin från 2001 och innehåller ett stort antal mål och åtgärder inom sju huvudområden:
8

•
•
•
•
•
•
•

Klimatförändringar och ren energi.
Hållbar transport.
Hållbar produktion och konsumtion.
Bevarande och förvaltning av naturresurser.
Folkhälsa.
Social integration, demografi och invandring.
Globala utmaningar när det gäller fattigdom och
hållbar utveckling.

EU:s strategi för Östersjöområdet
EU:s strategi för Östersjöområdet (KOM 248, 2009)
innehåller mål och åtgärdsförslag för att förbättra
miljön i Östersjön och består dels av en övergripande
strategi och dels av en handlingsplan som uppdateras kontinuerligt. Handlingsplanen är uppdelad i fyra
målområden som i sin tur är indelad i 15 prioriteringsområden samt ett antal horisontella mål. De fyra målområdena är:
•
•
•
•

En miljömässigt hållbar region.
En ekonomiskt blomstrande region.
En tillgänglig och attraktiv region.
En trygg och säker region.

Det finns också ett flertal konventioner och internationella överenskommelser som är väsentliga att beakta. FN:s Riodeklaration, den s.k. Agenda 21 anger
mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling
genom att utrota fattigdom och undanröja hoten mot
miljön. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt Europarådets konvention om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är andra internationella dokument
som är självklara att beakta i all planering.
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Tematisk sammanställning
Boverkets sammanställning redovisar också målsättningar som anses ha en särskild betydelse för den fysiska samhällsplaneringen. Dessa är indelade i fem
teman; demografi, bebyggelse, ekonomi, infrastruktur samt natur och miljö. Vidstående rutor med fortsättning på följande sidor innehåller en redovisning
av dessa målsättningar i samma tematik som Boverket redovisar.
2.2 Vision för Laholm
I Laholms kommun pågår ett aktivt arbete med att
formulera visioner och inriktningsmål för kommunens utveckling och verksamhet. Även i detta arbete
beaktas nationella och regionala visioner och målsättningar, tolkade till den lokala nivån. Den kommunala
visionen och inriktningsmålen utgör en särskilt viktig
utgångspunkt för översiktsplanen.
Visionen för Laholm lyder: I Laholm vill vi bli fler
och bättre för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling.
Visionen tar utgångspunkt i de styrkor som kommunen har i form av en god livsplats både för befintliga
invånarna och nya. Barn och ungdomar har utpekats
som en särskilt viktig grupp för Laholms framtid. En
ökad befolkning och en näringslivsutveckling som
båda sker på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt är andra delar av visionen. En ökad
befolkning och sysselsättning bidrar till en bättre
livskvalitet, till ökad skattekraft och mer arbetskraft
till näringslivet, ökad mångfald och en mer dynamisk
kommun.
För översiktsplanen betyder visionen att utbyggnadsområden behöver identifieras som är tillräckligt attraktiva för att locka fler att flytta till kommunen. KanLAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

SAMHÄLLSPLANERING
• En tydlig roll för fysisk planering i arbetet
för en hållbar utveckling av städer, tätorter och landsbygd.
• Ett regelverk och andra styrmedel som
på bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet samtidigt som rättssäkerhet
och medborgerligt inflytande säkerställs.
• Goda förutsättningar för byggande av
bostäder och lokaler, etablering av företag och för annat samhällsbyggande
samtidigt som en god livsmiljö tryggas.
• Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

REGIONAL TILLVÄXT
• En god tillgång till kommersiell och offentlig
service för medborgare och näringsliv i alla
delar av landet.
• Ökat fokus på demografiska utmaningar,
internationalisering och hållbarhet med särskilt stärkt fokus på miljö, klimat och energi,
jämställdhet, folkhälsa samt integration och
mångfald i det regionala tillväxtarbetet.
• Regionala strategier och program som genomförs i partnerskap och i samspel med nationell och europeisk nivå i syfte att stärka det
lokala och regionala tillväxtarbetet.

DRICKSVATTEN
• Mål inom vattenförvaltningen och ramdirektivet för vatten ang.
planering för framtida behov, i åtgärdsprogrammen exemplifierade med regionala och lokala vatten- och avloppsförsörjningsplaner, fokuserar bland annat på den framtida dricksvattenförsörjningen.
• Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet innebär att grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
RESURSANVÄNDNING
• Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den
resurs som avfall utgör skall tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö
minimeras.
• Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall skall minska
med minst 50 procent till år 2005 räknat från 1994 års nivå.
• Senast år 2010 skall minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.
• Senast år 2010 skall minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinna genom biologisk behandling.
• Senast år 2010 skall matavfall och därmed jämförligt avfall från
livsmedelsindustrier m.m. återvinnas genom biologisk behandling.
• Senast år 2015 skall minst 60 procent av fosforföreningarna
i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör
återföras till åkermark.
• Naturgrus ska endast nyttjas när ersättningsmaterial inte kan
komma i fråga med hänsyn till användningsområdet och det
inte är tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att använda ett
annat material,
• Naturgrusavlagringar med stort värde för dricksvattenförsörjningen och för natur- och kulturlandskapet bevaras.

Nationella målsättningar med särskild relevans för fysisk samhällsplanering enligt Boverkets sammanställning, rapport 2011:17
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FOLKHÄLSA
1. Delaktighet och inflytande i samhället.
2. 	Ekonomiska och sociala förutsättningar.
3. Barn och ungas
uppväxtvillkor.
5. 	Miljöer och produkter.
9. 	Ökad fysisk aktivitet.
FUNKTIONSHINDER
• identifiera och undanröja hinder för
full delaktighet i samhället för människor
med funktionshinder.

MILJÖ
15 av de 16 miljökvalitetsmålen är särskilt relevanta:
1.
Begränsad klimatpåverkan
2.
Frisk luft
3.
Bara naturlig försurning
4.
Giftfri miljö
5.
Säker strålmiljö
6.
Ingen övergödning
7.
Levande sjöar och vattendrag
8.
Grundvatten av god kvalitet
9.
Hav i balans och levande kust och skärgård
10. Myllrande våtmarker
11. Levande skogar
12. Ett rikt odlingslandskap
13. Storslagen fjällmiljö
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv
Till miljökvalitetsmålen hör generationsmål som visar på inriktningen för samhällsomställningen:
• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan
samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa
främjas.
• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria
från farliga ämnen.
• En god hushållning sker med naturresurserna.
• Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är
effektiv med minimal påverkan på miljön.
• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små
miljö- och hälsoproblem som möjligt.

BOSTADSMARKNAD & BYGGANDE
• överväga möjligheterna att stärka hyresrättens ställning
på bostadsmarknaden,
• fortsätta utvecklingsarbetet med stadsdelar med brett
utanförskap i samverkan med boende, fastighetsägare
och berörda kommuner,
• underlätta studenters och ungas boende,
• förenkla byggreglerna för att skapa möjligheter att bygga fler och billiga bostäder för unga,
• fortsätta bredda stödet för boendelösningar för äldre så
att fler äldre får möjlighet att välja en fungerande boendeform t.ex. i form av trygghetsbostäder eller särskilt
boende,
• inom ramen för den fortsatta boendesatsningen, ge stimulansmedel till kommuner som erbjuder lösningar för
äldre att fortsätta bo tillsammans.

DEMOGRAFI

BEBYGGELSE

EKONOMI

INFORMATIONSTEKNOLOGI
• IT ska bidra till att förbättra
livskvalitet och till att förbättra och förenkla vardagen
för människor och företag.
• IT ska användas för att
främja hållbar tillväxt.
• Sverige ska ha bredband
i världsklass. Alla hushåll
och företag bör ha goda
möjligheter att använda sig
av elektroniska samhällstjänster och service via
bredband.

NATUR & MILJÖ

INFRASTRUKTUR
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ske måste också vissa befintliga stadsmiljöer förnyas
och förädlas för att få ny eller ökad attraktionskraft.
Verksamhetsområden behöver tillskapas för att bibehålla befintligt näringsliv samtidigt som förutsättningarna för nya näringar måste skapas. Tillgängligheten till omkringliggande regioner och en starkare
samverkan med dessa bedöms också som väsentligt
för att översiktsplanen ska stötta visionen.
2.3 Inriktningsmål för Laholm
Även om översiktsplanen är ett sektorsövergripande
dokument som redovisar ett brett utbud av planeringsförutsättningar så är själva planen i sig starkt kopplad
till den fysiska markanvändning. Därmed finns också
en begränsning i vilken mån som översiktsplanen kan
hantera frågor som inte har en tydlig fysisk koppling.
För vissa frågor som är av policykaraktär behövs
därför beslut i annan ordning. Nedan redovisas de
av kommunfullmäktige beslutade inriktningsmålen
för kommunens verksamhet. Varje inriktningsmål
kommenteras i syfte att tydliggöra vilka förväntningar som man kan ha på planeringens möjligheter till
måluppfyllelse.
Samhällsbyggnad
Inriktningsmål: En aktiv och långsiktig samhällsbyggnad ska garantera en levande landsbygd, en förtätning
av Laholms tätort och en utveckling av kustområdet.
Samhällsbyggnaden ska bidra till hållbar tillväxt. Attraktiva och efterfrågade områden ska prioriteras.
För översiktsplanen betyder detta att utbyggnadsområden bör möjliggöras i kommunens alla tätorter samt
kompletteringsbebyggelse på landsbygden. En viss
tyngpunkt i fråga om utbyggnadsområden anges för
kustområdet och Laholms tätort. Befintliga bebyggelLAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

seområden som kan vara intressanta för förädling och
förtätning bör också uppmärksammas. Överväganden
kring förbättring av kommunikationer och upprätthållandet av offentlig service behöver beaktas, inte minst
med tanke på ambitionerna om en levande landsbygd.
Översiktsplanen har få verktyg för att påverka hur den
kommersiella servicen kan upprätthållas. Att föreslå
var handel och service är önskvärd samt att möjliggöra för ett ökat befolkningsunderlag genom att peka ut
utbyggnadsområden är i princip det som är möjligt att
göra inom ramen för översiktsplaneringen.
Boende
Inriktningsmål: I Laholm tar vi vara på den goda och
gemytliga livsmiljön. Den offentliga miljön ska utvecklas och vårdas så att den är attraktiv, tillgänglig
och känns trygg och säker att vistas i. Vi ska erbjuda
attraktiva och differentierade boendeformer som attraherar så väl befintliga som nya invånare.
För översiktsplanen innebär inriktningsmålet att den
befintliga bebyggelsemiljön är lika viktig som hur olika orter ska växa. Varje tätort i kommunen beskrivs
därför i planen och utvecklingsmål för dessa anges.
Översiktsplanen kan inte reglera vilken upplåtelseform som bostadsbebyggelsen inom olika områden
kommer att få, det är planen allt för övergripande för.
Det som kan beaktas är däremot att utbyggnadsområden för bostäder finns i olika slags tätorter i fråga om
landskapstyp, storlek på orten, läge inom orten etc.
Näringsliv och företagsamhet
Inriktningsmål: Laholms kommun ska främja näringslivsutvecklingen för fler och växande företag. Vi ska
vidta aktiva åtgärder för att stimulera nya etableringar inom handels- och tjänstesektorn samt besöks- och
10

upplevelsenäringen. Företagsamheten i kommunen
ska stimuleras. Entreprenörskap ska främjas genom
entreprenöriellt lärande i samverkan med näringslivet.
För översiktsplanen betyder detta att verksamhetsområden i attraktiva lägen behöver identifieras. Goda
kommunikationsläge är en viktig faktor och därför
kan särskilt läge längs med riksvägarna och järnvägen bli aktuella för nya verksamhetsområden. Även i
fråga om service- och tjänstesektorn samt besöks- och
upplevelsenäringen så handlar det mycket om att veta
vad, och vilka områden, som är attraktiva eller har
en utvecklingspotential. Omprövning av gällande detaljplaner så att dessa blir mer flexibla för att möjliggöra för etablering av kontor- och tjänsteföretag kan
även vara aktuellt i vissa område.
Hållbar miljö och natur
Inriktningsmål: Laholm ska vara en långsiktigt hållbar kommun där vi aktivt arbetar för att minska medborgarnas, näringslivets och den kommunala verksamhetens samlade miljöpåverkan. Kulturmiljön och
våra unika natur- och miljötillgångar ska vi medvetet
vårda och utveckla. I vår vattennära kommun är stranden prioriterad som en naturtillgång och för besöksoch upplevelsenäringen.
För översiktsplanen betyder detta att omistliga natur- och kulturvärden behöver identifieras och förslag
till säkerställande läggas. Översiktsplanens förslag
till förändrad markanvändning behöver analyseras
i förhållande till de omistliga värdena så att dessa
inte riskeras. Översiktsplanen kan inte bestämma hur
människor väljer att leva sina liv, men planen kan
skapa förutsättningar för en klimatsmart livsstil så
att detta val blir enklare. Kunskapen om klimatförANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-28
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ändringarnas framtida påverkan på mark, vatten, livsvillkor etc behöver fördjupas. Slutsatser och rekommendationer kring klimatförändringarnas påverkan
får dras mot bakgrund av det kunskapsläge som nu
föreligger för att fortlöpande förbättras och fördjupas.
Medborgarskap och trygghet
Inriktningsmål: Vi ska stimulera ett aktivt medborgarskap där medborgarna har möjligheten att påverka,
ta ansvar, ha inflytande och vara delaktiga. Vi ska, i
samverkan med andra, medverka till att livsmiljön i
Laholm präglas av goda förutsättningar för invånarnas hälsa, trygghet och säkerhet.
För planeringen betyder detta att processen vid utarbetandet av planföslag behöver vara inkluderande.
Tidiga skeden är särskilt viktiga för att efterhöra lokalkunskap och stämma av utgångspunkter för arbetet. Likaså är det väsentligt att agera uppsökande och
hålla möten på flera platser i kommunen.
Barn och unga
Inriktningsmål: Laholm ska bli en av Sveriges bästa
kommuner för barn och unga att växa upp i och leva i.
Vi ska ge barn och ungdomar likvärdiga förutsättningar för sitt fortsatta lärande. Vi ska aktivt medverka till
att det finns förutsättningar för arbete, inflytande, en
sund livsstil samt varierad och stimulerande fritid.
För översiktsplanen betyder detta bland annat att befolkningsunderlaget för att stötta nuvarande serviceutbud ska eftersträvas samt att dessa ska vara möjliga att nå med säkra gång- och cykelvägar alternativ
god kollektivtrafik vid längre sträckor.
Verksamhetsidé
Inriktningsmål: Laholms kommun ska vara en professionell service- och myndighetsorganisation där
LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

TRANSPORTER
Precisering av funktionsmålet:
• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet,
trygghet och bekvämlighet.
• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker
den internationella konkurrenskraften.
• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt
mellan Sverige och andra länder.
• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle.
• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.
• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar.
• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel
förbättras.
Precisering av hänsynsmålet
• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och
antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan
2007 och 2020.
• Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken
minskar fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras
mellan 2007 och 2020.
• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransport området och luftfartsområdet minskar fortlöpande.
• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila
bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är
oberoende av fossila bränslen.
• Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås
och till minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse
för möjligheterna att nå uppsatta mål.

KULTUR, KULTURMILJÖ
OCH ARKITEKTUR
• ett försvarat och bevarat kulturarv,
• ett hållbart samhälle med goda
och stimulerande miljöer och med
kulturmiljöarbetet som en drivande
kraft i omställningen,
• allas förståelse, delaktighet och
ansvarstagande för den egna kulturmiljön,
• nationell och internationell solidaritet och respekt för olika gruppers
kulturarv.
JÄMSTÄLLDHET
• en jämn fördelning
av makt och inflytande,
• ekonomisk jämställdhet.
KLIMAT
• Utsläppen för Sverige 2020 bör vara
40 procent lägre än
utsläppen 1990.
• Hälften av energin
ska vara förnybar år
2020.
• Fossila bränslen i
uppvärmningen fasas ut till år 2020.
DEMOGRAFI

en helhetssyn och samverkan, nationellt och internationellt, präglar arbetet för medborgarnas bästa. Medborgarna ska ges möjlighet till deltagande, inflytande
och delaktighet i verksamheten. Verksamheten i den
samordnade förvaltningen ska präglas av hög kvalitet, god service, effektivitet, utveckling och medborgarfokus.
För översiktsplanen betyder detta att delaktighet i
översiktsplanearbetet välkomnas och att arbetet ska
gå att följa på hemsidan för de som är intresserade.
Breda kontakter med näringslivet och föreningslivet
ska sökas.
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ENERGI
• En nationell planeringsram för vindkraft har fastställts till motsvarande en årlig produktionskapacitet
på 30 TWh år 2020 varav 20 TWh till lands och 10
TWh till havs.
• Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar. Minskningen
bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till
år 2050 i förhållande till användningen 1995. Till
år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet,
samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.

HAV, YT- OCH GRUNDVATTEN
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Grundvattnets kvalitet påverkas inte negativt av mänskliga aktiviteter som markanvändning, uttag av naturgrus, tillförsel av föroreningar med mera
• Det utläckande grundvattnets kvalitet är sådant att det bidrar till en
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag
• Förbrukning eller annan mänsklig påverkan sänker inte grundvattennivån så att tillgång och kvalitet äventyras
• Grundvattnet har så låga halter av föroreningar orsakade av
mänsklig verksamhet att dess kvalitet uppfyller kraven för god
dricksvattenkvalitet.
INTEGRATION & DISKRIMINERING
• ett effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända,
• en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap.

BEBYGGELSE

EKONOMI

NATUR & MILJÖ

AREELLA NÄRINGAR,
LANDSBYGD OCH LIVSMEDEL
• Levande skogar. Skogens och
skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden
värnas.
• Ett rikt odlingslandskap. Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion
ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och
stärks.

INFRASTRUKTUR

FRILUFTSLIV
• Naturen är tillgänglig för alla
• Natur för friluftsliv, långsiktig planering och hållbart brukande
• Tätortsnära natur
• Landsbygdsutveckling och regional
tillväxt
• Skyddade områden
• Fysisk aktivitet och folkhälsa

Nationella målsättningar med särskild
relevans för fysisk samhällsplanering enligt Boverkets sammanställning, rapport
2011:17
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3. LAHOLM - flöde och form
3.1 Den regionala kontexten
Laholms kommun tillhör Region Halland. Genom sitt
läge i regionen angränsar Laholm till Öresundsregionen i söder och till Region södra Småland i öster.
Norr om länsgränsen finns Västra Götalandsregionen.
Kommunen är verkligen en gränskommun.
Region Halland
Region Halland skapades 2003. Syftet var, enligt Region Hallands vision Halland - bästa livsplatsen, regional utvecklingsstrategi 2005-2020, att ”stärka samverkan på regional nivå och därmed kraftfullt kunna
verka för utveckling och tillväxt i Halland”. Visionen
från 2005 pekar på tre huvudområden, vilka är bostaden och närmiljön, utbildning och kunskap, samt
det geografiska läget. Boendemiljöerna vill man lyfta fram genom att stötta en flexibel övergång mellan
stad och landsbygd, där goda kommunikationer och
olika upplåtelseformer främjar etableringen av nya
livsplatser. Näringslivet skall stärkas genom fortsatt
stimulans av entreprenörskap samt småföretagande.
Man påpekar också betydelsen av att förbättra balansen mellan näringsliv och utbildning. Det geografiska
läget ses som regionens ”kanske största strategiska
tillgång”. Genom att stimulera samarbete över länsgränserna så kan Halland ta del av de två tillväxtregionerna Öresundsregionen samt Västra Götalandsregionen.
Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen bildades 1999. I regionens
visionsarbete Vision Västra Götaland - det goda livet
från 2005 pekas fyra generella perspektiv ut som skall
LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

leda arbetet. Dessa är den gemensamma regionen,
jämställdhet, integration och internationalisering. Visionen för en gemensam region syftar främst till att
stärka de interna relationerna och främja för en ”konkurrenskraftig helhet med hållbar tillväxt, välfärd och
god miljö” samt starka relationer till centralorten.
Arbetet med jämställdhet skall utjämna skillnaderna
mellan könen. Arbetet med integration ”handlar om
att skapa ett öppet samhälle där alla invånare, oavsett
etniskt ursprung och kulturell bakgrund, kan försörja
sig och delta i samhällslivet på lika villkor utan att
behöva ge upp sin kulturella identitet”. Strävan efter
ökad internationalisering syftar till att förvalta sin
”internationella position och konkurrenskraft”.
Regionförbundet södra Småland
Regionförbundet södra Småland bildades 2007 för
att samordna det regionala arbetet i Kronobergs län.
Syftet var att stärka samverkan på regional nivå och
kraftfullare kunna verka för en regional utveckling.
Regionförbundet är relativt nytt, med förhållandevis
få medlemmar. Rapporten Mötesplats södra Småland
– Regionalt utvecklingsprogram, en strategi för Kronobergs län, som antogs av regionfullmäktige 2009,
tyder på ett aktivt arbete med att stärka regionen samt
de internationella relationerna, vilket uppbyggnaden
av ”ett gemensamt Brysselkontor tillsammans med
övriga regionförbund i Småland och Blekinge” samt
deltagande i Östersjösamarbetena pekar på. I utvecklingsprogrammet redovisas de tre perspektiven för
framtida utvecklingssatsningar i södra Småland, vilka är attraktivitet, kreativitet och handlingskraft samt
regionalt ledarskap. Generella målsättningar som
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anges i utvecklingsprogrammet handlar om att stärka regionens attraktivitet för boende, näringsliv och
besöks- och upplevelsenäring, att utveckla och stärka
den kulturella identiteten av entreprenörskap samt att
stärka de nationella och internationella relationerna.
Tillverkningsindustrin omnämns som huvudsaklig
näring för regionen tillsammans med miljöteknik och
skogsnäringen. Även glas- och möbelindustrin omnämns som en betydelsefull näring.
Region Skåne
Region Skåne har arbetat sedan 1997. I visionsarbetet
Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016
från 2009 befästs att de ”övergripande målsättningarna för tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans”
skall vara riktgivande för den regionala utvecklingen.
”Ökad internationell, nationell och regional tillgänglighet samt ett gott företagsklimat” läggs fram som
viktiga förutsättningar för tillväxt, liksom ett mer internt arbete med att skapa en konkurrenskraftig region. En ökad attraktionskraft skall åstadkommas genom att Skåne som del i södra Sverige och Öresundsregionen ”är tilltalande att besöka, leva och verka i”.
”Bärkraft innebär att Skånes tillgångar, mångfalden,
kulturen och naturen ska brukas, vårdas, bevaras och
utvecklas för kommande generationer”, medan balans
innebär att stimulera en fortsatt utveckling av Skåne
som en flerkärning struktur bestående av ett nätverk
med starka orter.
Region Skåne är också en tongivande kraft i arbetet
med Öresundsregionen. I projektet IBU-Öresund,
till exempel, var Region Skåne ”lead partner”. Projektet, som var ett interregionalt samarbete mellan
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-28
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Laholms kommun har en naturlig koppling till västra Sverige. Kommunens läge
mellan två storstadsregioner skapar förutsättningar för en bred regional samverkan.

Den flerkärniga stadsstruktur som präglar Skåne skapar goda förutsättningar för
Laholms tätorter att positionera specifika kvaliteter för sydvästra Sverige samt
Danmark och norra Europa.

Näringslivet i Laholm kan stärkas genom samverkan med Region Halland, Region Södra Småland samt Region Skåne. Hallandsåsen är en viktig regional målpunkt för den aktiva besöks- och upplevelsenäringen.

Sverige och Danmark, presenterade 2010 rapporten
Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen.
Genom en rad analyser av infrastruktursatsningar
och tätortsutveckling pekar rapporten bl.a. på behoven av en ”fast förbindelse över Fehmarn Bält”, en
fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör,
en utökning av snabbgående tågtrafik mellan norra
Tyskland och den svenska västkusten samt ”attraktiva stationsknutpunkter med många funktioner och
aktiviteter som främjar trygghet och livskvalitet”.
Det gränsöverskridande tågsystem som presenteras
tar utgångspunkt i dagens Öresundstågsystem och utvecklas till ett regionaltågsystem genom att ”utnyttja
många redan befintliga persontågssträckningar”. Tågförbindelserna längs den svenska västkusten pekas ut

som viktiga linjer. Därtill pekas Markaryd ut som en
viktig stationsknutpunkt och Markarydsbanan som en
viktig persontågssträckning.
En högkvalitativ transportkorridor mellan Hamburg
och Öresundsregionen är i fokus för STRING-samarbetet. Samtliga trafikslag ingår i projektet, dock är den
spårburna trafiken i centrum. Fokus har dock breddats
från en fysisk förbindelse över Fehmarn Bält till de
mer rumsliga aspekterna av en transportkorridor. Detta har också inneburit en breddning av den geografiska utbredningen till att inbegripa samverkan med två
nya korridorer, Västkustbanan till Oslo samt stambanan till Stockholm. Genom denna utökade geografi
pekar STRING på linjära tillväxtstråk som sträcker
sig från Hamburg till mellersta Skandinavien.

Laholm i den regionala kontexten
Med utgångspunkt i ovan nämnda visionsarbeten kan
Laholms relation till regionala samband skisseras.
Region Hallands fokus på entreprenörskap och småföretagartradition stämmer väl med den förstagarkultur som präglar Laholm. Också Regionförbundet
södra Småland understryker betydelsen av entreprenörskap och småföretagande, vilket sätter Laholm
i centrum för en interregional satsning på dessa näringar. Regionförbundet södra Småland belyser också
skogsindustrin som en viktig näringsriktning, samt
miljötekniska verksamheter med stark anknytning till
skogsindustrin. Denna inriktning stämmer väl med
de förutsättningar som finns i de östra delarna av Laholm.

LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030
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Region Skånes arbete med att stimulera regional utveckling genom att stärka den flerkärniga stadsstrukturen bör ses som mycket intressant för Laholm. När
en enkärnig stadsstruktur ersätts med en flerkärnig,
skapas goda chanser för samverkan över länsgränserna. I ett sådant scenario är kommunikationer och stark
identitet överordnat traditionella urbana hierarkier,
vilket gynnar Laholms position i sydvästsverige.
För att kunna ta plats i en sådan struktur bör Laholm
arbeta med att stärka den specifika identiteten för varje tätort, samt förbättra inom- och utomkommunala
kommunikationer. Det faktum att Region Skåne tillsammans med IBU-Öresund pekar ut både Västkustbanan och Markarydsbanan som viktiga tåglinjer skapar förutsättningar för Laholms tätorter att profilera
sig inom en sydvästsvensk flerkärnig stadsstruktur.
3.2 Mellankommunala frågor
Översiktsplanen ska enligt plan- och bygglagen
innehålla en redovisning av vilka mellankommunala frågor som är av vikt för kommunen och dess
grannkommuner. Många frågor är gemensamma och
tar inte hänsyn till de administrativa gränser som en
kommungräns utgör.
Laholms kommun gränsar till Halmstad i norr, Båstad
och Ängelholm i söder och Markaryd, Ljungby och
Örkelljunga i öster. Väsentliga mellankommunala
frågor för Laholms kommun redovisas i det följande.
Halmstad
En strategi som är gemensam för de båda kommunerna är att bygga i stråk både efter kusten och efter
kollektivtrafikstråket Halmstad - Laholm. Kommunikationstråken E6, riksväg 15 och väg 585 liksom
järnvägarna Västkustbanan och Markarydsbanan beLAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

döms som viktiga kommunikationsleder för de båda
kommunerna.
På länsnivå sker en samplanering av den nya cykelleden Kattegattsleden och det finns en gemensam vandringsled genom länet som benämns Hallandsleden.
Ett antal riksintressen både för naturvård och för försvarets intressen sträcker sig över gränsen mellan
kommunerna och här finns en dialog i planeringen.
Även när det gäller planeringsområden för vindkraft finns en dialog om skyddsavstånd till kommungränsen.
Kusten och kustvattnet i Laholmsbukten är också en
fråga som är gemensam för kommunerna.
Kommunerna äger sedan några år en gemensam organisation för vatten- och avloppsförsörjning benämnd
Laholmsbuktens VA. Under år 2013 sker en sammankoppling av dricksvattenförsörjningen med en gemensam ledning mellan kommunerna, vilket avsevärt
minskar sårbarheten.
Vidare kan nämnas att det finns en gemensam planering för större olyckor med ett långtgående samarbete
mellan räddningstjänsten i de båda kommunerna.
Båstad
Laholms kommun sköter genom reningsverket Hedhuset avloppsreningen för större delen av Båstads
kommun, bl.a. tätorterna Båstad och Hemmeslövsstrand. Kapaciteten på Ängstorps reningsverk i
Laholms tätort kommer under de närmaste åren att
byggas ut och förbindelseledningar byggs till Båstad
via kustområdet. Hedhusets reningsverk i Skummeslövstrand kommer efter detta att avvecklas och istället
utgöra en större pumpstation i nätet.
14

Mellan kommunerna finns även ett långtgående samarbete inom räddningstjänsten med bl.a. vissa gemensamt tjänster.
Även inom samhällsplaneringen finns gemensamma
diskussioner om bostadsutbyggnad i Hemmeslöv och
Skummeslövsstrand. Den nya stationen i Hemmeslöv
skapar goda förutsättningar för en hållbar utbyggnad
av kommunens orter i den södra kustzonen.
Kopplingen till den nya järnvägstation har lett till en
gemensam planering av vägförbindelse i form av den
s.k. Inre Kustvägen som även omfattar en gång- och
cykelväg. Likaså finns gemensamma intressen av en
utbyggnad av GC-nätet mellan Hasslöv och Östra Karup i Båstads kommun för vidare anslutning till den
nya stationen. Kollektivtrafikstråket via kustområdet,
mellan Båstad och Laholm, via de båda kommunernas järnvägstationer och huvudorter är en gemensam
angelägenhet.
Ängelholm
Kommunerna gränsar till varandra på Hallandsås och
här är det främst riksintressen i anslutning till Hallandsås som är gemensamma, främst frågor om friluftsliv och rekreation. Även inflygningstråken till
Ängelholms flygplats är en gemensam fråga som
måste bevakas.
Örkelljunga
En viktig mellankommunal fråga är riksväg 24. Likaså finns vissa riksintressen i Hallandsåsens östra del
som måste samplaneras.
Markaryd
En av de viktigaste frågorna för Laholms kommun
som också är gemensamma med Markaryd och fler
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kommuner, är att utveckla persontrafik på järnvägen
Halmstad – Hässleholm och att utveckla nya stationslägen i de båda kommunerna. Även riksväg 15 är en
gemensam planeringsfråga.
Vindkraftsplaneringen intill kommungräns är en annan fråga som varit föremål för en rad överläggningar.
Ljungby
Ljungby har ett riksintresse i form av natura 2000 gemensamt med kommunen. Även Krokån som är intressant ur rekreationssynpunkt fortsätter in i Ljungby
kommun.
3.3 Nuvarande strukturer
En av översiktsplanens uppgifter är att övergripande
beskriva olika strukturer som har betydelse för kommunens utveckling. Landskapsrummet struktureras
dels genom fysiska element dels genom virtuella
tillstånd. De fysiska elementen kan beskrivas utifrån
Kevin Lynchs kartläggning av de fem stadsbyggnadselementen; landmärke, område, noder, kanter
eller gränser, samt stråk. Ur dessa fem element kan
vi kristallisera topografi och kommunikationer som
betydelsefulla karaktärsskapare i landskapsrummet,
vilka genererar kanter, gränser och stråk samt bidrar
till att definiera områden.
Landskapsrummet struktureras också genom virtuella
tillstånd, vilket den franske filosofen Henri Lefebvre
tydligt påvisade. Lefebvre, som klargjorde de rumsliga sambanden mellan marknadsekonomin och urbaniseringen, förklarar hur vår fysiska miljö påverkas
av flertalet processer som ej är mätbara genom visuell
perception. Ett exempel är befolkningsunderlaget för
en tätort, vilket inte enbart anger en geografisk utbredning utan även finansiella, kulturella och sociala
LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030
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Västkustbanan och motorväg E6 är strukturbildande då de i dagsläget skapar en gräns mellan kusten
och slätten. Markarydsbanan utgör en slags nordlig
gräns för tätortslokaliseringen i kommunen. De två
riksvägarna, 24 mot Hässleholm samt riksväg 15 mot
Markaryd, kopplar de kustnära slättområdena med
skogsbygden i öster samt med nordöstra Skåne och
LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030
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Kommunikationer
De övergripande kommunikationsstråken är strukturskapande. Till dessa räknas motorväg E6 och Västkustbanan, Markarydsbanan och riksväg 24 och 15.
Dessa utgör också barriärer i landskapet och skapar
på så sätt tydliga rumsuppfattningar.
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Topografin markerar en distinkt gräns mellan den
norra skogsbygden och slättlandskapet. Gränsen mellan den östra skogsbygden och slättlandskapet är inte
lika distinkt. I söder utgör Hallandsåsens topografi en
distinkt gräns mellan skogsbygd och slättlandskap.

E6

Topografi
Topografin är strukturskapande för Laholms kommun. Tätorterna har lokaliserats till ett flackare område som sträcker sig mellan det kuperade landskapet
norr om Markarydsbanan samt det kuperade landskapet söder om väg 115 och väg 24, i anknytning till
Hallandsåsen. Det är här på den flackare slätten med
närheten till kusten och Lagan som merparten av tätorterna har lokaliserats. Undantaget är Hishult.

VÄSTK
USTBA
NAN

flöden. För att analysera de strukturer som påverkar
en tätort bör både de fysiska elementen och de virtuella tillstånden kartläggas, tolkas och visualiseras.
Genom att sammanläka det fysiska och det virtuella
kan kommunens förutsättningar och möjligheter förklaras.

NY STATION
SPÅRBUREN TRAFIK
KOLLEKTIVTRAFIK
EUROPAVÄG
RIKSVÄG

Topografin är strukturskapande för Laholms kommun. Järnvägarna och landsvägarna stärker topografins betydelse för lokaliseringen av kommunens tätorter.

Övergripande infrastrukturanläggningar inom kommunen som också fungerar
som strukturbildande. Kollektivtrafiken riktas in mot centralorten medan övrig
strukturbildande infrastruktur snarare understryker en rörelse genom kommunen.

södra Småland. Flertalet av kommunens tätorter är
lokaliserade längs med, eller i nära anknytning till,
någon av riksvägarna.

Befolkning

Kollektivtrafiken är centraliserad genom att de övriga
tätorterna skall nå centralorten. Den regionala trafiken är under utbyggnad, dock bör turtätheten utökas
för tågtrafiken på Västkustbanan från dagens entimmestrafik till halvtimmestrafik i båda riktningarna.
Med en förbättrad turtäthet kan en framväxande regionförstoring med starkare koppling till arbetsmarknaderna söderut understödjas. Det är oerhört väsentligt
för kommunen att detta band söderut stärks om man
ska kunna locka fler i arbetsför ålder att bo i kommunen.
16

Befolkningsstrukturen bidrar till att tätorterna kan
klassificeras i tre nivåer, där centralorten tillmäts
störst betydelse. Därunder finns serviceorterna – Knäred, Våxtorp, Veinge, Hishult och orterna i kustzonen
–Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Återstående
tätorter är betydligt mindre och med en lägre servicenivå. Av de enskilda tätorterna i kommunen har
Laholms stad den största befolkningsmängden. Samtidigt har landsbygden en samlad befolkningsmängd
som är större än centralortens. Även tätorterna i kustzonen har en betydande folkmängd och kustzonens
samlade befolkningsmängd utgör hälften av Laholms
stad.
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STRUKTURSKAPANDE UTBLICKAR
NYTT RUMSLIGT SAMBAND OCH UTBLICKAR
STRUKTURSKAPANDE GRÖNSTRÅK
NYTT STRÅK SOM FÖRENAR CENTRUM OCH UTBYGGNADSOMRÅDEN
PLATSSPECIFIK TILLHÖRIGHET

Kartan redovisar befolkningsmängden i Laholms 14 tätorter samt landsbygden.
Befolkningsmängden i Laholms stad är snarlik den samlade befolkningsmängden på landsbygden.

Laholms stad har en urban form som påminner om en arkipelag. De sammanhållande elementen utgörs av grönstråk. De visuella kopplingarna över Lagan är
väsentliga för upplevelsen av Laholm.

Laholms stad

Stationen bör ha en tydlig samhörighet med Laholm,
medan Åmotsområdet snarare upplevs som om det är
kopplat till Mellbystrand och kustzonen. Lilla Tjärby
och Laholms tätort upplevs nästan som sammanväxta
och är det enda avsnittet i hela Lagandagen där bebyggelse på båda sidor ån möts.

Laholms tätort är sammansatt av tydligt avgränsade områden. Tätortens form liknar en arkipelag, en
skärgård med åtskiljda öar av bebyggelse, som hålls
samman med gröna stråk. De olika områdenas karaktär bör beaktas och kartläggas vid utbyggnader.
Utblickarna mot Lagan samt grönstråken är viktiga
kvalitéer för upplevelsen av tätorten. Tillgängligheten till Lagan är betydelsefull för tätortens identitet
och bör värnas vid utbyggnader. Kopplingarna mellan centrum och Lagans norra strand skapar en viktig
relation mellan stad och landsbygd. Överbryggningar
och utbyggnader bör utföras så att den visuella kopplingen till landskapet bibehålls.
LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030
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4. framtidsfrågor
4.1 attraktivitet
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Tendens
Under senare år har intresset för städer och attraktiva
stadsmiljöer ökat. Stadsförnyelse och storslagna ombyggnader av centrala industriområden har blivit en
vanlig syn i Sverige och annorstädes. En av förklaringarna till detta ökade intresse är att fler och fler
människor i världen bor i städer. År 2007 slog FN fast
att ett paradigmskifte hade skett, genom att en övervägande del av jordens befolkning för första gången
någonsin bodde i urbana sammanhang. I ett globalt
perspektiv är det inte bara miljonstäderna som växer
utan även små och medelstora städer. Bosättningsmönstret i Europa och Sverige har länge varit präglat
av en urban tillhörighet, men en urbanisering pågår
faktiskt fortfarande. Om första vågen av urbanisering
handlade om att flytta från landsbygden till småstaden
präglas den andra vågen av en rörelse från småstaden
till den större staden.
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Scenariot ”Konkurrenskraftigt och attraktivt boende” sätter fokus på möjligheterna
att konkurrera om befolkningstillväxt i ett läge mellan två starka tillväxtregioner.

Scenariot lägger fokus på en befolkningstillväxt i de kustnära och sjönära lägena
samt i orter med god regional tillgänglighet, företrädesvis med tåg.

Stadsmiljöerna tillmäts också en ökad betydelse i den
framväxande postindustriella ekonomin, en ekonomi
som i större utsträckning är baserad på service- och
tjänstesektorn. Det är stadsrummets förmåga att fungera som mötesplats för olika människor i en ofta kreativ miljö som är utgångspunkten för antagandet. Att
företagen följer efter den kvalificerade arbetskraften
och lokaliserar sig där dessa väljer att bo har också
länge varit känt.

därmed också en livsstilsfråga och tendenser som kan
spåras är uppkomsten av klimatsmarta livsstilar med
ett ”enklarare” vardagsliv. Att gå, cykla och handla
närodlat eller odla själv, även i staden, är delar av den
klimatsmarta livsstilen. Andra delar av den urbana
livsstilen är att fler och fler barnfamiljer väljer bort
villan i förorten eller kranskommunen till förmån för
att stanna kvar i staden. En förskola och skola med
hög kvalitet och goda resultat är fortsatt en viktig faktor vid val av bostadsort för familjer med barn

kvalificerad arbetskraft, måste vi fråga oss vilken roll
Laholm och andra mindre orter ska spela?

Intresset för staden som livsmiljö och ekonomisk
motor har satt strålkastarna på så kallade attraktiva
stadsmiljöer utformade för människan. Boendet blir

Lokaliserad mellan två regionala tillväxtcentra Västra
Götaland och Öresundsregionen, båda välkända för
sina attraktiva stadsmiljöer och sin förmåga att locka

LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030
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Laholm har en åldrande befolkning. Effekten märks
efter år 2020, alltså inom översiktsplanens planeringshorisont. I Europa har en åldrande befolkning
inneburit att befolkningstätheten har minskat. Man
bor helt enkelt kvar i sina avbetalda bostäder, men
familjen minskar i storlek. Då är det svårt att upprätthålla befolkningsunderlaget för service.
Vilken servicenivå kommer vara möjlig att upprätthålla i Laholms olika tätorter?
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Scenario ”Konkurrenskraftigt och attraktivt boende”
Västra Götalandsregionen förväntas ha en befolkningstillväxt på en knappt halv procent, eller 100 000 invånare fram till 2020. Öresundsregionen förväntas växa
med 300 000 invånare fram till 2029. Merparten av befolkningstillväxten förväntas ske på den skånska sidan.
Kommunerna i Halland har sedan 1950-talet haft väldigt olika befolkningsutvecklingar. Kungsbacka och
Varberg och även Halmstad har ökat oerhört mycket.
Laholm i väldigt liten utsträckning. Den kommunala
målprognosen för befolkningsutvecklingen är satt till
25 600 invånare till år 2030 att jämföra med dagens
23 500. En framskrivning av dagens befolkningsförändring skulle ge en befolkningsmängd om drygt 25
000 invånare år 2030. Planens målsättning om 25 600
invånare kräver därför en betydligt större inflyttningstakt än vad som hitintills har varit fallet.
Ska det vara möjligt att öka inflyttningstakten behöver vi överväga vilka strategier som krävs för att
ett scenario om konkurrenskraftiga attraktiva boendemiljöer ska infrias. Att utbyggnadsområdena till
större del lokaliseras till kustområdet och till områden med lättnader i strandskyddet kan vara en del. En
annan strategi för detta scenario kan vara att fokusera
utbyggnader till stationsorterna, både befintliga och
framtida. På så sätt kan invånarna i kommunen ändå
dra nytta av regionala tillväxtcentra genom att pendlingen underlättas. Strategiska infrastruktursatsningar
som ökar tillgängligheten i regionen är därmed också
en del i ett attraktivt boende. Ny stationsorter och
snabbusslinjer är exempel på sådana satsningar. En
aktiv kommunal markpolitik kan också krävas för att
dessa lägens potential ska utnyttjas maximalt.
Scenariots prioritering av attraktiva boendemiljö i
kust- eller stationsnära lägen i kombination med en
LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

åldrande befolkning kan innebära att befolkningsutvecklingen i andra delar av kommunen avtar och att
servicenivån inte kan upprätthållas i alla orter i lika
omfattning. Det kan betyda att man måste satsa på de
orter som har bäst förutsättningar att bibehålla service. Lägen för äldreboende/trygghetsboende behöver
också identifieras och kanske kan ett bättre samutnyttjande av lokaler och samverkan mellan olika aktörer
hjälpa till att bibehålla servicenivån på sina ställen.
Strategier för ”Konkurrenskraftigt och attraktivt
boende”
En satsning på scenariot kring konkurrenskraftiga
och attraktiva bostäder med en ökande inflyttningstakt leder till strategier såsom:
• Prioritera de områden som är regionalt konkurrenskraftiga, d.v.s. kusten och strandnära lägen,
för bostadsutbyggnad.
• Expandera den mentala föreställningen om vad
som ingår i kustnära lägen. Låt cykelavståndet
avgöra. Överbrygga motorväg E6 och inkludera
områden och orter öster om denna.
• Prioritera bostadsutbyggnad och bibehållen service i de orter som har eller kommer att få en god
tillgänglighet till regionala centra, d.v.s. Laholm,
Skottorp, Skummeslövsstrand, Mellbystrand, Veinge , Genevad och Knäred.
• Infrastruktursatsningar för att öka tillgängligheten.
• Fortsatt förbättring av förskole- och skolverksamheten med ökad måluppfyllelse.
• Utveckla samverkan för bättre utnyttjande av offentliga lokaler.
• Verka för ett optimalt utnyttjande av de attraktiva
bostadslägena genom en aktiv markpolitik.
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4.2 postindustriell ekonomi
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År 2010 var 83% av alla nystartade företag i Sverige
tjänsteföretag. Numera talar de flesta om den post-industriella ekonomin, d.v.s. den ekonomin som kommer efter den industriella. Det som bland annat karakteriserar den nya ekonomin är att skiljelinjen mellan arbete och fritid är allt vagare. Arbetsplatsen har
upphört som specifik plats/lokal. Det är det så kallade
tredje och fjärde stadsrummet som är i händelsernas
centrum, d.v.s. publika mötesplatser som caféer, bibliotek, torg, parker etc. En tilltalande stadskärna anses
vara avgörande för framgångar i den postindustriella
ekonomin, och det är den blandade staden som man
ser framför sig i allt från människor, funktioner, upplåtelseformer och estetiska uttryck.
En del av den postindustriella ekonomin är de så kal�lade kreativa och kulturella näringarna. Dessa utgörs
av; arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur,
media, mode, musik, måltid, scenkonst, besöks- och
upplevelsenäring samt upplevelsebaserat lärande. Intressant att notera är att denna typen av företag ofta
lämpar sig väl att bedriva i mindre kommuner och dagens teknik gör den geografiska placeringen relativt
sett mindre betydelsefull än tidigare. Att kulturupplevelser lockar är de många kulturhusen och dylikt,
som under senare tid vuxit upp längs med västkusten,
ett bevis på.
Det vore väl magstarkt att hävda att den svenska tillverkningsindustrin inte längre är av betydelse, så även
i Laholms fall. Men, om vi närmar oss en ekonomisk
omställning och service- och tjänstesektorn får en allt
större betydelse i en postindustriell ekonomi, vilka är
då de unika kultur- och naturmiljöerna i Laholm som
LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030
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Utbudet av besöksmål i fråga om kultur, natur och upplevelser från Köpenhamn
i söder till Göteborg i norr. Laholm kan omöjligt mäta sig med storstadsregionernas kulturutbud, vilket kräver ett större befolkningsunderlag.

Laholms styrka för besökningsnäringen finns i det rika utbudet av friluftsbetonade rekreationsmöjligheter. Flera anläggningar och vandringsleder erbjuder
naturupplevelser som är svåra att få i de högexploaterade storstadsområdena.

kan locka fler besökare från de närbelägna storstadsregionerna?

rio tar fasta på besöks- och upplevelsenäringen kring
det rörliga friluftslivet och fokuserar mer på att öka
mängden besökare än en ökad fast befolkning.

Scenario ”Besöks- och upplevelsenäring”
Utbudet av kulturella besöksmål och upplevelser är
rikt längs med västkusten, framför allt i storstadsområdena. Det är också här som det finns ett befolkningsunderlag som kan stötta sådana institutioner. Att
locka denna befolkning att resa längre för något som
de redan kan få på ”hemmaplan” är kanske inte troligt.
Lokaliserad mellan dessa två storstadsområden med
stark tillväxt, Västra Götaland och Öresundsregionen, kan Laholm erbjuda rekreationsmiljöer som inte
finns inom de båda regionernas centra. Detta scena20

Om man vill locka dessa storstadsmänniskor att tillbringa en aktiv helg eller semestervecka i Laholm
kan det vara av vikt att det vildmarksliv som erbjuds
är tillräckligt tillrättalagt för att attrahera den urbana
människan. Servicenivå och tillgänglighet är nyckelbegrepp i detta scenario. Det kan handla om allt från
att man kan nå vandringsleder och naturområden med
kollektivtrafik till att dessa passerar där det finns service och övernattningsmöjligheter.
Scenariot ger utvecklingsmöjligheter för stora delar
av kommunen. Kuststräckan med vidsträckta stränder
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har en regional dragningskraft, men tätorter och målpunkter i anslutning till stationsorter, vandringsleder
och andra besöksmål kan också förväntas få en positiv utveckling. Hallandsås och kommunens nordöstra
delar borde kunna dra stor nytta av detta scenario genom de höga naturvärdena som finns här, men också
genom den regionala tillgänglighet som de nya stationerna i Hemmeslöv och Knäred kommer att skapa.
Även för Laholms tätort, i kraft av att vara Hallands
äldsta stad, torde scenariot skapa goda framtidsutsikter.
Strategier ”Besöks- och upplevelsenäring”
En satsning på scenariot kring besöks- och upplevelsenäring leder till utvecklingsstrategier såsom:
• Satsa på en besöks- och upplevelsenäring som
kompletterar storstadsområdena, inte konkurrerar
d.v.s. aktivt friluftsliv och naturupplevelser.
• Tillgänglighet med kollektivtrafik och hög servicegrad behövs. Vandringleder etc bör utgå från,
eller passera, stationslägena.
• Ta utgångspunkt i det rika kulturarvet och förädla bebyggelsemiljöerna och det publika rummet i
alla orter och särskilt i Laholms tätort.
• Det rika kulturarvet på landsbygden är en tillgång
som också kan utnyttjas.
• Beakta orternas unika kvaliteter och strömlinjeforma inte. Lyft fram de olika tätorternas kvaliteter
och karaktärer.
• Insatser för den befintliga bebyggelsemiljön är lika
viktiga som att skapa nya utbyggnadsområden.
• Satsa på det som är unikt, bland annat att Laholm
kan erbjuda ett aktivt friluftsliv under årets alla säsonger.

LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

4.3 klimatförändringar
Tendens
Framtida klimatförändring förväntas ge högre temparaturer, ökad nederbörd och översvämningar, stigande havsnivåer samt risker för ras, skred och erosion.
Regn- och stormperioderna förväntas bli intensivare,
växtperioderna längre och uppvärmningskostnaderna
lägre. Framtida klimatförändringar kan alltså innehålla både positiva och negativa framtidsbilder.
Klimatförändringen beror på ökade utsläpp av växthusgaser, varför en del av klimatarbetet alltid måste
vara att i planeringen möjliggöra för en klimatsmart
livsstil med minskande utsläpp. En av utmaningarna
handlar om att föreställa sig ett samhälle med betydligt mindre oljeberoende. Det kommer att påverka hur
vi transporterar oss och det kommer att förändra våra
orter och bosättningsmönster. Hur kommer klimatförändringarna att påverka Laholm och i vilken mån
kan planeringen hjälpa till att stötta en klimatsmart
livsstil?
Scenario ”Förändrat klimat”
Laholm är kommun belägen vid kusten och genomkorsad av åar och vattendrag. Att fler människor kommer att bo i riskområden för naturolyckor är naturligtvis en framtidsbild som kräver skadereducerande
strategier och kanske också restriktioner så att inte
antalet människor i dessa områden ökar. I vissa områden kanske befolkningen redan är så pass omfattande
att åtgärder kommer att krävas för att möjliggöra för
dessa människor att bo kvar. Anlagda vallar eller mekaniska barriärer mot stigande havsnivåer och höga
flöden i vattendrag är exempel på sådana åtgärder
som kan komma att krävas i scenariot om ett förändrat klimat.
21
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Befolkningen i många av kommunens orter är till
åren kommen, vilket faktiskt gör den särskilt känslig
för oförutsedda händelser. Den befintliga bebyggelsemiljön kan behöva anpassas för ökade temperaturer
och nederbördsmängder så att livsmiljön är fortsatt
god, inte bara för den äldre befolkningen utan för
alla. Grönområden och parker bedöms ha en särskilt
viktig roll att spela genom att dessa förväntas kunna
utföra så kallade ekosystemtjänster genom att vara
mångfunktionella. Vegetationen bidrar till ett behagligt lokalklimat genom att skänka skugga och sänka
temperaturer. Gräsmattor och grönområden infiltrerar
regnvatten. Gröna tak och väggar fördröjer dagvatten
och minskar belastningen på ledningsnätet. Trädplanteringar renar luft från avgaser. Bollplaner och större
grönområden kan anläggas så att de tål att översvämmas vid krissituationer, etc.
Näringslivsstrukturen i kommunen är till en betydligt
större del än rikssnittet baserad på jord- och skogsbruk. Klimatförändringarna kan vara positiva för näringarna med längre växtsäsonger, men kraftiga regn
och stormar kan också ödelägga skördar och skogsområden. Nya grödor eller arter kanske kan komma
att ersätta de nuvarande, vilket i så fall skulle påverka
den biologiska mångfalden och befintliga naturvärden.
En ansvarsfull planering handlar också om att skapa
förutsättningar för en klimatsmart livsstil och minskade utsläpp av klimatpåverkande ämnen. Det finns
de som säger att den klimatsmartaste resan är den som
aldrig ägt rum. Ett sådant synsätt skulle innebära att
fler kan arbeta hemifrån genom IT-teknik och kanske
flexiblare detaljplaner som i högre utsträckning medger kontor och småföretagande i bostadsområden.
Kollektivtrafik och gång- och cykel är klart också kliLAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

matsmarta alternativ. Det ökade utbudet av hybridfordon och bränslesnåla fordon bidrar också.
I fråga om förnyelsebar energi är Laholm redan en
föregångskommun med ett överskott av producerad
el, i förhållande till konsumtionen i kommun, om hela
350 GWh.
Strategier ”Förändrat klimat”
• Ökad kunskap om klimatförändringarnas effekt i
kommunen behövs som underlag för eventuella
åtgärdsförslag. Ett arbete har påbörjats.
• Försiktighetsprincipen ska råda i fråga om ny bebyggelse intill dess fördjupad kunskap föreligger i
områden som kan förväntas utsättas för ras, skred
översvämning eller erosion.
• Fortsatt satsning på förnyelsebar energiproduktion
inom kommun.
• Klimatsmarta transporter ska uppmuntras genom
att gång- och cykeltrafik ska vara första prioritet
inom alla kommunens tätorter.
• Utbyggnadsområden ska identifieras i orter med
god kollektivtrafik eller i orter som förväntas få
sådan i framtiden.
• Transportbehovet ska minskas genom att kontor
och andra icke störande verksamheter, i liten skala, tillåts i bostadsområden.
• Grönstrukturen i befintliga orter kan användas för
ett bra lokalklimat och ekosystemtjänster.
4.4 Bioekonomi
Tendens
Oljan som gav förutsättningarna att utveckla det industrialiserade samhället har även skapat utmaningar
i form av, bland annat, klimatförändringar. Många
påstår att vi nu har passerat peak oil och att vi inte
22

Enligt många forskare har redan Peak Oil inträffat, d.v.s. produktionen av olja kommer att minska samtidigt som befolkningsökningen och efterfrågan fortsätter att öka.

kan förvänta oss att ha kvar lika stor tillgång till olja
i framtiden, inte minst med hänsyn till befolkningsökningar. Peak begreppet används inte bara för olja
utan även för andra ämnen. En av utmaningarna för
framtiden handlar om att föreställa sig ett samhälle
med betydligt mindre oljeberoende. Det kommer att
innebära att efterfrågan på förnyelsebara energislag
och ersättningsämnen kommer att öka. Bioekonomi
är ett begrepp som har blivit allt mer aktuellt på en
global och europeisk nivå, naturligtvis mot bakgrund
av befolkningstillväxten och antaganden om Peak
Oil. OECD förutspår i en framtidsrapport på ämnet
att bioekonomin år 2030 kommer att stå på tre ben;
genteknik, förnyelsebar biomassa och bioteknologi.
Laholm har rika resurser i fråga om jord- och skogsbruk. Cirka 25 000 hektar åker finns i slättbygd och
skogsbygd. Merparten av marken klassificeras mellan
klass fem och sju, på en tiogradig skala. Den högst
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värderade marken inom kommun håller klass åtta
och är belägen i de nordvästra delarna av kommunen
i landskapet kring Genevad. Jordbruket är också en
viktig näringsgren i kommunen och sysselsätter cirka
700 personer. Nästan hälften av kommunens totala
landareal är produktiv skogsmark. I kommunen finns
drygt 1100 skogsfastigheter. 77% ägs av privatpersoner, medan 22% ägs av bolag. Statiken visar även att
ca 70% av skogsägarna är boende i kommunen.

Äng Bete Laholm

Scenario ”Bioekonomi”
Detta scenario tar utgångspunkt i kommunens rika
tillgång på naturresurser i form av jordbruk och
skogsbruk. Studerar vi igen den regionala bilden så
kan vi se att Laholm ligger mellan de två storstadsområdena, Göteborg och Malmö/Köpenhamn. Dessa
befolkningscentra står för mycket av konsumtionen
av naturresurser och produktionen av restprodukter.
Laholm, som inte är en del av befolkningskoncentrationen har istället en potential att stå för produktionen av biomassa, livsmedel och biobränsle etc. Man
blir helt enkelt leverantör av nödvändiga råvaror till
storstadsområdena, kanske också en mottagare av
storstadsområdenas restprodukter. Laholms strategiska lokalisering i förhållande till storstadsområdena
innebär i princip att man kan tala om lokalproducerad
biomassa.
LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030
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Laholm har en rik historia av kraftproduktion genom
de tidiga regleringarna av Lagan. Satsningar på grön
energi och ny energi är framträdande i kommunen
och idag produceras ett årligt överskott på hela 350
GWh när den årliga konsumtionen i kommunen är
borträknad.
Vilken roll kan kommunen spela i en bioekonomi på
framväxt? Hur kan vi använda detta till vår fördel?
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Laholms kommun, lokaliserad mellan de två tillväxtregionerna, kan ha en intressant roll att spela som ”närproducent” av biomassa och energi som sedan konsumeras i dessa regioner.

Laholms kommun består av produktiv mark, både i form av jordbruk och av
skogsbruk. Produktionen av biomassa är en av tre viktiga delar i den framväxande bioekonomin.

I detta scenario blir utgångspunkten att skapa bästa
möjliga förutsättningar för denna näring och att utveckla entreprenörskap kopplade till dessa. Ett första
steg kanske också är att bättre försöka förstå hur denna framväxande näring kommer att uppträda. Detta
scenario skulle lägga större tonvikt vid att tillskapa
utbyggnadsmöjligheter i de mindre orterna i slätt- och
skogslandskapet. Kanske är samverkan med region
södra Småland, vilka har liknande förutsättningar, av
intresse för att skaffa mer kunskap.

Strategier ”Bioekonomi”
• Ansvarsfull hantering av naturresurser, positiv
bild som ekokommun.
• Grön energi är ett varumärke för kommunen.
• Undersök, utveckla och marknadsför Laholms betydelse för en bioekonomi.
• Hittar klustereffekter kopplade till bioekonomi,
jordbruk – mat – besöks- och upplevelsenäring,
biobränsle – bioteknologi, virkesproduktion – möbeltillverkning – design etc.

Följdeffekter av satsningar på en bioekonomi kan
också stötta såväl besöks- och upplevelsenäringen
som anpassningen för ett förändrat klimat. Här finns
synnerligeffekter att dra nytta av.
23
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5. utvecklingsstrategier
5.1 Laholm med sikte på 2030
Syftet med att formulera utvecklingsstrategier är att
dessa ska vara långsiktigt vägledande för beslut kring
utvecklingen av den fysiska miljön. Utvecklingsstrategierna ska också kunna tjäna som beslutsunderlag
för frågor som är mer detaljerade än vad översiktsplanen behandlar eller sådana frågor som ännu inte blivit
aktuella vid framarbetandet av denna översiktsplan.
Utvecklingsstrategiernas långsiktiga perspektiv betyder också att dessa går bortom de ställningstaganden som görs i markanvändningskartan och kan tjäna
som underlag för aktualitetsförklaringar och förnyade
ställningstaganden kring markanvändning framöver.
Visionen och inriktningsmålen för Laholms framtid
finns beskrivna i föregående kapitel. Tre övergripande perspektiv speglas i dessa, livskvalitet, tillväxt och
hållbarhet. Även utvecklingsstrategierna tar utgångspunkt i dessa och anger utgångspunkter för markanvändning och beslut kring den fysiska miljön. Vid formulerandet av utvecklingsstrategierna har de tidigare
presenterade framtidsfrågorna med kopplade strategier beaktats och utvecklingsstrategierna kan ses som
en avvägning och sammansmältning av dessa.

>> UTVECKLA HELA KOMMUNEN
Alla kommunens tätorter och landsbygden ska kunna
växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

rydsbanan, motorväg E6, riksväg 24 och riksväg
15. IT-kommunikation och bredbandsutbyggnad
är en förutsättning för attraktiva lägen.

>> RESURSHUSHÅLLNING FÖR
BIOEKONOMI
Kommunens profil som ekokommun ska stärkas
genom en resurshushållande inställning till markanvändning i fråga om jordbruk, skogsbruk och energiproduktion.

>> BREDDA KUSTEN
Det kustnära läget ska utnyttjas för attraktiva bostäder samtidigt som upplevelsen av det kustnära
ska utvidgas genom förbättrade kopplingar över
motorväg E6 och Västkustbanan.

>> ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL
REGIONCENTRA
Verka för nya stationer och förbättrad tillgänglighet
till befintliga stationer för att öka tillgången till de
regionala arbetsmarknaderna i Öresundsregionen
och Västra Götaland. Viktiga bytespunkter är bus�stationen i Laholm, järnvägsstationen i Hemmeslöv
samt Halmstads resecentrum.
>> NYTTJA STATIONSNÄRA LÄGEN
Tätorter inom gång- och cykelavstånd från ett stationsläge och starka kollektivtrafikstråk, såväl befintligt som framtida, ska prioriteras för bostadsutbyggnad och serviceutbud.
>> GODA INFRASTRUKTURLÄGEN FÖR
VERKSAMHETSOMRÅDEN
Verksamhetsområden lokaliseras med god tillgång
till övergripande kommunikationer såsom Marka-
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>> en GOD BOENDEMILJÖ
I Laholms kommun finns många områden med
en god boendemiljö. Befintliga områden ska värnas. I nya områden ska strävan efter en god boendemiljö vara vägledande för utformningen av
området.
>> BLANDADE FUNKTIONER
Utvecklingen av en stark tjänstesektor ska stöttas
genom att detaljplaner, för nya såväl som befintliga bebyggelsemiljöer, tillåter en funktionsblandad markanvändning av bostäder, kontor och icke
störande verksamheter.
>> FÖRÄDLA OCH TILLGÄNGLIGGÖR FÖR
Besöks- och upplevelsenäringen
Förutsättningarna för besöks- och upplevelsenäringen förbättras genom fortsatt arbete för en ökad
tillgång till ett aktivt friluftsliv och en fortsatt förädling av kulturhistoriska bebyggelsemiljöer.
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Utvecklingsstrategin tar fasta på attraktionskraften längs kusten och i historiska
Laholm. Här planeras för större utbyggnader. De framtida stationsorterna bedöms också kunna vara regionalt attraktiva bostadsorter. Serviceorterna spelar
en viktig roll för den omkringliggande landsbygden och mindre tätorter och byar.
För produktionslandskapet är det viktigt att förutsättningarna för jordbruk, skogsbruk och energiproduktion förbättras och utvecklas.
LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030
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6. användning av mark och vatten
I detta kapitel redogörs för kommunens framtida
markanvändning, dels övergripande dels för varje tätort. Kartbilaga 1 - Huvudsaklig användning av markoch vattenområden bör samläsas med denna redogörelse.
Påföljande avsnitt, Rekommendationer och riktlinjer,
utgör underlag inför beslut som påverkar mark- och
vattenanvändningen i kommunen. Det kan handla
om enskilda bygglov på landsbygden men också allmänna hänsynstaganden som behöver göras vid utarbetandet av nya detaljplaner. Avsnittet bör också
tillämpas vid tillståndsprövning enligt Miljöbalken.
Kartbilaga 2 - Övriga regleringar bör samläsas med
detta avsnitt.
En analys av konsekvenserna av planen finns att läsa
i Del 4 - Miljökonsekvensbeskrivning. För att underlätta läsningen har varje utbyggnadsområde fått ett
unikt nummer, vilka framgå av tätortskartorna i påföljande avsnitt och i Del 3 - Tätortredovisning.
6.1 pågående markanvändning
Kommunens markanvändning kan grovt delas in i
följande kategorier; jordbruksmark, skogsmark, havsjöar-vattendrag samt ianspråkstagen mark för bebyggelse och andra urbana ändamål.
Inom kommunen finns 14 orter som uppfyller tätortsdefinitionen. Laholm är kommunens centralort. Merparten av kommunens befolkning bor i dessa tätorter,
men knappt 30% bor också på landsbygden.
Övergripande infrastruktur finns i kommunen i form av
järnvägar, Västkustbanan och Markarydsbanan, samt
LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

vägar i form av motorväg E6 och riksvägarna 24 och
15. Ett tågstopp finns i Laholm.

slags reservområde i avvaktan på att övriga områden
byggs ut.

I det fall inget annat anges beträffande mark- och
vattenområden förutsätts pågående markanvändning
kunna fortgå.

Utbyggnadsområde verksamheter
Beträffande verksamheter är kommunen mån om att
satsa på en utveckling av tjänste- och servicesektorn
samtidigt som den industriella verksamheten som
pågår kan bibehållas och utvecklas. Nya verksamhetsområde föreslås främst i tätorter med god tillgänglighet till en övergripande infrastruktur. Störst
utbyggnader föreslås i anslutning till befintliga områden i Laholm och Våxtorp. Inom områdena kan verksamheter som har behov av skyddsavstånd förläggas.
Totalt föreslås 230 hektar få en framtida markanvändning som verksamhetsområde.

6.2 framtida markanvändning,
kommunövergripande
Översiktsplanen innehåller riktlinjer för en framtida
markanvändning. Kartbilaga 1 bör samläsas med denna redogörelse.
Utbyggnadsområde bebyggelse
Alla tätorter ges möjlighet till både tätortsförtätning
och tätortsexpansion. För att svara mot utvecklingsstrategierna ges tätorter i kustzonen, centralorten
och orter som har eller föreslås få ny station störst
utbyggnadsmöjligheter. Totalt föreslås 300 hektar ges
en framtida markanvändning som bebyggelseområde, vilket bedöms kunna ge minst 4500 nya bostäder.
Detta är en omfattning som är större än det faktiska
behovet. Kommunen är dock mån om att alla orter
skall ha utbyggnadsmöjligheter och att det finns en
flexibilitet i vilka områden som genomförs. Därav
överstiger omfattningen på utbyggnadsområdena det
faktiska behovet.
Kartredovisningen särskiljer de områden där det redan finns en antagen detaljplan för utbyggnaden mot
de områden där ny detaljplan kommer att krävas. Vissa utbyggnadsområden markeras också som aktuella
att bygga ut först efter denna översiktsplans tidshorisont, d.v.s. efter år 2030. Dessa kan betraktas som en
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Utbyggnadsområde handel och service
Ett nytt område för handel och service föreslås i anslutning till Laholms station.
Utbyggnadsområde entreprenörsboende
I ett par tätorter, Ränneslöv och Ysby, föreslås s.k.
entreprenörsboende. Med entreprenörsboende avses
ett boende där också småskalig verksamhet utan omgivningspåverkan kan utvecklas. Tomterna bör vara
relativt stora för att medge denna användning. 12 hektar föreslås få denna framtida markanvändning, vilket
skulle kunna motsvara drygt 20 tomter.
Förädlingsområde
Inom alla tätorter pekas strategiska områden ut där
olika typer av förädlings- eller förnyelseåtgärder
skulle kunna vara intressanta. Åtgärderna kan variera
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Kartbilaga 1 - Huvudsaklig
användning av mark- och
vattenområden anger kommunens framtida markanvändning. För mer detaljerad redovisning hänvisas
dels till själva bilagan, dels
till tätortsredovisningen i
detta dokument eller i Del
3.
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i allt från en upprustning av det offentliga rummet
och gatumiljöer till att förtäta med mer bebyggelse.
Fördjupade studier så att platsens specifika förutsättningar tillvaratas behöver föregå förändringarna.
Kommunikationer
I linje med kraven på miljövänligare transporter strävar kommunen efter att såväl gods- som persontrafiken utvecklas på de järnvägslinjer som genomkorsar
kommunen. Kollektivtrafikens andel av persontrans
porterna bör öka och kollektivtrafiken fortlöpande
utvecklas efter medborgarnas resbehov. Kommunen
menar att tre nya stationer bör tillkomma på Markarydsbanan i Knäred, Veinge och Genevad.
Det stationsnära läget och tillgängligheten till järnvägsstationen i Laholm behöver beaktas vid planering
av framtida bostads- och arbetsplatser. Arbetsplatser
inom 600 meter och bostäder inom 1 kilometer från
stationen är nyckeltal.
För att underlätta samåkning ska befintlig samåkningsparkeringar vid E6, Mellbystrand utökas och
nya anordnas på strategiska platser i kommunen.
Tillsammans med andra berörda kommuner skall Laholms kommun verka för att riksväg 15 utvecklas till
en tvärförbindelse över Sverige.
Förbindelsen mellan riksväg 15 mot både E6 och
väg 24 går idag genom Laholm via Lagavägen och
Ängelholmsvägen (väg 585). Planerad ombyggnad
av väg 585 mellan väg 15 strax söder om Veinge och
Laholm medför ny sträckning strax öster om Lilla
Tjärby. Enligt Regional infrastrukturplan 2014-2025
som upprättats av Region Halland kommer projektet att utföras efter år 2025. Utbyggnaden av vägen
ligger inte inom den närmsta tiden och av de senaste
LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

bedömningarna framgår att det till och med är osäkert
om den ens kommer att genomföras inom översiktsplanens tidshorisont, oavsett tidigare avgivna tidplaner i den regionala infrastrukturplanen. Ombyggnaden är både ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt av
mycket stor betydelse för kommunen. Ombyggnaden
medför anläggandet av en ny bro över Lagan och att
nuvarande sträckning över den kulturhistoriskt intressanta Lagaholms slottsruin kan tas bort. Osäkerheten kring när ombyggnaden kan vara aktuell medför
att det är svårt att lägga fast en strategi för åtgärder
inom Laholms tätort. Översiktsplanen lägger ut två
utredningskorridorer för eventuella åtgärder kopplade
till den nya sträckningen av väg 585. Den ena utredningskorridoren utgörs av nuvarande Lagavägen. Den
andra korridoren är en symbolisk markering av en ny
vägsträckning från rondellen vid järnvägsstationen
och norrut över Lagan.
Att bygga bort kvarvarande ”flaskhalsar” på riksväg
24 anses vara av stor betydelse för kommunen.
Förbättringar av vägnätet är en förutsättning för utveckling av vissa kommundelar. Väg 530 till Hishult
och vidare till kommungränsen är viktig i detta avseende. Vägen behöver breddas och ges status som
huvudled.
Översiktsplanen redovisar ett framtida vägområde för
en eventuell Inre Kustvägen från Stora Strandvägen
i Skummeslöv till Söderleden i Mellbystrand. Med
hänsyn till expansionen i kustområdet kan vägen få
en stor betydelse för att klara mer utbyggnad i området. Den södra delen av sträckan föreslås byggas ut på
gängse sätt i samband med utbyggnad av intilliggande utbyggnadsområden. Den norra delen läggs som en
utredningsområde för vägreservat då finansieringen av
denna del i nuläget är osäker.
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Beträffande gång- och cykelvägar är kommunens
gång- och cykelplan styrdokument för planerade utbyggnader. I planen prioriteras säkra skolvägar och
möjligheten att sammanbinda lokala målpunkter
inom tätorterna. Långsiktigt är målsättningen att skapa ett övergripande nät med förgrening till flertalet av
kommunens tätorter. De cykelstråk som på ett övergripande plan anses som särskilt viktiga redovisas på
markanvändningskartan.
IT-kommunikation
Såväl utbyggd IT-kommunikation som ett väl fungerande vägnät är viktigt för både tätorternas och landsbygdens utveckling. Samtliga tätorter är lika viktiga
för IT-utbyggnaden.
Ett ortsammanbindande nät har byggts för att skapa lika förutsättningar för alla orter. När det gäller
ortsnäten sker utbyggnaden i etapper med följande
rangordning: kommunens arbetsställen, industriområden, flerfamiljshus och villaområden. Utbyggnad
av bredbandsuppkoppling på landbygden skall fortlöpande ske enligt en särskild plan.
Alla hushåll och företag ska ha goda möjligheter att
använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband i Laholms kommun. 90% av alla
hushåll och fasta verksamhetsställen ska ha tillgång
till 100 Mbit/s senast 2020.
Grönområden
Merparten av tätorterna i kommunen har en god tillgång till grönområden inom orterna. Nya grönområden föreslås tillkomma i ett par av tätorterna. I Hasslöv föreslås en mindre park iordningställas mitt i
byn. Längs Lagan föreslås ett par olika grönområden
tillskapas och inom Laholm pekas på behovet av att
förlänga ett centralt grönstråk.
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-28

DEL 1 - ÖVERSIKTSPLAN

På en kommunövergripande nivå har sju områden identifierats, vilka bedöms ha särskilt goda förutsättningar
att utvecklas för friluftsliv och besöks- och upplevelsenäring. Dessa är kustzonen, Lagans dalgång, Krokåns
dalgång, Hjörneredssjöarna, Oxhultasjön, Hallandsåsen och Stensån/Allarp. Områdena är inte geografisk
avgränsade, men friluftslivets intressen bör ändå beaktas vid förändringar inom eller i närheten av områdena.

riktlinjer vid etablering av vindkraft se påföljande avsnitt, Rekommendation och riktlinjer.

I kustområdet måste behovet av mark och utrymme
för camping, uppställningsplatser, hotell, vandrarhem, restauranger och andra anordningar för besöksoch upplevelsenäring och rörligt friluftsliv beaktas
vid all planering. Områdets naturliga karaktär med
sand, hed och strandskog bör förstärkas genom att reservaten och grönområdena bland bebyggelsen binds
samman med gröna stråk och att korridorer ner mot
stranden säkras. En pågående utredning om grönstrukturens framtida användning och skötsel håller på
att slutföras för kustområdet.

Fem av de utpekade områdena, Krokån, Knäred öster, Hjörneredsjön, Oxhultasjön och Sjöaltesjön, har
ingått i utredningar på såväl kommunal som regional
nivå. Kommunen finner nu skäl att peka ut ytterligare
ett område i anslutning till Hishults samhälle, se också vidare kap 6.4.

Utredningsområde för havsnivåhöjning
Inom området bör försiktighet råda i fråga om nyetablering av bebyggelse och andra anläggningar som
kan komma att påverkas negativt av en havsnivåhöjning. Detaljplaner, bygglov eller andra tillstånd inom
området bör föregås av särskild utredning kring havsnivåhöjning.
Nödvändiga klimatanpassningsåtgärder ska i möjligaste mån ske utan negativ påverkan på natur- och
kulturvärden.
Vindkraft
Efter en översyn av tidigare utpekade områden kvarstår nu fem områden som anses lämpliga för vindkraft. Fyra av dem återfinns i kommunens östra delar
och ett i de nordvästra delarna av kommunen. För
LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

Landsbygdsutveckling i strandskyddsområden
Sex områden pekas ut som strategiskt viktiga för
landsbygdsutveckling där strandskydet bör kunna
omprövas till förmån för ett strandnära boende eller
anläggningar för friluftslivet.

Syftet med byggnationen vid Hjörneredssjön, Sjöaltesjön och Krokån är främst att skapa övernattningsmöjligheter för besöks- och upplevelsenäringen och
därmed öka effekterna av denna. För Oxhultasjön,
Hishult och Knäred öster är syftet att tillskapa attraktiva permanentboende för att stärka serviceunderlaget
i Hishult och Knäred.
Stora opåverkade områden
Fyra områden i kommunen bedöms vara stora av
exploatering opåverkade områden, vilka regleras i
Miljöbalken. Följande gäller beträffande respektive
område.
Höka-Tönnersa flygsandsfält. Område hålls fritt från
anläggningar av olika slag, till exempel vägar och
vindkraftverk. Lagans fria utlopp i havet är unikt och
bevaras.
Hallandsås nordsluttning. Området utvecklas genom
dels ett bibehållande av stora område med ädellövskog dels genom att vissa kärnområden lämnas till
fri utveckling utan påverkan av skötsel. På nordslutt29

ningen kan bedrivas en ekologiskt anpassad “vildmarksbesöks- och upplevelsenäring”. Viktiga riktlinjer för området är att behålla det intakt. Det vill säga
att inte släppa in främmande djur eller växter och att
förhindra förändringar i vattenföring och hydrologi.
Dess storslagenhet bör tydliggöras och ett “naturvänligt hallandsåsanpassat” lövskogsbruk utvecklas. Stor
restriktivitet bör iakttas mot ny bebyggelse, speciellt
inom eller nära Natura 2000-områden och naturreservat eller de värdekärnor som länsstyrelsen utpekat.
Veinge skogsbygd och norra Knäreds socken. Fri
skogsutveckling kan ske i vissa kärnområden. Skogsbruk, gärna med ökat inslag av lövträd, är lämpligt
inom resten av området. Ytterligare vägar, kraftledningsgator, annan infrastrukturutbyggnad och samlad
bebyggelse bör undvikas. Inslag av miljöanpassad
natur- och kulturbesöks- och upplevelsenäring bör
premieras liksom annan företagsamhet som främjar
områdets utveckling som skogsbruksområde med insprängd åker- och ängsmark.
Myrområde Kolkamosse-Tjuvhyttemosse. Området
bör bevaras ekologiskt opåverkat. Markavvattning,
skogsplantering av våtmarkerna samt torvtäkt ska
undvikas. Det gäller även ny bebyggelse.
6.3 framtida markanvändning,
tätorter
I detta avsnitt redovisas de 14 tätorterna i en mer detaljerad skala. För ytterligare information om de olika
tätorterna hänvisas till Del 3 - Tätortsredovisning.
Befolkningsprognos
En framskrivning av Laholms nuvarande invånarantal i samma takt pekar på en ökning med drygt
tusen personer under en 19 års period, mellan 2011
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och 2030. Kommunen har tydliga mål om att öka
inflyttningstakten och locka fler invånare att bosätta
sig i Laholm, varför översiktsplanen baserar sig på en
befolkningsprognos som innebär 25 600 personer år
2030, se diagram till nedan och till höger. Prognosen
innebär en ökning med drygt 2100 personer jämfört
med dagsläget, varvid man kan förutsätta att 1000 nya
bostäder bör byggas. Befolkningsökningen förväntas
vara starkast vid kusten samt i Lahom stad. Samtliga
åldersgrupper är stabila eller förväntas att öka, undantaget åldersgrupperna 1-5 samt 45-64 som förväntas att minska.
Tätortsutveckling
Närheten till natur och kultur, de historiska sambanden samt kommunens strategiska placering mellan tre
olika regioner samlar tätorterna i Laholms kommun.
Genom översiktlig planering skapar dessa egenskaper förutsättningar för utvecklingen av näringslivet,
besöks- och upplevelsenäringen samt bostadspendlingen.
Laholm skiljer sig från många andra kommuner då man
har många tätorter som samlar sig under en centralort.
För planeringsarbetet innebär detta en ständig avvägning mellan de kommunövergripande sambanden och
de specifika förutsättningarna för den enskilda orten.
Även om Laholms stad har en stark identitet och en
naturlig ställning som kommunens centralort så har de
olika tätorter sina specifika historiska bakgrunder och
olika rumsliga förutsättningar. Avvägningarna mellan
de universella planeringsförutsättningarna och de specifika egenskaperna för varje tätort utgör en viktig del i
arbetet med översiktsplanen.
Utvecklingsstrategin för kommunen definierar de olika orterna i följande kategorier, centralort, stationsort,
kustort, serviceort och övrig tätort. Med kategoriseLAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

ringen följer en målsättning och förväntan om hur orternas karaktär och utbud ska utvecklas. En ort kan
höra till mer än en kategori. Förutom de statistiska
tätorterna finns också mindre samhällen och spridd
bebyggelse.
Laholm skiljer sig också från många andra kommuner
genom den stora befolkningsmängden på landsbygden. Invånarantalet var år 2011 större på landsbygden
(6842 invånare) än i centralorten (6189 invånare),
vilket ställer särskilda krav på service, kommunikationer och näringsliv.
I översiktsplanen har Laholms tätorter delats in i de
tre underkategorier kusten, slättbygden och skogsbygden. Mellbystrand, Skummeslövsstrand och Skottorp
tillhör kusten, Knäred och Hishult tillhör skogsbygden
medan de övriga nio tätorterna ligger i slättbygden.
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TECKENFÖRKLARING
MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
FÖRESLAGEN JÄRNVÄGSSTATION
FÖRESLAGEN CYKELVÄG
FÖRESLAGEN ELLER OMBYGGD VÄG
UTREDNINGSOMRÅDE FÖR VÄGRESERVAT
UTBYGGNADSOMRÅDE, BEBYGGELSE; BOSTÄDER,
SERVICE, KONTOR. EJ DETALJPLANELAGT. INNAN 2030
UTBYGGNADSOMRÅDE, BEBYGGELSE; BOSTÄDER,
SERVICE, KONTOR. DETALJPLANELAGT
UTBYGGNADSOMRÅDE, BEBYGGELSE; BOSTÄDER,
SERVICE, KONTOR. EJ DETALJPLANELAGT. EFTER 2030
UTBYGGNADSOMRÅDE, VERKSAMHETER.
EJ DETALJPLANELAGT
UTBYGGNADSOMRÅDE, VERKSAMHETER.
DETALJPLANELAGT
UTBYGGNADSOMRÅDE, HANDEL OCH SERVICE
UTREDNINGSOMRÅDE
UTBYGGNADSOMRÅDE, BEBYGGELSE;
ENTREPRENÖRSBOSTÄDER
GRÖNOMRÅDE
FÖRÄDLINGSOMRÅDE
UTREDNINGSOMRÅDE FÖR HAVSNIVÅHÖJNING
OMRÅDE LÄMPLIGT FÖR VINDKRAFTSETABLERING
RESERVAT FÖR JÄRNVÄGSUTBYGGNAD OCH BANGÅRD
STORA AV EXPLOATERING OPÅVERKADE OMRÅDEN
LIS-OMRÅDE FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING
UPPSTÄLLNINGSPLATS HUSBILAR M.M.
Teckenförklaring till markanvändningskartorna för de olika tätorterna som finns
på efterföljande sidor.
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mellbystrand
Mellbystrand är belägen i kommunens
kustzon. Tätorten hade år 2012 ett invånarantal på 2143, varav en hög andel
medelålders och äldre. Läget och anknytningen till väg E6 skapar goda förbindelser med storstadsregionerna i norr och
söder samtidigt som det kustnära läget är
attraktivt för bofasta och besökare som
söker bad och naturupplevelser. Fisket
i Lagan och Smedjeån, naturreservatet
Hökafältet samt golfbanan i Mellby är
viktiga kvaliteter i området.

stadsbebyggelse med sommarstugor eller permanentboende. Särskilda bostäder
för äldre bedöms öka, vilket gör att utbyggnad av lägenheter och äldreboende
bör prioriteras. Ett tydligare centrum bör
etableras.
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Mellbystrands tillväxtområden finns
främst öster om väg E6 med redan detaljplanerade verksamhetsområde och
bostadsområden. Ytterligare ett område för bostäder ingår i översiktsplanen.
Kopplingen till Åmot ger utbyggnadsmöjligheter i nordost. Tre förädlingsområden inom befintlig tätort pekas ut med
syfte att utveckla ett centrum och stärka
småföretagandet. För att öka näringsverksamheten och stärka service- och
tjänstesektorn i hela orten föreslås att
detaljplaner ses över för att också medge
icke störande verksamheter i liten skala
i hemmet.
Utvecklingsmål
• Tillkommande bebyggelse skall placeras och utformas med stor omsorg om
ortens specifika förutsättningar och
rumsliga kvaliteter.
• Med hänsyn bl.a. till riksintresset för
friluftsliv bör blandningen mellan permanent- och fritidsboende bibehållas.
Ett diversifierat utbud av boendeformer är önskvärt, exempelvis bostäder
för unga eller äldre och olika upplåtelseformer.
• Närheten till havet och naturen attraherar turister. Strävan skall vara att
kunna utveckla befintliga besöks- och
upplevelsenäringar.
• Ett tydligare centrum, gärna med etablering av aktivitetslokaler för ungdomar, bör etableras.

• Inom tätorten finns ett antal kulturhistoriskt intressanta och värdefulla
byggnader som är karaktärsskapande
för samhället.
• De gröna värdena är viktiga för Mellbystrands karaktär. En utredning om
grönområdenas framtida användnig
och skötsel pågår.
• Sammanhängande grönstråk tillför
värdefulla rekreationsvärden och bör
skyddas från exploatering.
• Framtida havsnivåhöjning och andra
klimateffekter är viktiga att beakta,
bl.a. med anledning av ökad erosion
och försvårad dagvattenhantering.
• Ortens läge och anknytning till väg
E6 skapar goda förbindelser med storstadsregionerna i norr och söder samt
bör också kunna användas för att stärka exponeringen av det lokala näringsoch föreningslivet.
• Buller från väg E6 kan upplevas störande i de östra delarna av orten.
• Gång- och cykelleder bör tillskapas
och förbättras.
• Trafikproblem och parkeringsproblem
skall särskilt uppmärksammas.
• Ett gång- och cykelstråk längst med
Lagan till Laholm och till Karsefors
bör utredas.
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skummeslövsstrand
Skummeslövsstrand är beläget i kommunens kustzon. Tätorten hade år 2012 ett
invånarantal på 1083, varav en hög andel
i ålderskategorin 55 år och över. Då orten har vuxit fram som en badort präglas
bebyggelsen av sommarstugor. Idag inrymmer dock cirka 25% av fastigheterna åretruntboende. Exploateringstalet är
lågt då stora obebyggda områden i form
av naturreservat och f.d. barnkoloniområden finns inom orten.

Skummeslövsstrand är attraktivt för både
boende och besökare som söker friluftsliv och bad. Ett diversifierat utbud av boendeformer är önskvärt, med olika typologier och upplåtelseformer. Ett tydligare
centrum bör etableras.

Orten har en grön karaktär med tre distinkta grönområden som utgör en kvalitet i orten. En utredning pågår om framtida användning och skötsel av dessa.
Framtida havsnivåhöjning och andra kliLäget och anknytningen till väg E6 och mateffekter är särskilt viktiga att beakta
den nya stationen strax söder om kom- i området, framförallt med anledning av
mungränsen skapar goda förbindelser ökad erosion.
med storstadsregionerna i norr och söder. Två områden finns detaljplanerade för
Kollektivtrafiken bör byggas ut.
bostadutbyggnad och ytterligare två
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pekas ut. Ett område finns planlagt för
verksamheter och ytterligare ett pekas ut.
Därutöver pekas ett utredningsområde ut
på gränsen till Båstad kommun samt en
uppställningsplats för husbilar i norr.
Utvecklingsmål
• Tillkommande bebyggelse skall placeras och utformas med stor omsorg
om ortens specifika förutsättningar
och rumsliga kvaliteter.
• Med hänsyn bl.a. till riksintresset för
friluftsliv bör blandningen mellan
permanent- och fritidsboende bibehållas. Ett diversifierat utbud av boendeformer är önskvärt, exempelvis
bostäder för unga eller äldre och olika
upplåtelseformer.
• Närheten till havet och naturen attraherar turister. Med anläggningar som
t.ex. badbrygga och naturrum med offentliga toaletter och fågeltorn skulle
attraktionskraften stärkas.
• Områden utmed Stora Strandvägen
bör kunna utvecklas till ett serviceoch aktivitetsstråk. Framförallt ängen
vid Stora Strandvägen har potential
att utvecklas till centrum med torgfunktion.
• Området vid Tennisstadion kan utvecklas till ett motionscentrum.
• Det lokala engagemanget bör tillvaratas för planering och utveckling av
exempelvis de centrala delarna.
• De gröna värdena är viktiga för

•
•

•

•
•
•
•
•

Skummeslövsstrands karaktär. En utredning om grönområdenas framtida
användnig och skötsel pågår.
Sammanhängande grönstråk tillför
värdefulla rekreationsvärden och bör
skyddas från exploatering.
Framtida havsnivåhöjning och andra
klimateffekter är viktiga att beakta,
bl.a. med anledning av ökad erosion
och försvårad dagvattenhantering.
Skadorna från erosion av stranden
bör utredas och åtgärdas, framförallt
i området mellan Friluftsbadet och
Bertssons väg.
Ortens läge och anknytning till väg
E6 skapar goda förbindelser med
storstadsregionerna i norr och söder
samt bör också kunna användas för
att stärka exponeringen av det lokala
närings- och föreningslivet.
Kollektivtrafiken bör byggas ut. Den
nya järnvägsstationen i Hemmeslöv
skapar förutsättningar detta.
Buller från väg E6 kan upplevas störande i de östra delarna av orten.
Gång- och cykelleder bör tillskapas
och förbättras.
Tillgängligheten till Skummeslövsbadet och strandbadet kan förbättras.
Trafikproblem och parkeringsproblem skall särskilt uppmärksammas.
En uppreglering av parkering på
stranden sker inom ramen för pågående detaljplanearbete.
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skottorp
Skottorp räknas också till kusten, trots
sitt läge öster om väg E6. Det närbelägna
slottet har gett orten sitt namn. Skottorp
hade år 2012 ett invånarantal på 473,
med en majoritet i åldern 19-64. Tätorten
präglas av en förhållandevis bra service,
goda rekreationsmöjligheter samt närheten till Skummeslövsstrand och havet.

upplevelsenäring. Centrum och det f.d.
järnvägsområdet bör genom olika åtgärder rustas upp.

26:2
26:4 5:13

13:129

13:61
1

Utbyggnadsområden för bostäder finns i
samhällets norra samt östra del. Utbyggnadsområden för verksamheter finns redan planlagda i östra delen av tätorten,
mellan tätorten och E6. Ett förädlingsSkottorps läge vid E6, med god tillgäng- område föreslås i tätortens centrala delar
lighet samt skyltmöjligheter, borde kun- för upprustning och kompletteringsbygna attrahera företag. Öppnandet av en ny gande.
station i Hemmeslöv bör göra orten mer
attraktiv för nya bostäder. Närheten till Utvecklingsmål
natur och bad är också kvaliteter som • Skottorps läge invid avfarten från E6
ger goda möjligheter till fortsatt utborde kunna användas för att attraheveckling av näringslivet.
ra boende, näringsliv samt besöks- och

• Trots att väg E6 skiljer Skottorp från
havet så upplevs orten som havsnära
vilket borde kunna utnyttjas för att
attrahera boende. Det kustnära läget
bör också vidareutvecklas i sin roll
som kompletterande serviceort för
besöks- och upplevelsenäringen i området, såväl badturism som natur- och
kulturturism.
• Ortens bymiljö är en tillgång för Skottorp. Nyexploatering bör utföras med
stor omsorg om ortens specifika förutsättningar och rumsliga kvaliteter.
• Centrum och f.d. järnvägsområdet
bör genom olika åtgärder rustas upp
och användas för kompletterande ändamål.

• Buller från väg E6 kan upplevas störande i de västra delarna av orten och
åtgärder bör studeras.
• Ortens kulturhistoria bör kunna attrahera besöks- och upplevelsenäring
och på så sätt stötta näringslivet.
• Ortens läge vid E6 bör utnyttjas för
exponering, vilket bör kunna attrahera befintlig och ny näringsverksamhet.
• Närheten till ny station i Hemmeslöv,
strax söder om kommungränsen, skapar goda förutsättningar för pendling
och kommunikation.
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laholm
Laholm är Hallands äldsta stad och cen- Utvecklingsmål
tralort i kommunen. År 2012 bodde 6195 • Laholm stad, med sitt läge, sin hisinvånare i tätorten. Laholms stadskärna
toriska stadskärna samt närheten till
har stora estetiska och kulturella värden.
natur och kultur samt goda kommuniÖvriga delars karaktär och värden kan
kationer till angränsande storstadsrebehöva uppmärksammas mer. Närheten
gioner i norr och söder, bör kunna uttill natur och rekreation är viktiga kvavecklas för att attrahera olika former
liteter, liksom serviceutbud och adminisav boende, näringsliv samt besökstrativa funktioner. Det höga bostadsbygoch upplevelsenäring.
gandet under de senaste åren har bidragit • För att stötta ett intressant och mångtill en befolkningstillväxt samt en ökning
faciterat liv bör staden utvecklas och
av barn i förskoleåldern.
utformas genom funktionell och estetisk blandning.
Laholms kultur- och stadsmiljövärden
• Stadskärnans attraktivitet och utbud
samt rumsliga karaktär skall, som en av
ska värnas så att den även fortsättkommunens viktigaste tillgångar, vidningsvis är en naturlig målpunkt för
makthållas och utvecklas. Detta skall
alla kommuninvånare.
samtidigt ske så att en lämplig kommer• Tätorten består av tydliga karaktärssiell utveckling inte försvåras. De speciområden. Det är den unika karaktären
fika rumsliga kvaliteterna bör ligga till
i varje område som bör vara utgångsgrund för utformningen av byggnader
punkt för utvecklingen.
och förtätningar, med olika bostadsty• Placering och utformning av framtipologier och upplåtelseformer. Stråk och
da bostads- och verksamhetsområden
parker bör utformas för att länka de olika
skall ske på ett sådant sätt att staden
karaktärsområdena samt förbättra koppväxer med varsamhet och med motlingen mellan tätorten och naturen.
svarande höga estetiska kvaliteter och
Utbyggnadsområden för bostäder finns
trevnadsvärden som präglar befintliga
nordost om Lagan, väst om Glänningesjön
delar av staden.
samt i det stationsnära läget. Förtätning • Utbyggnader bör göras så att ianmed blandad bebyggelse kan ske i centrum
språktagande av den mest värdefulla
och norröver samt i söder i anknytning till
åkermarken minimeras.
cykel- och grönstråket. Verksamhetsom- • Boendet i Laholm skall fortsätta att
råden växer i första hand ut mot sydväst.
vara högklassigt för alla ålderskaOmrådet kring järnvägsstationen bör knytegorier. Nya boendeformer bör uttas samman med resten av tätorten.
vecklas, med t.ex. korttidsboende och

”bokaler”. Särskilt viktigt är bostäder
för unga, men även särskilda boenden
och äldreboende .
• Kultur- och idrottsverksamheten bör
utvecklas. Förslag till ett Allaktivitetshus ska tas fram i samverkan med
medborgarna.
• Möjligheter för in- och utpendling
skall utvecklas genom successiva förbättringar av tåg- och busstrafik. Detta skall också bidra till en minskning
av den alltför stora biltrafiken.
• Området runt järnvägsstationen bör
utvecklas. Gång- och cykelvägar mellan järnvägsstationen och stadskärnan
bör utformas och förbättras.

• Genom att tillskapa ett reservat för
järnvägsutbyggnad och bangård för
området kring stationen möjliggörs
en etablering av ett 24-timmars resecentrum vid järnvägsstationen. Lokalbusstrafik skulle kunna utgå från
resecentrumet. Flervåningsgarage och
resandeservice skulle också kunna inrymmas inom området.
• Användning och utformning av det tidigare järnvägsområdet bör ses över.
Lämpligen bör de rumsliga sambanden till Lagaholm stärkas.
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lilla tjärby
Lilla Tjärby angränsar till de norra delarna av Laholms tätort och är belägen på
motsatta sidan Lagan. Tätorten hade år
2012 ett invånarantal på 928. Lilla Tjärby präglas av de genomkorsande vägarna, gamla riksvägen från Halmstad och
vägen från Veinge samhälle. I samhällets
sydvästra del ligger livsmedelsindustri
samt äldreboendet Fridhemsgården, vilka utgör de stora arbetsplatserna i tätorten. Kommunikationerna med Laholms
tätort är mycket goda.

om samhället borde ha stora potentialer
att kunna utvecklas i samklang med Laholms tätort och Lagaholm, och på så sätt
katalysera nya näringar och attraktioner.
Bonnarpsvägen västerut har vackra utblickar mot Laholms tätort och Lagan.
Väg 585 bör flyttas till ett läge öster om
samhället. En blandad bebyggelse med
bostäder och service bör i första hand
ske på outnyttjad mark utmed nuvarande
väg 585.

Lilla Tjärbys stora mängd fornminnen Utvecklingsmål
samt vackra läge vid Lilla Tjärbysjön • Områdets stora mängd fornminnen,
vackert belägna vid sjön, borde kunna
borde kunna utnyttjas för att utveckla attutnyttjas för ett utveckla en attraktion.
raktiva stråk och platser. Området söder

• Ett diversifierat utbud av boendeformer är önskvärt, främst tillgänglighetsanpassade hyresrätter och trygghetsboende.
• Den störande vägtrafiken på väg 585
bör flyttas utanför samhället.
• Närheten till naturen bör kunna utnyttjas för att stärka attraktionskraften som boendeort.
• Möjligheter till utveckling av verksamheter bör beaktas.
• För att förbättra servicen så bör kopplingar med Laholm stärkas. Förbättrade gång- och cykelleder, utökad
belysning, rumslig förtätning, konstnärlig utsmyckning samt strategiskt
belägna vindskydd är några exempel.
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vallberga
Vallberga har vuxit fram som stationssamhälle och serviceort för omgivande
jordbruksbygd. Tätorten hade år 2012 ett
invånarantal på 668, med en majoritet i
åldern 19-64.
Samhället karakteriseras av korsningen mellan de allmänna vägarna 585 och
520/526, vilka innebär att orten har goda
förbindelser med omlandet. Den centralt
belägna korsningen upplevs dock som
trafiksäkerhets- och miljömässigt olämplig och är i behov av upprustning.

anläggande av nya rekreationsstråk i
samband med upprustningen av det gamla järnvägsområdet.
Expansionsmöjligheter för verksamheter
finns i tätortens norra delar i anslutning
till befintliga verksamheter. Expansionsmöjligheter för bostäder finns norr och
söder om Ränneslövsvägen, med tre områden inom, och ett utom, detaljplanerat
område. Den centralt belägna korsningen
rustas upp för att skapa en central mötesplats i Vallberga och för att öka trafiksäkerheten.

Vallbergas roll som centrum för omgivande jordbruksbygd borde kunna förstärkas. Tätortsmiljön kan förbättras Utvecklingsmål
genom konstnärlig utsmyckning samt • Ortens roll som centrum för omgi-

vande jordbruksbygd kan förstärkas
genom t.ex. utveckling av livsmedelsindustriella traditioner och serviceverksamheter för jordbruket.
• Tätortsmiljön kan förskönas genom
konstnärlig utsmyckning samt anläggande av nya rekreationsstråk i samband med upprustningen av det gamla
järnvägsområdet, förslagsvis i form
av trädplanteringar.
• Gatumiljön behöver rustas upp och
göras mer trafiksäker och miljömässigt bättre.
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ränneslöv
Ränneslöv är naturskönt beläget strax
norr om Smedjeåns dalgång. Tätorten
hade år 2012 ett invånarantal på 414.
Ränneslöv präglas av sitt läge, där Byvägen, som utgör ortens centrala stråk,
markerar skiftet mellan det kuperade
landskapet i söder och slättlandskapet i
norr. Bebyggelsen är förhållandevis gles
och kringgärdad av vegetationen.
Det natursköna läget vid Smedjeån bör
kunna utnyttjas för attraktivt boende med
god tillgång till områden för närrekreation. Byvägens linjära karaktär skapar en
god struktur för utvecklingen av samhället. Ränneslövs rumsliga relation till de
olika landskapskaraktärerna norr och söder om Byvägen bör värnas om.

Utbyggnad av verksamheter finns norr
om Rännseslöv. I samhällets norra del
planeras för större tomter om 4000 kvadratmeter för bebyggelse av s.k. entreprenörsbostäder, vilket är ett bostadsalternativ med möjlighet till verksamhet
hemma. Ett utbyggnadsområde för bostäder finns sydväst om detaljplanerat
område på sluttningen mot ån. Ett redan
detaljplanerat område för bostäder finns i
tätortens östra delar.
Utvecklingsmål
• Det natursköna läget vid Smedjeån
bör kunna utnyttjas för attraktivt boende med god tillgång till områden
för närrekreation.

• Ortens roll som servicecentrum
främst för äldreomsorgen bör kunna
utvecklas ytterligare och skapa ökad
sysselsättning.
• De gröna värdena är karaktärsskapande för orten och bör värnas om.
• Specifika rumsliga strategier och åtgärder för att stärka ”bykänslan” bör
utarbetas.
• Ränneslöv saknar mötesplatser. Områdets natursköna läge borde kunna
utnyttjas för att utveckla attraktiva
mötes- och samlingsplatser.
• Utveckla nya boendeformer där bostads- och näringsfunktioner tillåts
samverka, som t.ex. ”entreprenörsboende”.
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hasslöv
Hasslöv är beläget utmed och vid foten
av Hallandsås nordsida, med slättlandskapet norröver. Tätorten hade år 2012
ett invånarantal på 230. Orten har vuxit
fram sydost om väg 115 i anknytning till
en stark 90-graderskurva, vilken skapar
Hasslövs centrala delar.

goda förbindelser åt samtliga väderstreck. Anläggandet av en park skulle
öka användningen av området. Åtgärder
för att motverka den bitvis störande trafiken på väg 115 bör arbetas fram.

Hasslövs specifika förutsättningar och
rumsliga sammanhang utgör kvaliteter
som det bör värnas om. Området vid
90-graderskurvan, med hembygdsgården, utgör en viktig nod i samhället med

• För att stärka Hasslövs attraktivitet
som bostadsort bör utbyggnadsområden utformas med omsorg om ortens
specifika förutsättningar och rumsliga
kvaliteter.

Utbyggnadsområden för bostäder finns
inom detaljplanerat område. En ny park
De norra delarna av tätorten, och väster föreslås strax söder om bygdegården och
om väg 115, omfattas av riksintresse för i anknytning till 90-graderskurvan.
kulturmiljövård. I de östra delarna finns
fornlämningar med Lugnarohögen.
Utvecklingsmål

• Hasslövs bygdegård och hembygdsgård fungerar samlande för orten,
både geografiskt och socialt. Hembygdsgården bidrar till näringslivet
i orten genom att fungera som angöring för den återkommande hantverksmässan.
• Nyttjandegraden av området kring
hembygdsgården kan stärkas, t.ex.
genom anläggandet av en park i anknytning till korsningen Brantekällavägen och Lugnarovägen. Grillplats
med utomhusmöblering skulle skapa
en mötesplats och bidra till trivsel i
orten.
• Besöks- och upplevelsenäringen är en
näringsgren som bör kunna utvecklas

med tanke på läget vid Hallandsås,
nära E6 och med en kulturtillgång
som Lugnarohögen. Tillsammans
med medborgarnas engagemang och
känsla för orten skulle en ökad turistnäring kunna bidra till en befolkningstillväxt och bättre tillgång till
arbetstillfällen, vilket i sin tur medför
möjligheter för utveckling av basservicen.
• En cykelväg bör anläggas för att sammankoppla Hasslöv med Östra Karup
och den framtida järnägsstationen i
Hemmeslöv.
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våxtorp
Våxtorp, ofta omnämnd som porten till
Hallandsås, är ett lokalt servicecentrum
för den närmast omgivande landsbygden
samt en målpunkt för besöks- och upplevelsenäringen kopplat till natur och friluftsliv i södra Sverige. Även den årliga
höst- och vårmarknaden lockar besökare
från de närliggande regionerna.

luftsliv, bör kunna katalysera näringsverksamhet. Genom samverkan samt lokala initiativ bör nya sysselsättningsgrenar inom service-, besöks- och upplevelsenäring kunna utvecklas. Stadsbilden
i centrum bör förbättras genom fysiska
åtgärder. Tillgång till lokaler skulle stötta
tillkommande serviceaktiviteter.

Tätorten hade år 2012 ett invånarantal Två utbyggnadsområden för verksampå 977 personer. Bebyggelsen består till heter föreslås i de nordöstra delarna av
största del av villor.
Våxtorp, öster om det nuvarande vid
Våxtorps geografiska läge som porten Kållingevägen samt nordost om Fågeltill Hallandsåsområdet gör orten attrak- vägen. Ytterligare ett föreslås söder om
tiv för fritidsaktiviteter och besöks- och tätorten, utmed riksväg 24. Fem nya utupplevelsenäring året runt. Närheten till byggnadsområden för bostäder föreslås;
Vallåsen, med vinteraktiviteter samt fri- två redan detaljplanerade och tre utan de-

taljplan. En ny väg föreslås i Industrigatans förlängning för att undvika att tunga
transporter till verksamhetsområden går
genom samhället.
Utvecklingsmål
• Våxtorps geografiska läge som porten till Hallandsås gör orten attraktiv
för fritidsaktiviteter och besöks- och
upplevelsenäring året runt.
• Närheten till Vallåsen och andra vinteraktiviteter kan katalysera näringsverksamhet.
• En utveckling av idrotts- och fritidsutbudet för hela Våxtorpsområdet bör
vara möjlig i samverkan mellan för-

eningsliv, lokala entreprenörer och
kommunen.
• Nya sysselsättningsgrenar inom service samt besöks- och upplevelsenäringen bör kunna utvecklas bl.a.
genom lokala initiativ och samverkan. Återkommande evenemang som
Våxtorps Marknad kan stötta näringar
inom lokal odling och hantverk.
• Den fysiska miljön i tätorten bör förbättras genom åtgärder för försköning
och en effektivare markanvändning.
Utrymme för förtätning och tillkommande serviceaktiviteter bedöms finnas.
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genevad
Genevad är belägen i kommunens nordvästliga delar, nära kommungränsen och
Halmstad. Tätorten hade år 2012 ett invånarantal på 590.
Samhället är en f.d. bruksort och stationssamhälle. Markarydsbanan, som
passerar Genevad, utgör en barriär. Samhället breder framförallt ut sig söder om
järnvägen men viss bebyggelse norrut
längs med Öringevägen finns också.

Två utbyggnadsområden för bostadsbebyggelse finns inom detaljplanerat
område. Ett nytt område föreslås söder
om samhället. I de nordvästra delarna
av orten föreslås två tillväxtområde för
verksamheter. De centrala delarna av Genevad, söder om järnvägen, skulle också
kunna ses över för förädling och förtätning i samband med en eventuell etablering av en ny station.

Genevads läge gör orten till ett intressant
bostadsalternativ till Halmstadsregionen.
En ny järnvägsstation skulle stärka Genevads attraktionskraft som bostadsort.
Järnvägens barriäreffekt kan behöva ses
över och åtgärdas.

I samhället finns lokaler som antingen
är tomma eller skulle kunna utnyttjas
mer. Folkets hus är ett exempel på det
sistnämnda. För att stärka ungdomsverksamheten bör en cykelväg till Veinge
anläggas, dit mycket av föreningslivet

är förlagt. Vidare bör man arbeta för att
ge de tomma industrilokalerna en ny användning.
Utvecklingsmål
• Genevads läge gör orten till ett intressant bostadsalternativ till Halmstadsregionen.
• En ny järnvägsstation skulle stärka
Genevads attraktionskraft som bostadsort.
• I samband med en ökning av spårburen trafik så bör järnvägens barriäreffekt ses över och åtgärdas.
• En allmän upprustning av den yttre
miljön bör genomföras för att höja

statusen på samhället. Infarterna från
väg 15 bör göras mer välkomnande.
• Sambanden med Veinge tätort bör utvecklas för ett optimalt utnyttjande av
service m.m. Sambanden med Halmstad är också viktiga för serviceutbudet.
• Ungdomsverksamheten bör stärkas i
Genevad, t.ex. med biograf och ungdomsgård i Folkets hus. Detta är dock
inte ett kommunalt ansvar.
• Man bör arbeta för att ge de tomma
industrilokalerna en ny användning.
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veinge
Veinge har vuxit fram som ett stationssamhälle och Markarydsbanan delar
samhället i två delar. Tätorten hade år
2012 ett invånarantal på 1223, med hälften av befolkningen i åldern 19-64 och
mer än 12% i åldern 7-15. Veinge har
ett bra läge med närhet till Laholm och
Halmstad. Bussförbindelserna är goda
och serviceutbudet bra. I anslutning till
samhället finns historiskt intressanta områden med fornlämningar samt naturområden.

bör förädlas och stärkas för att stötta och
utveckla ortens karaktär. Ett diversifierat
utbud av boendeformer och lokaler är
önskvärt, där boende kan samverka med
förenings- och näringsliv.
Samhället saknar etablerat centrum och
ett sådant i samklang med en ny järnvägsstation skulle stärka Veinges attraktionskraft som bostadsort.
Utbyggnadsområden finns i de norra och
nordöstra delarna av Veinge, i nära anknytning till den nya skolan. Centrum
och stationen föreslås rustas upp. Utbyggnadsområde för verksamheter finns
i de södra delarna av Veinge.

Veinge präglas av en blandad karaktär
av boende, småskalig handel och service
samt hantverk och konstnärliga verksamheter. Dess specifika rumsliga kvaliteter
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Utvecklingsmål
• Genom sitt läge och naturliga förutsättningar har Veinge goda förutsättningar att utvecklas till en attraktiv
bostadsort.
• Ortens blandade karaktär med boende, småskalig handel och service samt
hantverk och konstnärliga verksamheter är en tillgång som bör kunna stärkas.
• Ortens specifika rumsliga kvaliteter
bör förädlas och stärkas för att stötta
och utveckla den blandade karaktären
av verksamheter och aktiviteter.
• En ny järnvägsstation skulle stärka Veinges attraktionskraft som bostadsort.
• Ett diversifierat utbud av boendeformer och lokaler är önskvärt, exempelvis flerbostadshus samt lokaler till
föreningslivet. Nybyggnation av ”bokaler” skulle skapa nya möjligheter till
samverkan mellan boende samt förenings- och näringsliv.
• En upprustning av allmänna ytor bör
genomföras för att höja statusen på
samhället.
• En plats som kan karaktäriseras som
kommersiellt centrum bör etableras,
där service av olika slag kan utvecklas.
• Cykelväg till Genevad bör anläggas.
• Veinges natur- och kulturvärden bör
göras mer tillgängliga genom fysiska
åtgärder och information. De skall
kunna nyttjas för en utveckling av besöks och upplevelsenäringen.
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ysby
Ysby är belägen i brytningen mellan
slättlandskapet i väster och skogsmarkerna i öster. Tätorten hade år 2012 ett
invånarantal på 296. Samhället har stora
natur- och rekreationsvärden samt höga
kulturhistoriska värden med ett stort
antal fornlämningar i området. Bebyggelsen är samlad längs med ortens genomfartsgata, vilket skapar en specifik
rumslig karaktär och form. Bibehållna
siktlinjer mellan bebyggelsen gör att det
kringliggande slättlandskapet alltid är
närvarande.

sträcker sig utmed Ljunghemsvägen/
Långavadsvägen och Brödåkravägen
samt den småskaliga bebyggelsen skapar stora rumsliga kvaliteter som bör
bevaras. Genom småskalig förtätning av
ianspråktagen mark kan generationsbostäder utvecklas t.ex. för ungdomar och
äldre.
Två utbyggnadsområden finns i ortens
östra delar samt ett område för entreprenörsbostäder i den västra delen. En cykelväg planeras västerut för att förbättra
kopplingen till Laholms tätort.

Nya boendeformer bör utvecklas i Ysby
där bostads- och näringsfunktioner til�- Utvecklingsmål
låts samverka. Ortens linjära form som • Nya boendeformer bör utvecklas där

•

•

•
•

bostads- och näringsfunktioner tillåts
samverka, som t.ex. ”entreprenörsboende”.
Ortens linjära form som sträcker sig
utmed Ljunghemsvägen/Långavadsvägen och Brödåkravägen samt den
småskaliga bebyggelsen skapar stora
rumsliga kvaliteter som bör bevaras.
Genom småskalig förtätning av ianspråktagen mark kan generationsbostäder utvecklas t.ex. för ungdomar
och äldre.
Kollektivtrafiken bör förbättras.
Natur- och kulturvärden motiverar
satsningar på besöks- och upplevelsenäring som en näringsgren med besöksmål av olika slag.

• Hjörneredssjöarnas rekreationsvärden bör kunna utnyttjas ytterligare.
• Medborgarnas engagemang och känsla för bygden bör kunna vara en stark
drivkraft.
• Kontakten med omvärlden kan förbättras bl.a. genom upprustning av
tillfartsvägar och genom anläggande
av gång- och cykelväg mot relativt
närbelägna Laholms tätort.
• Närheten till Lagan bör kunna utnyttjas för att stärka boendekvaliteterna
i Ysby, t.ex. genom anläggandet av
promenadvägar och mötesplatser.
• Ett gång- och cykelstråk längst med
Lagan till Laholm och till kusten bör
utredas.
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knäred
Knäred är beläget i dalgången mellan två fler besökare samt stärka ortens attrak- Utvecklingsmål
höjdpunkter utmed Lagan. Tätorten hade tivitet för boende. För att ta tillvara på • Samhällets lokalisering längs järnväg
effekter från en ny station så behövs den
år 2012 ett invånarantal på 1124.
och väg 15 skapar goda förutsättningoffentliga miljön rustas upp. Möjlighear för såväl samhällets som näringsKnäred präglas av god tillgång till na- terna för omvandling och förtätning av
livets utveckling. En framtida station
tur- och fritidsupplevelser. Näringslivet befintlig mark bör vara stora och ett brett
kommer att bidra till ortens attraktiviär relativt starkt och består framförallt utbud av boendeformer efterfrågas. Tre
tet som boendeort.
av industri samt småföretagande. Orten nya utbyggnadsområden för stadsbebyg•
Kollektivtrafiken kan förbättras, bl.a.
har anslutning till järnväg, Markarydsba- gelse föreslås i tätortens norra delar. Verkgenom ett tågstopp på Markarydsbanan. Ett centrum etablerades 2007 med samhetsområden planeras öster om tätornan.
ett nytt torg. Dock behövs den fysiska ten. Upprustningen av centrum inbegriper
• Knäreds naturförutsättningar och frimiljön samt kopplingarna över Lagan Prästgårdsvägen och Sjöaredsvägen, med
luftsanläggningar med camping kan
förbättras.
förbättrade gång- och cykelvägar mellan
utnyttjas för utveckling av besöksKnäreds naturförutsättningar och fri- bostadsområden i norr och stationen i söoch upplevelsenäring. Medborgarnas
der.
Ny
broar
över
Lagan
föreslås
i
nordost
luftsanläggningar kan utnyttjas för utengagemang och känsla för orten kan
veckling av besöks- och upplevelsenä- för att knyta utredningsområde till tätorten
därvid vara en stark drivkraft.
ring. En framtida station skulle bidra till samt i sydväst.
• En framtida station kan också bidra

•
•

•
•

till fler besökare från de intilliggande
storstadsregionerna.
Inom befintlig tätort tycks möjligheterna för omvandling och förtätning
av befintlig mark vara stora.
Fler och bättre mötesplatser, både ute
och inne, är önskvärt i samhället. Den
offentliga miljön behöver en generell
upprustning, inte minst för att ta tillvara på en eventuell ny stations möjligheter.
Ett brett utbud av boendeformer är
önskvärt, både strandnära villor och
centrumnära lägenheter.
För att dra nytta av den framtida stationen måste kopplingar över Lagan
och vidare in i samhället studeras.
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hishult
Hishult är beläget i skogsbygden. Tätorten hade år 2012 ett invånarantal på 322.
Samhället har en god servicenivå. De två
gästgiverierna och konsthallen attraherar
besökare från de kringliggande regionerna. Orten präglas av de två huvudgatorna
Nordanåvägen och Markarydsvägen, där
den senare utgör en linjärt formad ryggrad för verksamheter och attraktioner.

nyttja befintliga resurser. Den yttre mil- Utvecklingsmål
jön inklusive skyltning kan förbättras för • Karaktären och utbudet i Hishult och
att öka trafiksäkerheten, möjliggöra för
dess omgivningar ger goda möjligmer gång- och cykeltrafik och att skapa
heter för en utveckling av natur- och
en mer attraktiv centrumkänsla i byn. Ett
kulturturism. Invånarnas engagemang
diversifierat utbud av boendeformer bör
och känsla för orten spelar en stor roll.
eftersträvas med olika upplåtelseformer • Lokal samverkan, både mellan ensamt strandnära boende i norr samt vid
skilda entreprenörer och med komOxhultasjön.
munen, bör eftersträvas för att utnyttja varandras styrka och optimalt
Två nya utbyggnadsområden föreslås i
utnyttja befintliga resurser.
de södra delarna av Hishult. Ett område för strandnära boende föreslås i de • Befintligt serviceutbud är brett och
kan stöttas genom bostadsutbyggnad,
norra delarna av tätorten. I ortens västra
däribland strandnära boende vid Oxdel föreslås ett nytt verksamhetsområde.
hultasjön och längs Smedjeån i samOmgivningarna kring Markarydsvägen
hällets norra delar.
föreslås som utvecklingsområde.

Karaktär och innehåll i Hishult och dess
omgivningar ger goda möjligheter för en
utveckling av natur- och kulturbesöksoch upplevelsenäring. Lokal samverkan,
både mellan enskilda entreprenörer och
med kommunen, bör eftersträvas för att
utnyttja varandras styrka och optimalt ut-

1:5
2

• Ett diversifierat utbud av boendeformer är önskvärt, exempelvis bostäder
för unga eller äldre och olika upplåtelseformer.
• Den yttre miljön inklusive skyltning
kan förbättras för att öka trafiksäkerheten, möjliggöra för mer gång- och
cykeltrafik och att skapa en mer attraktiv centrumkänsla i byn.
• Kollektivtrafiken bör utvecklas.
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6.4 framtida markanvändning landsbygden
Förutsättningarna för utvecklingen av Laholms kommun är goda, inte minst med tanke på det geografiska
läget mellan två expansiva storstadsregioner och det
attraktiva läget med både hav och vacker landsbygd.
Men kommunen utvecklas inte lika mycket överallt.
TOTAL
BEFOLKNINGSPROGNOS
Kustorterna och Laholms
tätort
har en stadig tillväxt.
FÖR LAHOLMS KOMMUN GLESBYGD
Den omgivande landsbygden och serviceorterna har
inte samma stora efterfrågan. Det krävs engagemang
och särskilda insatser för att serviceorterna och landsbygden skall utvecklas tillsammans med centralorten
och kustområdet.
VÅXTORPS GLESBYGD
VEINGE GLESBYGD

Handlingskraften och engagemanget från lokalbefolkningen utgör en viktig resurs i planeringsarbetet för landsbygden, ofta via byalag, vägföreningar,
RÄNNESLÖVS GLESBYGD
idrottsföreningar och andra
sammanslutningar. Kommunens uppgift är att LAHOLMS
främja GLESBYGD
dessa initiativ
till loNORR
kal utveckling och bidra till en god livskvalitet och
tillväxt för en hållbar utveckling. Samordningen av
planeringsarbetet är viktigt i arbetet med att stötta utvecklingen av landsbygden. Översiktsplanen utgör ett
centralt dokument för att samlar resultaten från anHISHULTSsom
GLESBYGD
dra lokala utvecklingsplaner,
t.ex. LISA (LandsKNÄREDS GLESBYGD
bygdsutveckling Skandinavia).
Landsbygden är rik på YSBY
naturresurser,
GLESBYGD sevärdheter och
på kunniga och företagsamma
människor. Här finns
HASSLÖVS GLESBYGD
goda boendemiljöer ochTJÄRBY
kulturvärden
GLESBYGD som uppskattas
av många.
Regeringen och EU harSKUMMESLÖVS
på senare årGLESBYGD
ökat sitt fokus på
landsbygdens utvecklingskraft, det har visat sig bl.a. i
en deklarerad nationell strategi, regionala tillväxtprogram,
Sveriges
landsbygdsprogram
och Europeiska
2025
2030
2020
unionens strukturfondsprogram.

Kommunikationer och infrastruktur är viktiga förutsättningar för utvecklingen av landsbygden. Möjligheter till arbetspendling och digital kommunikation
är en grundläggande konkurrensfaktor. Det är också
viktigt att tillvarata och stötta de många olika intressen som präglar utvecklingen av landsbygden. Ett exempel är alla dem med hästintressen, där det i många
fall behövs speciella förutsättningar och hänsynstagande. Andra exempel kan vara vindkraft, naturvärden, odlingsmark, det öppna landskapet o.s.v.
Befolkningsprognos samt rekommendationer
Landsbygden i Laholms kommun hade år 2011 en befolkningsmängd på 6535 personer (befolkningsmängden på landsbygden mellan Laholm och Mellbystrand
borträknat). Befolkningsmängden är generellt minskande. Vid en framskrivning av nuläget kommer befolkningsmängden på landsbygden att minska med nästan
7%, till 6093 personer år 2030. Kommunens målsättning är att mildra denna minskning. Genom sina höga
ambitioner med planeringsarbetet samt positiva inställning till bebyggelse i landsbygden har kommunen som
målsättning att mildra minskningen av befolkningsmängden till lite mer än 1%, vilket betyder att 6484
personer kommer att bo på landsbygden år 2030.
Den kommunala målprognosen pekar på att befolkningsmängden kommer minska kraftigt i Våxtorps glesbygd, Hishults glesbygd och Knäreds glesbygd. Övriga
glesbygder har en stabil befolkningsmängd, eller ökar
något. Vidare visar den kommunala målprognosen att
den kraftigaste befolkningsminskningen sker inom åldergruppen 45-64, medan den kraftigaste befolkningstillväxten sker i åldersgruppen 65-100. Befolkningsmängden inom åldersgruppen 0-18 är förhållandevis
stabil, medan åldersgruppen 19-44 minskar något.

Följande rekommendationer ges för utvecklingen av
landsbygden:
• Planeringsarbetet för områden kring serviceorterna
bör prioriteras.
• Utveckla tomter för bostadsbebyggelse med hög
attraktionskraft, som t.ex. tomter för strandnära boende.
• Nya former av markanvändning skapar förutsättningar för generationsboende.
• Förbättrade förutsättningar för egenföretagande kan
påverka befolkningstillväxten positivt, t.ex. genom
nya markbestämmelser som underlättar samverkan
mellan boende och verksamhet.
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LIS-områden
För att åstadkomma en balanserad befolkningsutveckling i hela kommunen föreslås sex områden där strandskyddet ska anpassas utifrån lokala förutsättningar och
möjliggöra en strandnära byggnation. Syftet med byggnationen i strandnära lägen är för Hjörneredssjön, Sjöaltesjön och Krokån främst att skapa övernattningsmöjligheter för besöks- och upplevelsenäringen och därmed öka effekterna av denna. För Oxhultasjön, Hishult
och Knäred öster är syftet att tillskapa attraktivt permanentboende för att stärka serviceunderlaget i Hishult
och Knäred. För kartredovisning av området längs med
Smedjeån i Hishult hänvisas till tätortsredovisningen.
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Landbygdsutveckling
Den nya lagstiftningen från 2009 föregicks av en proposition ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden”. I propositionen och senare genom lagstiftningen ges kommuner större möjlighet att anpassa
strandskyddet utifrån lokala förhållanden. En av de
viktigaste förändringarna är, enligt Miljöbalken 7 kap
18 §, att det finns möjlighet till viss bebyggelse inom
strandskyddsområden, om dessa områden i kommunens översiktsplan pekats ut som lämpliga för landsbygdsutveckling. Landsbygdsutvecklingen förutsätts
ske endast i en mindre omfattning och med enskilda
VA-lösningar.
Regional utredning
Halland har haft en positiv befolkningsutveckling under en längre tid. Denna har emellertid inte omfattat
hela länet. Kustområdet och ett område upp till cirka
10 km öster om havet har haft en mycket expansiv
utveckling medan inlandet minskat sin befolkning.
Ett sätt att förändra detta kan vara ett mer attraktivt
boende i inlandet, som exempelvis sjönära boende.
Med anledning härav tog Region Halland i samarbete
med kommunerna och länsstyrelsen under våren 2009
fram rapporten ”Attraktivt boende i Halland – utan intrång på stränderna”. I denna har strandskyddet i länet
kartlagts och ett antal områden i varje kommun har
inventerats, som möjliga att i översiktsplansammanhang pröva för bebyggelse inom nuvarande strandskyddsområde. I denna utpekas följande områden i
Laholms kommun.
•
•
•
•

Hjörneredsjön
Sjöaltesjön
Oxhultasjön
Knäred väster
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• Knäred öster
• Krokån och Grönasjö
Eterföljande kommunal utredning
Med det av Region Halland framtagna underlaget påbörjades år 2010 en utredning om förutsättningar för
att avgränsa områden där undantag från strandskyddet kunde medges. Utredningen granskade:
• Möjliga effekter på den lokala utvecklingen
• Avvägning mellan allmänna intressen
• Plantekniska förutsättningar
Efter sammanvägning kvarstod följande områden:
•
•
•
•
•

Hjörneredsjön
Sjöaltesjön
Oxhultasjön
Knäred öster
Krokån

Om de olika områdenas möjlighet att stärka omgivande landsbygd kan kortfattat anföras följande, som är
hämtat från genomförd utredning.
Ett område i Hishult har tillkommit efter den regionala och kommunala utredningen. Detta området redovisas också nedan.
Hjörneredssjön
Hjörneredssjöområdet har utvecklats till ett av kommunens viktigaste besöksmål för naturturism. Om
orådet skall kunna utvecklas ytterligare behövs service i form av boende och bryggor vandringsleder grillplatser m.m. Även de markägare som finns runt sjön
bör ges möjligheten till enstaka övernattningsstugor
för denna besöks- och upplevelsenäring.
Detta bedöms kunna utveckla sysselsättning och bidra till att bevara den kommersiella service som finns
48

i Ysby samhälle. Här kan noteras att Ysby har en långt
bättre service med dagligvaruaffär och skola än vad
som statistiskt är möjligt för en ort med knappt 300
invånare. Ett undantag från strandskyddet för det rörliga friluftslivet runt Hjörneredssjön bedöms därför
angeläget.
Sjöaltesjön
Sjön ligger i ett öppet kulturlandskap med lövskogar. Den är fiskrik och därför bör ett fiskevårdsområde bildas. Den är likaså en bra badsjö. Att bibehålla
landskapsbilden och att möjliggöra för allmänheten
att nå och vandra vid stranden är viktigt. Den värdefulla naturen finns till största delen på den södra sidan
av sjön, därav utpekat område på norra sidan.
Området mellan väg 24 och sjön är i huvudsak ianspråktaget av bebyggelse. I denna ryms även viss
uthyrning av övernattningsbostäder för turister m.m.
En viss komplettering av bebyggelse på dessa fastigheter, som redan idag är belägna inom strandskyddat
område kan tillstyrkas samtidigt som allmänhetens
tillträde till området närmast sjön säkras enligt ovan.
Detta skulle kunna bidra till att utveckla turistnäringen i denna kommundel som ett underlag för utkomst
och kvarboende.
Oxhultasjön
Vid Rävaljung finns sydväst om ett ödehus ett större
sammanhängande område med blandskog av i huvudsak barrskog. Här skulle en strandnära bebyggelse
med beaktande av befintlig terräng kunna inordnas.
Markförhållanden bedöms här vara sten, grus och
sand. En något större exploatering av 50-talet hus eller mer bör övervägas med tanke på investering av
infrastruktur, som vägar till området, avloppslösningar m.m.
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Avståndet till Hishult med befintlig service är cirka
3,5 kilometer varför en bebyggelse skulle kunna få
en stor betydelse som underlag för att upprätthålla
befintlig service. Vidare skulle i områdets norra del
vid ödehuset med tillhörande åker även fritidsanläggningar typ camping, båtuthyrning m m kunna
övervägas.
Eftersom Hishults församling minskat sin befolkning
under en lång rad av år skulle en befolkningsökning
som en bebyggelse vid Rävaljung skulle alstra få en
avgörande betydelse för att bevara den hotade servicen i Hishults tätort.
Knäred öster
Vid parken öster om kraftverket Knäreds övre finns
en udde med några åsar och ett barrskogsbestånd.
Här skulle en strandnära bebyggelse med beaktande
av befintlig terräng kunna uppföras. Markförhållanden bedöms här vara isälvsediment d.v.s. sten, grus,
och sand. Strax öster om området ligger en naturskönt belägen ädellövskog mot Lagan som skulle
kunna utgöra ett värdefullt rekreationsområde för de
boende.
Avståndet till Knäreds centrum är cirka fem kilometer
och en bosättning med ett upp till ett 50-tal hus här
skulle ge ett värdefullt tillskott till den service som
finns i Knäred.

Krokåns dalgång
I samband med diskussioner om fiskevårdsområde i
Krokån har fråga om mindre övernattningsbodar för
fisketurister kommit på tal. Med hjälp av klara riktlinjer bör denna typ av bebyggelse kunna uppföras
utmed Krokån utan att störa naturen. De idéer som
framförts anger 1-2 stugor per fastighet och övernattningsstugor om högst 25 kvadratmeter innehållande 4-6 sovplatser, pentry samt toalett med dusch.
Riktlinjerna för dessa stugor bör vara: Stugorna får ej
placeras så att de inverkar störande på växt- och djurlivet, ej heller får de begränsa framkomligheten för
andra besökare och fiskare. Stugorna skall uppföras
för det rörliga friluftslivet och får ej avstyckas eller
uthyras på helårsbasis. Speciella hänsyn till naturen
tas inom det område som enligt översiktsplanen är
markerat som riksintresse för naturen. Grusåsar får ej
påverkas, ej heller våtmarker. Biologisk och geologisk expertis bör anlitas för att hitta lämpliga platser
för stugor. Vid uppbyggnad av fiskecamp och stugby
med ett flertal stugor bör dessa utföras utanför strandskyddat område och område med riksintresse.

Planerad bebyggelse i området invid Smedjeån skulle
vara mycket viktig för att bibehålla servicen i Hishults tätort.
Slutsats
Möjligheten att bygga i strandnära lägen är oerhört
viktigt för att få en befolkningsutveckling i hela kommunen.

Ett stärkande av besöks- och upplevelsenäringen
medverkar till arbetstillfällen och bibehållandet av
den kommersiella servicen i den närbelägna Knäreds
tätort.

Även Knäreds befolkning har minskat under en lång
tid. I tätorten Knäred har det mesta av den kommersiella servicen lagts ned. Kvar finns en dagligvarubutik
och ett mindre hotell, som bytt ägare ett antal gånger
under senare tid. Även skolan behöver ett elevtillskott.

Hishult
I de norra delarna av Hishult finns ett området i ett
strandnära läge invid Smedjeån samt i direkt anslutning till Möllevägen. Området består av öppen mark
med intilliggande skogspartier. Området är kuperat
och sluttar mot ån.

Planerad bebyggelse vid parken skulle vara mycket
viktig för att bibehålla servicen i Knäreds tätort.

Avståndet till Hishults centrala delar, med bl.a. gästgiveri och konsthall, är cirka en halv kilometer. Med
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anledning av närheten till centrum skulle planerad bebyggelse ge ett värdefullt tillskott till den service som
finns i Hishult.
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Kartbilaga 2 - Övriga regleringar bör samläsas med
detta avsnitt.

att fiberanslutning ska erbjudas till alla fastigheter.
• Dagvatten skall tas om hand lokalt nära källan. Det
gäller såväl i befintliga bostads- och industriområden som vid planering av nya områden och vid
vägprojekt. På så sätt hindras förorenat dagvatten
att ledas direkt till ett vattendrag eller havet. I de
fall förutsättningar saknas för infiltration lokalt
skall dagvatten fördröjas nära källan. Dagvattenflödet vid planering av nya områden skall normalt
inte öka i förhållande till flödet innan exploatering.
• Anslutning till kommunens spillvattennät bör ske
där det är möjligt. I områden med samlad bebyggelse ska anslutning till kommunalt spillvattennät
eller gemensamma lösningar väljas.

kan godtas vid avstyckning av brukningscentrum
eller för speciella boendeformer, till exempel så
kallade hästgårdar.
• Vid större avstyckningar bör tomtplats bestämmas.
• Vid planläggning och avstyckning av mark för
hästgårdar ska tillräckligt med mark finnas för
bete och rasthagar.
• Vid eventuella ingrepp och exploateringar inom
utpekade stora av exploatering opåverkade områden bör i första hand åtgärder lokaliseras till redan
påverkade områden. För varje projekt bör en konsekvensbeskrivning upprättas. Denna ska ge ett
underlag för beslut om åtgärden ska tillåtas.

Samlad bebyggelse
Vid placering och utformning av bebyggelse krävs
normalt detaljplan om inte prövning kan göras i annan ordning.

Bebyggelse på landsbygden
Bosättning på landsbygden stöds av kommunen. Det
är samhällsekonomiskt positivt att områden med god
service och bra vägar i första hand utnyttjas.

Andra hänsyntaganden
Följande riktlinjer gäller såväl för samlad bebyggelse
som enstaka på landsbygden.

Följande generella rekommendationer bör alltid beaktas:

Vid placering och utformning av bebyggelse och andra anläggningar utanför detaljplanerat område gäller
följande generella rekommendationer:

6.5 Rekommendationer och riktlinjer
Det är många hänsynstaganden som ska göras i samband med beslut om mark- och vattenanvändning och
det är många sektorsintressen som ska beaktas. Avvägningssituationer mellan olika intressen uppkommer ständigt och det kan ibland vara svårt att avgöra
vilket intresse som ska ”vinna” över andra. Rekommendationerna och riktlinjerna som redovisas i detta
avsnitt syftar till att utgöra ett underlag vid sådana
situationer. Där inget annat anges gäller rekommendationen och riktlinjen i hela kommunen.

• Hänsyn skall tas till natur- och kulturvärden och
platsens övriga förutsättningar.
• Vid ändrad markanvändning bör kommunen göra
en naturvårdsbedömning i tidigt skede för att kunna identifiera värdefulla naturmiljöer och ta vara
på områdets naturliga förutsättningar.
• Vid detaljplanering ska tillgången till grönytor och
grönstråk säkras.
• Vid utformning av nya byggnader skall en balans
mellan nyskapande god arkitektur och byggnadstradition eftersträvas.
• Tillgången till förnyelsebar energi och gemensamma lösningar ska främjas.
• I alla nya detaljplaner ska kommunikationsmöjligheterna för företag och hushåll säkerställas genom
LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

• Hänsyn skall tas till natur- och kulturvärden och
platsens övriga förutsättningar.
• Inga onödiga intrång bör göras på skogs- och jordbruksmark. Runt ekonomibyggnader till aktiva
jordbruk krävs skyddszoner med hänsyn till lukt
och buller.
• Lämplig utfart skall kunna anordnas med hänsyn
till terräng, sikt och åtkomst för servicefordon.
• Vatten och avlopp skall kunna lösas utan olägenheter för hälsa eller miljö. Ekologiska avloppslösningar är önskvärda men det finns idag inga fullt
utbyggda system för detta.
• Tomt för fritids- eller bostadshus bör normalt inte
vara större än 3000 kvadratmeter. Större tomter
50

• Exploateringsåtgärder och liknade i anslutning
till allmänna vägar, vid föreslagna nya sträckningar och större enskilda vägar, skall utföras så
att vägintresset inte påverkas negativt. Vägar med
krav på byggnadsfritt avstånd om 30 och 50 meter
framgår av Kartbilaga 2.
• Bullersituationen utmed vägar, järnvägar och andra störningskällor skall beaktas.
• För transporter av farligt gods utgår kommunen
från Länsstyrelsens riktlinjer. Utan särskilda utredningar accepteras ett bebyggelsefritt avstånd
mellan 30-100 meter beroende av vilket användningsområde som berörs. Riskbedömningszon
framgår av Kartbilaga 2.
• Tillgänglighetsfrågorna behöver lyftas fram.
Kommunens politiskt program för personer med
funktionsnedsättning har målsättningar om anpassade hållplatser samt planer på anpassade bussar
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Kartbilaga 2 - Övriga regleringar
uppmärksammar
på några av de objekt som
kräver särskild hänsyn i
beslut om mark- och vattenanvändning. För tydligare
kartredovisning hänvisas till
kartbilaga 2.
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FÖR KOMMERSIELLT BRUK.

51

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-28

DEL 1 - ÖVERSIKTSPLAN

•
•

•
•

•

och informationssystem i dessa och på hållplatser.
Vid anmälan om rivning skall möjligheterna att
återvinna rivnings- och schaktmassor som ersättning för grus- och bergmaterial beaktas.
Innan en utredning är genomförd bör ingen ny
bebyggelse tillåtas inom områden där risken för
skred och ras bedömts som hög enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap översiktliga
kartering (MSB 2009-6444). Områden framgår av
Kartbilaga 2.
Försiktighetsprincipen ska gälla för åtgärder i områden som kan komma att påverkas av framtida
klimatförändringar.
Nya bostäder, skolor och förskolor bör ej placeras
nära el-anläggningar. Strålsäkerhetsmyndighetens
rekommendationer på avstånd mellan kraftledningar och bostäder respektive lokaler bör följas.
För skyddsavstånd mellan bostäder och hästhållning är utgångspunkten de avstånd som anges i
Länsstyrelsen i Skåne läns rapport, ”Hästar och
bebyggelse, underlag för den fysiska planeringen”
2004:7. Skyddsavstånd till annan djurhållning
krävs också.

Naturvård och friluftsliv
• Exploateringsföretag ska undvikas inom de områden som bedömts vara av särskilt naturvårdsintresse, eller har stor betydelse för det rörliga friluftslivet och besöks- och upplevelsenäring. Enstaka ny bebyggelse prövas med särskild hänsyn
till naturvårdens intressen i respektive område.
• Tätortsnära naturområden för rekreation behöver
avsättas i och invid alla tätorter.
• Natur ska göras tillgängligt för alla. Kommunen
bör ha som målsättning vid planering, enligt Boverkets rekommendationer, att man ska nå bosLAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

stadsnära natur inom ett avstånd på 500 meter
från bostaden. Större friluftsområden inom 2,5- 3
kilometer. Speciell hänsyn bör tas för att friluftsområden ska anknyta till varandra. Genom s.k.
gröna stråk av gångvägar, alternativt gång och cykelvägar med omkringliggande mindre naturytor
ökas tillgängligheten till friluftsområdena. Dessa
ska utformas så att de även ska fungera som spridningskorridorer för växter och djur och binda ihop
stad och land.
• Natur- och aktivitesmål skall göras mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det
skall ske fortlöpande enligt de riktlinjer som lagts
fast i kommunens politiska program för personer
med funktionsnedsättning.
• Vid tillståndsgivning för täkter skall stor hänsyn
tas till förekomst av grundvatten samt de naturoch kulturvärden som kan beröras. Enligt grusinventeringen från 1994 bör inte grusförekomster av
naturvårdsklass I och II exploateras.
• Täkter skall alltid prövas noggrant med hänsyn till
landskapsbilden. Särskild uppmärksamhet skall
också ägnas efterbehandlingen när täkten tagits ur
bruk.
Vindkraft
Etablering av vinkraft ska enbart ske inom områden
som pekats ut som lämpliga enligt markanvändningskartan i denna plan. Följande riktlinjer för placering
av vindkraft ur störningssynpunkt gäller inom dessa
områden:
• Grundregel för placering av vindkraftverk är att
enstaka bostadshus inte bör förekomma inom 750
meter samt att avståndet till samlad bebyggelse
blir minst 1000 meter. Om vindkraftverket är beläget i norr eller öster om enstaka bostadshus och
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särskilda förutsättningar råder som dämpar störningarna, kan ett kortaste avstånd ned till minst
500 meter accepteras efter särskild prövning.
Buller vid vindkraftverk får vid närmaste bostad
inte överstiga 40 dBA, enligt Boverkets Handbok
(2009). Ljudnivån gäller den sammanlagda ljudnivån för vindkraftverk i grupp, antingen de är prövade som grupp eller att de genom sin placering
ökar den sammanlagda ljudnivån. Om ljudet innehåller rena toner bör riktvärdet vara 5 dB(A) lägre.
I område som planlagts för fritidsbostäder där naturupplevelsen och tystnaden är en viktig faktor,
gäller Boverkets riktlinjer för bostäder reducerat
med 5 dB(A). Även i större sammanhängande opåverkade naturområden där naturupplevelsen och
tystnaden är viktiga riktlinjerna reducerade med 5
dB(A). Exempel på sådana områden är naturreservaten i inlandet, Hallandsleden och områden med
dokumenterat värde för det rörliga friluftslivet.
I varje etablering av vindkraft ska sol- och skuggförhållanden vid närmast belägna bostadsfastigheter studeras och redovisas. Skuggtiden bör beräknas för uteplatser eller ett område om 5 x 5 meter
intill bostadshus.
Antalet skuggtimmar per år beräknad vid bostäder
och annan störningskänslig bebyggelse får högst
uppgå till 30 timmar per år, teoretisk skuggtid
och åtta timmar per år faktisk skuggtid. Maximal
skuggtid under ett dygn är 30 minuter.
Elektriska kablar skall grävas ner och där effekten
så tillåter vara utförda så att faserna och penledaren ligger twistade i samma hölje för att elektromagnetiska fält skall vara så små som möjligt. Vid
högspänningsanläggningar skall den s.k. ”försiktighetsprincipen” enligt Miljöbalken tillämpas. Samordning med annan ledningsdragning skall beaktas.
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• Transformatorer och olika typer av ställverk/
strömfördelning skall placeras på lämpligt avstånd
från områden där människor mer stadigvarande
vistas.
• Radiotrafik för järnväg kan störas av vindkraftverk. Vid lokalisering av vindkraftverk i närheten
av järnväg skall detta beaktas.
• Flygplatserna i Ängelholm och Halmstad kan påverkas av vindkraftsanläggningarna. Flygplatserna skall regelmässigt kontaktas vid den mer detaljerade planeringen av vindkraftsparker.
• Kraftledningar med en spänning på 10kV och
uppåt besiktigas med helikopter, varför avstånd
till dessa krävs enligt följande. Vindkraftverk med
en totalhöjd under 50 meter ska placeras på ett
avstånd om minst 100 meter från rotorns yttersta
spets. Vindkraftverk överstigande 50 meter kräver
200 meters avstånd.
Riktlinjer för placering och utformning från gestaltningssynpunkt:
• Ett minsta avstånd mellan grupper i slättlandskapet bör vara 3 kilometer så att grupperna upplevs
väl skilda från varandra. Där det ej finns avskärmande landskapselement såsom träddungar e.d.
emellan, bör avståndet öka till minst 5 kilometer. I
skogslandskap får den mer detaljerade planeringen och animeringar eller annan visualisering visa
vilka avstånd mellan grupper som är lämpliga för
att uppnå samma effekt.
• En grupp bör bestå av minst tre stycken verk. I
skogslandskapet skall grupperna utformas så att
man från viktiga betraktelsepunkter upplever etableringen som en sammanhållen grupp. Det bedöms innebära att varje grupp sannolikt bör vara
större än tre och maximalt cirka 15 stycken verk.
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•

•

•

•

I slättlandskapet ger tillgängliga områden en övre
gräns för antalet verk.
Samtliga verk inom en grupp i slättlandskapet
skall ha samma storlek och utseende. I skogslandskapet kan storleken variera inom gruppen med
hänsyn till nivåförhållandena medan utseendet i
övrigt skall vara lika.
Verken i en grupp om tre verk bör i ett öppet landskap placeras i en rät linje. Vid fler verk och i mer
komplicerad terräng bör de placeras i en båge eller
i annan formation, som i det specifika fallet bedöms lämplig.
Inbördes avstånd mellan verk skall i huvudsak
vara lika och bör vara fyra gånger rotordiametern.
I skogslandskapet kan avvikelser få förekomma
om den detaljerade planeringen visar att det är acceptabelt. Avgörande faktor beträffande maximalt
avstånd mellan verken är att upplevelsen från viktiga betraktelsepunkter skall vara att gruppen är
sammanhållen.
Högsta totalhöjd får ej överstiga 150 meter eller
det mått, som medför att blinkande högintensiv
hinderbelysning krävs.

Riktlinjer för prövning av förfrågningar utanför intresseområdena:
• Med utgångspunkt från huvudinriktningen i denna översiktsplan, att nyetablering av vindkraftverk
skall ske i samlade grupper, bör enstaka verk utanför godkända grupper ej tillåtas.
Riktlinjer för placering och utformning med hänsyn
till dokumenterade naturvärden och det rörliga friluftslivet:
• Vid tillståndsprövning skall eftersträvas att redovisa visualiseringar från platser med dokumenterade värden.
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• Områden med strandskydd skall undvikas för placering av vindkraftverk.
• Inom områden med speciella natur- och friluftsintressen skall en ljudnivå på max 35 dbA eftersträvas.
• Vid miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning skall effekterna på frekventerade områden för friluftsliv särskilt beaktas.
Riktlinjer för mindre vindkraftverk s.k. ”Gårdsverk”
• Mindre vindkraftverk i huvudsak för energiproduktion för den egna gården bedöms ge en relativt
stor påverkan på omgivningen i förhållande till
den energi de alstrar. Rekommendation till kommunens miljö- och byggnadsnämnd är således att
dessa ansökningar bör behandlas restriktivt.
6.6 nya underlagsmaterial
Planeringsunderlag och utredningar arbetas fortlöpande fram av kommunen och andra aktörer. Följande kommunala utredningar och underlagsmaterial bedöms som särskilt angeläget att prioritera:
• Klimatanpassningsplan.
• Vattenplan.
• En detaljerad stabilitetsutredning utmed Lagan i
Knäred och Laholm.
• Naturvårdsplan, inklusive populärversion.
• Kvalitetsprogram för grönstruktur i tätorterna.
• Kulturmiljöplan.
• Fördjupad översiktsplan för kustzonen.
• Plan för besöks- och upplevelsenäringen inom natur och kultur.
• Utredning för att kartlägga tidigare deponier.
• Plan för att bättre kunna nyttja överskottsmassor
till bullervallar.
• Dagvattenpolicy enligt föreliggande förslag till lokalt handlingsprogram för kommunens miljömål.
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7. övriga ställningstaganden
7.1 Riksintressen
Områden av riksintresse regleras i miljöbalkens 3 och
4 kapitel. I översiktsplanen ska kommunen redovisa
hur man har för avsikt att tillgodose utpekade riksintressen. Genom detta är översiktsplanen en överenskommelse mellan kommunen och länsstyrelsen om
omfattning och innehåll kring riksintressen.
I föreliggande avsnitt presenteras kommunens ställningstaganden till riksintressena. Beskrivning av områdenas innehåll och omfattning framgår däremot av
del 2 – Planeringsförutsättningar. En bedömning av
olika utbyggnadsområdens påverkan på riksintressena går att utläsa av del 4 - Miljökonsekvensbeskrivning. Kartbilaga 3 - Riksintressen, redovisar områdena i större format än vidstående karta. Denna bör
samläsas med denna text.
Allmänt
Kommunen anser att värdebeskrivningar och kartunderlag för flera riksintresseområden är förlegade och
i vissa fall felaktiga, varför en uppdatering av dessa
vore önskvärd. Detta gäller framför allt riksintressen
för:
•
•
•
•

Naturvård enligt 3 kap 6 §
Kulturmiljövård enligt 3 kap 6 §
Friluftsliv enligt 3 kap 6 §
Rörligt friluftsliv 4 kap 2 §

Naturvård MB 3 kap 6 §
Nio områden av riksintressen finns utpekade i kommunen. Kommunen ställningstaganden är att det
inom områdena inte får tillkomma anläggningar som
LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

kan ha en betydande påverkan på områdenas naturvärden. Kommunen vill dock understryka beträffande
område NN 22, Laholmsområdet, att riksintresset inte
ska utgöra något hinder för en planmässig utbyggnad
av befintliga tätorter. Skyddsbehovet för riksintresseområdena kan behöva utredas.
Kulturmiljövård MB 3 kap 6 §
Fyra områden av riksintressen finns utpekade i kommunen. Kommunen ställningstaganden är att det inom
områdena inte får tillkomma anläggningar som kan
ha en betydande påverkan på områdenas kulturmiljövärden. Skyddsbehovet för riksintresseområdena kan
behöva utredas, förslagsvis inom ramen för ett arbete
med ett nytt kulturmiljöprogram.
Friluftsliv MB 3 kap 6 §
Två områden av riksintresse för friluftslivet finns
inom kommunen. Kommunen ställningstagande är att
det inom områdena inte får tillkomma anläggningar
som kan ha en betydande påverkan på områdenas värden. För Hallandsås ska åtgärder för att öka tillgängligheten till området prioriteras. För Laholmsbukten
behöver viss försiktighet råda så att slitage från besöksströmmar inte påverkar områdets naturvärde negativt. Igenväxning är generellt ett större problem.
Kommunikationer MB 3 kap 8 §
Inom kommunen finns sex objekt utpekade som riksintressen för kommunikationer. Kommunens ställningstaganden är att åtgärder inte får vidtas som
påverkar objektens tillkomst eller funktion negativt.
Där kommunikationsstråken passerar genom tätorter
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behöver dock hänsyn tas även till tätortsmiljöerna,
så att kommunikationsstråket inte skapar ohanterliga
barriärer eller allvarliga risk- störningssituationer.
Totalförsvaret MB 3 kap 9 §
Ett område finns utpekat som riksintresse för totalförsvaret. Kommunens ställningstaganden är att åtgärder
inte får vidtas som kan påverka riksintresset negativt.
Rörligt friluftsliv MB 4 kap 2 §
Två områden pekas ut i kommunen. För dessa gäller samma ställningstaganden som för riksintresse för
friluftsliv enligt ovan.
Kustzonen MB 4 kap 4 §
Kustzonen är i sin helhet av riksintresse. Kommunens
ställningstaganden är att åtgärder inte får vidtas vilka
kan påverka natur- och kulturvärden eller friluftslivet
i kustzonen negativt. Ytterligare fritidshusbebyggelse
får inte tillkomma, men anläggningar för det rörliga
friluftslivet bör däremot kunna medges även inom
kustzonen. Kommunen anser också att tätortsutvidgning inte strider mot riksintresset för kustzonen.
Avvägning mellan riksintressen
Merparten av utpekade områden av riksintresse är
förenliga med varandra. Det enda fallet där dessa
möjligen kan stå i konflikt med varandra är i kustzonen där besökstrycket kan riskera att påverka naturvärdena negativt. Detta kan dock uppvägas med
sandmarksskötsel av grönområden.
Vägledande för en avvägning mellan dessa intressen
är att inom tätortsområden i kustzonen väger friluftsANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-28
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Områden av riksintressen i Laholms kommun. För en tydligare
kartredovisning hänvisas till kartbilaga 3. För beskrivning av de
olika områdenas värden, innehåll
och omfattning hänvisas till Del 2
- Planeringsförutsättningar.
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livets intressen tyngre, medan det inom områden i
kustzonen som omfattas av naturreservat ska naturvårdens intressen väga tyngre.
7.2 MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer regleras i miljöbalken och finns
för luft och vatten.
Miljökvalitetsnormerna för luft underskrids i Laholms
kommun, varför några åtgärder inte är aktuella, se vidare i avsnitt Miljörisker i Del 2 - Planeringsförutsättningar. Bedömning av olika utbyggnadsområdens
påverkan på miljökvalitetsnormerna går att utläsa av
del 4 - Miljökonsekvensbeskrivning.
Situationen för miljökvalitetsnormerna för vatten är
mer komplex, se också Del 2 - Planeringsförutsättningar. Beträffande grundvatten är statusen vad gäller
både den kemiska och den kvantitativa statusen generellt god i hela kommunen. Bedömningarna om framtida status är också god, med undantag för Laholm
och Laholmsslätten. Beträffande sjöar, vattendrag
och hav i kommunen är den kemiska statusen dålig
för flertalet objekt med risk för framtida överskridande. Undantar man kvicksilver från bedömningen är
bilden betydligt mer positiv med en god status i nuläget och ingen risk för framtida överskridande. Den
ekologiska statusen för sjöar, vattendrag och hav är
mer komplicerad. Den nuvarande ekologiska statusen
är sämre i slättlandskapet än i skogslandskapet. Risk
för framtida överskridande i fråga om den ekologiska
statusen finns i hela kommunen.
Vattenmyndigheten för Västerhavet fattade den 15
december 2009 beslut om åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. Kommunen ställer sig bakom
de åtgärder och behov av fortsatta utredningar som
framförs i åtgärdsprogrammet.
LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030
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Länsstyrelsens granskningyttrande
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GRANSKNINGSYTTRANDE
2013-10-04

1 (7)
401-3964-13

Laholms kommun
Kommunstyrelsen
312 80 Laholm
Granskningsyttrande enligt 3 kap 16 § Plan- och bygglagen över
förslag till Framtidsplan 2030, kommunomfattande översiktsplan
för Laholms kommun.
Kommunen har sänt ett förslag till kommunomfattande översiktsplan för
granskning. Länsstyrelsen har tidigare lämnat ett samrådsyttrande daterat 201301-31.
LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN
Länsstyrelsen ska under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över
planförslaget. Av yttrandet ska det, enligt 3 kap. 16 § Plan- och bygglagen
(PBL), framgå om
-

förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,

-

förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.
miljöbalken inte följs,

-

redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte
är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,

-

sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som
angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och

-

en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion.

Enligt 3 kap 20 § PBL ska kommunen redovisa
granskningsyttrande tillsammans med översiktsplanen.

länsstyrelsens

Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken (MB)
Lagaholm
Laholms innerstad och Lagaholm utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården (Kn 41). I riksintressebeskrivningen anges som förutsättningar för
att kulturmiljövärdena ska bibehållas bland annat att uppförandet av nya
byggnader ska prövas restriktivt och att det inom det öppna odlingslandskapet
inte bör medges landskapsförändrande åtgärder. Betydande områden inom
detta riksintresse pekas ut som utbyggnadsområden för bebyggelse så som
bostäder, service och kontor. Kommunen skriver att hänsyn ska tas till
Postadress
301 86 HALMSTAD
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Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se

Telefon
035 - 13 20 00
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LÄNSSTYRELSEN

401-3964-13
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dalgångens landskapsrum och vattenverkets monumentala intryck och att detta
säkerställer att riksintresset inte skadas påtagligt. Länsstyrelsen delar inte den
uppfattningen utan befarar att exploatering av områdena Li1 och Li2 kan
komma att medföra skada på riksintresseområdet. En eventuell planläggning av
dessa områden kommer att kräva omfattande arkeologiska utredningar och
undersökningar. Det utredningsområde som redovisas sydväst om Lilla Tjärby
kommer att strida mot riksintresset för Lagaholm och ska enligt länsstyrelsen
tas bort. Länsstyrelsen är mycket positiv till att kommunen tagit bort det
utbyggnadsområdet vid Köpingelandet som pekades ut under samrådet.

3(7)
401-3964-13

miljökvalitetsnormerna i kommunen. Länsstyrelsen finner genom planförslaget
att kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer.
Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Kommunen har infört en beskrivning av hur de utpekade områdena kan komma
att utveckla landsbygdområden och vilken tillgång till service som finns etc.
Detta är bra. Det saknas dock fortfarande en tydlig beskrivning av områdena
och vilka natur- och friluftsvärden som finns i respektive LIS-område. I
miljökonsekvensbeskrivningen görs inte heller någon bedömning av hur
exploateringar inom LIS-områdena kommer att påverka de värden som listas
där, eller hur strandskyddets syften påverkas. Den visar inte heller vilka
avgränsningar som måste göras eller vilka åtgärder som krävs för att undvika
skada på miljön. Länsstyrelsen anser att områdena är alltför vidlyftigt utpekade
och att översiktsplanen fått ett högre värde om gränserna hade preciserats.
Länsstyrelsen
bedömmer
att
redovisningen
av
områden
för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7 kap 18 e §
första stycket. Bristen på beskrivning av natur- och friluftsvärden kommer
ställa krav på att dessa utredningar görs vid varje strandskyddsdispens och
strandskyddsupphävande för att kunna hävda det särskilda skälet
landsbygdsutveckling i strandnära läge.

I Varberg har kommunen och länsstyrelsen gemensamt tagit fram en rapport
om hur staden kan utvecklas utan skada på det kulturhistoriska riksintresset.
Länsstyrelsen och Laholms kommun skulle på liknande sätt kunna studera
eventuella exploateringsmöjligheter som kan genomgöras utan att riksintresset
för Lagaholm och Laholm skadas.
Länsstyrelsen delar kommunens slutsats att riksintresset för naturvård NN19
inte ska utgöra hinder för utbyggnad av tätorten.
Skottorp
Utbyggnadsområdena i Skottorp gränsar till ett riksintresseområde för
kulturmiljön. Riksintresset är beroende av landskapsbilden i och runt området.
Med fel utformning skulle en exploatering i områdena kring Skottorp kunna
innebära skada på detta riksintresse. Länsstyrelsen bedömmer inte att
planförslaget befaras innebära påtaglig skada på riksintresset men
bedömningen är beroende av utformning och påverkan på landskapsbilden.

Krokån
I del 1 s. 49 m.fl. ställen hänvisas till att en närmare avgränsning av LISområdet Krokån finns. Länsstyrelsen kan inte hitta denna avgränsning eller
vilka ställningstagande som ligger bakom avgränsningen.
Hishult
Det är oklart om området i norra Hishult är ett LIS-område eller ej. Texten
förefaller beskriva ett område som inte finns markerat på kartan. Länsstyrelsen
anser att det ställer större krav på utpekandet av ett LIS-område än om ett
område enbart anges som ”utbyggnadsområde” i planen för att kunna utgöra ett
särskilt skäl enligt 7 kap 18 d § miljöbalken.

Skummeslöv
Utredningsområdet i Skummeslöv ligger inom riksintresseområden enligt 4 kap
miljöbalken och inom riksintresseområden för friluftsliv och naturvård.
Området finns inte beskrivet i miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen
anser att området och konsekvenserna av en utveckling av området är alltför
knappt beskrivna för att ställning ska kunna tas till om något av riksintressena
inte tillgodoses. På grund av områdets höga natur- och friluftslivsvärden är
Länsstyrelsen tveksamma till en exploatering av området.

Oxhultasjön
Enligt planen kan LIS-området vid Rävaljung bl.a. vara lämpligt för
permanentbebyggelse. En bedömning bör göras av hur detta kan genomföras
utan att Oxhultasjöns stora värden för friluftslivet, som också beskrivs i planen,
påverkas negativt.

Se Försvarsmarktens yttrande om sakfel angående riksintressen för
totalförsvaret.

Knäred öster
Öster om Parken pågår reservatsbildning. Det framgår inte av planen hur eller
om detta område påverkas av LIS-området.

Miljökvalitetsnormer
Planförslaget har förtydligats med vilka åtgärder som bör vidtas för att
förbättra statusen för gällande miljökvalitetsnormer för vatten. Planförslaget
har även utvecklats med hur miljökvalitetsnormer kan komma att påverkas av
planförslaget. De befintliga yt- och grundvattenresursernas sårbarhet har bättre
beskrivits.

Mellankommunala frågor
Kommunen har infört ett kapitel där mellankommunala frågor beskrivs för var
och en av de angränsande kommunerna. Detta bäddar för att de
mellankommunala frågorna kommer att beaktas i den fortsatta planläggningen
av mark- och vatten i Laholms kommun. Länsstyrelsen vill återigen påpeka
vikten av samarbetet med Båstads kommun angående det gemensamma

Länsstyrelsen bedömmer mot bakgrund i förslaget till översiktsplan att
kommunen kommer att fortsätta att arbeta för att förbättra
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reningsverket. Kapaciteten på befintligt reningsverk är mycket dålig. Frågan
aktualiseras vid varje berört utbyggnadsområde i Hallands län. Länsstyrelsen
anser att det är av största vikt att diskussioner förs med Båstad kommun och
deras utbyggnadsplaner samt tidplan för dessa. Det är möjligt att den knappa
kapaciteten på Hedhusets reningsverk påverkar möjligheterna till utbyggnader
inom Båstad kommun.

401-3964-13

Avstånd kraftledningar
Det avstånd som angetts mellan bebyggelse och kraftledningar på 130 meter
gäller vid en 400 kV-ledning. Genom Laholms kommun går två parallella
ledningar och avståndet på 130 meter är därför inte applicerbart.
Magnetfältsberäkningar behöver genomföras för att fastställa lämpligt avstånd.
Uppgifterna om 130 meter bör tas bort.
Huvudmannaskap
Översiktsplanen är ett instrument som väl lämpar sig för att dels beskriva de
grundläggande principerna i fråga om huvudmannaskap, dels inom respektive
tätort redovisa de områden som kommunen ska vara huvudman för. Detta
upplägg är att föredra framför alternativet att göra en begränsad analys inom
arbetet med varje enskild detaljplan.
Handel
Handelsområde föreslås mellan stationen i Laholm och Laholms centrum.
Kommunen bör slå vakt om befintlig handel i innerstaden och formulera
strategier för att bevara attraktiviteten i Laholms innerstad. En nyetablering av
handel bör inte konkurrera med innerstaden för att livet och attraktiviteten ska
finns kvar i Laholms centrum.

Utbyggnadsområden föreslås i anslutning till större vägar och
bullerproblematiken är inte belyst. Vid framtida studier av dessa områden
måste gällande riktvärden för buller klaras vilket kan innebära att områdena
inte kommer kunna byggas ut i den mån som redovisas i översiktsplanen. Detta
gäller särskilt de utbyggnadsområden som redovisas i anslutning till väg E6.

Miljömål
I den MKB som gjorts redovisas mycket kortfattat den negativa påverkan som
översiktplanen kan ha på några av miljömålen. Här saknar länsstyrelsen en
redovisning av hur översiktsplanen faktiskt kan bidra till att nå miljömålen. I
de områdesvisa konsekvensanalyserna listas vilka miljömål som påverkas och
det vore lämpligt att även redogöra för på vilket sätt miljömålen påverkas.

Flera planerade utbyggnadsområden berörs av misstänkt förorenad mark.
Kommunen har beskrivit att undersökningar ska genomföras för vissa av dessa,
för andra nämns inget om förorenad mark. För vissa planområden beskrivs att
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, direkt eller indirekt berörs, dock står det inget
om att undersökningar är nödvändiga. Länsstyrelsen påpekar att
undersökningar ska genomföras i samband med detaljplanering för samtliga
planområden där det finns risk för förorenad mark.

Statusklassning miljökvalitetsnormer vatten
Figuren som illustrerar statusklassningen har omarbetas. Länsstyrelsen anser
dock att kartan med ekologisk status fortfarande inte är helt tydlig. Bl a har
Lagan felaktigt angetts till att ha dålig ekologisk status. Lagans huvudfåra har
huvudsakligen måttlig ekologisk potential då vattendraget utgör ett kraftigt
modifierat vatten (KMV), på grund av vattenkraftverksutbyggnaden. Att Lagan
inte har dålig status måste genomgående ses över i alla delar av ÖP. Mer
information om KMV finns i VISS http://www.viss.lansstyrelsen.se/

OCH

Strandskydd
I flera tätorter planeras utbyggnadsområden utmed vattendrag. För att
strandskyddet ska kunna upphävas inom detaljplan krävs särskilda skäl enligt 7
kap 18 c eller d §§ MB. I första hand bör kommunen undanta de
strandskyddade områdena från exploatering.

Bostadsbyggande
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet kommer enligt lagförslag
(Prop. 2012/13:178) att föras in i PBL (2010:900) som ett sådant allmänt
intresse som kommunerna ska främja, bland annat vid planläggning.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara ett vägledande
underlag.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Grönområden
I de flesta tätortsredovisningar saknas utpekade grönområden eller grönstråk på
kartorna trots att det i texten sägs att de gröna värdena är viktiga och ska
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stärkas (t.ex. för Skummeslöv och Mellbystrand). Länsstyrelsen anser att
grönområdena är en styrka för Laholms kommun och att kommunen bör
planera för dem i syfte att bevara, utveckla och stärka dem.

Hälsa, säkerhet- och risk för olyckor, översvämning eller erosion
Ny bebyggelse måste planeras med ett långsiktigt perspektiv och även befintlig
bebyggelse kan behöva anpassas till framtida högre havsnivåer. Länsstyrelsen
vill peka på att hantering av havsnivåhöjning och dagvatten är av
grundläggande betydelse för möjligheten att bygga ut Mellbystrand och
Skummeslövstrand. En av utvecklingsstrategierna i översiktsplanen är att
utveckla kustzonen samtidigt som kustremsan utgör utredningsområde för
havsnivåhöjning där försiktighet bör råda i fråga om nyetablering av
bebyggelse som kan påverkas negativt av stigande havsnivå eller erosion.
Frågan blir även aktuell vid alla mindre kompletteringar inom befintlig
bebyggelse då hantering av risken för översvämning och erosion samt behovet
av mark för dagvattenhantering uppmärksammas i varje nytt planärende enligt
2 kap 5 § PBL. Länsstyrelsen poängterar återigen vikten av att dessa frågor ses
över samlat innan ytterligare utbyggnad inom riskområdet sker.
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Möjlighet att kopiera materialet
Länsstyrelsen undrar varför kartmaterialet i handlingarna inte får kopieras.
Kommunen borde ha intresse i att kartmaterialet kan användas av t ex
myndigheter vid tillståndsprövningar, vägplaner m.m.
Specifika utbyggnadsförslag
Förlängning av Inre Kustvägen
Nyttan med den föreslagna kustvägen upp till Mellby centrum bör förtydligas.
Nya vägar innebär ofta ökade trafikmängder. Den planerade cykelleden
Kattegattleden bör redovisas.
Mellbystrand
Bostäder och ett förädlingsområde (handel, kontor och bostadsutveckling) har
placerats närmare E6:an sedan samrådet. En uppställningsplats för husbilar har
också tillkommit sedan samrådet. Risken för bullerstörningar från E6:an är stor
och frågan om områdenas lämplighet måste utredas särskilt noga i kommande
arbeten.
Hasslöv
Gränsen för planlagd mark stämmer inte enligt Länsstyrelsens GIS-material i
den sydvästra delen av Hasslöv mot naturreservatet.
Genevad
I norra delen av Genevads samhälle söder om Genevadsån planeras ett
utbyggnadsområde för verksamheter. Norr om Genevadsån, Eldsberga socken i
Halmstads kommun, har nyligen påträffats en mängd musköt-kulor som med största
sannolikhet härrör från slaget vid Genevad i slutet av augusti 1657. Planerade
utbyggnadsområden har inget formellt skydd men området är mycket intressant ur ett
arkeologiskt perspektiv och vid en utbyggnad kommer arkeologiska utredningar
krävas.
Riksintresset Simlångsdalen – Tönnersjöheden
Riksintresseområdet Simlångsdalen – Tönnersjöheden består i Laholms kommun
dels av skogsområden och våtmarker av mycket högt naturvärde dels av Mästocka
ljunghed. Den senare är den enda del som beskrivs i översitsplanen. Texten bör
kompletteras med en beskrivning av övriga delar och det bör framgå att endast en
liten del av området i Laholms kommun är avsatt som naturreservat (bara Mästocka
ljunghed är naturreservat).
Redovisning naturreservat
Göstorp, Blåalt beskrivs som naturreservat i sin helhet men så är inte fallet. Området
är till största delen naturreservat.
Övrigt
Länsstyrelsens yttrande innebär inget ställningstagande avseende de i
översiktsplanen föreslagna verksamheterna och åtgärder för vilka krävs
prövning enligt miljöbalkens bestämmelser.
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