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nik- och servicekontoret, barn- och ungdom samt La-
holmsbuktens VA. Sammankallande i arbetsgruppen 
har varit planeringssekreterare Karl-Axel Jansson. 

Konsult i arbetet med framtagandet av över-
siktsplanen har smog studio HB varit genom ar-
kitekt och planeringsarkitekt Caroline Dahl.  
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Rättigheter
För översiktskartor och tätortskartor gäller upphovs-
rätt Laholms kommun. Kopiering, digitalisering eller 
avritning av dessa är ej tillåtet för kommersiellt bruk. 
Fotografier i detta dokument tillhör Laholms kommun, 
undantaget  sidan 28, som tillhör fotograf Fredrik Dahl.

Upplysningar 
Upplysningar kring denna handling lämnas av:

Kommunledningskontoret, Laholms kommun 
Tel: 0430-150 00, www.laholm.se

läsanVisningar
Översiktsplanen består av fyra delar varav denna 
handling utgör Del 2 - Planeringsförutsättningar. 

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 använd-
ning av mark- och vattenområden, riksintressen och 
övriga regleringar. 

Del 1 antas av kommunfullmäktige som kommunens 
översiktsplan. 

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 underlags-
material i de fall sådant finns. 

Del 2 godkänns av kommunstyrelsen. 

Del 3 - Tätortsredovisning
Denna del består av en tätortsredovisning med nulä-
gesbeskrivning, befolkningsprognoser, utbyggnads-
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 en-
ligt 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 sammanställ-
ning. 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 miljö-
konsekvensbeskrivningen och synpunkter från sam-
råd 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.
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inleDning
Lagstiftningen som reglerar den fysiska planeringen 
finns främst i plan- och bygglagen och i miljöbalken. 
Plan- och bygglagen reglerar både vilket innehåll en 
översiktsplan ska ha, bland annat allmänna intressen, 
och hur processen för utarbetandet ska se ut. 

Miljöbalken understryker miljöfrågornas betydelse i 
den fysiska planeringen och preciserar bland annat 
vilka riksintressen som ska tas tillvara. Därutöver 
reglerar miljöbalken förfarande och innehåll på den 
miljökonsekvensbeskrivning som måste upprättas pa-
rallellt med planhandlingarna för översiktsplanen. 

Förutom dessa två tongivande lagar finns flertalet 
internationella direktiv och konventioner. Beslutade 
och ratificerade av Sveriges regering kan de jämstäl-
las med svensk lagstiftning. Ett urval av dessa, vilka 
också omnämns i de följande avsnitten om respektive 
allmänt intresse, redovisas nedan. 

Övriga internationella, nationella och regionala initia-
tiv, strategier, målsättningar, planer och program som 
inte är att betrakta som lagstiftning redovisas dels i 
Del 1, översiksplanen, dels i Del 4, miljökonsekvens-
beskrivningen. 

plan- och bYgglagen
I översiktsplanen ska kommunen bland annat redo-
visa grunddragen i den avsedda mark- och vattenan-
vändningen, hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till 
allmänna intressen och hur man tänker tillgodose rik-
sintressen och miljökvalitetsnormer. 

Denna Del 2, av Laholms översiktsplan utgör en sam-
manställning av för kommunen relevanta allmänna 
intressen, inkluderande riksintressen. 

Allmänna intressen
Allmänna intressen regleras i plan- och bygglagens 
2 kapitel. Riksintressen, vilka betraktas som en del-
mängd bland allmänna intressen, regleras i miljö-
balkens 3 och 4 kapitel. Allmänna intressen är bland 
annat natur- och kulturaspekter, utformningen av be-
byggelse samt vissa bestämmelser i miljöbalken. Na-
tionella mål ska beaktas av kommunen i den översikt-
liga planeringen, men de är inte ett allmänt intresse 
enligt 2 kap PBL. Kravet på redovisning av de all-
männa intressena innebär att kommunen ska precise-
ra vilka intressen som ska tillgodoses, var de ligger, 
hur de avgränsas samt avgöra vilket intresse som ska 
få övertag om de står i konflikt med varandra. 

Redovisningen av allmänna intressen bör svara på 
följande frågor: 

• Vilka är relevanta? 
• Var behöver avvägningar göras mellan dem?
• Var råder sådana intressen och förhållanden som 

man bör ta särskild hänsyn till vid byggande och 
andra typer av användning av mark- och vatten-
områden?

• Vilka områden är, eller riskerar att bli, utsatta för 
störningar som kan påverka människors hälsa och 
säkerhet eller miljön?

• Var påverkar klimatförändringen risken för natu-
rolyckor (översvämningar, ras, skred, strandero-
sion)?

Sammanställningen utgör också resultatet av kommu-
nens rätt till tolkningsföreträde av vilka allmänna in-
tressen som är relevanta för kommunen, vad innebör-
den av det allmänna intresset är samt var de är belägna 
och hur de ska avgränsas. Avvägningen mellan olika 
konkurrerande allmänna intressen samt kommunens 
ställningstagande till riksintressen sker i Del 1.  

Sammanställningen är ett underlagsmaterial som lö-
pande kan uppdateras. Eftersom sammanställningen 
baserar sig på underlagsmaterial som är beslutat i an-
nan ordning krävs inga ytterligare beslut.

Miljöbalken
1999 samlades miljölagstiftningen i miljöbalken 
(MB). Av miljöbalkens portalparagraf framgår att be-
stämmelserna syftar till ”att främja en hållbar utveck-
ling som innebär att nuvarande och kommande gene-
rationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”. En 
sådan utveckling bygger på insikten att naturen har 
ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra 
och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att 
förvalta naturen väl.

Allmänna hänsynsregler
Av miljöbalkens andra kapitel framgår de så kallade 
allmänna hänsynsreglerna som alltid ska tillämpas. 
Dessa är: 

• Bevisbörderegeln
• Kunskapskravet
• Försiktighetsprincipen
• Förorenaren betalar
• Bästa möjliga teknik
• Lokaliseringsprincipen
• Hushållnings- och kretsloppsprincipen
• Produktvalsprincipen
• Skadeansvar

Syftet med reglerna är att förebygga negativa effekter 
och att miljöhänsynen i olika sammanhang ska öka.

Bevisbörderegeln innebär att utövaren eller den sö-
kande ska kunna visa att verksamheten kan bedrivas 
på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till 
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hänsynreglerna. Kunskapskravet innebär att verk-
samhetsutövaren eller den sökande måste tillse att 
det finns tillräcklig kunskap för att skydda människ-
ors hälsa eller miljön mot skada eller olägenhet. För-
siktighetsprincipen innebär att försiktighet ska råda 
och redan risken för att störningar och olägenhet kan 
uppkomma är tillräckligt för att skyddsåtgärder och 
andra försiktighetsmått ska vidtas. Förorenaren beta-
lar innebär att det alltid är den som åsamkar skada 
som ska betala kostnaderna för åtgärder eller andra 
insatser som krävs för att avhjälpa en störning eller 
en skada. Principen om bästa möjliga teknik innebär 
att den bästa tekniken ska användas för att förebygga 
skador på miljön. Kostnaden får dock inte vara oskä-
lig i förhållande till miljönyttan. Hushållnings- och 
kretsloppsprincipen innebär att den som bedriver en 
verksamhet ska använda råvaror och energi så effek-
tivt som möjligt, och utnyttja möjligheterna till åter-
användning och återvinning. Ett livscykelperspektiv 
ska också användas. Produktvalsprincipen innebär att 
man ska undvika att använda eller sälja sådana kemis-
ka produkter som kan innebära risk för människors 
hälsa eller miljön om mindre skadliga alternativ finns. 
Skadeansvaret innebär att alla som bedriver eller har 
bedrivit en verksamhet som inneburit skada för mil-
jön ansvarar för att avhjälpa den samma.

Hushållningsregler
Miljöbalkens 3 och 4 kapitel  innehåller bestämmelser 
för hushållning med mark- och vattenområden i form 
av så kallade riksintressen. Dessa ska alltid redovisas 
i översiktsplanen och kommunen ställningstaganden 
till riksintressena ska framgå. Miljökvalitetsnormer 
som meddelats med stöd av miljöbalkens 5 kap. är 
sådana allmänna intressen enligt plan- och bygglagen 
som ska följas vid planläggning och i andra ärenden.

skogsVårDslagen
Enligt Skogsstyrelsen uppfattning har all skogsmark i 
kommunen betydelse för skogsnäringen. Skogsvårds-
lagens portalparagraf säger att:

”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar re-
surs som ska skötas så att den uthålligt ger en god 
avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden 
behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra 
allmänna intressen.”

I skogsvårdslagen finns ett starkt skydd med krav på 
skötsel och nyplantering i bestånd av ädellövskog. 
Förutom ädellövskog finns andra skyddsvärda bioto-
per i skogsmarken, som kräver särskild hänsyn t.ex. 
våtmarker.

Riksdagen har beslutat att produktions- och miljömå-
let i skogsvårdslagen skall vara jämställda. Miljömå-
let lyder:

”Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska 
bevaras. En biologisk mångfald och genetisk varia-
tion i skogen ska säkras. Skogen ska brukas så att 
växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen 
ges förutsättningar att fortleva under naturliga be-
tingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och 
naturtyper ska skyddas. Skogens kulturmiljövärden 
samt dess estetiska och sociala värden ska värnas.”

Produktionsmålet lyder:

”Skogen och skogsmarken skall utnyttjas effektivt 
och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god av-
kastning. Skogsproduktionens inriktning skall ge 
handlingsfrihet i fråga om användning av vad skogen 
producerar.”

2012 inträdde en ändring i de allmänna råden till 
skogsvårdslagen då skogsbruket inte till fullo upp-

når lagens intentioner om miljömålet. Ändringarna 
innebär att mer hänsyn till natur- och kulturmiljöer, 
rekreationsvärden samt skyddszoner för vattendrag 
skall tas.

artskYDDsförorDningen
Sverige har genom internationella överenskommelser 
åtagit sig att hejda förlusten av biologisk mångfald. 
Sedan den 1 januari 2008 gäller en Artskyddsförord-
ning (2007:845). Alla skydd av särskilt utpekade arter 
har arbetats in i artskyddsförordningen. Genom för-
ordningen, i vilkens bilagor berörda arter finns lis-
tade, uppfyller Sverige kraven i EU:s habitatdirektiv. 
Direktivens övriga bestämmelser har även införts i 
den svenska lagstiftningen i 7 kap 28-29 §§ miljöbal-
ken (MB) och i 15-20a §§ Förordning om områdes-
skydd enligt miljöbalken m.m.

fågelDirektiVet
Fågeldirektivet omfattar alla vilda fågelarter som fö-
rekommer naturligt inom EU:s medlemsländers ter-
ritorier och gäller för fåglar samt deras ägg, bon och 
livsmiljöer. Syftet enligt artikel 2 i fågeldirektivet är 
att bibehålla eller återskapa arternas populationer på 
en nivå som svarar mot ekologiska, vetenskapliga och 
kulturella behov. Det skall ske genom en kombination 
av åtgärder riktade mot arterna och deras livsmiljöer.

För 66 arter har speciella områden (SPA) pekats ut  
och ingår nu i Natura 2000 områden. 54 arter är upp-
tagna i artskyddsförordningens bilaga 1 samt i habi-
tatförordningens bilaga 4 och har då ett strikt skydd.

raMsarkonVentionen
Konventionen är en global naturvårdskonvention om 
att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja 
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dem på ett hållbart sätt. Sverige har ratificerat kon-
ventionen och två ändringsprotokoll, Parisprotokollet 
och Reginaprotokollet, vilka trädde i kraft 1986 res-
pektive 1994.

VattenDirektiVet
EU:s ramdirektiv för vatten trädde i kraft år 2000. Ge-
nom direktivet har Sverige förbundit sig att anta mål, 
åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för vatten. 
Alla sjöar, vattendrag, kustvatten samt grundvatten 
omfattas. Direktivet syftar till att uppnå en långsiktigt 
hållbar förvaltning av vattenresurserna. Målsättning-
en är att de vatten som omfattas av direktivet ska ha 
god ekologisk status till år 2015. En bärande princip 
är att inget vatten får försämras.

En inledande kartläggning och analys har gett under-
lag till fastställande av så kallade miljökvalitetsnor-
mer (MKN) för vatten. Dessa motsvarar kvalitets-
kraven god ekologisk vattenstatus, god kemisk status 
och för grundvatten god kvantitativ status. Sverige är 
indelade i fem vattendistrikt och åtgärdsprogram har 
utformats för varje vattendistrikt för att säkerställa att 
MKN uppfylls.

öVersVäMningsDirektiVet
Översvämningsdirektivet har implementerats i Sverige 
genom en förordning om översvämningsrisker (SFS 
2009:956). Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap är ansvarig myndighet och genomför arbetet 
i nära samarbete med länsstyrelserna. I ett första steg 
har områden med betydande översvämningsrisk iden-
tifierats och sedan dokumenterats i kartredovisningar. 
Sista steget innebär att riskhanteringsplaner fastställs 
för områden med betydande översvämningsrisk.  

lanDskapskonVentionen
Landskapskonventionen trädde i kraft 1 maj 2011 i 
Sverige efter att Sverige ratificerat den. Ratificering 
innebär att landet förbinder sig att inarbeta konven-
tionens intentioner i sin nationella lagstiftning och 
politik. Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att i 
samverkan med berörda myndigheter påbörja arbetet 
med att genomföra landskapskonventionen i Sverige. 

Genom att ratificera landskapskonventionen åtar Sve-
rige sig att skydda, förvalta och planera landskapet i 
enlighet med konventionens intentioner. Detta inne-
bär bl.a. att erkänna landskapets betydelse i den egna 
lagstiftningen, öka medvetenheten om landskapets 
värde och utveckla en helhetssyn på landskapets vär-
den och hållbar förvaltning av dessa.

eu:s strategi för biologisk MångfalD
Innehåller sex prioriterade mål varav tre anses ha be-
tydelse för den fysiska samhällsplaneringen: 

• Strikt tillämpning av gällande naturskyddslagstift-
ning samt nätverk med naturreservat för att bättre 
kunna bevara livsmiljöer och arter.

• Förbättra och återställa ekosystem och ekosystem-
tjänster i möjligaste mån, framför allt genom ökad 
användning av grön infrastruktur.

• Intensifiera EU:s åtgärder för en global insats i 
syfte att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

eu:s strategiska riktlinjer för 
lanDsbYgDsutVeckling
Landsbygdsprogrammet syftar till att främja en eko-
logiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling på 
landsbygden. Landsbygdsprogrammet är indelat i tre 
områden:

• Förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft.
• Förbättra miljön och landskapet.
• Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och 

främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi.

Ett fjärde område, Leader, är en metod för lands-
bygdsutveckling som används i arbetet med att ge-
nomföra landsbygdsprogrammet. 

leipzigstaDgan
Leipzigstadgan understryker vikten av sunda och att-
raktiva stadsmiljöer som är hållbara att bo och arbeta 
i. Stadgan antogs vid ett informellt ministermöte i 
Leipzig 2007 och riktar sig till Europas städer. Stad-
gan anger att ”de europeiska städerna som vuxit fram 
under historiens gång utgör värdefulla och oersätt-
liga ekonomiska, sociala och kulturella tillgångar”. I 
strävan efter att skydda, förstärka och vidareutveckla 
städerna ska alla dimensionerna av den hållbara ut-
vecklingen tas i beaktande och ges lika stor betydelse. 
Detta omfattar såväl ekonomiskt välstånd, social jäm-
vikt och en sund miljö. Grunden för rekommendatio-
nerna är en övertygelse om att en integrerad stadspo-
litik bör kunna utnyttjas bättre.  
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regelVerk och sYfte MeD utpekanDe 
Områden av riksintressen för naturvården regleras i 
miljöbalkens 3 kap 6 §. Områdena ska representera 
huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets ut-
veckling samt visa mångfalden i naturen. Vid urvalet 
utgår man från växtgeografiska, klimatiska, geolo-
giska och landskapsmässiga egenskaper. Inom varje 
region väljs de områden som bäst företräder regio-
nens olika landskaps- och naturtyper ut. Urvalet av 
områden görs av Naturvårdsverket i samarbete med 
bl.a. länsstyrelserna. 

I Laholms kommun finns nio områden av riksintres-
sen för naturvården. Följande redovisning baserar sig 
på Länsstyrelsens värdebeskrivningar. Kommunens 
ställningstagande framgår av översiktsplanens Del 1. 

siMlångsDalen, tönnersjöheDen (nn 18)

Områdets värde och huvuddrag
Endast en del av riksintresset ingår i Laholms kom-
mun. Längst i söder finns Mästocka ljunghed som 
även är utpekat naturreservat. Områdets omfattas 
även av Natura 2000-området Tönnersjömålet och 
Mästocka ljunghed. Mästocka ljunghed är av stort 
värde som en kontinuerligt hävdad ljunghed med in-
tressant flora. Området är troligen den enda ljunghe-
den i landet som fram till idag utan något längre av-
brott har hävdats på traditionellt sätt med regelbunden 
bränning och extensiv betning. 

Den intressanta   vegetationssuccession som brän-
ningen ger upphov till kan lätt studeras här. På Mä-
stocka ljunghed finns flera växtarter som gått starkt 
tillbaka i takt med att ljunghedarna försvunnit på an-
dra håll, t.ex. mosippa, hårginst, cypresslummer och 
plattlummer.

Norr om Mästocka ljunghed och upp mot Halmstad 
kommun består området av skogsområden och våt-
marker av mycket höga naturvärden. Dessa värden 
finns delvis beskriva i Naturvårdsprogrammet för 
Laholms kommun som Länsstyrelsen gav ut under 
1980-talet. 

Inom området finns bland annat myrar runt Mistrel 
och Äspelt. Det är ett mångformigt myrkomplex i en 
lång sluttning. Av särskilt intresse är de terrängtäck-
ande våtmarkerna bestående av fukthedar och solige-
na kärr samt maderna utefter Öradebäcken. 

Längre norröver mot Halmstadgränsen finns Basta-
mossen som ligger utmed Flyabäcken. Området är 
mosaikartat och ingår i det stora våtmarkskomplex-
et kring Asperammsmosse. Flertalet för regionen ty-
piska våtmarker och växtsamhällen finns företrädda. 
Värdefull naturskog vid Kyckebacken. Stora hydrolo-
giska och biologiska värden.

I östra kanten av riksintresset NN18, inom Laholms 
kommun, finns Stughultsbäckens dalgång. Ett stort 
och mångformigt våtmarksområde. Avrinningsstrå-
ket är hydrologiskt opåverkat. Värdefullt fågelliv och 
stora hydrologiska och biologiska värden.

Förutsättning för bevarande och befintligt skydd
Förutsättningar för bevarande är en fortsatt hävd. 
Området är avsatt som naturreservat och ingår i nät-
verket Natura 2000.

laholMsbukten, elDsbergaåsen, gene-
VaDsån och lagan (nn 19)

Områdets värde och huvuddrag 
Laholmsbukten är en av landets större havsbukter och 
dess tremilabåge avgränsas i söder av Bjärehalvön 
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samt i norr av Tylön-Tyludden. Kuststräckan mellan 
Båstad och Halmstad är en utpräglad sandvandrings-
kust med sandstränder, dyner och vidsträckta flygs-
andfält som tydligt visar landskapets utveckling samt 
nutida processer och ekologiska samband. Vid nor-
ra Mellbystrand går en tydlig skiljelinje i strandens 
och sanddynernas utformning. Söderut är sanden fin-
kornig vilket ger en plan, fast strand och låga dyner. 
Sanden i Laholmsbukten härrör från urbergsområ-
dena österut och är fattig på kalk och mineralnäring. 
På flygsandfälten är floran därför mestadels artfattig 
och hedseriens växtsamhällen överväger inåt land. En 
frodig och näringskrävande vegetation finns dock på 
flera ställen, bl.a. utmed åarna. Växt- och djurlivet är 
mycket rikt i de strandnära dynerna med ett flertal ho-
tade arter som fältpiplärka, martorn och praktnejlika. 
De ornitologiska värdena är också stora och Laholms-
bukten är en välkänd sträck-, rast- och övervintrings-
lokal för vadare och sjöfågel. Laholmsbukten är ett 
av de viktigaste uppväxtområdena för flatfisk och lax 
och havsöring från åarna vandrar genom bukten. 

Flygsandsfältet Höka Tönnersa är sammantaget re-
gionens i särklass största dynfält. Till skillnad från 
kusttrakterna i övrigt saknar delområdet i stort sett 
bebyggelse. Området ger en god bild av de geolo-
giska processer och bildningar som karakteriserar en 
sandvandringskust. 

Genevadsån och Lagan är de främsta exemplen i 
landet på, för sandvandringskuster karakteristiska, 
avlänkade åmynningar. I Genevadsån med de tre gre-
narna Alslövsån, Brostorpaån och Vessigeån finns en 
värdefull, ursprunglig lax- och havsöringstam samt 
områden med mycket fina bottenfaunaförhållanden 
för lek, bl.a. i Brostorpaån, Vessingeån samt i mindre 
omfattning i Genevadsåns huvudfåra. 

Områden av riksintresse för naturvård en-
ligt miljöbalkens 3 kap 6 §. 
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I Lagans vattensystem nedanför Laholm finns en 
värdefull lax- och havsöringstam samt flodpärlmuss-
la. Reproduktionen av vildlax och havsöring sker 
framförallt i Smedjeån. Mellan Laholm och Karse-
fors rinner Lagan i en naturskön dalgång med vassar, 
fuktängar, alsumpskogar och frodiga lövblandskogar 
utmed ån. Fågellivet är rikt med bl.a. stora mängder 
rastande änder, svanar och grågäss. I lövskogarna ut-
med ån finns en rik lundflora med bl.a. lungört, vätte-
ros och desmeknopp. 

Förutsättning för bevarande och befintligt skydd
Skall området kunna bevaras måste de processer som 
kännetecknar en sandvandringskust få verka så ostört 
som möjligt. Förutsättningarna för friluftsliv är goda 
i området. Hedområdet i anslutning till dynområdena 
i Skummeslövsstrand och delar av Mellbystrand res-
taureras. Även på Hökafältet kommer en restaurering 
att ske. Detta ökar områdenas biologiska värden och 
tillgängligheten för friluftslivet blir bättre. Eutrofie-
ringsproblemen i Laholmsbukten och omgivande 
havsområde löses. Kalkning i Genevadsåns biflöden. 
Delar av området är naturreservat samt ingår i Natura 
2000-nätverket.

göstorp, blåalt (nn 20)

Områdets värde och huvuddrag
Göstorp skog och Blåalt ligger på den nederbördsrika 
västsluttningen av sydsvenska höglandet. Riksintresset 
består av två delområden. Båda områdena har åtmins-
tone delvis lång skoglig kontinuitet, trots att de ligger i 
en del av Västsverige som dominerades av vidsträckta 
ljunghedar för ett sekel sedan. Djurlivet är karakteristiskt 
för de västsvenska ädellövskogarna med arter såsom 
skogsduva, stenknäck, stjärtmes och mindre hackspett.

Göstorp skog är av stort vetenskapligt värde som en 
större, urskogsartad ädellövskog med bok och bergek 
som dominerande trädslag. Fuktstråk med sumpsko-
gar av björk och tall samt i norr en kraftigt sluttan-
de artrik alsumpskog, framför allt med mossor, ingår 
även. I anslutning till Göstorp skog finns en slutt-
ningsmyr med en fallhöjd på drygt 50 meter. Slutt-
ningsmyren är sannolikt det största sammanhängande 
soligena kärret i regionen.

Blåalt domineras av bergekskog och hyser länets 
troligen största koncentration av ekskog. Området 
utgörs delvis av urskogsartad skog och genom ädel-
lövskogen går fuktiga stråk med björksumpskogar. 
Vegetationen är artfattig, hedskogar och fattigkärr do-
minerar. Arter med västlig utbredning är ett markant 
inslag, t.ex. bergek, pors, myrlilja och klockljung. I 
öster finns sammanhängande myr som till största de-
len är tallbevuxen samt en myrgöl, Hönsesjön, som 
omges av öppna kärr. Den orörda och åldrande ädel-
lövskogen har stora biologiska värden. Detta gäller i 
synnerhet den gamla bokskogen som hyser en artrik 
lavflora och mossor med många rödlistade arter. 

Förutsättning för bevarande och befintligt skydd
För att området skall bibehållas måste ädellövskog-
arna bevaras genom naturlig förändring. Sluttnings-
myren vid Göstorps skog och övriga våtmarker skall 
lämnas orörda. Området är till största delen skyddat 
som naturreservat och ingår i Natura 2000-nätverket.

krokåns Dalgång (nn 21)

Områdets värde och huvuddrag
Krokån rinner i nord-sydlig riktning genom östra de-
len av Laholms kommun i den sydvästligaste utlöpa-
ren av sydsvenska höglandet och mynnar i Lagan vid Mätstocka Ljunghed
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Knäred. Dalgången har ett stort geovetenskapligt vär-
de med ett väl utbildat system av rullstensåsar, unikt 
för länet. Barrskogar med framför allt tall, dominerar 
i området. Även lövbestånd med bl.a. bok och ek samt 
öppna enbuskbevuxna ljungmarker förekommer.

Bollaltebygget, vilket också ingår i riksintresseom-
rådet, utgör ett representativt odlingslandskap med 
en värdefull helhetsmiljö i skogsbygd. I miljön in-
går bland annat en unik och välbevarad kringbygd 
gårdsanläggning från 1700-tal, av sydsvensk typ med 
högloftsstuga. I det omgivande kulturlandskapet finns 
bevarad ljunghed, fägata, betesmarker och stengär-
desgårdar samt skvaltkvarn vid Blandkan.

Våtmarkskomplexet vid Killeberg är ett värdefullt 
område som i princip är orört. Området har högt vär-
derade topogena kärr, svagt välvda mossar, mad vid 
vattendrag och bevuxen sjö. Ett större antal små fast-
marksöar sticker upp och bildar en mosaik med våt-
marken. Söder om sjön ingår ett större fastmarks parti, 
bevuxna av barrskog. Floran i Killebergsområdet är 
intressant med bl.a. strängstarr, gräsull och kärrull i 
maderna. Vid Killebergssjön växer klockgentiana 
samt sjötåtel, vilket är den enda kända växtplatsen i 
Halland. I området finns också häckande grågås samt 
förmodad häckning av storlom. Trana och sångsvan 
rastar vår och höst. 

Förutsättning för bevarande och befintligt skydd
Rullstensåsar och andra isälvsavlagringar i området 
bör skonas från grustäkt och annan exploaterings-
verksamhet som hotar de geologiska värdena. Gran-
plantering bör ej ske på väl utbildade eller i landska-
pet framträdande rullstensåsar. Fortsatt jordbruk med 
åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av 
landskapselement inklusive restaurering av naturbe-

tesmarker. Bevarandet av våtmarkernas värde kräver 
att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vat-
tenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av 
sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kant-
zoner kan skada naturvärdena.

laholMsoMråDet (nn 22)

Områdets värde och huvuddrag
Området har stort värde för forskning om frostsprick-
or från mellanistiderna och de geologiska processer 
som format landskapet efter den senaste nedisningen. 
Laholmsområdet ligger på den halländska kustslätten 
under högsta kustlinjen. Området består av jämna 
slättytor här och var sönderskurna av ravinbildningar 
med smärre vattendrag samt Lagan. Stora arealer med 
ett rutnät av fossila iskilspolygoner förekommer. Se-
nare tiders odling har endast obetydligt påverkat den 
ursprungliga markformen. Undersökningar tyder på 
att iskilspolygonerna utbildats under ett för området 
anmärkningsvärt sent skede av deglaciationen och på 
ett stort avstånd från isranden. Vidare visar iskilarna 
kraftiga utbildning att det måste ha rått ett tundrakli-
mat över området under en längre tidsperiod.

Förutsättning för bevarande och befintligt skydd
Ett tillräckligt skydd för värdena är att jordbruket 
inom huvuddelen av området bibehålles. Riksintres-
set utgör inget hinder för en planmässig utbyggnad av 
befintliga tätorter. 

hallanDsås-stensån (nn 23)

Områdets värde och huvuddrag
Hallandsåsen är en stor urbergshorst på gränsen mel-
lan Halland och Skåne. Nordsluttningen är en i land-

skapet starkt framträdande förkastningsbrant som re-
ser sig högt över Laholmsslättens yta. Uppe på åsen 
utbreder sig ett platåartat landskap som bland annat 
utmärks av rikedomen på våtmarker. Vid foten av 
nordsluttningen rinner Stensån. Hallandsåsens nord-
sluttning - Stensån tillhör ett av de mest värdefulla 
naturområdena i länet, med ett flertal hotade eller sår-
bara biotoper och arter.

I övre delen är Stensån splittrad i flera grenar (kvill-
bildningar) och här finns en del forssträckor. Särskilt 
sträckan mellan Stackarp och Kungsbygget bör fram-
hållas. Nedströms Källstorp är Stensån skarpt nersku-
ren och ån slingrar fram i ett naturskönt, starkt kuperat 
landskap med öppen jordbruksmark omväxlande med 
lövskogsklädda kullar. Från Hasslöv till länsgränsen 
rinner ån till stor del i en grävd kanal. 

Stensån har troligen ett av de rikaste bottenfauna-
samhällena i södra Sverige och naturvårdsvärdena är 
genom detta mycket höga. De oförsurade ravinbäck-
arna hyser en värdefull bottenfauna med kalkkrävan-
de arter speciellt knutna till kallt vatten. Särskilt den 
rödlistade nattsländan Odontocerum albicorne kan 
nämnas. Stensån är hotad av försurning och kalkning 
påbörjades 1986. Utmed Stensån, uppströms Hasslöv, 
finns en intressant flora med arter såsom safsa, finger-
hirs och vildris. I Stensån finns ursprungliga stammar 
av lax och havsöring. De viktigaste lekbottnarna   för 
lax finns i huvudfåran mellan Vindrarp och Sjöalte-
sjön. Havsöringen leker främst i biflödena från Hal-
landsåsen. Förekomsten av den sällsynta dagsländan 
Rhithrogena germanica vid Kärramölla understryker 
åns höga biologiska värden. I Stensåns nederbörds-
område, bl.a. Sjöaltesjön, finns även flodkräfta.

Hallansåsens nordsluttning med raviner och dalgång-
ar samt de särpräglade isälvsavlagringarna mellan 
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nordsluttningen och Stensån är av stort geomorfolo-
giskt intresse. I svaghetszoner i berggrunden på nord-
sluttningen har ett stort antal dalgångar och kanjoner 
utbildats. Störst av dalgångarna inom området är 
Nordanådalen, som tillsammans med Trollehallarda-
len, är gräns mellan vad som kan kallas Centralåsen 
och Öståsen. En ur flera synpunkter intressant dal, till 
en del utformad som en kanjon, mynnar vid Flintarp. 
Dalgången utgör de yttre delarna av en bred syd-
väst-nordostlig dal uppe på Hallandsåsens platå, men 
dränerar nu genom ett tillflöde från söder också ett 
stort myrområde. Det senare tillflödet ger upphov till 
ett 10-12 meter högt vattenfall, Hälleforsen.

Hallandsåsens nordsluttning domineras i den västra 
delen fram till Kärr av lövskogar, framför allt boksko-
gar. Utmed flera av de raviner som går genom nord-
sluttningen finns al-asksumpskogar. Lövskogarna 
mellan länsgränsen och Vindrarp intar genom sin rika 
flora och fauna, storlek och belägenhet en särställning 
bland länets lövskogar. Här finns en väl utbildad vår-
aspekt med t.ex. blåsippa, vårlök, desmeknopp, lun-
gört och vätteros. Fågellivet är rikt med arter såsom 
stenknäck, skogsduva, nötkråka, mindre hackspett 
och mindre flugsnappare och området har även ett rikt 
och varierat insektsliv, bl.a. fjärilar. Dessutom finns 
en mycket rik svampflora, exempelvis skivsopp (Fritz 
2000), samt en mycket rik landmolluskfauna, där  
bukspolsnäcka kan nämnas som exempel. Öster om 
Vindrarp har lövskogarna i stor utsträckning ersatts 
av planterad granskog.

Sydost om Rollstorp, utmed Svinamadsbäcken, finns 
ett ca 260 hektar stort våtmarkskomplex. Fukthedar 
dominerar, men även fuktängar, mossar och kärr in-
går. I norra delen finns ett rikkärr med en artrik kärl-
växt- och mossflora, t.ex. ängsnycklar, gökblomster 

och Sphagnum subsecundum. Stora delar av området 
är betespräglat och den norra delen utgör tillsammans 
med angränsande fastmarker ett större, väl bevarat 
fäladsområde, den s.k. Rollstorpsheden. Området av-
vattnas via en markerad ravin vid Flintarp till Stensån, 
där det förekommer en mycket intressant och värde-
full mossflora.

Åstarpe mosse är ett ostört och välbevarat våtmark-
skomplex. Här finns svagt välvda mossar, topogena 
kärr, björksumpskogar och fukthedar. I direkt anslut-
ning till östra delen av mossen ligger ett skifte med 
fäladsmark, kallat Kärra fälad. Hävden har upphört 
sedan ett antal år tillbaka, men igenväxtningen går 
långsamt och området kommer att behålla den öpp-
na karaktären länge om det inte planteras igen. Kärra 
fälad kan fungera som ett instruktivt exempel på hur 
den naturliga utvecklingen blir på fäladsmarker där 
hävden upphört. 

Älemosse i områdets västra del är ett litet våtmark-
skomplex, med ett högt värderat topogent kärr. 

Förutsättning för bevarande och befintligt skydd 
Lövskogarna på Hallandsåsens nordsluttning beva-
ras. Åstarpe mosse och våtmarken utmed Svinamads-
bäcken bevaras som ostörda våtmarksområden. Fort-
satt hävd av Rollstorpsheden. Stensån bevaras som 
ett oreglerat vattendrag med god vattenkvalitet, bl.a. 
genom kalkning, och det öppna jordbrukslandskapet 
i Stensåns dalgång bibehålles. Störande ingrepp und-
viks i isälvsavlagringarna vid foten av Hallandsåsen. 
Inom området finns flera naturreservat och områden 
som ingår i Natura 2000-nätverket.

rönnö-baggabYgget (nn 55)
Områdets värde och huvuddrag
Rönnö- Baggabygget är beläget utefter länsgränsen 
mot Kronobergs län. Området utgör en mycket vär-
defull mosaik av orörd myr och naturskog samt mos-
sar och sumpskog. Skogen uppträder som barrskog, 
blandskog och lövskog. På många av myrarnas fast-
marksholmar växer äldre tallskog, ibland tillsammans 
med ek, bok och asp. Ädellövskog finns i stora area-
ler framför allt vid Baggabygget i söder. I de gamla 
bok- och ekskogarna finns flera nyckelbiotoper och 
rödlistade arter. 

Ingående myrar och vattendrag är i huvudsak orör-
da. Stora delar av området utgörs av väglöst land och 
ingreppen är få. Några kärr har dock drabbats av dik-
ning och uppodling. I kärren dominerar ofta blåtåtel, 
myrlilja och pors. Hedsäv, en underart till tuvsäv, och 
kambräken växer också i området. Området har gott 
om små bäckar och drag, vilka bidrar till mångfor-
migheten. Den största mossen är Joringsmossen, öp-
pen till sin centrala del och omgiven av sumpskogar 
med tall och björk. Gadebäcken omges av stora ma-
der och rinner fram i en naturskön dalgång omgiven 
av ädellövskog.

Fågellivet är karakteristiskt för större skogsmyrmosa-
iker med en god tjäderstam och arter som trana, orre, 
bivråk, duvhök, mindre hackspett, spillkråka, gröngö-
ling, mindre flugsnappare och stjärtmes.

Förutsättning för bevarande och befintligt skydd
En förutsättning för att bevara den orörda karaktären 
är att våtmarkerna skyddas från dikning och annan 
exploatering samt att naturskogarnas karaktär bevaras 
och förstärks. Området ingår i Natura 2000-nätverket, 
statens myrskyddsplan och utgör naturreservat.
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kolkaMossen och tjuVhYtteMossen 
(nn 56)

Områdets värde och huvuddrag
Kolkamossen och Tjuvhyttemossen och myrarna vid 
Östersjön bildar ett större sammanhängande myr-
komplex som tillsammans utgör en värdefull hydro-
logisk enhet. Det värdefulla myrkomplexet domine-
ras av mossar vilka utgörs av värdefulla platåformigt 
välvda mossar och sluttande mossar. I området ligger 
också ett hydrologiskt värdefullt topogent kärr och en 
värdefull naturskog.

Tjuvhyttemossen är en öppen-halvöppen mosse be-
vuxen med martallar. Öster om Tjuvhyttemossen 
finns sumpskog och västerut finns en mosse med 
ställvis välutvecklat trädskikt med tall. De båda mos-
sarna skiljs åt av ett kärrdråg och en mosaik av fast-
marksholmar, bevuxna med naturskog av mest tall. 
Denna övergår norrut i delvis gammal blandskog av 
tall och ek. 

Kolkamossen är en svagt välvd mosse, till största 
delen öppen. I södra delen finns en liten göl, i norra 
delen ett område med tallsumpskog. Kärnan i områ-
det vid Östersjön är ett topogent sluttande kärr. Kärret 
har en intressant växtlighet med bl.a. strängstarr och 
klockgentiana samt hyser ett rikt fågelliv vår och höst. 
Kärret omges av små ytor av glest bevuxen mosse.

Förutsättning för bevarande och befintligt skydd
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att om-
rådets hydrologi skyddas mot t.ex. dränering, vat-
tenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av 
sumpskogar samt skogar på fastmarksholmar och i 
kantzoner skadar naturvärdena, liksom gödsling och 
kalkning.

sMeDjeån (nn 57)

Områdets värde och huvuddrag 
Området sträcker sig från våtmarkerna runt Oxhulta-
sjön längs Smedjeåns sträckning fram till i höjd med 
Ränneslöv. Vattendraget i sig hyser mycket höga na-
turvärden. Sedan en rad vandringshinder åtgärdats i 
sen tid kan lax åter vandra upp och reproducera sig 
långt upp i vattendraget, i dagsläget upp till Oxhult. 
Grönling noteras också tämligen rikligt. På hårdbott-
narna förekommer en mycket intressant och artrik 
bottenfauna, bl. a. de rödlistade arterna Normandia 
nitens (skalbagge), Ibisia marginata (bäckfluga) och 
Rhithrogena germanica (dagslända). Årliga under-
sökningar av bottenfauna utförs vid Tormarp och av 
fisk vid Ränneslöv, Tormarp och Skråmered. På ett 
tiotal platser i vattendraget bildas kvillområden, dvs 
åfåran delas upp i flera fåror för att längre nedströms 
återförenas. I kvillområdena finns fina forssträckor 
och smärre fastlandsbildningar, ofta bevuxna med 
senvuxen lövskog, främst ask, klibbal, ek och björk. 
Dessa för länet unikt många kvillar hyser flera rödlis-
tade arter. Skirmossa har här sina främsta förekomster 
i länet. Örlav, atlantsäckmossa, safsa, mussellav och 
öring är andra organismer som kan nämnas. I trakter-
na vid Horsabäck har den halländska vildsvinsstam-
men ett av sina starkaste fästen. Värdefull mader vid 
vattendrag. Här finns också höga botaniska värden 
med förekomst av bl.a. vildris. Våtmarksområdet har 
inslag av sumpskog och sumpkärr. 

Förutsättning för bevarande och befintligt skydd
Områdets värden kan påverkas negativt av t ex skogs-
dikning, vattenavledning, vägdragning, skogsbruks-
åtgärder i vissa områden, försurning, bebyggelseex-
ploatering eller andra anläggningar, täktverksamhet 

och skogsgödsling, kulvertering eller förändring av 
vattendragets sträckning eller bottenprofil, vandrings-
hinder, tillförsel av organiska gifter, överfiske, inplan-
tering av främmande öringstammar och skogsavverk-
ning längs vattendraget. 

Fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängsbruk, natur-
vårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapse-
lement. Restaurering av igenvuxna ängar och natur-
betesmarker. Områdets värden kan påverkas nega-
tivt av: minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift, 
skogsplantering av jordbruksmark, energiskogsod-
ling, igenväxning, spridning av gifter eller gödsel-
medel, bebyggelse, nydikning, täkt, luftledningar, 
vägdragningar. Bevarandet av våtmarkernas värde 
kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, 
vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av 
sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kant-
zoner kan skada naturvärdena. Åfåran skyddas mot 
rensning.
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Områden av riksintressen för kulturmiljövården reg-
leras i miljöbalkens 3 kap 6 §. Områdena är mycket 
varierande till såväl storlek som kulturhistoriskt inne-
håll och kan omfatta allt från små bebyggelsemiljöer 
som speglar en speciell historisk epok till vidsträckta 
landskapsavsnitt som präglats av en lång tids utveck-
ling. Syftet med utpekandet är att områdena ska av-
spegla landets historia. Urvalet av områden görs av 
Riksantikvarieämbetet i samarbete med bl.a. länssty-
relserna. 

I Laholms kommun finns fyra områden av riksintres-
sen för kulturmiljövård. Följande redovisning baserar 
sig dels på Riksantikvarieämbetets värdebeskrivning-
ar dels på Länsstyrelsens. Kommunens ställningsta-
gande framgår av översiktsplanens Del 1.

tjärbY (kn 39)

Motivering 
Förindustriell centralort och sockencentrum med san-
nolik kontinuitet ända sedan bronsåldern. 

Uttryck för riksintresset 
Sammanhållen, relativt välbevarad kyrkbybebyggelse 
från 1700-1900-tal med bland annat tegelkyrka från 
1906, tingshus i timmer från 1700-talet och gästgiveri 
från 1850, beläget längs den gamla kusthuvudvägen. 
Omgivande odlingslandskap med stor koncentration 
av karaktärsskapande förhistoriska lämningar i form 
av gravfält med resta stenar samt ett antal ensamt lig-
gande gravhögar från brons- och järnåldern.

I området ingår även
Nebo-parken med utsiktstorn uppfört 1926 på Veinge-
höjden intill Trehögarna.

lagaDalen (kn 40)

Motivering 
Välbevarade kraftverksmiljöer från tidigt 1900-tal. 
Exempel på vattenkraftsutbyggnaden vid 1900-talets 
början i södra Sverige. 

Uttryck för riksintresset 
Sju monumentalt formade kraftverksmiljöer i tidsty-
pisk stil, med bebyggelse, dammar, tilloppskanaler 
och nyskapade sjösystem. Särskilt värdefulla delom-
råden är kraftstationerna i Karsefors och Skogaby.

I området ingår även 
Talrika fornlämningsmiljöer såsom stenåldersboplat-
ser, monumentala bronsåldershögar, gravfält m.m. I 
Karsefors finns en av de äldsta förhistoriska boplat-
serna i länet, daterad till mellan 6000 och 4000 f.Kr. 

laholMs innerstaD och lagaholM (kn 41)

Motivering
Småstadsmiljö och borgruin med omland vid en se-
dan förhistorisk tid strategiskt viktig plats, som speg-
lar den medeltida danska centralmaktens närvaro i 
rikets periferi samt den förindustriella sydskandina-
viska stadens utseende och liv. (Borgmiljö, Fornläm-
ningsmiljö). 

Uttryck för riksintresset
Medeltida stadsbildning och borgruin är ett exempel 
på den danska centralmaktens behov av stödjepunkter 
i rikets periferi. Det oregelbundet formade gatunätet 
och den småskaliga bebyggelsen i tegel och korsvirke, 
till stor del envåningshus, tillkommen under perioden 
1700-1900-tal. Delvis medeltida kyrka. Lämningarna 
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av renässansfästning på en holme i Lagan. Stenvalvs-
bro från 1700-talet. Kungsladugården som är en rest 
av ett kungligt ämbetsgods. Förhistoriska gravhögar, 
bl.a. ”Kung Ises hög” från bronsåldern. 

I området ingår även
Stenåldersboplaster och en kraftverksbyggnad från 
1932 (som ingår i nr 40).

DöMestorp MM [n 42] 

Motivering 
Odlingslandskap i centralbygd. 

Uttryck för riksintresset
Herrgårdslandskap i fullåkersbygd med alléer och 
märgelgravar. De båda storgårdarna Dömestorp och 
Skottorp är omnämnda redan på 1400-talet och har i 
hög grad präglat bygden. Nuvarande slottsanläggning 
i Skottorp är från 1660-talet och huvudbyggnaden 
på Dömestorp från 1794. Hasslövs medeltida kyrka 
med intilliggande prästgård och skola. På Hallandsås 
finns ett stort område med fossil åkermark, flera stora 
bronsåldersrösen och en mindre hällristning. (Kyrko-
miljö, Fornlämningsmiljö).

Områden av riksintresse för kulturmiljö-
vård enligt miljöbalkens 3 kap 6 §. 
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Områden av riksintressen för friluftslivet regleras 
i miljöbalkens 3 kap 6 §. Områden av riksintressen 
för friluftslivet har så stora friluftsvärden på grund av 
särskilda natur- och kulturkvaliteter och tillgänglig-
het för allmänheten att de är eller kan bli attraktiva 
för besökare från hela eller stora delar av landet el-
ler utlandet. Med friluftsliv avses vistelse i naturen 
för naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling. 
Friluftsvärdena kan hänga samman med goda möj-
ligheter till bad, fritt strövande, fritidsfiske, båtliv, 
camping, skidåkning, skridskofärder etc. Till väsent-
liga naturkvaliteter för friluftslivet hör variationen i 
landskapet. Friluftsvärdet på sikt kan betingas av ett 
områdes förutsättningar att ta emot besökare utan 
att naturmiljön skadas eller störs. De kan ökas ge-
nom landskapsvård av olika slag. Tillgängligheten är 
också viktig och är beroende av kommunikationer till 
området, boende- och övernattningsmöjligheter samt 
anläggningar och anordningar för friluftsliv, vilka kan 
vara allt ifrån stora friluftsanläggningar till rastplatser 
och stigar i obanad terräng. 

Urvalet av områden görs av Naturvårdsverket i sam-
arbete med bl.a. länsstyrelserna. I Laholms kommun 
finns två områden av riksintressen för friluftsliv. Föl-
jande redovisning baserar sig på Länsstyrelsens vär-
debeskrivning av områdena.  Kommunens ställnings-
tagande framgår av översiktsplanens Del 1. 

laholMsbukten (fn 14)

Motivering
Kuststräcka med en av landets längsta sammanhäng-
ande sandstränder, ställvis med mycket höga dyner, 
även vetenskapligt intressanta. Området vid Tönnersa 
är ett av de mest välutvecklade och vackraste i lan-

det. Hela kuststräckan, som är lättillgänglig, har ett 
etablerat friluftsutnyttjande med stor besöksfrekvens 
från bl.a. Sydsveriges inland. Bad, windsurfing och 
även fritidsfiske förekommer. En cykelled finns ut-
med havet, liksom campingplatser och övernattnings-
möjligheter. Större delen av de obebyggda kustavsnit-
ten är naturskyddade. 

Intresseaspekter (rangordnade ) :
Bad, båtsport, fritidsfiske, naturstudier, strövande och 
cykling.

Urvalskriterier (rangordnade) :
I  Utsökta förutsättningar för bad, windsurfing  
 och båtsport.

F  Särskilt goda förutsättningar för positiva  
 upplevelser, natur- och kulturstudier utmed  
 länets i särklass längsta kustområde med  
 sandstrand och dyner.

J  Goda tillfällen till fritidsfiske.

Förutsättningar för att områdets värden ska bestå
Igenväxning, föroreningar i vattnet, parkering och 
anläggningar inom känsliga naturavsnitt kan minska 
eller förstöra områdets friluftsvärden.

Områdets huvuddrag
Kustområdet i Laholms och södra Halmstads kommu-
ner hyser länets och landets längsta sammanhängande 
sandstrand. På många håll förekommer mycket höga 
dyner som vid Mellbystrand och Tönnersa. Baklan-
det är delvis begränsat genom vägar, t.ex. motorväg 
E6, och bebyggelse. Mellan Lagans och Genevadsåns 
mynningar är sanddynsområdena flera hundra meter 
breda. Detta område, Tönnersa, är ett av de mest väl-
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utvecklade sanddynsområdena i länet och samtidigt 
också mycket känsligt för slitage. Större samman-
hängande skogsområde (planterad tallskog) utmed 
denna kuststräcka är främst det ca 400 hektar stora 
Hökafältet, skyddat som naturreservat. 

Hela kuststräckan är mycket attraktiv för besökare 
från såväl Hallands inland som från stora delar av 
angränsande landskap. Samtidigt utgör de fria och 
obebyggda områdena också närströvområden för be-
folkningen. Speciellt gäller detta inom kuststräckan i 
Laholms kommun. 

Större delen av stranden är långgrund och där före-
kommer omfattande brädsegling. Strandens beskaf-
fenhet gör att möjligheter för att förtöja småbåtar är 
begränsade. Mindre småbåtshamnar finns dock vid 
Lagans mynning och vid Laxvik. Ett visst fritidsfiske 
utgår från dessa platser. Det bästa fritidsfisket ges an-
nars i Lagan från Laholms tätort till mynningen, samt 
i Smedjeån från Lögnäs till utloppet i Lagan. 

Cykelleden Ginstleden följer kusten genom området 
från kommungränsen mot Båstad till Snapparp, varef-
ter den viker av inåt land. Två campingplatser finns. 
Kapaciteten i Laholms kustområde är inte tillräcklig 
och i avvaktan på att finna plats för ytterligare cam-
ping anordnas tillfälliga reservcampingplatser under 
sommaren.

hallanDsås (fn 15)

Motivering
Högt beläget inlandsområde med vackra lövsskogs-
sluttningar, förkastningar och ravindalar. Är genom 
läge, storlek och lättillgänglighet samt vacker vild-
marksartad natur ovärderligt för friluftsanvändning. 
Därtill har det Sydsveriges bästa förutsättningar för 

Områden av riksintresse för friluftsliv en-
ligt miljöbalkens 3 kap 6 §. 
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vintersport med utförsåkningsanläggning. Fina ströv-
områden med spår, stigar och vandringsled. 

Intresseaspekter (rangordnade):
Strövande, vandring, turskidåkning, utförsåkning, na-
tur- och kulturstudier, bär- och svampplockning, fri-
tidsfiske, cykling, jakt. 

Urvalskriterier (rangordnade ) :
G  Särskilt stora förutsättningar för vandring,  
 skidåkning, cykling och därmed samman- 
 hängande positiva upplevelser i obebyggda  
 områden.

F  Särskilt goda förutsättningar för positiva  
 upplevelser och för natur- och kulturstudier i  
 naturskönt, högt beläget skogsområde.

J  Särskilt goda tillfällen till bär- och svamp- 
 plockning, i viss mån även fiske och jakt.

Förutsättningar för att områdets värden ska bestå: 
Omföring av löv- och bokskog till barrskog, skogs-
plantering och igenväxning av öppna marker samt 
större bebyggelseexploatering, väg- eller ledningsfö-
retag kan minska områdets friluftsvärden.

För Stensån förutsättes att fortsatt kalkning kan ske 
av vattensystemets övre delar och vissa biflöden samt 
att vattenuttag, kanalisering och vattenkraftutbygg-
nad starkt begränsas.

Områdets huvuddrag
Hallandsås är en i landskapet mycket framträdande 
urbergshorst som reser sig, framför allt inom Hallands 
län, cirka 150-200 meter över nedanförliggande jord-
bruksslätt. Den i stora delar lövskogsklädda sluttning-
en av Hallandsås är ett av regionens mest högklassiga 

naturvårdsobjekt. Ängsbokskogarna här har en sär-
ställning bland Hallands bokskogar. Den skogsklädda 
platån har flera både gamla och delvis ursprungliga 
bokbestånd, t.ex. inom Vallåsens kronopark och vid 
Hasslöv, där Naturvårdsverket äger ett strövområde 
om cirka 300 hektar, vilket också är naturreservat. I 
sluttningen finns på sina ställen imponerande raviner 
med rasbranter, t ex Flintarpsbäcken samt sevärda 
vattenfall, t.ex. Hälleforsen. 

Hallandsås är förhållandevis obebyggt. Särskilt gäl-
ler detta själva platån, men även nordsluttningen när-
mast slätten har i princip enbart jordbruksbebyggelse. 
Dessa förhållanden beträffande landskapets karaktär 
tillsammans med läget i sydsverige och närheten till 
Danmark gör att Hallandsås sedan länge utgjort ett 
vildmarksartat ströv- och friluftsområde av högsta 
rang. 

Flera strövområden med rastplatser och markerade 
leder har iordningställts. Vissa partier som i och för 
sig lämpar sig för vandring och strövande är också 
av stort intresse för naturvården. I något fall kan stör-
nings- eller slitagekänsliga områden behöva undan-
hållas från alltför kraftigt friluftsutnyttjande. Längs 
med och uppe på åsen går en vandringsled, Skåne-
leden. Vid Koarp förgrenar sig denna vidare åt norr i 
Hallandsleden. På Hallandsås finns också ett relativt 
rikt förgrenat nät av småvägar, huvudsakligen enskil-
da bilvägar, skogsvägar och brukningsvägar. Fram-
komligheten för bilar är varierande och många vägar 
är kuperade. Cykling på åsen innebär möjligheter till 
fina naturupplevelser i ostörd miljö. 

På Hallandsås är förutsättningarna för vintersport 
goda. I de stora och starkt kuperade skogsområdena 
kan man bedriva såväl längd- som utförsåkning. Kli-
matet är mer av inlandskaraktär, dvs snötäcket ligger 

länge och antalet dagar med minusgrader är förhål-
landevis många. Utförsåkning bedrivs vid Kungsbyg-
get och Vallåsen. 

Nedanför åsen ringlar sig Stensån i meanderslingor, 
nedskurna i Laholmsslättens finkorniga material. Spe-
ciellt vid Vindrarp är det öppna jordbrukslandskapet 
mycket vackert utbildat med dalar och betade raviner. 
Stensån, med genuin laxstam, är mycket värdefull för 
fritidsfisket. 
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Områden av riksintresse för kommunikationer regle-
ras i miljöbalkens 3 kap 8 §. Trafikverkets utpekande 
av riksintressen sker utifrån ett hushållningsperspek-
tiv och utifrån det övergripande transportpolitiska 
målet. Det innebär, enligt Trafikverket, att transport-
systemet ska erbjuda medborgarna och näringslivet 
i alla delar av landet en god, miljövänlig och säker 
infrastruktur som är samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar. Mark- och vattenområden 
för såväl befintliga, planerade, som för vissa fram-
tida kommunikationsanläggningar kan pekas ut som 
riksintresse. Utpekandet av riksintressen har ingen 
koppling till ägande eller ansvar för förvaltning av 
respektive objekt. 

Vid utpekandet av riksintresse för kommunikationer 
finns följande, för trafikslagen, gemensamma och 
övergripande kriterier: 

• Anläggningens funktion i transportsystemet är av 
grundläggande betydelse vid bedömningen. 

• Funktionen kan vara av internationell (ingå i 
TEN-T, det Trans Europeiska Transportnätverket), 
nationell eller av särskild regional karaktär. Av 
särskilt intresse är länkar som sammanbinder an-
dra kommunikationsanläggningar av riksintresse 
inom transportsektorn eller noder som är av bety-
delse för samverkan mellan trafikslagen. 

• Unika lägesbundna naturförutsättningar kan också 
vara av riksintresse. 

I Laholms kommun finns sex objekt av riksintressen 
för kommunikation. Följande redovisning baserar sig 
på Trafikverkets beskrivning av objekten. Kommu-
nens ställningstagande framgår av översiktsplanens 
Del 1. 

Väg e6: trelleborg-ströMstaD-
riksgränsen

Generell funktionsbeskrivning 
Väg E6 ingår i det av EU utpekade Trans European 
Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i 
TEN-T är av särskild internationell betydelse. Vägen 
sträcker sig genom Skåne längs västkusten och vidare 
upp till norska gränsen.

Väg 24: hässleholM-MellbYstranD

Generell funktionsbeskrivning
Väg 24 utgör förbindelse mellan regionala centra, 
vilket innebär att vägen är av särskild regional bety-
delse. Sträckan binder samman Nordöstra Skåne med 
Halmstad.

Väg : tVärförbinDelsen

Generell funktionsbeskrivning 
Tvärleden är av särskild betydelse för regional eller 
interregional trafik. Tvärleden förbinder västra Ble-
kinge med norra Skåne, sydvästra Småland och Väst-
kusten.

Trafikverket har under hösten 2012 läggt fram ett för-
slag om uppgradering av tvärförbindelsen till riksväg 
med vägnummer 15. Förslaget har genomförts. 

järnVäg: MarkarYDsbanan

Generell funktionsbeskrivning
Markarydsbanan, som sträcker sig mellan Eldsberga 
och Hässleholm, är en viktig förbindelse mellan Väst-
kustbanan och Södra Stambanan för godståg. Även 
viktig omledningsbana för persontåg.
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15

järnVäg: Västkustbanan

Generell funktionsbeskrivning
Västkustbanan är av internationell betydelse och in-
går i det utpekade TEN-T nätet. Banan sträcker sig 
från Göteborg till Lund och är en mycket viktig bana 
för person- och godstågstrafiken. Banan ingår även i 
det utpekade strategiska godsnätet.

laholM Västra station

Generell funktionsbeskrivning 
Resandeutbyte för internationell/nationell trafik, samt  
regional/lokal trafik, ingår i det funktionsanpassade 
nätet. 

Områden av riksintresse för kommunika-
tioner enligt miljöbalkens 3 kap 8 §. 



LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR - RIKSINTRESSE

23 GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-14

2.5 r
iksin

tr
esse to

talfö
r

svar

regelVerk och sYfte MeD utpekanDe
Områden av riksintresse för totalförsvaret regleras i 
miljöbalkens 3 kap 9 §. Det är Försvarsmakten som 
ansvarar för att peka ut områden av riksintresse. Riks-
intresset för totalförsvaret är speciellt på så sätt att det 
alltid har företräde vid konflikt med andra områden 
av riksintresse. 

Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i 
vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra 
fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och 
skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels 
områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öp-
pet. De senare har oftast koppling till spanings-, kom-
munikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen 
av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda 
av riksintresset. Två anläggningar som kan redovi-
sas öppet påverkar Laholms kommun, Mästocka öv-
nings- och skjutfält samt väderradarn Ängelholm, be-
lägen i Båstad kommun. Värdebeskrivningarna nedan 
baseras på Försvarsmaktens beslut 2013-09-16 om 
Försvarsmaktens intressen och riksintressen. 

Inom kommunen kan riksintresset framför allt på-
verkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som 
master och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmak-
ten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- miljö- och 
bygglovsärenden. Hela landets yta är samrådsområde 
för objekt högre än 20 meter utanför och högre än 45 
meter inom tätort.

Kommunens ställningstagande framgår av översikts-
planens Del 1. 

Mästocka öVnings- och skjutfält (nn 18) 
Ursprungligen anlades det s.k. Tönnersjömålet på 
1940-talet och detta användes som bomb- och skjut-

mål för Flygvapnets vapensystem samt för sprängöv-
ningar. Riksintresseområdet utgörs av skjutfältet, och 
den verksamhet som konstituerar riksintresset inne-
bär påverkan på omgivningen genom skottbuller som 
kan uppfattas som störande och i vissa fall även annan 
påverkan. 

Fältet har därefter successivt utökats. Fram till 1984 
då fältet slutligen invigdes, hade 3 300 ha mark in-
förskaffats. Mästocka skjutfält och Tönnersjömålet 
är sedan år 2000 integrerade i ett skjutfält, Mästocka 
skjutfält och den totala arealen är nu knappt 4 900 ha.

Utöver skjutövningar används fältet också för exem-
pelvis brand- och förläggningsövningar samt körning 
med band- och hjulfordon. Vid skarpskjutning med 
robot (Rb 70) avdelas ett tillfälligt utökat restriktions-
område till ett ordinarie för att möjliggöra målbog-
seringen och därtill kopplad verksamhet. Området 
dimensioneras för antalet målbogserare och omfattar 
område för målutläggning, invinschning av mål samt 
väntlägen. Området för redovisad verksamhet ligger 
utanför riskområdet för själva robotskjutningen. Ett 
område runt fältet måste vara fritt från höga hinder 
exempelvis höga master och vindkraftverk för att 
verksamheten ska kunna bedrivas.

Fältet har tillståndsprövats enligt dåvarande miljö-
skyddslagen och koncessionsnämnden för miljöskydd 
meddelade tillståndsbeslut 1983-05-03. Den prövade 
verksamheten omfattar bl. a. byggandet och använ-
dandet av utbildningsanordningar och skjutning med 
fin- och grovkalibrig ammunition samt sprängningar, 
som påverkar omgivningen utanför skjutfältets gräns 
genom buller. Vid en framtida omprövning av miljö-
tillståndet för fältet är det av mycket stor betydelse att 
ny störningskänslig bebyggelse eller höga objekt inte 
tillåtits i sådan närhet av fältet att det uppstår risk för 
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Teckenförklaring
Influensområde för väderradar

Mätstocka övnings- och skjutfält

Områden av riksintresse för totalförsvar 
enligt miljöbalkens 3 kap 9 §. 

begränsningar av verksamheten, d v s påtaglig ska-
da på riksintresset. Försvarsmakten anser därför att 
sådan bebyggelse inte skall tillåtas inom det angivna 
området för omgivningspåverkan. Ett nytt hinderfritt 
område kring skjutfältet har nyligen fastställts. Områ-
det framgår av karta i avsnitt Vindkraft. 

Efter riksdagens försvarsbeslut år 2000 har Försvars-
makten genomfört en mycket omfattande omställning 
av sin inriktning från invasionsförsvar till insatsför-
svar med förmåga att med kort varsel sätta in förband 
enligt direktiv från regeringen. Omställningen har 
medfört nedläggning av ett antal förband och kon-
centration till ett färre antal förbandsorter. Övergång-
en till insatsförsvar innebär dock att de kvarvarande 
förbanden har större behov än tidigare av att genom-
föra tillämpade övningar med bl. a. skarp ammuni-
tion. Belastningen på befintliga övnings- och skjutfält 
har därmed bibehållits och i vissa fall ökat, trots det 
minskade antalet förbandsorter. Övningar måste även 
framgent kunna genomföras med skarp ammunition 
till förekommande vapensystem med hög skjutsäker-
het utan risk för tredje man.

Övnings- och skjutfält som utgör nödvändiga pro-
duktionsresurser för Försvarsmaktens övningar med 
förekommande utrustning och vapensystem är därför 
områden av riksintresse. Mästocka skjutfält är ett så-
dant område, som nyttjas av olika förband inom För-
svarsmakten.

Inom fältet kan olika övningsmoment genomföras 
med skarp ammunition från flera skjutområden sam-
tidigt med riskområdena belägna inom fältets egna 
gränser. Samövning med flygförband kan också ge-
nomföras. Sådana övningar kan enbart genomföras 
på särskilt anordnad mark som fritt kan disponeras av 
Försvarsmakten.
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Det är väsentligt att denna funktion kan skyddas och 
bibehållas. Den nya inriktningen för Försvarsmak-
ten att med kort varsel kunna skicka färdigutbildade 
förband till insatser, bl. a. utomlands enligt landets 
internationella förpliktelser, innebär att omfattande 
övningar som förberedelse i direkt anslutning till av-
transport måste kunna genomföras vid alla tider på 
året.

Fältet innehar så som många andra skjutfält stora 
naturvärden. De skyddsvärda naturvärdena har dock 
i allt väsentligt uppstått som en direkt eller indirekt 
följd av den militära övningsverksamheten med me-
kaniserade förband på de stora öppna ytorna samt 
ett ur försvarsmaktsperspektiv rationellt skogsbruk. 
Fortsatt övningsverksamhet är i viss mån en väsentlig 
förutsättning för bibehållande av de unika naturvär-
dena som gynnas av Försvarsmaktens verksamhet på 
fältet. Försvarsmakten ser inga påtagliga konflikter 
med bevarandeintresset på fältet.

VäDerraDar (ängelholM) 
Samtliga Väderradarsystem PV-883/EWR(vrr) ingår 
i ett svenskt väderradarnät SWERAD med uppgift att 
ge SMHI och Försvarsmakten tillgång till väderradar-
information.

Inom SWERAD förmedlas mätdata från väderradar-
anläggningar för bland annat central sammanställ-
ning av väderradarprodukter i kompositform, d.v.s. 
flera stationers information samlade i en bild samt för 
framtagning av numeriska prognoser och analyser.

Riksintresset riskerar framför allt att skadas av vind-
kraftsetableringar för nära väderradarerna. Störning-
arna på väderinformationen blir för stora för att säkra 
prognoser ska kunna tas fram. Därför finns en inter-

nationell överenskommelse att inga vindkraftverk ska 
uppföras inom 5 km radie och ut till ca 20 km mås-
te särskilda analyser genomföras. I Sverige används 
denna överenskommelse sedan flera år och den för-
stärktes efter en studie VINDRAD som genomfördes 
2010.
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I miljöbalkens 4 kap finns särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten i vissa områden i 
landet. Områdena är i sin helhet av riksintresse med 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i om-
rådena. 

Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön kan 
komma till stånd endast om 

1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 

områdenas natur- och kulturvärden.

Bestämmelser utgör dock inte hinder för utveckling-
en av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet 
eller för utförandet av anläggningar som behövs för 
totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör be-
stämmelserna inte heller hinder för anläggningar för  
utvinning av ämnen eller material som avses i 3 kap. 7 
§ andra stycket, dvs riksintresse för värdefulla ämnen 
och material.

rörligt friluftsliV
Två områden i Laholms kommun omfattas av bestäm-
melserna i kapitlets 2 §, rörligt friluftsliv. Enligt be-
stämmelserna ska turismens och friluftslivets, främst 
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföre-
tag eller andra ingrepp i miljön. 

Områdena är Kustområdet i Halland respektive Hal-
landsås med angränsande kustområden. För värdebe-
skrivning hänvisas till avsnittet om riksintresse för 
friluftslivet. 

Kommunens ställningstagande framgår av översikts-
planens Del 1. 

kustzonen
Kustzonen i kommunen omfattas också av bestäm-
melserna i kapitlets 4 §, högexploaterad kust. Be-
stämmelserna innebär att fritidsbebyggelse endast får 
komma till stånd i form av kompletteringar till befint-
lig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock 
annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädes-
vis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets be-
hov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora 
tätortsregionerna.

Följande beskrivning är ett utdrag från Länsstyrelsen 
i Hallands rapport ”Värdebeskrivning av kustområdet 
i Halland”. Kommunens ställningstagande framgår av 
översiktsplanens Del 1. 

Naturgeografisk karaktär
Landskapet är av slättkaraktär. De stora ådalarna (La-
gan, Nissan, Ätran och Viskan) präglar också land-
skapet. I söder dominerar Laholmsbukten med en 
typisk sandvandringskust. Ett direkt samband finns 
mellan transport- och omlagringsprocesserna i buk-
ten och kustens morfologiska utformning. Lagans och 
Genevadsåns avlänkning inom mynningsområdena är 
intressanta exempel på detta.

Naturtyper
Den halländska kusten är mycket variationsrik och 
består av en mångfald av naturtyper. Dessa har ut-
vecklats som en konsekvens av rådande förhållanden 
på platsen, topografi, berggrund, jordarter, fuktighet, 
salthalt osv men också i samklang med människans 
utnyttjande av marken. Landskapet är sen länge till 
största delen  uppodlat. ”Naturlig” vegetation finns 
framför allt i strandzonen, på berg och hällmarker, 
sandiga marker och längs ådalarna. Kusthedar är ty-
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Rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap 2 §

Teckenförklaring

Kustzon enligt MB 4 kap 4 § 

piska för Halland som en del av den gamla atlantiska 
heden. Kustheden utgör det sannolikt äldsta kultur-
landskapet i Halland med rötter kanske redan i brons-
ålderns bondehushållning.

Sanddyner och innanför liggande flygsandfält domi-
nerar längs stora delar av kusten i södra Halland. En 
följd blev bl.a. att de stora flygsandfälten tillskapades. 
Idag återfinner vi flygsandfälten planterade med tall 
och bergtall. Kustdynerna har en intressant vegeta-
tionsgradient. Från havet räknat uppträder låga fördy-
ner, därefter de höga och rörliga s.k. vita dynerna och 
längst in de stabiliserade ”grå” dynerna. 

Kulturhistoriska innehåll
Havet och stranden har under historiens lopp öm-
som utgjort bygdens framsida, ömsom dess baksida. 
Längs Lagans och Genevadsåns nedre lopp finns fle-
ra monumentala bronsåldershögar. I södra delen av 
kustzonen exponerar sig bronsåldershögarna i huvud-
sak åt landsidan.

Under vikingatid och äldre historisk tid, skedde en 
zonering av markanvändningen som i huvudsak gick 
vinkelrätt mot kusten. Stranden blev baksida och 
gräns för kustbyarnas betesmarker, medan inägomar-
ken och byarnas bebyggelse försköts in i landet. De 
viktigaste produktionsmarkerna hamnade därmed en 
till tre kilometer från själva stranden. 

Den medeltida bygdens struktur avspeglas till viss del 
i kyrkornas placering. Påfallande sällan har kustsock-
narnas kyrkbyar och sockencentrum direkt kontakt 
med havet. I de flesta fall låg kustsocknarnas kyrkor 
två till fem kilometer inåt land. I södra och mellersta 
delen av landskapet utgjorde området närmast havet 
länge en bebyggelsefri extensivt utnyttjad utmark, 
som dock hade betydelse genom bete och tångtäkt.

Riksintressen enligt miljöbalkens sär-
skilda hushållningsbestämmelser, rörligt 
friluftsliv respektive kustzon. 
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Under 1800-talets andra hälft intensifierades markan-
vändningen genom nyodling och utflyttning, samti-
digt som en omfattande trädplantering påbörjades. 

Från och med sekelskiftet blir havet och stranden 
åter bebyggelsetilldragande. Strandsittarbebyggelsen 
i form av anspråkslösa stugor på tång- och betesall-
männingarna ersätts av fritidsbostäder, pensionat, 
barnkolonier och badortsinrättningar.

Historisk landskapskaraktär
Kuststräckan innehåller strandnära gravar och grav-
fält. Åarnas nedre lopp flankeras av stora gravhögar, 
varav flera finns kvar i anslutning till Lagan och Gene-
vadsån. Innanför strandzonen ökar antalet gravhögar, 
framför allt från bronsålder. Senare års arkeologiska 
undersökningar har påträffat tillhörande boplats-
områden med rester av härdar, långhus, och ett rikt 
fyndmaterial. Sädeskorn och metallhanteringsverktyg 
vittnar om ett differentierat näringsfång.

Under medeltid och början av den moderna tiden 
övergick den flacka kusten till en extensivt nyttjad 
utmark. Eventuellt förändrades produktionsförhål-
landena genom översandning och dynbildning vilket 
medförde att de agrara produktionsmarkerna försköts 
inåt landet. 

Under 1800-talets andra hälft flyttades åkerfronten 
och bebyggelsen ett par kilometer närmare havet 
samtidigt som en omfattande skyddsplantering, med 
framför allt tall, genomfördes. Hägnaderna utgjordes 
till stor del av så kallade gropavallar. Enstaka gropa-
vallar finns kvar i till exempel Tönnersa skog.

Under historisk tid präglades kusten av en vidsträckt 
utmark som sträckte sig från Skånegränsen i söder till 
Genevadsåns mynning i norr. Utmarken var en till tre

kilometer bred och bestod av skoglösa betesmarker 
med inslag av flygsandsområden samt flogar (våtmar-
ker) av olika storlek och fodervärde. Strax innanför 
kustdynerna fanns ett tiotal strandsittarboställen med 
tillhörande intag. För övrigt saknades helt bebyggel-
se. I sin mellersta del följde utmarksgränsen i stort 
sett Smedjeåns sträckning. Söder om Mellby utvid-
gade beteslandskapet sig dock ett par kilometer öster-
ut, i den så kallade Östra utmarken. Söder om Lagan 
dominerades bebyggelsen av två stora byar. Skum-
meslöv och Mellby. Bebyggelsen var före skiftena till 
största delen samlad till Skummeslövs och Mellbys 
bytomter. Det förekom även enstaka ensamliggande 
gårdstomter och torp, företrädesvis på gränsen mel-
lan inägomarken och utmarken. Utmarkszonen inne-
håller flera gravhögar av bronsålderskaraktär och på 
senare år har förhistoriska boplatser påträffats och 
undersökts arkeologiskt. 

Utvecklingen under 1800-talets andra hälft var dra-
matisk. Fram till 1920 hade åkern erövrat större delen 
av den tidigare betesmarken och i södra och mellersta 
delarna hade åkerfronten flyttats en till två kilome-
ter västerut. I samband med skiftena bildades ett stort 
antal nya fastigheter och bebyggelsebilden ändrades 
radikalt genom att ett stort antal nya gårdslägen eta-
blerades vid nyodlingarna till följd av hemmansklyv-
ning och utflyttning. Ett resultat av detta var att den 
kustnära bebyggelsen ökade och strandsittarbostäl-
lena kompletterades med agrara gårdsbruk. Vid se-
kelskiftet började dessutom enstaka sommarbebyg-
gelse etableras på den tidigare utmarken nära stran-
den. Höka flygsandfält inköptes år 1856 av staten. På 
detta och övriga icke uppodlade delar av den tidigare 
betes utmarken planterades under 1800-talets andra 
hälft flera miljoner träd, företrädesvis tall. En likartad 
utveckling skedde området mellan Lagan och Gene-
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vadsån där Restads utmark odlades upp och södra och 
västra delarna av Tönnersa by stängdes av och träd 
planterades.

I början av förra seklet blev strandzonen åter attraktiv 
framför allt för bad och fritidsbebyggelse. Efter an-
dra världskriget har stora delar av fritidsbebyggelsen 
övergått till permanentboende samtidigt som området 
delvis urbaniserats genom att nya E6:an drogs i en 
ny sträckning närmare havet. I anslutning till denna 
etablerades stormarknader, brädgårdar och bensinsta-
tioner. Efter 1920 växte framför allt fritidsbebyggel-
sen genom att en del hemman delade upp sina strand-
skiften och exploaterade dem för fritidshus. De till 
en början spridda husen växte ihop till nya sommar-
samhällen som Skummeslövstrand och Mellbystrand. 
På flera ställen anlades också sommarkolonier för 
barn. Stranden hade blivit den magnet som inom de 
närmaste 70 åren helt skulle strukturera om kustens 
bebyggelsebild. Det var egentligen endast kronomar-
ken som stod emot exploateringstrycket. Bland annat 
hade försvaret ett skjutfält söder om Lagaoset.

Landskapets visuella värden
Rapporten omfattar inte en redovisning av de visuella 
värdena som finns inom kustzonen i Laholms kom-
mun. Laholmsbuktens mjuka båge med långsträckta 
och långa utblickar mot horisonten kan dock fram-
hävas. Landskapsrummet inramas av Halmstad i norr 
och Bjärehalvöns påtagliga siluett i söder.
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EU:s syfte med art- och habitatdirektivet är att säk-
ra den biologiska mångfalden genom bevarande av 
naturligt förekommande livsmiljöer samt den vilda 
floran och faunan. I Sverige har man valt att lägga 
in direktivet i Miljöbalkens artskyddsförordning. 
Särskilt värdefulla områden avsätts som Natura  
2000-områden. Dessa regleras i miljöbalkens 7 kap 
27 §, men utpekas också som riksintresse enligt 4 kap. 
1 och 8 §§. 

Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön kan 
komma till stånd endast om: 
1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 

områdenas natur- och kulturvärden.

Bestämmelser utgör dock inte hinder för utveckling-
en av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet 
eller för utförandet av anläggningar som behövs för 
totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör be-
stämmelserna inte heller hinder för anläggningar för  
utvinning av ämnen eller material som avses i 3 kap. 
7 § andra stycket, dvs riksintresse för värdefulla äm-
nen och material.

I 8 § understryks att särskilt tillstånd krävs för att an-
vända mark och vatten som kan påverka ett Natura 
2000-område, det vill säga ett naturområde som bör 
skyddas enligt internationella eller nationella mål.

25 områden finns utpekade i Laholms kommun enligt 
nedan. Den kortfattade beskrivningen härstammar 
från länsstyrelsen. Mer information i form av beskriv-
ning och bevarandeplaner finns att hämta på www.
lansstyrelsen.se/halland

Följande områden saknar beskrivning i länsstyrelsens 
material: Dömestorp, Tjuvhultskärret, Svinamads-

bäcken, Vindrarp, Rönnö (östra och västra) samt  
Store mosse Öringe. Kommunens ställningstagande 
framgår av översiktsplanens Del 1.

oMråDen i laholM

• Vallåsen DR. Gammal, urskogsartad bokskog på 
Hallandsåsens högplatå.

• Göstorps skog. Orörd, hedartad, naturskog av 
bok och ek på fattig moränmark samt alsumpskog 
i norr.

• Bölarp. Betad öppen ljunghed med förekomst av 
nålginst.

• Tjärby. Kilometerlånga, rundade fossila sanddy-
ner bevuxna med hedtallskog.

• Ekered. Rikkärr, högörtsäng och art- och nä-
ringsfattiga blåtåtelkärr omgivna av granskog.

• Laholmsbuktens sanddynsreservat. Sandstrand 
med kustparallella dyner.

• Björsåkra-Bölinge. Öppen betad ljunghed och 
hedartad naturskog. Området ligger på Hallands-
åsens högplatå.

• Mästocka ljunghed. Södra delen av området ut-
görs av öppen ljunghed på kuperad mark medan 
den norra delen består av flackare fukthed och 
fuktängar.

• Hollandsbjär. Naturbetesmark med inslag av 
enebuskar, gräshed och kärr. Området hyser cirka 
en tredjedel av landets nålginst.

• Åstarpe mosse. Variationsrikt våtmarkskomplex 
på Hallandsåsens högplatå.

• Söderskogen. Höjd bevuxen med krattekskog 
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av lång kontinuitet och inslag av tall- och björk-
sumpskog.

• Tönnersjömålet och Måstocka skjutfält. Våt-
marksområde med extensiva högmossar och kärr.

• Karseforsen. Ekskog, sumpskog, blandskog och 
skogsbetesmark längs med Lagan. 

• Ekasjö. Ekasjö är en oligotrof, näringsfattig, 
slättsjö omgiven av åkermark.

• Såghuslund. Flerskiktad lövblandskog med in-
slag av mycket grova ekar.

• Prästaskogen. Flerskiktad, gammal ekskog med 
rik förekomst av död ved och ett visst inslag av 
bok, asp, björk, gran och tall.

• Klinta hallar. Olikåldriga bokskogar med före-
komst av lägor och högstubbar.

• Björnaskog. Flerskiktad, gammal bokskog på 
kuperad terräng. Bokskogen har inslag av asp, ek 
och tall.

• Blåalt. Större område präglas av kortvuxen ädel-
lövskog i kuperad nordsluttning.

• Dömestorp

• Tjuvhultskärret

• Svinamads bäcken 

• Vindrarp 

• Rönnö (östra och västra) 

• Store mosse Öringe

Natura 2000-områden av riksintresse en-
ligt miljöbalkens 4 kap 8 §. 



- 3.1 människor
3. allmänna intressen
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befolkningsföränDring
Under de senaste tio åren har Laholm haft en försiktigt 
växande befolkningsmängd. Födelsetalen är sedan ett 
20-tal år lägre än antalet döda, varför befolkningsök-
ningen är beroende av inflyttning. Flyttningsöverskot-
tet har under de senaste tio åren varierat, men har varit 
konstant positivt. Fler kvinnor än män flyttar till kom-
munen och inflyttningen sker till drygt 60% från andra 
län än Hallands län. En tredjedel av de inflyttade kom-
mer från andra kommuner i länet och drygt tio procent 
från utlandet. Skillnaden mellan män och kvinnor är 
nästan omärkbar, förutom i fråga om inflyttning från 
utlandet där nästan dubbel så stor andel inflyttade är 
män som kvinnor. Laholms kommun har i övrigt en 
lägre andel utrikes födda än riksgenomsnittet. 

Befolkningsmängden i Laholms kommun var per den 
31 december 2011, 23470 invånare. Jämfört med riket 
har Laholms kommun en betydligt lägre andel invå-
nare i ålderskategorin 25-44 år. Trots detta har antalet 
födda barn per kvinna/man i Laholms kommun under 
den senaste tioårsperioden överstigit de nationella ni-
våerna. Kommunen har en betydligt högre andel in-
vånare i åldersspannet mellan 65-79 år. Även i högre 
åldrar finns en högre andel, 6,5%, i Laholms kommun 
än riksgenomsnittet på 5,3%. 

I enlighet med de målsättningar som kommunfull-
mäktige har satt upp beräknas befolkningen i kom-
munen att fortsatt öka och att inom översiktsplanens 
tidshorisont till 2030 nå 26700 invånare. Med sitt läge 
i en expansiv region med stora natur- och kulturkva-
liteter kan Laholms kommun erbjuda bostadslägen 
med hög attraktivitet. Kommunen har därför mycket 
goda möjligheter att möta en utveckling som liknar 
1970-talets gröna våg. Scenarier kring förväntad be-
folkningsökning framgår av Del 1- Översiktsplan. 

utbilDning
Det är betydligt färre invånare i Laholms kommun 
som har en eftergymnasial utbildning än genomsnittet 
i länet och riket. Däremot är det fler som har förgym-
nasial och gymnasial utbildning i kommunen än både 
länet och riket. Skillnaderna mellan män och kvinnor 
är anmärkningsvärd i fråga om förgymnasial utbild-
ning där 10% fler män än kvinnor har genomgått så-
dan, medan förhållandet är det omvända i fråga om 
eftergymnasial utbildning. 

folkhälsa
Andelen invånare i kommunen som hade sjuk- och 
aktivitetsersättning under 2011 understeg riksgenom-
snittet för åldrarna 55-64 år. För personer i arbetsför 
ålder, 20-64 år, översteg kommunens andel dock ri-
kets genomsnitt med någon enstaka procent. Fler 
kvinnor, oavsett åldersgrupp, än män har sjuk- och 
aktivitetsstöd. 

Beträffande ekonomiskt bistånd så är det betydligt 
färre av de sammanboende i kommunen som får bi-
stånd jämfört med riket. För ensamstående är kommu-
nens siffror jämförbara med rikssnittet. Fördelningen 
mellan ensamstående kvinnor respektive ensamstå-
ende män i kommunen som får ekonomiskt bistånd 
är jämn. Det är betydligt fler ensamstående kvinnor 
med barn som får ekonomiskt bistånd än ensamstå-
ende män med barn. 

sYsselsättning 
79% av alla män och kvinnor i arbetsför ålder, 20-64 
år, i Laholm förvärvsarbetande under 2010. Detta är 
något under det halländska snittet, men över riksge-
nomsnittet. Fler män än kvinnor var, oavsett ålder-
skategori, förvärvsarbetande. Ungdomsarbetslöshe-
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Sammanräknad förvärvsinkomst (2010). 
Kommunen, länet respektive riket samt 
medelinkomst respektive medianinkomst, 
uppdelat på kön. 
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Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning. Uppdelat på kommun res-
pektive län samt kön. 
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Uppdelat på kön. 

ten var i mars 2011 högre i kommunen än länet och 
rikets genomsnitt. I mars 2012 hade dock situationen 
förbättrats och skillnaden gentemot länet och riket var 
utplånade. 

Medelinkomsten i kommunen var under år 2010, 
243000 kronor och medianinkomsten 244000 kronor. 
Både länet och riket uppvisar en högre såväl medel- 
som medianinkomst. Män har i genomsnitt en högre 
medelinkomst än kvinnor, men skillnaderna i La-
holms kommun är något mindre än i länet.  

Det vanligaste yrket för kvinnor inom kommunen 
är, utan konkurrens, vård- och omsorgspersonal. För 
männen i kommunen finns inget yrke som överväger 
i samma grad, men fordonsförare samt byggnads- och 
anläggningsarbetare är två vanliga yrken. Säljare, 
inköpare, mäklare m.fl. respektive maskinoperatör 
är andra vanliga yrken för män och för kvinnor är 
försäljare och arbeten inom detaljhandel samt grund-
skollärare, förskollärare och fritidspedagoger vanliga. 
Könsfördelningen mellan de olika yrkena är tydlig. 
Byggnads- och anläggningsarbete dominerades helt 
av män under år 2010. Dominansen bland förskollä-
rare och fritidspedagoger var inte lika total som i ex-

emplet ovan, men 96% av de som arbetade var ändå 
kvinnor. Jämnast könsfördelning fanns bland drifts- 
och verksamhetschefer. Mer information om olika nä-
ringsgrenars förekomst i kommunen finns i avsnittet 
”Näringsliv”. 

penDling
Det är fler förvärvsarbetande som bor i kommunen 
än som arbetar i kommunen. Därav följer att en inte 
obetydande del av invånarna pendlar ut från kommu-
nen för arbete. Utpendlingen sker i lika stor utsträck-
ning inom länet som utanför länet. Den övervägande 
vanligaste orten att pendla ut till är Halmstad, vilken 
utgör målpunkt för nästan hälften av pendlingsström-
marna. Även Båstad, Ängelholm, Markaryd, Helsing-
borg och Örkelljunga är i fallande skala målpunkt för 
pendling ut. 

Utpendlingen är större från kommunen än vad inpend-
lingen är, men drygt 1600 personer pendlar ändock in 
till kommunen för arbete. Pendlingsströmmarna in i 
kommunen följer samma mönster som utpendlingen 
gör med flest människor hemmahörande i Halmstad, 
därefter Båstad, Ängelholm och Örkelljunga. 

10%
15%

10%
15%

9%

15%
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bostaDsläget
Lokaliserad mellan två regionala tillväxtcentra, Gö-
teborg och Malmö, kan man hävda att Laholm har ett 
intressant strategiskt läge för framtiden. Hitintills har 
dock inte kommunikationerna varit tillräckligt bra 
för att läget ska få genomslag på kommunens befolk-
ningstillväxt och därmed bostadsmarknaden. Kom-
munerna i Halland har sedan 1950-talet haft väldigt 
olika befolkningsutveckling. Kungsbacka och Var-
berg och även Halmstad har ökat oerhört mycket. La-
holm däremot i väldigt liten utsträckning.

Bostadsbyggandet har varierat kraftigt under åren, 
från 269 lägenheter 1975 till i princip inga alls i mitten 
på 1990-talet. En bit in på 2000-talet har utvecklingen 
slagit om och långt över 100 lägenheter har byggts 
vissa år. Under lågkonjunkturen 2008-10 minskade 
dock bostadsbyggande och därefter har det haft svårt 
att komma igång på grund av kreditåtstramningar.

Länsstyrelsen i Hallands kommun genomför årligen 
en bostadsmarknadsenkät för länet. Av denna kan 
man utläsa att den för länet positiva utvecklingen och 
befolkningsökningen under den senaste tioårsperio-
den inte har kunnat mötas med ett tillräckligt bostads-
byggande. Sedan början av 2000-talet är det därför 
brist på bostäder i centralorterna i länets samtliga 
kustkommuner. Det är framför allt brist på mindre hy-
reslägenheter och bristen gör sig särskilt gällande för 
gruppen ungdomar samt för nyanlända invandrare.

Liksom flertalet av länets kommuner finns det en 
brist på bostäder i Laholms centralort, en brist som 
har präglat hela 2000-talet i Laholm. Det är främst 
mindre hyresrätter för ungdomar som bedöms sak-
nas. Även för kommunen som helhet bedöms det vara 
brist på bostäder, medan det däremot bedöms finnas 
en balans mellan tillgången och efterfrågan på bostä-

der i övriga kommundelar, helt enkelt innebärande att 
det finns en brist i kustområdet, men en balans i andra 
delar av kommunen. 

Merparten av det nuvarande bostadsbyggandet har 
skett i kustområdet och i Laholm. Som framgår av 
avsnittet tätortsbeskrivningar, finns lediga tomter för 
bostadsbyggande i flertalet orter. Tomterna har dock 
inte alltid ett attraktivt läge varför det i allmänhet be-
hövs ett större utbud. Kommunen har också en ge-
nerös inställning till nya bostäder på landsbygden. 
Det kan gälla avstyckning  för permanent- och fri-
tidsboende och generationsbostäder i anslutning till 
befintliga gårdar. På senare år har intresset för större 
avstyckningar för så kallade hästgårdar blivit aktu-
ellt. På sikt är den varierande efterfrågan på bostäder 
i kommunens olika delar en utmaning, eftersom det 
kan vara svårt att upprätthålla ett serviceutbud i en ort 
med svag eller negativ befolkningsutveckling. 

goD boenDeMiljö
Länsstyrelsen i Halland lyfter i bostadsmarknads-
enkäten fram att Halland har många naturligt goda 
förutsättningar för att locka till sig fler invånare. 
Bland annat att det varierade landskapet och kust-
områdets attraktionskraft är en viktig tillgång. Likaså 
det geografiska läget mellan Göteborgsregionen och 
Öresundsregionen och det faktum att näringslivet är 
varierat och kännetecknas av många små företag.

Naturgivna, landskapsmässiga, förutsättningar lyfts 
ofta fram i diskussioner om vad som karaktäriserar 
en attraktiv boendemiljö. Laholm är väl försörjt med 
sådana i allt från vidsträckta kuster till dramatiska ås-
landskap och djupa skogar. I kommunen finns också 
en lång bosättningskontinuitet som bidrar till en stark 
identitet och ett hemmahörande. Vad som kanske är 
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mindre känt är den forskning som Institutet för fram-
tidsstudier har genomfört om varför människor välja 
att flytta. Denna visar att arbetsmöjligheter, vänner, 
familj och släktingar samt karriärsmöjligheter ligger 
överst på listan när man väljer vilken region man flyt-
tar till. På en kommunal nivå är det välkända parame-
trar såsom bra vård och omsorg, naturskönt område, 
goda kommunikationer och friluftsaktiviteter som lis-
tas. Slutligen på den lokala nivån, stadsdelen eller bo-
stadsområdet, lägger man vikt vid att det är ett lugnt 
område, boendekostnaderna och ryktet. 

År 2005 gjorde Region Halland en flyttstudie för lä-
net och Laholms kommun. Studien överensstämmer 
i stora delar med resultatet från forskningsrapporten. 
Studien visar att till Laholm flyttar man främst av so-
ciala skäl, men också för det goda boendet. Studier 
och arbete är skäl för utflyttning. Region Hallands 
studie bekräftar att den goda boendemiljön och när-

heten mellan människor är en styrka som Laholm ska 
fortsätta värna om och utveckla. Att locka invånarna 
att stanna kan däremot vara svårare, men förbättrade 
kommunikationer med Göteborgs- och Öresundsregi-
onen samt utbyggnader i goda kommunikationslägen 
som förenklar pendling kan övervägas. 

Bostäder behöver också vara anpassade för männis-
kor med särskilda behov. Det politiska programmet i 
Laholms kommun 2011–2014 för personer med funk-
tionsnedsättning ska beaktas vid all planering och ge-
nomförande av fysiska byggnadsåtgärder. 

slutsatser
• Bostadsbehovet är också beroende av hushålls-

kvoten, vilken har minskat sedan 1990-talet. Idag 
är hushållkvoten i Laholms kommun cirka 2,3. 

• Kommunens ambition är att erbjuda bostäder för 
alla bostadssökande. Således skall det finnas såväl 

boenDepreferenser på olika skalniVåer
platsegenskaper // medelvärde

region
1.  arBetsmöJligheter // 8.0
2.  vänner // 6.8
3.  familJ och släktingar // 6.7
4.  karriärmöJligheter // 6.5
5.  ”sydsvenskt klimat” // 5.3
6.  ”norrländskt klimat” // 3.6

koMMun
1.  vård och omsorg // 7.9
2.  naturskönt område // 7.8
3.  kommunikationer // 7.7
4.  friluftsaktiviteter // 7.2
5.  vattennära // 7.1
6.  utBildningsmölJligheter // 6.0
7.  shoppingmöJligheter // 5.9
8.  kommunalskatt // 5.7
8.  sport/idrott/föreningar // 5.7
8.  kulturutBud // 5.7
8.  nöJesutBud // 5.7
12. folkfester // 4.6

bostaDsoMråDe
1.  lugnt område // 8.1
2.  Boendekostnader // 7.4
3.  rykte // 7.2
4.  Barnvänlighet // 6.3
5.  centralt läge // 6.2
6.  lantligt läge // 6.1
7.  havs-/sJöutsikt // 4.9

Källa: Institutet för framtidsforskning, Thomas Niedomysl. Utdrag ur 
”Bostadens yttre värden”, Länsstyrelsen i Skåne län. 
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små hyresrätter som passar ungdomar, som attrak-
tiva tomter för villor. 

• För att locka nya kategorier av boende till kom-
munen skall särskild kraft ägnas åt att ta till vara 
kommunens konkurrensfördelar, som exempelvis 
läget i regionen samt natur- och kulturvärden. 

• I ett övergripande perspektiv anses kustzonen vara 
särskilt attraktiv som boendemiljö, men även de 
lägen som ger tillgång till den regionala arbets-
marknaden, exempelvis framtida stationsorter. 

• Den ”mentala bilden” av vad som innefattas i 
kustzonen kan behöva breddas så att den inte strikt 
handlar om väster om E6:an. En snäv avgränsning 
kan skapa ett så stort bebyggelsetryck att befint-
liga naturgivna värden kan gå om miste. ”Cykel-
avstånd till stranden” som mental bild för vad som 
är kustnära och förbättrade kopplingar över mo-
torvägen kan lätta på bebyggelsetrycket väster om 
E6:an och skapa mycket större möjligheter för fler 
att bo i kustnära läge. 

• Centralorten behöver förädlas och utvecklas för 
att möta den efterfrågan som funnit under lång tid. 
Detta ger även möjligheter att stärka ett offentligt 
och kommersiellt serviceutbud samt kultur- och 
nöjesutbud. 

• Kommunen behöver verka för ett bostadsbyggan-
de och en befolkningsutveckling som skapar un-
derlag för en bibehållen offentlig service. Ett visst 
befolkningsunderlag fordras även för en grundläg-
gande kommersiell service. 

• Kommunens östra tätorter, Knäred och Hishult, 
behöver förstärkas eftersom befolkningen minskat 
kraftigt under 1990-2000 talet. Även orter med 
dagligvaruaffär och en aktiv byskola, som exem-
pelvis Ysby, behöver på sikt stärkas. 
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Andel barn i angiven åldersgrupp som deltar i förskoleverksamhet 
respektive skolbarnomsorg. Kommunen respektive riket (2011)
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utbilDningsutbuD
Hög servicenivå är av stor betydelse för kommunin-
vånarna och för möjligheterna att utveckla kommu-
nen. Tillgång till exempelvis förskola och skola samt 
god kvalité i dessa verksamheter är viktiga frågor vid 
val av bostadsort. Laholms kommuns utbildnings-
verksamhet omfattar förskola, grundskola, gymna-
sieskola och vuxenutbildning. I och med den nya 
skollagen (2010:800) som trädde i kraft 1 juli 2011 
har kraven skärpts gällande bland annat lärarnas be-
hörigheter. Det är ett gediget arbete att säkerställa att 
kommunen inför 1 juli 2015 uppfyller de krav som 
anges för lärarlegitimation. Detta innebär bland annat 
att kommunen måste se över skolorganisationen och 
därigenom säkerställa att eleverna ges behöriga lärare 
i samtliga ämnen. Detta är en särskild utmaning för 
kommunens små skolenheter.

förskola och fritiDsheM 
Förskoleverksamheten omfattar barn i åldrarna 1-5 år 
och allt fler föräldrar väljer att ha sina barn i försko-
lan. I kommunen finns 18 offentliga och sju fristående 
förskolor. 

Utöver detta finns åtta familjedaghem där även fri-
tidhem erbjuds. Fritidshemmet kompletterar skolans 
verksamhet och erbjuds till och med vårterminen det 
år eleven fyller 13 år. Även här kan man välja mellan 
offentlig och fristående verksamhet. 

grunDskola
I Laholms kommun finns 15 grundskolor med drygt 
2500 elever och närmare 200 barn i förskoleklasser. 
Förskoleklassen är inte obligatorisk utan den obliga-
toriska skolstarten, dvs skolplikten, inträder först det 
kalenderår då barnet fyller sju år. Som ett komple-

ment till de kommunala skolorna finns två fristående 
skolor i kommunen; Hasslövs byskola och Öringe 
Montessoriskola. Det är också möjligt för eleven att 
fullgöra sin skolplikt i en annan kommun. 

Till varje kommunal skolenhet finns ett upptagnings-
område. Det innebär att kommunen hänvisar de elev-
er som är folkbokförda i ett upptagningsområde till 
den skolenhet som finns i upptagningsområdet. Vid 
utformningen av den kommunala skolverksamheten 
ska särskild hänsyn tas till vad som för eleverna är 
mest ändamålsenligt utifrån en kommunikationssyn-
punkt, den så kallade närhetsprincipen.

gYMnasieskola och VuxenutbilDning
Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men de 
allra flesta av grundskoleeleverna läser vidare. På 
Osbecksgymnasiet i Laholm utbildas ungdomar och 
läsåret 2011/2012 har ungdomsgymnasiet cirka 368 
elever, som kan välja mellan elva olika program. 

Vuxenutbildningen och Vägledningscentrum finns på 
Lärcentrum. Utbildning för vuxna finns i flera skol-
former, grundläggande- och gymnasial vuxenutbild-
ning, svenskundervisning för invandrare och vuxen-
utbildning för utvecklingsstörda. Under ett år genom-
går ungefär 450 personer en eller flera kurser inom 
vuxenutbildningen. 

I kommunen finns också en gymnasial särskola i 
friskoleregi, Björklidens gymnasium i Knäred.

högskoleutbilDning
I samarbete med Högskolan i Halmstad erbjuds vissa 
högskolekurser på distans via telebild.

Lärcentrum erbjuder även gratis föreläsningar via te-
lebild från Linnéuniversitetet.
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SKOLOR (2012)
! Gymnasieskola

! Fristående förskolor

! Kommunala förskolor

! Skolor F-3

! Skolor F-6

! Skolor F-9

! Friskolor F-6

prognos
Födelsetalen har varierat kraftig. Under de sena 
1980-talet och tidiga 1990-talet föddes många barn.  I 
mitten av 1990-talet föll födelsetalen. Det ställer krav 
på flexibilitet i lokalförsörjningen. För närvarande går 
över tusen elever på kommunens tre högstadieskolor.
När födelsetalen sedan i mitten av 1990-talet föll har 
följden blivit att antalet grundskoleelever minskat 
med cirka 800 till drygt 2200 elever. Under början 
av 2000-talet har emellertid bostadsbyggandet och in-
flyttningen gjort att elevunderlaget åter ökat.

slutsatser
• I planeringen av nya bostadsområden skall kom-

munen eftersträva ett jämnt underlag för att 
trygga elevtillgången till samtliga förskolor och 
skolor. En fungerande förskola och skola är en 
av de viktigaste resurserna för en orts utveckling 
och överlevnad. Med en negativ befolkningsut-
veckling är planering och långsiktighet i beslu-
ten ännu viktigare för att undvika att hamna i en 
nedåtgående spiral, där elev- och serviceunderlag 
ständigt minskar.

• De förskolor och skolor som finns i kommunen 
ska uppfylla de statliga styrdokumentes krav. 
Arbetet med att förbättra verksamheten och öka 
måluppfyllelsen sker fortlöpande. 

• Skolan har en viktig roll som förmedlare av 
grundläggande värderingar och kunskaper i byg-
gandet av ett samhälle i balans, såväl ekologiskt 
som socialt. 

• Kommunen skall stimulera medborgarna till ett 
livslångt lärande, som även bidrar till att höja de-
ras kompetens på arbetsmarknaden och därmed 
utvecklar näringslivet i kommunen. Skolutbudet i Laholms kommun så som 

det ter sig år 2012. 
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Äldreomsorg, personer 80 år och äldre
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social serVice
Kommunen har det yttersta ansvaret att hjälpa män-
niskor i utsatta situationer. Det kan vara att man be-
höver någon form av stöd för att klara sitt dagliga liv 
eller att man i någon del av livet behöver särskilda 
stödinsatser. 

Den sociala verksamheten i Laholm ger stöd och ser-
vice till äldre personer, till personer med någon form 
av funktionsnedsättning, till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar, till personer med missbruk 
och beroende problematik samt till barn, unga och 
familj. Socialtjänsten ska utifrån helhetssyn aktivt 
främja den enskildes möjligheter att klara ett själv-
ständigt liv. Det ska präglas av ett synsätt där indivi-
dens behov och resurser är i centrum. 

Socialtjänsten ger stöd på individ, grupp och sam-
hällsnivå och ska genom medverkan i samhällsplane-
ringen verka för ett brett utbud av boende, sysselsätt-
ning och fritidsaktiviteter som är anpassade till olika 
livssituationer och livets olika skeden. 

älDreVerksaMhet
Socialtjänsten bedriver verksamhet till äldre bl.a. 
genom att tillhandahålla äldreboende och hemtjänst 
men även öppen verksamhet som t.ex. dagvård, anhö-
rigstöd och träffpunktsverksamhet. 

Laholms kommun har likt riket i stort en allt mer väx-
ande andel äldre personer. Allt fler äldre människor 
når en mycket hög ålder och bor kvar i ordinärt bo-
ende trots stora behov av insatser från både social-
tjänst och hälso- och sjukvården. Socialnämnden i 
Laholm har de senaste åren arbetat med att ta fram 
en strategi för den framtida försörjningen av boende 
för äldre. Fokus har flyttats från att till största delen 

tillgodose behoven genom särskilda boendeplatser 
till att uppmärksamma att det behövs många olika 
åtgärder, samverkan och nytänkande. Det behövs en 
offensiv samhälls- och bostadsplaneringen som upp-
märksammar äldres behov av bl.a. bra och tillgäng-
liga bostäder med servicen inom räckhåll. Bostäder 
som är anpassade och tillgängliga behöver tillskapas i 
kommunens olika delar. Det gäller bostäder speciellt 
anpassade för äldre med god fysisk tillgänglighet och 
med möjligheter till trygghetsskapande åtgärder som 
gemensamhetslokaler och närhet till stöd och service 
likt trygghetsbostäder och seniorbostäder. 

I nuläget planeras ett trygghetsboende i Hishult. 
Störst behov av bostäder för äldre finns i Laholms 
tätort samt i kustområdet. I socialnämndens strategi-
dokument planeras de närmaste åren  att omforma två 
särskilda boenden på totalt 50 platser till trygghets-
boenden. Dessa boenden ersätts med ett nytt särskilt 
boende i Glänningeområdet. Fler bostäder anpassat 
för äldre behöver tillskapas i kustområdet. Intresse-
undersökningar i kommunen visar att de flesta äldre 
vill bo kvar i sitt nuvarande område. Inriktningen är 
att befintliga äldreboenden ska finnas kvar i respek-
tive tätort men behöver ses över och anpassas för att 
kunna ta emot allt mer vårdkrävande äldre. Tillgäng-
lighetsåtgärder samt speciellt utformade bostäder för 
äldre är aktuellt i kommunens olika delar. 

funktionsneDsättning
Socialtjänsten bedriver även verksamhet riktat till per-
soner med funktionsnedsättningar i alla åldrar. Bland 
annat finns gruppbostäder, servicebostäder samt bo-
ende för barn och ungdomar. Socialnämnden planerar 
ett nytt boende, servicebostad enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, i Laholms tätort. 
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slutsatser
• Laholms kommun består av många tätorter, vilket 

ställer höga krav på service i form av äldreboen-
de, anpassning till funktionshindrade och annan 
service till kommuninvånarna. Många tätorter 
innebär samtidigt kortare avstånd till servicen. 

• Den frivilliga verksamheten inom vård och om-
sorg tenderar att öka. Verksamheten brukar be-
skrivas som “ringar på vattnet”. Många äldre 
inbjuds till frivilliguppdrag, och sedan vill de 
vara med och hjälpa till. Tillsammans med  frivil-
ligverksamheterna vill kommunen utveckla detta 
arbete.

• Människors hälsa formas i ett positivt samspel 
mellan individuella förutsättningar och den fysis-
ka och sociala miljö som man vistas i. Isolering, 
ensamhet och otrygghet utgör riskfaktorer. Där-
för är det viktigt att utveckla goda mötesplatser 
och goda kommunikationer. 

• Eftersom vistelse i naturen, parker och grönom-
råden är en viktig del av människors rekreation 
och rehabilitering, är det angeläget att det finns 
möjlighet för alla, såväl ung som gammal, att få 
tillgång till sådan omgivning. 

• Människor med funktionsnedsättning utgör en 
betydande del av invånarna i Laholms kommun. 
Deras situation behöver kontinuerligt förbättras. 
Ett led i detta arbete är det politiska programmet i 
Laholms kommun 2011 – 2014 för personer med 
funktionsnedsättning” som antogs av KF 2011. 
Vid all planering och genomförande av fysiska 
byggnadsåtgärder skall målen i programmet beak-
tas.

Särskilt boende för äldre finns i flera av 
kommunens tätorter. 55+ boende eller se-
niorboende finns enbart i Laholms tätort 
och Mellbystrand. Boende med särskild 
service för funktionshindrade finns med 
viss spridning över kommunen medan 
korttidsboende för barn och ungdom en-
bart i Laholms tätort
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kriterier for goD folkhälsa
En god folkhälsa innebär att befolkningen har bra 
livskvalitet, utbildning, hög medellivslängd, låg sjuk-
lighet samtidigt som hälsan är jämlik. Alla männis-
kor, oavsett ålder, kön, etnisk eller social bakgrund  
har rätt till en god hälsa. Människors hälsa formas i ett 
positivt samspel mellan individuella förutsättningar 
och den fysiska och sociala miljö som vi vistas i. Ge-
nom att använda ett hälsofrämjande synsätt redan på 
planeringsstadiet, kan man skapa förutsättningar för 
en god hälsa.

Ohälsotalet för Laholms kommun var år 2011 34,2 
för kvinnor och 25,3 för män att jämföra med 55,0 
för kvinnor och 35,6 för män år 2005. Ohälsotalet har 
således gått ned betydligt de senaste åren och ligger 
även strax under rikets medelnivå. Dock bör upp-
märksammas att ohälsotalet för de unga befolknings-
grupperna ligger över rikets genomsnittliga nivå och 
detta förhållande bör beaktas i kommunens långsik-
tiga planering.

folkhälsopolicY för hallanD
Region Halland har tagit fram en folkhälsopolicy för 
Hallands län i vilken man anger inriktning och arbets-
sätt för folkhälsoarbetet i Halland. I policyn anges att 
vissa grundläggande förutsättningar måste finnas för 
att människor ska ha en god hälsa. Dessa kan delas in 
i olika nivåer där samhällets strukturer finns överst, 
på en s.k. global nivå. Därunder finns livsvillkoren, 
dvs de omständigheter som individer inte direkt kan 
påverka och som ofta bestäms genom politiska beslut 
på lokal, regional och nationell nivå. Därefter kom-
mer individens livsstilsfaktorer och närmast männis-
korna finns sociala nätverk och socialt stöd. Alla ni-
våerna berör människors vardagsliv, varför förutsätt-

ningarna för hur detta kan organiseras i tid och rum är 
betydelsefullt. 

Fyra så kallade arenor identifieras i policyn, där sär-
skilt den andra arenan är relevant för översiktsplanen: 

1. Förskolan och skolan.
2. Boendet och närmiljön. 
3. Arbetsplatsen.
4. Hälso- och sjukvården.

För boende och närmiljön påtalas åter hur viktigt det 
är att den hälsosamma livsstilen har en nära koppling 
till vardagen. Att utveckla en hälsofrämjande boende-
miljö och skapa förutsättningar för en meningsfull fri-
tid lyfts fram liksom att hemmet, närområdet och för-
enings- och kulturlivet har stor betydelse för den so-
ciala gemenskapen och för den upplevda hälsan, inte 
minst för den ökande andelen äldre i befolkningen. 
Trygghet i boendet är en annan betydelsefull faktor.

Förutom de fyra arenorna listas också  fem insatsom-
råden enligt följande:

• Gemenskap och delaktighet.
• Goda uppväxtvillkor.
• Kompetens och sysselsättning.
• Goda livsmiljöer.
• Goda levnadsvanor.

I fråga om ”Goda livsmiljöer” omtalas vikten av att 
möjliggöra för återhämtning från krav i arbete och 
familj. Naturen har en särskild läkande kraft mot oli-
ka stresstillstånd. För att få nya krafter och ta till sig 
nya tankar och impulser behövs först återhämtning 
genom vila och rekreation. Eftersom vistelse i natur, 
parker och grönområden är en viktig del av människ-
ors rekreation och rehabilitering, är det angeläget att 
det finns möjlighet för alla, såväl ung som gammal, 
att få tillgång till sådan omgivning. 
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Tydliga samband finns också mellan omfattningen 
av fysisk aktivitet och hälsotillstånd. En halvtimmes 
måttlig fysisk aktivitet per dag skulle minska risken 
för många sjukdomstillstånd. En medveten stads-
planering, exempelvis genom utveckling av säkra 
gång- och cykelvägar i nära anslutning till skolor, 
arbetsplatser och serviceanläggningar ökar förutsätt-
ningarna för daglig rörelse. Det är också viktigt  att  
skapa  rörelsevänliga omgivningar på skolgårdar, vid 
äldreboende och i bostadsområden. 

En rik och levande kulturmiljö med historisk för-
ankring lyfts också fram som viktig för människors 
identitet. Likaså att grönområden finns i närheten av 
bostadsområden, stimulerande förskole- och skolgår-
dar för barn samt bra utemiljöer vid särskilda boen-
deformer för äldre och funktionshindrade. Isolering, 
ensamhet och otrygghet utgör riskfaktorer. Därför är 
det viktigt att utveckla goda mötesplatser och goda 
kommunikationer liksom att en god tillgång till par-
ker, idrottsplatser och ytor för spontanaktivitet finns.

slutsatser
• Förutsättningar för en god folkhälsa behöver ska-

pas redan på planeringsstadiet. 
• Människors vardagsliv behöver vara utgångspunkt 

för arbetet med en hälsosam fysisk miljö. 
• Natur- och grönområden i närheten av människors 

bostäder skapar förutsättningar för god boende-
miljö, bra hälsa och mental återhämtning m.m. 

• Tätortsnära natur och gröna stråk ut i landskapet 
förenklar tillgänglighet och ger god trafiksäkerhet.

• Den sociala gemenskapen kan stöttas genom till-
skapandet av mötesplatser. 

• Stadsplaneringen bör locka till fysisk aktivitet. 
• Tillgång till goda kommunikationer, särskilt kol-

lektivtrafik och cykling, är viktigt.
Sjuk- och aktivitetsersättning uppdelat på olika åldersgrupper samt kön för kom-
munen respektive riket. (2011)
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nulägesbeskriVning
En viss grundläggande kommersiell service fordras 
för att en ort skall upplevas som attraktiv. Samtidigt 
fordras ett visst befolkningsunderlag för att en väl ut-
vecklad service skall kunna upprätthållas.

Rörligheten i samhället har gynnat externa etablering-
ar och större köpcentra, där tillgänglighet, samlokali-
sering av olika branscher, prisbild m.m. är lockbeten. 
Det har bidragit till att den lokala servicen i Laholms 
kommun har minskat. Vid mitten av 1980-talet fanns 
33 dagligvarubutiker i kommunen. Nu är det ett tiotal.

Laholms stadskärna är trots en viss utflyttning av 
butiker kommunens närmaste och viktigaste köp-
centrum med ett 40-tal butiker inom olika branscher. 
Parkeringsmöjligheterna är goda och miljön attraktiv. 
Andra större handelsområden finns i Mellbystrand, i 
direkt anslutning till motorväg E6. 

Trots omfattande nedläggning av dagligvarubutiker, 
så har flertalet tätorter fortfarande en god dagligvaru-
försörjning. Av kommunens 14 tätorter saknar Hass-
löv, Ränneslöv och Genevad dagligvaruförsörjning. 
Lilla Tjärby och Vallberga har begränsad försörjning.

hanDelsinDex
De övergripande förutsättningarna för handel är be-
roende av ett tillräckligt befolkningsunderlag och 
en tillräcklig inkomst. Vilket utrymme för handel 
som finns inom kommunen beräknas genom så kall-
lat handelsindex. Handelsindexet är ett konstruerat 
mått, men innebär i princip att om index är 100 så står 
omsättningen i balans med vad kommunens invånare 
kan spendera, dvs efterfrågan är i balans med utbudet 
inom kommunen. Handelsmönster styrs dock inte av 
kommungränsen utan invånare väljer att handla där 
utbud eller tillgänglighet stämmer bäst överens med 

vardagslivet. Laholms kommuns handelsindex har 
legat oförändrat på 67 under de senaste åren. Delar 
man upp handelsindex för dagligvaror respektive säl-
lanköpsvaror är skillnad betydlig. Handelsindex för 
sällanköpsvaror har legat kring 45 de senaste åren, 
med små variationer. Handelsindex för dagligvaror, 
däremot, uppgår till hela 87. Även detta tal har varit 
relativt konstant under senare år. Handelsindexen pe-
kar på att man har en benägenhet att resa längre för 
att handla sällanköpsvaror, ett beteende som nog de 
flesta kan känna igen sig i. Det som är intressant för 
Laholms räkning är att det faktiskt finns en outnyttjad 
efterfrågan eftersom så stor andel av inköpen sker ut-
anför kommunens gränser. 

slutsatser
• Handelsindex för Laholms kommun pekar på att 

det finns en outnyttjad efterfrågan, både vad gäller 
dagligvaror och sällanköpsvaror. Närmre studier 
skulle kunna identifiera intressanta lägen för ny 
handel. 

• Stadskärnans betydelse som handelscentrum bör 
utvecklas till att bli en tydlig motvikt till större 
handelsplatser i regionen. Det kan ske genom ett 
samarbete mellan Laholms kommun, fastighets-
ägare och näringsidkare. Den fysiska miljön kan 
utvecklas så att attraktionen ökar och tillgänglig-
heten blir bättre. Utbud och aktiviteter kan stödja 
attraktionskraften genom ett målmedvetet samar-
bete mellan intressenterna. 

• Den befintliga dagligvaruhandeln i kommunens 
tätorter bör så långt som möjligt vidmakthållas. 
I riktlinjerna för varuförsörjningsplanen, som an-
togs 1993, underströk Laholms kommun att an-
sökningar om statligt investerings- och driftsstöd 
kommer att tillstyrkas för butikerna i Mästocka, 
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Skogaby, Ysby, Hishult, Knäred och Våxtorp. De 
två förstnämnda har sedermera lagts ner. 

• Dagligvaruservicen skall i möjligaste mån även 
tryggas för glesbygdsbefolkningen. I kollektivtra-
fiken satsas det därför på efterfrågestyrd trafik så 
att det blir möjligt att åka såväl till närmaste tätort 
som till Laholm.

• Hösten 2011 antog kommunfullmäktige en för-
djupad översiktsplan för Åmotsområdet i Laholm 
som innefattar ett nytt handelsområde vid järn-
vägsstationen i Laholm. Detaljplaneläggning på 
norra sidan av riksväg 24 har inletts tillsammans 
med intressenter. Detta område bör utvecklas yt-
terligare för att stärka handelns ställning i kom-
munen. 
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3.1.7 n
är

in
g

sliv

nulägesbeskriVning
Laholms kommun är en utpräglad jordbruksbygd. Få 
är de kommuner där näringen haft en så stor betydelse 
som i Laholms kommun. Men under de senaste de-
cennierna har andelen sysselsatta i näringen minskat. 
Istället har tillverkande småföretag, främst inom trä-, 
verkstads- och grafisk industri vuxit fram och blivit 
allt viktigare. 

Av antalet arbetstillfällen är 21 % av arbetskraften 
sysselsatt inom tillverkningsindustrin, att jämföra 
med 14 % i riket. Allt eftersom de större företagen 
utvecklats har följdindustrier och andra företag av-
knoppats. De är spridda över kommunens 14 tätorter.

Handel och kommunikation är en annan stor närings-
gren. 17 % av arbetskraften sysselsätts inom denna 
sektor. Turistrelaterade verksamheter upptar en stor 
andel av denna verksamhet.

Av tradition har jordbruket och de areella näringarna 
en stark ställning i kommunen. Så sent som 1975 sys-
selsatte jord- och skogsbruket 35% av arbetskraften. 
Idag är siffran cirka åtta procent, och än lägre blir an-
delen framöver. För tendensen är tydlig. Små enheter 
slås samman till större produktionsenheter.

Småindustrin har ökat i betydelse och sysselsätter 
idag fler än genomsnittet för riket. Även tjänstesek-
torn inom turismen är viktig. Det kustnära läget lock-
ar nämligen många till kommunen och dess natur. 

Antalet arbetstillfällen för högutbildade är emellertid 
otillräckligt. Det innebär att kommunen tappar hög-
skoleutbildade ungdomar. En annan utmärkande faktor 
är att kommunen saknar storföretag. Det största före-
taget, DIAB, har cirka 250 anställda. Småföretagen är 
desto fler, över 700, inom de mest skiftande branscher. 
Flertalet är dock inom traditionellt manliga branscher.

slutsatser
• En viktig lokaliseringsfaktor för nya företag el-

ler verksamheter är den lokala och regionala livs-
miljön i vid bemärkelse, det vill säga utbudet av 
goda bostäder, kultur, offentlig och kommersiell 
service samt möjlighet till friluftsliv. Kommunen 
skall medvetet och aktivt arbeta för att skapa och 
utveckla dessa förutsättningar. 

• Det är av största betydelse att kommunen fortsätter 
att samverka med näringslivet för att vidmakthålla 
och utveckla den infrastruktur och service som 
krävs för näringslivets utveckling. Det är också 
viktigt att kommunen medverkar till att det finns 
välutbildad arbetskraft som fyller näringslivets 
behov. I samverkan mellan samhälle och företag 
skall även kompetensutveckling tillhandahållas.

• En väl utbyggd infrastruktur med bredband, vägar 
och järnväg är viktigt. Kommunen skall aktivt ar-
beta för och bevaka detta. Det bör även betonas att 
långsiktig satsning på utbildningsnivån i kommu-
nen skapar förutsättningar för att näringslivet skall 
växa och utvecklas.

• För att skapa god handlingsberedskap bör detalj-
planelagd verksamhetsmark finnas i Laholm, Lilla 
Tjärby, Våxtorp, Skottorp, Skummeslövsstrand, 
Hishult, Vallberga, Knäred, Genevad och Veinge. 
Annonslägen längs E6, väg 24 och 15 kan inte nog 
betonas som en viktig resurs.

• Flertalet verksamhetsområden bör planeras för 
flexibel användning, så som industri, lager, han-
del, kontor och liknande verksamheter. När nya 
bostadsområden planläggs bör dessa utformas så 
att störande verksamheter med omfattande besök 
eller varuhantering undviks.

• Vid planering och etablering av nya, och ändring 
av befintliga verksamheter, skall miljö-, energi 

Förvärvsarbetande inom kommunen efter näringsgren i procent, 
jämfört riket år 2010
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samt risk- och säkerhetsfrågorna särskilt beaktas. 
• Vid etableringar utmed allmänna och andra trafi-

kerade vägar skall risken för störande skyltar och 
andra distraherande anordningar särskilt beaktas, 
liksom säkerhetsavstånd till farliga godsleder. 

• Jordbruket är av stor betydelse för sysselsättningen 
i kommunen. Med kompletterande och alternativa 
verksamheter kan arbetstillfällena på landsbygden 
utvecklas och bli en viktig tillgång för turistsek-
torn och människors rekreation. Kommunen ser 
positivt på åtgärder som syftar till att skapa sådana 
sysselsättningar. Planering och anläggande av an-
ordningar för detta måste dock ske på ett sådant 
sätt att natur, kultur och andra allmänna intressen 
inte påverkas negativt.

• Intresseområden för utbyggnad av verksamhets-
områden i kommunens tätorter redovisas i Del 1, 
Översiktsplan och Del 3, Tätortsredovisningen. 

Flertalet av tätorterna i Laholms kommun 
har särskilda verksamhetsområden. De 
större finns i anslutning till Laholms tätort 
och de större vägarna i kommunen. 
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ism

nulägesbeskriVning
Turismen i Laholm är en växande näring. Aktiviteter 
med natur och kultur har en stark ställning som rese-
anledning till Laholm. Helhetsintrycket är viktigt när 
det gäller val av resmål, med en mix av den fysiska 
miljön, olika sevärdheter, boende och service. Det 
finns därför ett tydligt samband mellan den fysiska 
miljön, mark- och vattenanvändningen och turismens 
utvecklingsförutsättningar. 

Turistiska näringslivet i Laholm består i största del till 
småskaliga boendeanläggningar, besöksmål och ak-
tivitetsföretag. Etablering sker i största grad där den 
fysiska miljön och de unika produkterna finns dvs i 
staden, Hallandsås, vid Lagan och vid kusten. 

Fungerande kommunikation och infrastruktur är vik-
tig förutsättning för den turistiska utvecklingen då 
många av etableringarna sker i landsbygden. Det är 
därför mycket viktigt att man skapar förutsättningar 
och planerar för turistiska etableringar där produkter-
na finns. Läs mer i avsnitten om kulturmiljö, fritid, 
näringsliv och handel. 

uppleVelsenäringens utVeckling
Laholm är en av de kommuner i Hallands län som 
har haft den starkaste omsättningsutvecklingen i tu-
ristrelaterade branscher mellan åren 2003-2011. Med 
64,9 % förändring är det bara Falkenberg och Varberg 
med 88,8 % respektive 75,1 % som går starkare fram. 
Även jämfört med rikets genomsnittliga utveckling på  
43,8 % har Laholm haft en starkare utveckling. Den 
totala omsättningen räknat i kronor är dock betydligt 
mer blygsam i Laholms kommun jämfört med övriga 
halländska kommuner, med undantag av Hylte kom-
mun. 

Beträffande utvecklingen av antalet sysselsatta i tu-
ristrelaterade näringar ligger Laholms kommun med 
37,2 % utveckling mellan åren 2003-2011 under det 
halländska genomsnittet på 49,2 % tillväxt. Falken-
berg, Varberg och Kungsbacka har alla en större pro-
centuell ökning av antalet sysselsatta i näringen. 

Utvecklingen av antalet företag under samma peri-
od, 2003-2011, har också varit positiv i såväl länet 
som i Laholms kommun. Här är Laholm en av de 
kommuner i Halland som har gått fram starkast, men 
skillnaderna är ganska marginella. Även jämfört med 
landet är skillnaderna marginella och det tycks som 
om nyföretagandet i branschen följer ungefär samma 
utveckling. Drygt 300 företag i Laholms kommun är 
år 2011 engagerade i turistrelaterad verksamhet. 

slutsatser
• En anledning till att det är en hitintillsvarande 

sämre utveckling av sysselsättningen inom nä-
ringen än övriga länets kustkommuner är bristen 
på stora anläggningar som drar. Förutsättningar 
för större etableringar har saknats. 

• I kommunen finns endast medelstora camping-
platser med tält- och husvagnsplatser samt ett fåtal 
stugor.

• Fler boendeenheter för besöks- och upplevelsenä-
ringen bör eftersträvas och uppmuntras. De senas-
te åren tillkomna mindre hotellenheter som Bella 
Notte på Hallandsås och Lanthotell Lögnäs Gård 
är positivt. Likaså planerna på hotell vid Strand-
pensionatet i Skummeslövsstrand liksom planer 
på ett badhotell i Mellbystrands centrum.
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Övernattningsmöjligheterna i Laholms 
kommun är goda och finns med stor 
spridning över hela kommunen. Utbudet 
kan vara större än vad kartan visar. 



- 3.2 mark
3. allmänna intressen
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3.2.1 sko
g

sBr
u

k

nulägesbeskriVning
Landskapet i Halland har förändrats mycket de se-
naste 300 åren. Från att ha varit ett lövskogsdomine-
rat landskap fram till 1700-talet övergick stora om-
råden till öppna hed- och ljungmarker. I mitten på 
1800-talet startade omvandlingen till dagens produk-
tiva granskogar. Nästan hälften av kommunens totala 
landareal är produktiv skogsmark.

Laholms kommun befinner sig i den nordligaste de-
len av det mellaneuropeiska lövskogsbältet. Om det 
lämnas ett stycke mark till fri utveckling under ett 
par hundra år kommer slutstadiet att vara en lövskog. 
Det är bara i de allra sydligaste delarna av Sverige 
som lövskogar är den naturliga skogen. Vårt ansvar 
för dessa lövskogar är därför extra stort. För den bio-
logiska mångfaldens skull är det viktigt att löv- och 
ädellövskogen tillåts innehålla många olika sorters 
träd och att den finns i alla åldersgrupper. Nästan all 
ädellövskog är idag över 80 år och yngre lövskog är 
sällsynt. Det finns i Laholms kommun totalt 42 800 
hektar skogsmark. I kommunen finns det ca 100 sys-
selsatta inom skogsbruksföretag.

I kommunen finns det 220 små skogsområden som är 
utpekade som nyckelbiotoper. Det är framförallt om-
råden med ädellövskogar, hedädellövskogar, sump-
skogar, bäckdalar mm. Dessutom finns det 26 biotop-
skyddade skogsområden som är mellan 0,3-4 hektar 
stora.

Tätortsnära skogar är den skog som finns nära och 
inom en tätort och vars främsta funktion är att den 
nyttjas av boende i området. Skogarna är ofta flitigt 
besökta och speciell hänsyn behöver tas till frilufts-
livets intressen. För att höja en orts attraktionskraft 
är tätortsnära skog/natur av stor betydelse. Områdena 
behöver speciell skötsel för att öka både attraktions-

kraften och de biologiska värdena. Orterna i skogs-
bygden, längs kusten och vid foten av Hallandsåsen 
är välförsörjda med tätortnära skogar, medan flera av 
orterna i slättbygden saknar tillgång till tätortsnära 
skogar. 

nationella Målsättningar
Enligt miljöbalken är skogsbruk en näring av natio-
nell betydelse. Det innebär att den skall så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan för-
svåra ett rationellt skogsbruk. 

Riksdagen har beslutat att produktions- och miljö-
målet i skogsvårdslagen skall vara jämställda. Se 
även under kap 1, Lagstiftning. År 2012 inträdde en 
ändring i de allmänna råden till skogsvårdslagen då 
skogsbruket inte till fullo uppnår lagens intentioner 
om miljömålet. Ändringarna innebär att en ökad hän-
syn till natur- och kulturmiljöer, rekreationsvärden 
och skyddszoner för vattendrag skall tas. Ett nytt 
forskningsprojekt är initierat, Dialog om miljöhän-
syn, där man brett arbetar med produktion gentemot 
skogens alla andra värden.

I skogsvårdslagen finns ett starkt skydd för ädel-
lövskog med krav på skötsel och nyplantering. För-
utom ädellövskog finns andra skyddsvärda biotoper 
i skogsmarken, som kräver särskild hänsyn t.ex. våt-
marker och sumpskogar. 

MiljöpåVerkan
Skogen påverkas av yttre faktorer såsom luftföro-
reningar, försurning, kvävenedfall m.m. Åtgärder 
för att begränsa dessa utsläpp är mycket viktiga. Ett 
större uttag av biobränslen och GROT (toppar, gre-
nar, rötter) förväntas ske i framtiden. Detta medför 
att mycket organiskt material tas bort från skogen vil-

Fördelningen av skogs-
typ, totalt 42 800 hektar, 
inom kommunen. Åter-
stående två procent 
utgörs av kalmark. 

I kommunen finns drygt 1130 skogsfastigheter. Ca 70% av 
skogsägarna bor i kommunen. I Halland är 14 % av skogen 
bolagsägd, jmf med Sverige på 48 %.
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Väg 15

TECKENFÖRKLARING
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Granskog

ket kan leda till näringsbrist och obalans i marken. 
Askåterföring och ev. skogsgödsling kräver speciell 
hänsyn till områden med höga naturvärden.

Klimatförändringen sätter nya krav på skogsbruket. 
Se vidare kapitel klimat. 

 slutsatser
• Lövskog har i allmänhet ett större rekreationsvär-

de än annan skogsmark. Lövskogen har också haft 
större motståndskraft mot skador orsakade av luft-
föroreningar, stormar m.m. 

• Andelen lövskog bör öka, främst intill tätorter och 
i anslutning till friluftsområden. Detta är särskilt 
angeläget i närområdet kring Vallberga, Laholm, 
Lilla Tjärby och Genevad. 

• Den småbrutna karaktären i kommunens inland 
utgör ett värdefullt inslag för landskapsbilden och 
bidrar till att bevara kulturlandskapets mångfald 
som är attraktiv för friluftslivet. 

• Skogsbruket behöver verka för bättre hushållning 
av växtnäringsämnen, främst kväve. Program för 
individuell miljörådgivning och miljöanpassning 
av skogsskötseln behöver tas fram i samverkan 
med näringen. 

• Formerna för samråd och samverkan mellan 
skogsbrukare, kommunen, skogsstyrelsen, företrä-
dare för skogsbruket samt natur- och friluftslivet 
bör utvecklas. 

• Ett större krav på skogen att producera biobräns-
len kan medföra att den biologiska mångfalden 
minskar i skogarna.

Utbredning av skogsmark i Laholms 
kommun. Förekomsten av granskog är 
påfallande. Det kommunala markinneha-
vet med skog finns främst i anslutning till 
tätorterna. 
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nulägesbeskriVning
Enligt 4 kap 4 § miljöbalken är jordbruk en nä-
ring av nationell betydelse. Laholms kom-
mun kan delas upp i slättbygd med cirka 
20000 hektar åker och skogsbygd med cirka  
5000 hektar åker. Slättbygdens åkerareal utgör drygt 
20 % av kommunens yta och är  mycket specialiserad, 
främst inriktad på grovfoder, spannmål och potatis. 
Slättgårdarna är beroende av inlandets marker då vall 
och bete på slätten inte är tillräckligt för att försör-
ja djurbesättningarna. Slättjordbruken bidrar således 
till att hålla inlandets landskap öppet. I skogsbygden 
utgör åkermarken drygt tio procent av landarealen. 
Växtodlingen domineras av vall och fodersäd. Före-
tagen kombinerar ofta jordbruket med skogsbruk. 

Arealen med ekologiskt certifierad produktion har 
ökat något under senare år. I kommunen finns för 
närvarande 22 lantbruksföretag som tillsammans be-
driver ekologiskt certifierad produktion på cirka tre 
procent av åkerarealen. Detta är en låg andel jämfört 
med genomsnittet för Halland och för landet. En or-
sak kan vara den relativt höga andelen potatis i La-
holm, en gröda som är svår att odla ekologiskt. Flera 
gårdsbaserade biogasanläggningar är under planering 
och byggnation. Dessa kommer i ett första skede i hu-
vudsak röta gödsel från det egna lantbruket.

Jordbruket är en av kommunens viktigaste näringsgre-
nar och sysselsätter cirka 700 personer. Utvecklingen har 
under en längre tid gått mot större bruknings- och djur-
hållningsenheter. Kompletterande verksamheter som 
stöd för lantbruket har blivit vanliga, exempelvis gårds-
butiker, bed and breakfast, bo på lantgård och fiskod-
ling. Dessa verksamheter, speciellt de med inriktning på 
turism, torde få ökad betydelse för näringens lönsamhet. 
Antalet hästgårdar har ökat starkt under senare år.  

MiljöpåVerkan
Under många år har kommunen prioriterat arbetet med 
att minska övergödningen av vårt kustvatten och våra 
vattendrag bl.a. med en systematisk tillsyn av lantbru-
ket, enskilda avlopp och större avloppsanläggningar. 
Vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer och åt-
gärdsprogram berör till stora dela jordbruket, se vidare 
i avsnittet om hav- och ytvatten samt grundvatten. 

I början av 2000-talet anlade kommunen ett stort an-
tal våtmarker med syfte att minska kvävetillförseln 
till Laholmsbukten och att öka den biologiska mång-
falden i jordbrukslandskapet. Nu visar sig resultaten 
av åtgärderna i väsentligt minskade näringsförluster 
där de halländska kommunerna och särskilt de kring 
Laholmsbukten lyckats väl i detta arbete. Spridning 
av gödselmedel samt användning av bekämpnings-
medel är reglerat i lagstiftning. Trots detta finns en 
övergödningsproblematik och bekämpningsmedels-
rester i många vattentäkter.

Risken för konflikter mellan boende och djurhållning 
behöver också beaktas vid lokaliseringsprövningar av 
bostäder respektive djurstallar.

klassificering aV åkerMark
Jordbruket har inte status som riksintresse. Det inne-
bär att hushållningsansvaret för jordbruksmark ligger 
hos kommunerna, och att ingen central myndighet 
bevakar vilken jordbruksmark som ska skyddas från 
exploatering. På 1970-talet genomfördes en klassifi-
cering av åkermarken ur produktionssynpunkt i hela 
Sverige. Marken graderades i en tiogradig skala. I 
Laholms kommun är åkermarken inom skogsbygden 
av lägre klass än den inom slättbygd. Merparten av 
marken klassificeras mellan klass fem och sju. Den 
mest värdefulla marken inom Laholms kommun hål-

Jordbruksmarkens fördelning i olika klasser ba-
serat på jordarnas produktionsförmåga. Ju högre 
klass desto högre produktion. 
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Åkermark klass 5

Åkermark klass 6

Åkermark klass 7

Åkermark klass 8

ler klass åtta och är belägen i de nordvästra delarna av 
kommunen i landskapet kring Genevad. Det är viktigt 
att påpeka att all åkermark är värdefull. Jordgrade-
ringen kan ge den felaktiga uppfattningen att jordar 
med låg klass är oviktiga, men lägre klassade jordar 
kan fylla viktiga funktioner för t.ex. lantbrukare som 
även har jordar av högre klass, speciellt med tanke på 
djurhållning och spridningsytor.

slutsatser
• Jordbruksmark är en ändlig resurs. Med tanke på 

jordens växande befolkning och klimatförändring-
ar som kan förändra odlingsförhållanden är ett 
hushållande med jordbruksmark viktigt.

• En strategi för hur kommunen ska förhålla sig till 
bevarande av jordbruksmark behöver utarbetas. 

• Jordbruket behöver fortsätta verka för en bättre 
hushållning av växtnäringsämnen som kväve och 
fosfor. En bättre hushållning bidrar till en minsk-
ning av kväveutsläppen till Laholmsbukten.  

• Problematiken med bekämpningsmedel i vatten-
täkter är en viktig förutsättning för det vidare ar-
betet med jordbruk inom vattenskyddsområde.

• Anläggandet av våtmarker är positivt av flera skäl, 
bland annat att för att minska kväveutsläppen, öka 
den biologiska mångfalden och att skapa bevatt-
ningsresurser. 

• Odlingsfria skyddszoner utmed vattendrag och 
dammar minskar risken för direkt ytavrinning av 
näringsrikt vatten. Vegetation utmed vattendrag är 
viktig då skuggor ger goda livsmiljöer för fisk och 
andra vattenlevande organismer. 

• En utbyggnad av biogasproduktion minskar bero-
endet av fossila bränslen.

• Odlingslandskapet ger förutsättning för många 
värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Åkermarkens klassificering samt värde-
fulla ängs- och betesmarker i Laholms 
kommun. 
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!k Anläggning för fiskodling

3.2.3 vatten
Br

u
k

nulägesbeskriVning
Inom Laholms kommun finns tre anläggningar för 
fiskodling. Den största ligger i Laholm vid Lagans 
huvudfåra. Odlingen belastar Lagan med fosfor, kvä-
ve och BOD (syreförbrukande föreningar).

I anslutning till Vänneån ligger två separata fiskod-
lingar, Vänneåns respektive Nore kvarns fiskodling. 
Fiskodlingarna vid Vänneån belastar både Vänneån 
och Lagan med fosfor, kväve och BOD. Samtliga an-
läggningar producerar fisk för utsättning.

slutsatser
• Vattenbruk i Laholms kommun utgörs av anlägg-

ningar för fiskodling. 
• Fiskodlingarna innebär en miljöpåverkan på vissa 

vattendrag. 

Kartan visar fiskodlingar i Laholms kom-
mun. En är lokaliserad i anslutning till 
Lagan och Laholms tätort, de återstående 
två till kommunens östra delar och Vän-
neån. 
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Enligt 3 kap 2 § MB definieras stora opåverkade 
mark- och vattenområden som områden som inte alls 
eller endast obetydligt är påverkade av exploaterings-
företag eller andra ingrepp i miljön. Det handlar alltså 
både om att områdena ska vara stora, eller samman-
hängande, och att de ska vara opåverkade. 

Syftet är främst att värna en biologisk mångfald och 
slå vakt om stora sammanhängande områden för re-
kreation och friluftsliv där känslan av att befinna sig i 
”vildmark” kan upplevas. 

Andra syften med att bevara stora landsbygdsom-
råden är att den framtida handlingsfriheten inte in-
skränks, vare sig det gäller att nyttja området till 
gagn för ekologin, den biologiska mångfalden eller 
som rekreationsområde. Ett annat ändamål är att kun-
na utveckla jord- och skogsbruket utan störningar i 
form av fragmenterande infrastruktur, bebyggelse etc. 
Båda tillämpningarna kan och bör omsättas i Laholms 
kommun.

påVerkansanalYs
Stora opåverkade områden bedöms efter den befolk-
ningskoncentration som råder i omgivande region. 
Med hänsyn till befolkningstätheten i omgivande re-
gioner, Nordtyskland i söder till Göteborg i norr, är 
områden inom Laholms kommun relativt opåverkade. 
Men, även i Lahom är landskapet påverkat av olika 
anläggningar som krävs för att upprätthålla ett mo-
dernt samhälle. Människan sätter spår i landskapet 
långt utanför den egentliga boplatsen. 

Kartan på vidstående sida redovisar en påverkansana-
lys som har genomförts. De gula områdena är de om-
råden som ”blir kvar” när man undantar de områden 
som påverkas av olika anläggningar. Det är inte bara 

själva anläggningen som har undantagits utan även 
ett influensområde kring anläggningen. Storleken på 
dessa influensområden har bedömts utifrån typ av an-
läggning i enlighet med tabellen på vidstående sida. 
Resultatet av subtraheringen blir ett lappverk av små, 
fragmenterade områden. Slättbygden har väldigt få 
kvarvarande områden och dessa är väldigt små. Det 
är den spridda bebyggelsen i jordbrukslandskapet 
som på sådant sätt får genomslag i analysen. I skogs-
bygden är områdena generellt sätt fler till antalet och 
större till ytan än i slättbygden. Det militära övnings-
området i kommunens norra del släcker dock ut ett 
stort område som annars kanske kunde vara aktuellt 
att peka ut som stort och opåverkat. 
Lagstiftningen avgör inte hur stort ett område måste 
vara för att kunna pekas ut. Flera mindre och sam-
manhängande områden kan tillsammans bedömmas 
ha samma värden som ett isolerat stort. 

Hallandsåsens norra slutning framträder som ett klus-
ter av mindre områden som sammantaget kan anses 
bilda ett större. Längs med kusten framträder däremot 
enbart enstaka område. Tjärby skog och Höka-Tön-
nersa är två av områdena längs med kusten men de 
är avskurna från varandra av både motorväg E6 och 
Lagan. Dessa är inte på lång väg lika stora som om-
rådena vid Hallandsåsen, men är ändock de största 
områdena längs med kusten och har därmed ett värde. 

I skogsbygden norr om Hishult framträder större sam-
manhängande områden, framför allt öster om Knä-
redsvägen och norr om Oxhultsvägen. Vidare söder 
om Oxhultsvägen sträcker sig ett sammanhängande 
område mot sydväst fram till Våxtorp. I landskapet 
norr om Knäred, riksväg 15 och Markarydsbanan 
finns också många och relativt stora områden som 
kan anses vara opåverkade. De är dock mer fragmen-
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Opåverkade områden från följande 
anläggningar och dess influensområde. 

Tätort   500 meter
Friliggande bebyggelse 500 meter
Väg E6 och riksvägar 500 meter
Övriga vägar  100 meter
Järnvägar   300 meter
Kraftledningar  50 meter
Gasledning  200 meter
Vindkraftverk  500 meter
Industri   500 meter
Skjutbana   500 meter
Motorbana  500 meter
Grus- och bergtäkt  500 meter
Militärt område  500 meter

Påverkansanalys för Laholms kommun. 
De gula områdena är sådana områden 
som inte påverkas av någon samhällelig 
anläggning influensområde från sådan 
anläggning. 

terade än områdena mellan järnvägen kring Hishult. I 
de allra mest östliga delarna framträder dock de störs-
ta sammanhängande områdena. 

utpekaDe oMråDen
Utifrån bristanalysen ovan och kännedomen om var 
de största naturvärdena är lokaliserade föreslås fyra 
områden inom kommunen få statusen som ”stora 
opåverkade områden”: ett flygsandsfält, Höka- Tön-
nersa, två ädellövskogsområden, Veinge skogsbygd 
och Knäreds norra socken, samt ett våtmarksområde, 
Kolkamosse-Tjuvhyttemosse. 

Dessa områdena har under årtusendena omskapats 
och omformas fortfarande av människan. Ur denna 
synpunkt är de långt ifrån opåverkade, utan är ska-
pade av mänsklig aktivitet, så som åker-, svedje- och 
skogsbruk, plantering för skydd mot flygsand, skogs-
plantering och bete. Inom områdena finns dock mar-
ker som i begränsad omfattning påverkats av de se-
naste generationerna.

Fram till 1880-talets slut var Halland ett öppet land-
skap med utbredda ljunghedar. De uppstod av svedje-
bruk och exploatering av ädellövsskog för fartygstill-
verkning. En annan faktor var alltför många husdjur 
på de magra utmarkerna. Omfattande skogsexploa-
tering och överbetning skapade flygsandsområdena. 
Svårtillgängliga marker skapade också områden med 
relativt orörda ädellövskogar. Här kunde inte skogen 
avverkas i samma utsträckning som i övriga delar av 
kommunen. Våtmarksområdet blev sannolikt också 
orört på grund av svårigheterna att nå det.

Höka-Tönnersa flygsandsfält
Flygsandsfältet är ett kustnära område med sand-
strand, sanddyner och dynskog. Inslaget av bebyggel-
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Stora opåverkade områden

se och anläggningar är ringa. Liknande sandpräglat 
område i denna storlek saknas i övrigt vid svenska 
västkusten. Området är dock bullerstört av motorväg 
E6. Men det är också denna väg som gör att bebyg-
gelsen inte kryper så nära inpå området, som vid lik-
nande områden utmed Hallandskusten. 

Området ingår i riksintresse för naturvården NN 19 
samt Natura 2000-nätverket. Området är också ett be-
slutat naturreservat.

Hallandsås nordsluttning
Hallandsås är en horst, som består av ädellövsskog 
och våtmarker. Bokskogarna på Hallandsås är inga 
urskogar. Här har bedrivits ett traditionellt bland-
ningsskogsbruk. Gran är det dominerande trädslaget 
inom stora regioner i Sydsverige. En större samman-
hängande bokskog  i denna region kan därför betrak-
tas som opåverkad. Mossar och kärr är relativt högt 
klassade ur naturvårdssynpunkt och är inte särskilt 
exploaterade. Området genomkorsas av ett relativt 
stort antal skogsvägar, vilket gör det lättillgängligt för 
såväl skogsbruk som friluftsliv. 

Delar av området ingår i riksintresseområdet NN 23. 
Ett antal naturreservat och Natura 2000-områden in-
går också i området.

Veinge skogsbygd och Knäreds norra socken (Nor-
ra lövskogsområdet)
Öster om Veingeslätten tar den glest befolkade skogs-
bygden vid med insprängda ängs- och hagmarker. 
Här finns ett flertal områden med riksintresse för na-
turvården, NN 20 Göstorp-Blåalt, NN 21 Krokåns 
dalgång och NN 55 Rönnö-Baggabygget. Här finns 
även stora områden med relativt väglöst land. För nu-
tidens stadsbo kan området ge vildmarksintryck.

Områden i Laholms kommun som be-
döms vara stora och opåverkade. 
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Trots ljunghedarnas tidigare stora utbredning, finns 
två områden med en lång oavbruten skoglig period, 
i huvudsak ädellövskog. Dessa finns vid Göstorp- 
Blåalt och vid Baggabygget i nordöstra Knäred intill 
smålandsgränsen. Områdena är till största delen skyd-
dade som naturreservat. Här finns många våtmarker, 
flera isolerade småsjöar och två ljunghedar som visar 
områdets forna landskapskaraktär.

Veinge skogsbygd öster Öringe norr vägen Veinge 
kyrka Bäckamot
I gränstrakterna till Halmstads kommun öster om 
Öringe fram till Mästocka skjutfält erhålls ett rela-
tivt opåverkat område. Halmstads kommun har vid 
likartad analys funnit två områden om resp. 40 och 
20 km² på sin sida om kommungränsen. Områdena i 
Halmstad kallas i deras ”Stora opåverkade områden 
i Halmstads kommun – ett underlag till ny kommun-
omfattande översiktsplan” ”nr 10 väster om Mästocka 
skjutfält” resp. ”nr 11 öster om Tönnersjö”. Område-
na inom de bägge kommunerna är relativt lika och är 
myr- och mossrika skogsområden med en del inslag 
av lövskog. Riksintresse för naturvård och friluftsliv 
finns liksom befintliga och planerade naturreservat 
samt högt klassade mossar och kärr. Bebyggelsen och 
vägnätet är glest. Området klyvs visserligen av 800 
kV kraftledningen men är i övrigt ganska vildmarks-
likt med små byar med åker- och betesmarker. En del 
av ängs- och betesmarkerna är artrika och bör bevaras 
i nuvarande skick. Området omfattar de nordöstra de-
larna av Veinge socken. Området ansluter till det stora 
opåverkade området ”Veinge skogsbygd och Knäreds 
norra socken”.

Myrområdet Kolkamosse-Tjuvhyttemosse
Området utgörs av våtmark med höga naturvårdsvär-

den mellan sjöarna Grötsjön och Östersjön i Hishults 
och Knäreds socknar. Området är ringa bebyggt. Vä-
gar, kraftledningar m.m. är fåtaliga. Området är klas-
sat som riksintresse NN 23.

slutsatser 
• För rekommendationer och riktlinjer för de utpe-

kade områdena hänvisas till Del 1 - Planhandling. 
• Kommunen har flera områden som är att betrakta 

som stora och av exploatering opåverkade. 
• Förekomsten av dessa områden ger goda förutsätt-

ningar för såväl de egna medborgarna som för be-
sökare att uppleva avskildhet och ”vildmark”. 

• Hävdade marker, stängsel, gärdesgårdar m.m. är 
väsentliga för bevarandet av områdenas karaktär.
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Enligt 3 kap 3 § ska mark- och vattenområden som 
är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada områ-
dets naturmiljö. 

Grundläggande är att mark- och vattenområden skall 
användas för det eller de ändamål som de är mest 
lämpade för, med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. Områden med värden eller 
kvaliteter som bör bevaras eller som inrymmer re-
surser eller kvaliteter som är lämpliga att nyttja eller 
exploatera ges ett skydd genom dessa bestämmelser. 

nulägesbeskriVning 
Inom Laholms kommun finns flera områden som kan 
anses vara ekologiskt särskilt känsliga med anledning 
av deras naturvärden, men också områden som redan 
idag är utsatta för miljöpåverkan och därför måste 
anses vara särskilt känsliga för ytterligare påverkan. 
Det stora flertalet av dessa områden finns upptagna i 
andra avsnitt i föreliggande översiktsplan. 

På en övergripande nivå kan kommunen delas upp i 
tre ekologiskt känsliga zoner, Laholmsbukten, kust-
slätten och skogslandskapet

Laholmsbukten
Sedan 1970-talet har Laholmsbukten utsatts för en rad 
ekologiska störningar föranledda av övergödning, det 
vill säga läckage av växtnäring till havsvattnet. Det 
leder till algblomning, som i sin tur ger upphov till 
att dött organiskt material faller mot botten. Genom 
Laholmsbuktens speciella skiktning, bräckt Östersjö-
vatten vid ytan och salt Skagerakvatten vid botten, 
uppstår syrebrist på bottnen vid kraftig algblomning. 
Bottendjur dör och fiskar flyr området.

Orsaken till den höga växtnäringstransporten till La-
holmsbukten är:

• Intensivt jordbruk på lätta genomsläppliga jordar.
• Stor nederbörd med milda vintrar.
• Väldränerade åker- och skogsmarker, som ger 

snabb transport av växtnäring ut i havet utan möj-
lighet till kvävereduktion.

• Stort kvävenedfall via såväl nederbörd som at-
mosfäriskt nedfall.

Kustslätten
Landområdet från havet och in till högsta kustlinjen 
är uppodlad sedan århundraden. Fram till märgling-
ens tid hade stora delar av slätten ganska magra jor-
dar. Landskapet var öppet och sandjordarna utsattes 
för vinderosion. Märglingen förbättrade jordarna. När 
konstgödningen introducerades blev Laholmsjordar-
na väldigt effektiva. De var lättbrukade, varma och 
nederbörden var riklig. Efter hand utvecklades den 
traditionella djurhållningen och naturgödseln för-
bättrade den fattiga matjorden. Före märglingens tid 
innehöll denna cirka 500 kilo kväve per hektar. Nu-
mera är mängden 5000 kilo kväve per hektar. Matjor-
den innehåller således ett rejält kvävelager, som gör 
att kustslätten är ekologisk känslig. För att området 
långsiktigt skall bibehålla sin beskaffenhet som jord-
bruksmark är det viktigt att området innehåller re-
fuger som alléer, åkerholmar, märgelgravar, artrika 
vägkanter m.m. Detta för att bin, humlor och fåglar 
m.m. skall tillhandahålla s.k. ekosystemtjänster som 
pollinering, insektsbekämpning m.m.

Skogslandskapet
Områdena ovanför högsta kustlinjen domineras av 
skog, som växer på en morän. Denna är inte lika 
urlakningskänslig som sandjordarna på slätten. Rik-



LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR - MARK

GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-1465

15

TECKENFÖRKLARING
Skogslandskap 

Kustslätten

Laholmsbukten

lig nederbörd med högt kväveinnehåll och intensivt 
skogsbruk med kalhyggen, markberedning och ut-
dikning innebär att vi även från dessa marker har 
ett läckage av kväve till yt- och grundvattnet. Även 
här måste således åtgärder vidtas för att miljömålen 
ska nås. Skogsområdet i Laholms kommun är också 
ekologiskt känsligt på grund av det höga nedfallet av 
försurande ämnen. Skogskador har konstateras, sura 
sjöar och vattendrag finns. Kalkning av de sistnämn-
da pågår.

slutsatser
• Tillflödet av växtnäring, främst kväve har en negativ 

påverkan.
• Jordbruk, skogsbruk och transporter står för en 

stor del av kväve- och fosforutsläppen. Även re-
ningsverken bidrar med kväveutsläpp. 

• Om mer mark var bevuxen vintertid hade urlak-
ningen till Laholmsbukten minskat. 

• Skyddszoner utmed vattendrag, mossmarker och 
anläggande av våtmarker har en positiv inverkan 
på miljön.

• Färre och mindre kalhyggen, kontinuitetsskogs-
bruk, fler kvarlämnade träd och vegetation samt 
snabb återplantering är åtgärder som förbättrar 
kvävehushållning.

• Internationella och nationella åtgärder krävs för 
att komma till rätta med försurningsproblemen.

• En ökad andel lövträd skulle dämpa försurningsef-
fekterna från skogsbruket.

De tre landskapstyperna som anses vara 
ekologiskt särskilt känsliga i Laholms 
kommun; skogslandskapet, kustslätten 
och Laholmsbukten. 
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nulägesbeskriVning
Laholm är känd för sin fina natur, med ett unikt land-
skap i mötet mellan havet, slätten och skogen. Med 
sina 12 km finns här också Sveriges längsta sand-
strand, bördiga jordbruksmarker, fina lövskogar samt 
djupa skogar med ”vildmarkskänsla”. Växt- och 
djurlivet är rikt, och det finns stora möjligheter för 
ett brett utbud av friluftsaktiviteter. Dessa möjligheter 
kan utnyttjas bättre och det finns en stor potential för 
att planera och utveckla naturvärdena och på så sätt 
öka landskapets attraktionskraft för såväl de egna in-
vånarna som turister. 

Kommun består i huvudsak av fyra landskapstyper. 
Kust, slättlandskap, mellanbygd samt skogslandskap 
med våtmarksområden. I Halland och Laholm finns 
några naturtyper som kräver ett extra stort ansvar 
då dessa inte längre finns kvar på så många platser i 
Europa. Sådana naturtyper är ädellövskogar, sandiga 
marker samt vissa våtmarkstyper. Inom dessa områ-
den finns stor biologisk rikedom och många fridlysta, 
rödlistade och internationellt skyddade arter. Andra 
områden med stor artrikedom är bl.a. slåtterängar, 
våtmarker, hagmarker, strandhedar, ädel- och bland-
skogsområden samt övergången mellan olika natur-
typer, bryn. Nästan all natur i kommunen är kulturpå-
verkad och kräver skötsel för att naturvärdena ska 
upprätthållas. All natur är värdefull ur ett landskaps- 
och helhetsperspektiv. 

lanDskapets föränDring
De första uppgifterna som tyder på uppdelning av 
landskapet, med en mer öppen slättbyggd i väster och 
skogsbygd i öster är från 1500-talet. Halland blev då 
en viktig leverantör av brännved, timmer och träkol 
inom det danska riket. Från 1600-talets mitt ökade 

trycket ytterligare på skogen och avverkningen bör-
jade ta fart. Befolkningen växte och så även behovet 
av bl.a. husvirke och skeppstimmer. 

På 1700-talet fortsatte skogsarealen att minska kraftigt 
och vid mitten av 1800-talet hade stora delar försvun-
nit. Vid denna tidpunkt började granen att naturligt 
vandra in vid Småländska gränsen men även omfat-
tande granplanteringar tog fart i början av 1900-talet. 
Ute i kustzonen planterade man skyddsskog för att 
hindra sandflykt. Stora arealer av de fattiga ljunghe-
darna planterades med gran för att ge mer virke. 

Fram till 1950 var cirka 75 % av skogsarealen i kom-
munen fortfarande variationsrik löv- och blandskog, 
men granskogen fick snabbt ett stort genomslag och 
planteringen av lövskog upphörde nästan helt. Över-
gången till granskog ledde till en kraftig utarmning 
av den biologiska mångfalden, då just lövskogen och 
speciellt ädellövskogen hyser många värdefulla arter.  
Ädellövskogslagen säger att man inte får gallra eller 
avverka i ädellövsbestånd (över ett halvt hektar) utan 
anmälan och tillstånd från Skogsstyrelsen.  

riksintressen för naturVårD
Områden med så speciella värden och förutsättningar 
att de bedöms vara av betydelse för Sverige i sin hel-
het klassas som riksintresse enligt miljöbalken. Totalt 
finns det åtta områden av riksintressen för naturvård i 
Laholms kommun. Se vidare kap riksintressen. 

naturreserVat
Naturreservat är områden som skyddas med stöd av 
miljöbalken. Syftet är att bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgo-
dose behov av områden för friluftslivet.
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Skogens utveckling 1650-2010. De ljusgröna områdena år 1650 och 1700 re-
presenterar skog. De ljusgröna områdena år 1850, 1920 och 2009 representerar 
lövskog och det mörkgröna barrskog. De gula områdena är skoglösa marker.

Kartorna från 1650-, 1700-, 1850- samt 1920-talet är hämtade från Carl Malm-
ströms bok Halländska skogar under de senaste 300 åren. Kartan från 2011 är 
framtagen med hjälp av GIS.

I Laholm finns det 27 naturreservat, varav ett kom-
munalt (Såghuslund). Många av reservaten skyddar 
de naturtyper som är speciella för Laholms kommun, 
t.ex. ädla lövskogar på Hallandsås, ginst och ljung-
marker i Veinge- och Mästockaområdet samt sandiga 
marker och våtmarksområden. 

Arbete pågår med att bilda ytterligare naturreservat, 
vilka framgår av kartan. Naturreservat är ett av få sätt 
att långsiktigt säkerställa mark för biologisk mång-
fald och friluftsliv.

naturMinne
Naturminne är ett särpräglat naturföremål eller min-
dre område som behöver skyddas eller vårdas sär-
skilt. Ofta är det stora träd. I Laholm finns det nio na-
turminnen utspridda i kommunen. I dagsläget avsätts 
inga nya naturminnen, men stora träd i kommunen är 
inventerade och återfinns i Trädportalen. Möjligheter 
finns att söka bidrag för skötselåtgärder för träden. 

biotopskYDDsoMråDe
Med stöd av miljöbalken kan Länsstyrelsen eller 
Skogsstyrelsen skydda ett mindre område. Syftet är 
att bevara livsmiljöer för hotade djur- och växtarter. 
Skogsstyrelsen ansvarar för biotopskydd av skogs-
mark och Länsstyrelsen för övriga naturområden. 

Alla alléer, pilevallar, källor, odlingsrösen, småvatten, 
våtmarker, åkerholmar och stenmurar i jordbruks-
landskapet är biotopskyddade utan särskilda beslut. 
Dispens krävs för att vidta åtgärder i dessa miljöer. 
Bidrag finns att söka för vård av landskapselementen. 

Skogsstyrelsen har i dagsläget pekat ut 28 biotop-
skyddsområden. De flesta i äldre bokskog. Mer infor-
mation finns i Skogens pärlor.

Djur- och VäxtskYDDsoMråDe
Om det behövs särskilt skydd för en djur- eller växtart 
inom ett visst område, får Länsstyrelsen eller kom-
munen meddela föreskrifter som inskränker rätten till 
jakt eller fiske samt allmänhetens och markägarens 
rätt att uppehålla sig inom området. Detta används 
oftast för att skydda häckande fåglar och sälkolonier 
under vissa månader om året. 

I Laholms kommun finns ett litet fågelskyddsområde 
i Hjörneredssjöarna till skydd för fiskgjusen.

art- och habitatDirektiVet
Genom direktivet vill man inom EU säkra den bio-
logiska mångfalden genom bevarande av naturligt 
förekommande livsmiljöer samt den vilda floran och 
faunan i sina medlemsländer. 

I Sverige har man valt att lägga in direktiven i miljö-
balkens artskyddsförordning. Två alternativa skydd, 
enligt nedan, kan tillämpas. 

Natura 2000 
Särskilt värdefulla områden avsätts som Natura 2000 
områden. Natura 2000-områden betraktas som riks-
intressen enligt miljöbalken. Syftet är att bevara na-
turtyper och livsmiljöer för arter som i ett Europeiskt 
perspektiv är skyddsvärda. 

Fågeldirektivet innebär att varje medlemsland ska 
peka ut särskilt värdefulla områden för fågelfaunan. 
I Laholm finns det 25 utpekade områden, vilka fö-
rekommer i hela kommunen med en viss koncentra-
tion till kusten och våtmarksområdena i kommunens 
nordöstra del. Många av områdena är även skyddade 
i form av naturreservat. 

1850 1920

2011
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Generella artskyddet
Utpekade arter i direktiven ges ett starkt skydd ge-
nom det generella artskyddet. Skyddet gäller överallt 
i samhället där arterna finns, i alla miljöer i kommu-
nen. Arterna finns listade i habitatdirektivet bilaga 2 
och 4 och i artskyddsförordningen bilaga 1. Arternas 
livsmiljöer, både boplatser och uppehållsplatser, skall 
bibehållas intakta. Exempel på arter som är upptagna 
i förordningen och finns i Laholms kommun är flad-
dermöss, större vattensalamander, ål, lax, grodor, or-
mar, knärot (orkidee) och många fågelarter t.ex. stor-
spov, kungsfiskare och gröngöling.

Det finns ingen fullständig förteckning över vilka av 
de upptagna arterna som finns i Laholm och var de 
finns. Vid t.ex. planärenden som kan ha en direkt in-
verkan på de intressen som tillvaratas av artskydds-
förordningen behövs mer kunskap och inventeringar. 
Dispens kan sökas hos Länsstyrelsen och i vissa fall 
kan kompensationsåtgärder göras för att uppväga de 
störningar som uppkommer vid förändring av miljön.

regionala och lokala VärDeoMråDe
Värdefulla naturområden som anses som regionalt in-
tressanta finns upptagna i Länsstyrelsens naturvårds-
program ursprungligen från 1970-talet men reviderat 
i slutet av 1980-talet. Programmet är ett långsiktigt 
handlingsprogram för skydd och vård av områden 
med särskilt värdefull natur, men det behöver uppda-
teras för att vara ett aktuellt underlag för vidare pla-
nering och ett komplement till den kommunala natur-
vårdsplanen. I den kommunala planen finns en redo-
görelse för hur naturen används i Laholm, samt för-
slag på områden som har stor betydelse för rekreation 
och friluftsliv. Speciell vikt har lagts på tätortsnära 
natur som har stor betydelse för en god boendemiljö. 

friDlYsta arter
Regeringen fridlyser växt- och djurarter om det finns 
risk för att arterna försvinner eller utsätts för plund-
ring. Fridlysning innebär oftast att en växt- eller djur-
art är helt fredad.

röDlistaDe arter
Rödlistan tar upp arter som riskerar att försvinna från 
Sverige och varför dessa är hotade. Rödlistade arter är 
mer eller mindre sällsynta och har ofta mycket höga 
krav på sina livsmiljöer. Naturtyperna de lever i är 
ofta mycket artrika. 

Målet är att alla arter ska plockas bort från rödlistan. 
Det är därför viktigt att vid ändrad markanvändning 
identifiera vilket växt- och djurliv som finns för att ta 
reda på vilken hänsyn som behöver tas. Aktuell in-
formation finns på artportalen.se. Rödlistade växter är 
noga kartlagda inom Laholms kommun av Hallands 
Botaniska förening.

nYckelbiotoper
Nyckelbiotoper är skyddsvärda områden i skogs-
mark. De är registrerade av Skogsstyrelsen och är av 
stor betydelse för skogens hotade och sällsynta växter 
och djur. Syftet är att bevara dem för framtiden, men 
de saknar ett formellt skydd. Markägare måste dock 
samråda med Skogsstyrelsen innan åtgärder görs. 

I Laholms kommun finns mer än 220 nyckelbiotoper. 
Områdena finns utspridda i kommunen med en över-
vikt på ädla lövskogar och längst med vattendrag. 
Även inom tätbebyggda områden, t.ex. runt gamla få-
ran vid Laganruinen och ut mot Såghuslund i Laholm 
finns ett antal. Detaljerad information finns i Skogens 
Pärlor.

ängs- och betesMark
Ängs- och betesmarker är bland de mest artrika na-
turtyperna i kommunen. Ängs- och betesmarksinven-
tering utfördes 2002-2004 i hela Sverige. Resultatet 
visar hur illa det står till med landets ängs- och be-
tesmarker. 

Ängs- och betesmarker har stor betydelse för kultur-
landskapets mångfald. De kräver mycket skötsel och 
det finns medel att söka inom EU:s jordbrukspro-
gram. I Laholm finns det 152 områden, sammanlagt 
0,4 % av kommunens yta. Många av områdena hotas 
av igenväxning då betet upphör och skogen tar över. 

VåtMarker, MYrskYDDsplan
Se under kapitlet ”Hav och ytvatten”.

slutsatser
• Naturmiljön har stor betydelse för Laholms attrak-

tivitet som boende- och turistort. 
• Den biologiska mångfalden är beroende av att vär-

defulla naturmiljöer skyddas mot negativa åtgär-
der.

• Kommunen ska planera för en god boendemiljö där 
alla har tillgång till natur. 

• I takt med att skogs- och jordbruket blir allt ra-
tionellare blir restytor längs med vägkanter, stigar, 
kraftledningsgator, järnvägsområden, industriom-
råden, täkter och andra småbiotoper allt viktigare 
för den biologiska mångfalden. Ökad kunskap be-
hövs för att bevara och utveckla dessa områdens 
biologiska värden. 

• Lövskogen har stor betydelse för den biologiska 
mångfalden och är attraktiva för rekreation och 
friluftsliv.

• EU-bidrag och andra projektmedel bör i möjligas-
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TECKENFÖRKLARING

# Naturminne

Natura 2000 område

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogram

Värdefull ängs- och betesmark

Nyckelbiotop

Biotopskyddat område

Befintligt naturreservat

Planerade naturreservat

Område av riksintresse för 
naturvården

Att värna om naturen är ett självändamål i 
svensk lagstiftning. Kartan redovisar sådan 
natur som anses som särskilt värdefull. Vär-
defulla naturvärden som inte redovisas på 
kartan är bland annat rödlistade arter och 
arter som omfattas av artskydd. 

te mån utnyttjas för att planera, utveckla och sköta 
naturen.

• Hed- och dynområden i kustområdet har särskilt 
höga naturvärden.

• Kommunen bör inrätta samverkansformer med 
föreningar och andra ideellt engagerade personer 
inom natur- och friluftsliv för informationsutbyte 
och för att ta vara på lokal kunskap.
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nulägesbeskriVning
Fritid- och rekreationsmöjligheter är viktiga för en 
orts attraktivitet och människors välbefinnande. Vilka 
fritidsaktiviteter som lockar till engagemang är per-
sonligt. Många fritidsaktiviteter organiseras av före-
ningslivet, men i vissa fall krävs större anläggningar 
som då oftast kommunen eller det privata näringslivet 
är huvudmän för. 

En viktig del av fritid och rekreation är friluftslivet. 
Friluftsliv definieras som aktiviteter i naturen som 
inte är i behov av större anläggningar. Den som utövar 
friluftsliv söker upplevelse som hänger ihop med det 
man gör och den natur man befinner sig i. Friluftsliv 
är aktiviteter i naturmiljö som ger utövaren positiva 
upplevelser. Vilka upplevelser man söker är person-
ligt och rymmer allt från att känna tysthet, få frisk 
luft, känna närhet till naturen, uppleva vildmarks-
känsla till att bara få röra på sig m.m. 

Tätortsnära naturområden är av stor betydelse för 
människans välbefinnande och är ofta en avgörande 
faktor vid val av bostadsort, men också en stor till-
gång för den lokala turism- och friluftslivnäringen. 
Den fina och omväxlande naturen i Laholms kommun 
ger stora möjligheter för ett rikt utbud av friluftsakti-
viteter. Det finns en stor potential för att planera och 
vidareutveckla naturvärden och på så sätt öka land-
skapets attraktionskraft. 

Kusten
Kustområdet med långsträckta strandområden och 
fina naturområdena besöks flitigt året om. I dessa om-
råden är exploateringstrycket stort och många små 
fritidshus omvandlas till åretrunt bostäder. Tidigare 
åker- och skogsområden blir bostadsområden och 
kustens natur- och skogskaraktär försvinner. Beho-

vet att tätortsnära natur för rekreation och friluftsliv 
ökar därmed. Fritidsintresset kräver bevarande av 
obebyggda grönområden, anpassning av bebyggelse, 
ytor för camping, hotell och uppställningsplatser, par-
keringsplatser och tillgång till kollektivtrafik m.m.

Slätten och skogslandskapet
Kusten och slättlandskapet övergår till ett småbrutet 
mosaiklandskap med åker, äng, skog och småbyar. 
Hallandsås breder ut sig i söder och djupa skogar finns 
i öster. Inlandet är ett gammalt kulturlandskap och en 
viktig resurs för friluftsliv och turism, inte minst för 
invånare från Europas tättbefolkade delar som söker 
natur med vildmarkskaraktär och för dem som söker 
ett naturnära boende.

särskilt utpekaDe oMråDen
Naturreservaten har stor betydelse för rekreation och 
friluftsliv och avsätts numera inte bara för naturens 
skull utan även för människans behov. 

Laholmsbukten FN 14 och Hallandsås- Stensån FN 
15 är utpekade som riskintressen för friluftsliv. Riks-
intresset för Laholmsbukten omfattar även delar av 
Lagan och Smedjeån. Kustområdet och Hallandsåsen 
är också utpekade som riksintresse för det rörliga fri-
luftslivet enligt 4 kap miljöbalken. Se vidare kapitlet 
för riksintressen.

I kommunens förslag till naturvårdsplan beskrivs de 
friluftsaktiviteter som bedrivs i Laholms kommun.  
Dessutom ges förslag på vad som kan göras för att 
förbättra möjligheterna för de olika aktiviteterna. I 
samband med att planen tagits fram har i kommunen 
aktiva föreningar och sammanslutningar eller företag 
intervjuats och deras synpunkter kring friluftsliv inte-
grerats i planen. 
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Hallandsleden (vandring)

Skåneleden (vandring)

Teckenförklaring

!r Badplats

!È Ridanläggning

!© Skjutbana

!x Småbåtshamn

!À Motorbana

Golfbanor

!* Skidanläggning

Ginstleden (cykel)

Cykelspåret

Ridled

Kattegattleden (cykel)

anorDningar för fritiDsaktiViteter

Idrotts- och motionsanläggningar
I Laholms tätort finns folkhälsocentrum med idrotts-
hallar, simhall, gym, friidrottsarena, boulebana, ska-
tepark och motionsslingor m.m. Idrottshallar finns i 
Knäred, Skottorp, Veinge och Våxtorp. Gymnastiksa-
lar finns i de flesta tätorterna.

Campingplatser
Campingplatser finns på några ställen utmed kusten. 
Marias camping, Olles camping i Mellbystrand, Eko-
campingen och Rune Bengtsson camping i Skum-
meslövsstrand. I Laholm finns Lilla Tjärby camping. 
I inlandet finns Våxtorps naturcamping i Kolbäcks-
torp och Flammabadets camping i Knäred.

Vandringsleder och motionsslingor
För den som vill ut i naturen finns motionsslingor 
och vandringsstigar runt om i kommunen. Samman-
lagt finns det ca 15 mil markerade slingor och stigar. 
I skriften Vandringsstigar och motionsslingor i La-
holms kommun finns samlad information. Elbelysta 
slingor finns på Hökafältet, Mellbystrand, Knäreds-
slingan och motionsslingan vid Vindrarps skidklubb, 
Våxtorp. Både Hallandsleden och Skåneleden går 
igenom kommunen.

Cykelleder och cykelbanor
Genom kommunen löper Cykelspåret, Ginstleden och 
Kattegattleden. Bra cykelbanor finns även på det gam-
la järnvägsspåret mellan Veinge och Skottorp, mellan 
Ränneslöv och Vallberga, mellan Laholm och Mell-
bystrand samt mellan Laholm och Ahla. Kommunens 
alla små asfalterade enskilda vägar är ett bra komple-
ment till cykelbanorna för att nå ut i landskapet.

Anläggningar för fritid,  rekreation och 
friluftsliv i Laholms kommun. Utbudet är 
brett och med stor spridning i hela kom-
munen. 
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Vintersport 
Möjligheten att bedriva utförsåkning finns på Vall-
åsens och Kungsbyggets skidanläggningar. Spår för 
längdskidåkning dras vid Vindrarp och Vallåsen. 

Badliv
Tempererade kommunala friluftsbad finns i Veinge, 
Knäred, Våxtorp och Vallberga. Friluftsbad finns 
även på Skummeslövsbadet och på Mellby fritid.

Havsbad finns i Mellbystrand och Skummes-
lövsstrand. Insjöbad med badplatser finns i Glänninge 
sjö- Laholm, Björsjön- Mästocka, Gatesjön-Norra 
Össjö, Store sjö-Sjöalt, Sjöaltesjön, Hjörneredssjöar-
na och Antorpasjön (föreningsdriven).

Båtliv och paddling
Småbåtshamnar finns på tre platser i kommunen, alla 
i Lagan. Dessa är i Laholms tätort, vid Åmot och vid 
Lagans mynning. I kommunen finns många vatten-
drag och sjöar som lämpar sig för kanotfärder. De 
bästa vattnen är: Lagan (Lagaleden), Hjörneredssjö-
arna, Oxhultasjön, Sjöaltesjön och Store Sjö. Möjlig-
het att hyra kanot finns främst i Hjörneredssjöarna.

Fiske
Möjlighet för allmänheten att bedriva fiske finns i 
följande fiskevårdsområden, fiskekort krävs. Lagan 
(nedre) fiskevårdsområde, Smedjeån fiskevårdsområ-
de, Stensån (mellersta) fiskevårdsområde, Vänneåns 
fiskevårdsområde, Hjörneredssjöarna fiskevårdsom-
råde, Uddaredssjön och Sunnedammarna, Knäred.

Ridanläggningar
I Ahla finns Ekbanksgården som är kommunens störs-
ta anläggning. Här finns möjlighet att anordna natio-

nella tävlingar. Mindre ridanläggningar finns bl.a. i 
Björbäck- Våxtorp, Stackarp- Våxtorp, Antorp (rid-
skola) m.fl. Genom kommunen finns en utpekad rid-
led som dock är i behov av översyn och omläggning.

Golf
I Laholms kommun finns en 27-håls golfbana utanför 
Våxtorp och en 18-håls golfbana i Skogaby. I Mellby 
och Skummeslöv finns två ”pay´n play banor”.

Tennis
Möjlighet att spela tennis inomhus finns på följande 
ställen: Lagaholmhallen-Laholm, Knäreds-, Skot-
torps-, Veinge- och Våxtorpshallen. Utomhusanlägg-
ningar finns på Skummeslövs tennisstadium, vid vat-
tentornet i Laholm, Flammabadet i Knäred, Strand-
hotellet i Mellbystrand, Björbäcksvägen-Våxtorp och 
Ysby idrottsplats.

Boulebanor
Boulebanor finns vid Folkhälsocentrum i Laholm och 
vid Boulehallen i  Knäred.

Skjutbanor
Skjutbanor finns i följande orter: Mästocka, Ahla, 
Edenberga, Våxtorp, Knäred, Kårarp/Skogaby.

Motorbana
Tre motorbanor finns i kommunen, i Laholm utanför 
Veinge och i Edenberga, strax nordost om Ränneslöv. 

friluftsoMråDen soM bör utVecklas 

Hjörneredssjöarna och delar av Lagan
När Skogaby kraftverk byggdes höjdes Lagans nivå. 
De forna Hjörneredssjöarna blev till en enda stor sjö 

med ett omväxlande sjölandskap med öar och uddar. 
Området är ett populärt rekreationsområde som in-
bjuder till paddling, vandring, kulturupplevelser och 
naturstudier m.m. Ädellövskogar och ogödslade be-
tesmarker ger en rik växtlighet ute på öarna. Fisket 
kan utvecklas. Scouterna arrenderar lägerplatsen och 
en omfattande lägerverksamhet bedrivs sommartid. 
Laholms kommun har som tradition att anordna läger 
för mellanstadieelever.

Friluftsfrämjandets Laholmsavdelning har förbättrat 
och organiserat friluftslivet i området sedan år 2000. 
Ett utvecklingsprojekt i kommunens regi pågick fram 
till 2011. Området kräver stora insatser för att inte 
förlora sin attraktionskraft. 

Krokåns dalgång
Krokåns dalgång är en vacker å att vandra utmed eller 
att forspaddla i vid högvatten. Sträckan från Flamma-
fallet till Körsveka är en särskilt fin upplevelse. 

Grusåsarna som antingen är betade eller skogsbevux-
na visar det gamla kulturlandskapet. Kring Killebergs-
sjön finns en säregen våtmarksflora med fängslande 
vyer och intressant kulturmiljö. I Bollaltebygget som 
är kulturreservat och på den närliggande Mästocka 
ljunghed kan man se det gamla kulturlandskapet före 
granens inträde i mitten på 1800-talet. Hallandsleden 
går genom området. Området har stor potential för 
naturturism och friluftsliv. Fiskevårdsområde bör ut-
vecklas.

Oxhultasjön med omgivningar
Utmed vägen Laholm-Hishult utgör ruinen av sätes-
gården Sjöboholm, intill Oxhultasjön, ett tilldragande 
blickfång och tillbakablick i bygdens historia. Den 
grunda sjön med vikar och spännande öar hyser ett 



LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR - MARK

GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-1473

15

rikt fågelliv och bra fiske. Här finns också många 
vackra platser med bokskog och öppna hagar. Kalk-
ning av Smedjeån har ökat fisktillgången. Smedjeån 
nedströms Oxhultasjön är också attraktiv med vackra 
forssträckor och fängslande flora och fauna. Smed-
jeån nerströms Oxhultasjön till Smedjenäs ingår i 
myrskyddsplanen och kommer att bli naturreservat.

Hallandsås
Ädellövskogar, myrar, mossar, bäckar, block och ra-
viner. Skogen och åkrarna är starkt kulturpåverkade, 
vilket arkeologiska spår såsom odlingsrösen, hålvägar 
och bronsåldersgravar påminner oss om. Mossar och 
kärr på åsen är botaniskt rika och ger starka upple-
velser. Området genomkorsas av vandringsleder och 
skogsvägar, vilket gör området ganska lättillgängligt 
för friluftsliv. Delar av området ingår i riksintresse-
området NN 23. Ett antal naturreservat och Natura 
2000-områden finns också i området t.ex. Osbecks 
bokskogar. 

Lagans dalgång från kusten till Hjörnered 
Längst Lagans dalgång har man möjlighet att upp-
leva landskapets förändringar. Från kustens sand- och 
tallskogsområden via slätten till staden Laholm och 
vidare upp i det småbrutna landskapet till sjöområdet 
Hjörnered. Man kan också uppleva kulturhistorian 
om Lagans kraftverksutbyggnad från tidigt 1900-tal.

Denna förbindelselänk mellan kust och inlandet kan 
delas upp i delsträckor. Sträcka 1 utgör kusten till La-
holm med möjlighet för cykling, vandring och lät-
tillgängligt fiske. Delsträcka 2 löper från Laholm till 
Såghuslund och förbinder Hälsans stig med naturre-
servatet i Såghuslund för vandring. Sträcka 3 går från 
Såghuslund till blivande naturreservatet Karsefors 
med fina vandringsmöjligheter. Den sista sträckan, 

Område vilka har bedöms ha en stor 
potential att utvecklas för friluftsliv och 
turism. 



LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR - MARK

GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-1474

sträcka 4, fortsätter från Karsefors till Hjörnereds 
friluftsområde och Hallandsleden. Här finns fina 
vandringsmöjligheter och även möjligheter för kanot, 
fiske, camping m.m. Anläggandet av sträckorna kan 
ske etappvis där man förslagsvis börjar med sträcka 
2. Därefter sträcka 1,3 och sist 4. 

Stensån/ Allarp- gränsområdet mot Båstad.
I gränsområdet mellan Laholm och Båstad planeras 
nu stadsdelarna Allarp och Åstad. Flera tusen män-
niskor kommer att bosätta sig i området som mark-
nadsförs som naturnära. Detta förutsätter tillgång till 
tätortsnära natur och rekreationsområden.

Båstad planerar en vandringsled längst Stensån och 
har redan färdigställt Klarningen, ett fågelrikt våt-
marksområde på sydsidan av Stensån. Anläggningen 
är tillgänglighetsanpassad och har bl.a. fågeltorn. På 
Laholmssidan byggs nu två våtmarker. Möjligheter 
finns att binda ihop Laholmssidan med Klarningen 
och skapa en attraktiv vandrings- och cykelsstig. 
Man kan då ta sig från havet, Allarp, under järnvägen 
till våtmarksområdet och välja antingen att fortsätta 
längst Stensån till Båstad eller fortsätta under motor-
vägen bort mot våtmarkerna vid Skottorps slott och 
vidare till Osbecks Bokskogar. 

Kusten
Med Sveriges längsta sandstrand, dyn- och hedom-
råden och strandskogarna är kustområdet utmärkt att 
utveckla naturturism i. En vandringsled längst hela 
kusten från Båstad till Halmstad kan utvecklas och 
centra för natur- och turistinformation skapas. Na-
turskola, guidningar, exkursionsverksamhet kan ut-
vecklas. Goda allmänna kommunikationer underlät-
tar utvecklingen av kustområdet som rekreations och 
turistcentra.

slutsatser
• Naturen i Laholm ger stora möjligheter för ett rikt 

utbud av friluftsaktiviteter. Det finns en stor poten-
tial för att planera och utveckla naturvärden och på 
så sätt öka landskapets attraktionskraft. 

• Utvecklingen av Hallandsåsområdets rekreations-
möjligheter utgör ett mellankommunalt intresse.

• Beträffande riksintresset, se även avsnittet ”Områ-
den av riksintresse ”.

• Det är viktigt att utveckla ett samarbete med såväl 
ideella som mer kommersiella intressen, för att ge-
mensamt utveckla rekreations- och turistanlägg-
ningar i naturområden i kommunen. EU-bidrag 
och andra offentliga medel bör sökas där möjlig-
het finns.
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Människans handlingar genom tiderna bidrar till ska-
pandet av ett kulturarv genom en materialiserad his-
toria i form av byggnader, ägostrukturer, gatunät etc. 
Synen på bevarande utvecklas och förändras över tid. 
Under stora delar av 1900-talet talade man om ku-
lurminnesvård för att i slutet på århundradet bredda 
perspektiven från enskilda objekt till helhetsmiljöer. 
Detta synsätt benämns ofta kulturmiljövård. Kultur-
arv är ett samtida begrepp, i vilket inte enbart objek-
ten och miljöerna ingår utan även berättelserna, histo-
rierna och traditionerna. 

För att stötta bevarandet av kulturarvet har kommu-
nen en rik kultur- och folkbildningsverksamhet. För-
utom tillgång till bibliotek och filialer, som redovisas 
i avsnittet tätortsredovisning, servas glesbygden med 
bokbuss. Kommunen ordnar olika arrangemang och 
i Laholm finns teatersalong. Konstutställningar visas 
i Stadshusgalleriet och den privatdrivna konsthallen 
i Hishult är en viktig kulturanläggning. Kommunen 
har även Sveriges enda teckningsmuseum. Under 
2006 flyttades museet från Rådhuset till den gamla 
brandstationen vid Hästtorget. Konsthallen i Hishult 
och teckningsmuseet betyder mycket för den ökande 
natur- och kulturturismen i kommunen.

kulturlanDskapet
Slättbygden som närmast kusten är låglänt och flack 
stiger långsamt in mot landet där det övergår i ett mer 
kuperat landskap. Den uppodlade Laholmsslätten 
upptar nästan en tredjedel av kommunens yta. Up-
podlingen som den idag ter sig är dock en mycket 
sen företeelse och det dröjde in på 1800-talet innan 
jordbruk bedrevs i någon större omfattning. Dessför-
innan präglade ljunghedar landskapet. Vid 1800- ta-

lets mitt gjordes revolutionerande satsningar på jord-
bruket, utgående från storgårdarna som Skottorp och 
Dömestorp genom att markerna började gödslas med 
kalkhaltig lera. Lertagen bildade märgelgravar som 
idag är ett vanligt landskapselement i södra Halland. 
En annan åtgärd som också fick stor betydelse för 
landskapsbilden var planteringarna av skyddsskogar, 
vilka utfördes i första hand ute vid kustremsan men 
även längre in i landet. Kustslättens strandområde 
karakteriseras av Laholmsbuktens mycket jämna och 
svagt välvda kustlinjen med ett smalt bälte av öppen 
vit sandstrand. Vid sekelskiftet 1700-1800 började 
olika sorters strandväxter att planteras för att hindra 
sandflykten. Längs större delen av kusten finns idag 
sanddynbältet bevuxet med planterad skog. Strand-
området som in på 1900-talet ännu var så gott som 
obebyggt är numera hårt exploaterat, först med fri-
tidshusbebyggelse och i senare tid med permanentbo-
städer, ofta genom omvandling av just fritidshusen till 
åretruntboende. 
Övergången mellan slätt- och skogsbygd i Halland 
utgörs i princip av högsta kustlinjen. Vid övergången 
till skogsbygd blir marken genast mer stenbunden och 
kuperad. Samtidigt sker en märkbar stigning i terräng-
en. Skogsbygden utgörs av ett kuperat platålandskap, 
en utlöpare till det sydsvenska höglandet. Efter att un-
der flera århundraden fram till l800-talets mitt i hög 
grad präglats av kala ljunghedar är markerna nu åter 
till största delen klädda med skog. Den ursprungliga 
skogen utgjordes dock huvudsakligen av lövskog. Nu 
kläds såväl de gamla ljungmarkerna som igenlagda 
åkermarker av granskog. Här och var finns spridda 
rester av de ljusa ek- och bokskogarna. Bebyggelsen 
som är relativt sent etablerad, ligger ensamma eller i 
byar, antingen i krönläge uppe på en höjd eller i slutt-
ningen vid en å. 
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Den älDre bebYggelse
Samtliga byar inom kommunen verkar vara skiftade, 
flertalet både stor- och laga skiftade. Gårdarnas grup-
pering inom byarna före laga skiftet har varierat, men 
en radbyliknande variant tycks ha varit vanlig såväl 
på slätten som i skogsbygden, alternativt samlad i 
klungbyar. Gårdarna låg oftast utefter den genomgå-
ende byvägen. Runt byarna fanns inägorna med de re-
lativt små åkrarna och betydligt större ängsmarkerna. 
Utanför de av intensivodlingen präglade inägorna ut-
bredde sig betesmarker, utmarker. Utmarken, allmän-
ningen, var inte skiftad utan utgjorde bysamfällighet.

Genom laga skiftet glesades byarna ut genom utflytt-
ning av gårdarna. På slätten innebar utflyttningen of-
tast en total bysprängning, dvs bebyggelsen kom hä-
danefter mer att uppfattas som ett stort antal utspridda 
ensamgårdar. I skogsbygden gav laga skiftets utflytt-
ningar inte samma omvälvande resultat. Eftersom od-
lingsytan här var mindre och samlad närmast bebyg-
gelsen, har de gårdar som flyttats ut ändå kommit att 
ligga relativt nära den gamla bykärnan. Det är också 
så att färre gårdar flyttats ut.

Laholms stad är den äldsta av Hallands städer med 
anor från 1200-talet. Kyrkan dateras exempelvis till 
1225 och Laholm omnämns första gången 1231 i den 
danske konungen Valdemar Sejrs jordebok. En av de 
äldre kartorna över Laholm från 1624 visar en stads-
plan som har en stor överensstämmelse med dagens 
stadsplan över innerstaden. Bebyggelsen var koncen-
trerad till Stortorget och utmed nuvarande Storgatan 
och Östertullsgatan. Kyrkan var omgiven av en kraf-
tig kyrkogårdsmur och har därmed fått en mer for-
tifikatorisk karaktär. Städerna i Halland, inklusive 
Laholm, var fram till 1800-talets slut inte mer än för-
tätade bondbyar, med den skillnaden att de hade han-

delsprivilegier. Perioden ca 1800-1880 kan betecknas 
som en övergångsperiod. Under denna tid inträffade 
flera viktiga förändringar i samhället som kom att 
påverka bebyggelseutvecklingen. På landsbygden 
infördes nya jordbruksmetoder och skiften genom-
fördes vilket resulterade ett helt nytt kulturlandskap. 
Förordningar om näringsfrihet tillkom 1846 och 1864 
som möjliggjorde industrialismens genombrott. Järn-
vägsnätets utbyggnad innebar en revolution på kom-
munikationsområdet och var en annan förutsättning 
för industrialismen. Där järnvägarna drogs fram växte 
nya samhällen upp som ofta övertog de gamla kyrk-
byarnas roll som centrum i ett agrart omland dit han-
del, hantverk och industri drogs. Genevad, Veinge och 
Skottorp är exempel på stationssamhällen från denna 
tiden. Först vid 1900-talets mitt grundades industrier 
av större omfattning i Laholm, men fortfarande är 
Laholm en utpräglad handelsstad med ställning som 
centrum för den omgivande landsbygden.

utpekaDe kulturMiljöer
Inom kommunen finns flera kulturmiljöer av värde. 
Stadskärna i Laholms stad, Lagans vattensystem med 
kraftverksanläggningar, Bollaltebygget och bronsål-
dersgraven Lugnarohögen i Hasslöv är några av de 
främsta exemplen. 

Fyra områden av riksintressen finns utpekade i kom-
munen. Dessa beskrivs närmre i avsnittet om riksin-
tressen, men är:

• Tjärby KN 39 
• Lagadalen KN 40 
• Laholms stad med Lagaholm KN 41 
• Dömestorp m.m. KN 42

Kommunen har också flera hus och byggnader som 
förklarats vara byggnadsminnen. Totalt finns åtta 

byggnadsminnen i kommunen och ett kulturreservat. 
Bland byggnadsminnena kan nämnas:

• Vallens slott 
• Bollaltebygget 
• Skottorps slott
• Backstugan i Fladalt 
• Västralt 2:10 
• Vippentorpet
• Hausknechtska huset i Laholm
• Doktorn 5 i Laholm

En större bebyggelseinventering genomfördes i La-
holms kommun år 2009. Inventeringen utfördes av 
Kulturmiljö Halland och finns digitalt bl.a. på läns-
styrelsens hemsida. Denna har nu lett fram till ett nytt 
förslag till kulturmiljöprogram. Till skillnad från tidi-
gare program fokuserar det nya på bebyggelsemiljöer 
snarare än enskilda objekt. Ett fyrtiotal miljöer pekas 
ut inom Laholms kommun. Bebyggelsemiljöerna 
framgår av vidstående karta. För beskrivning av dem 
hänvisas till kulturmiljöprogrammet.    

Det kommunala kulturminnesvårdsprogrammet, som 
antogs 1988 innehåller en del inriktad till Laholms 
stadskärna och utgör bevarandeplan för denna. För 
kustområdet har en särskild kulturhistorisk invente-
ring gjorts. Den visar den tidiga badortens framväxt. 
Inventeringen har antagits som bevarandeplan. Äldre 
byggnadsinventeringar från 1975 respektive 1976 
finns för Hasslövs och Våxtorps socknar.

Kommunen är mycket rik på fornlämningar, vilket 
generellt kräver särskild hänsyn vid ändrad markan-
vändning och exploatering. 



LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR - MARK

GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-1477

TECKENFÖRKLARING

Kulturminnesvårdsprogram

Kulturreservat

Bebyggelseinventering
Klass A

Klass B

Klass C

Områden, bebyggelse och anläggningar 
med särskilt värde för kulturmiljövården. 
På kartan saknas de områden som utgör 
riksintresse, se särskilt avsnitt. 

slutsatser
• Beträffande kommunens ställningstagande till rik-

sintresset, se Del 1, Översiktsplanen.
• Under år 2000 gjordes en omfattande inventering 

av olika utflyktsmål för natur- och kulturturismen 
i kommunen. En särskild plan för utveckling av 
denna inlandsturism skall tas fram. Det sker inom 
kommunens och länsorganisationernas arbete med 
tillväxtavtal för länet. I planen bör riktlinjer för åt-
gärder mot negativ påverkan av miljöer och objekt 
tas med.

• Kulturmiljöerna bör vara levande med aktiva mil-
jöer, där boende och verksamheter i förekomman-
de fall skall kunna utvecklas parallellt. 

• För skyddandet av utpekade kulturmiljöer och kul-
turobjekt regleras fortlöpande, vid detaljplanering, 
lämpliga varsamhets- och skyddsbestämmelser.

• I framtiden är det allt viktigare att kommunen sam-
verkar med privata intressenter och föreningar för 
att utveckla kulturutbudet. Rika möjligheter finns 
för en sådan utveckling, exempelvis med Konst-
hallen i Hishult.

• Information och rådgivning utnyttjas som de 
främsta redskapen för bevarande av kulturmiljön. 
Med detta syfte är det också viktigt att den väx-
ande generationen ges insikt i sina rötter. Därför 
uppmuntras ett samarbete mellan förskola, skola 
och kulturmiljövårdens organisationer. I samråd 
med fastighetsägare, kommunen och länsmuseet 
upprättas successivt miljöregler och byggnadsråd 
för värdefulla områden och objekt.



LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR - MARK

GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-1478

3.2.9 vär
d

efu
lla äm

n
e & m

in
er

al

nulägesbeskriVning
Grus, sand och berg är värdefulla material som är in-
tressanta för utvinning. Tillgången av grus och kross-
berg inventerades 1994 i Halland. Med hänsyn till 
platsens naturvärde är grusförekomsterna klassifice-
rade i tre grupper. 

Åsar och andra geologiska formationer har också stor 
betydelse som dricksvattentäkter och för behandling 
av råvatten. I miljökvalitetsmålet ”God bebyggd mil-
jö” finns ett delmål som rör minskad användning av 
naturgrus i syfte att skydda grundvattenmagasin och 
dricksvattenförsörjningen. 

Naturgrus

Grustillgången i kommunen är god, främst i den östra 
delen av Laholmsslätten. Här finns också grus under 
grundvattenytan och flera grundvattentäkter. Grund-
vattentäkter/grundvattentillgångar behöver skyddas  
framför fortsatt brytning av naturgrus varför eventuell 
täktverksamhet under grundvattennivån kräver nog-
grann analys. 

Bergtäkt

Två kilometer öster om Knäred och på en plats nord-
ost om Skogaby finns områden som är lämpliga för 
bergtäkter. Täktverksamhet bedrivs i Kattarp utanför 
Skogaby, och i Smedjeryd utanför Sjöalt.

slutsatser
• Grusförekomster är en ändlig naturresurs. Stor 

restriktivitet bör iakttas vid grusexploatering. Be-
fintliga grustäkter och tillgängligt stenmaterial för 
krossning bör utnyttjas väl. Enligt de nationella 
miljömålen bör naturgrus  endast användas när er-
sättningsmaterial inte kan komma ifråga med hän-
syn till användningsområdet.
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TECKENFÖRKLARING

!W Bergtäkt

!V Grustäkt

Grusförekomst

• Vid större exploateringar inom kommunen bör 
det regelmässigt undersökas om eventuella över-
skottsmassor kan nyttjas för andra projekt. 

• Hur täkterna efterbehandlas har stor betydelse för 
den biologiska mångfalden då miljöerna ofta hy-
ser viktiga livsmiljöer för många hotade arter.

• Andra exploateringsåtgärder som påtagligt kan 
försvåra ett framtida utnyttjande bör undvikas i 
anslutning till brytvärda tillgångar. 

• Hushållning med grus och krossberg ska belysas 
i den kommunala avfallsplanen och i kommunens 
fysiska planering.

• Vid täktverksamhet under grundvattenytan behö-
ver grundvattentillgången skyddas. 

Grustäkter och bergtäkter i kommunen 
med pågående verksamhet. Grusföre-
komsterna som redovisas på kartan är av 
naturvårdsklass III. 
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En välfungerande energitillförsel är ett allmänt in-
tresse och en viktig samhällsfunktion som behöver 
beaktas i samhällsplaneringen.  

Energibärare 
Energi överförs till användarna genom så kallade en-
ergibärare, det vill säga olika slag av ledningssystem, 
till exempel el-, fjärrvärme- och gasledningar. Till 
gruppen hör också  fartyg och mobila transportsys-
tem. I befintliga ledningssystem finns en stor kost-
nadsandel, som bör beaktas vid diskussion om olika 
energiformer.

El 
En 400 kV-ledning, som ingår i landets stamnät, ge-
nomkorsar kommunen. Den förvaltas av Svenska 
Kraftnät. I kommunens inre delar finns också en  
130 kV-ledning som tillhör Eon AB samt ett antal 
fördelningsstationer. Fördelningsstationerna är be-
lägna norr om Ysby, sydöst om Knäred samt längs 
den östra kommungränsen i höjd med Sjöaryd. Det 
lokala kraftföretaget, SHK-energi, har ett antal 20 och 
50 kV-ledningar i kommunen. 

Vattenkraft
Inom Laholms kommun faller Lagan 87 meter. Det 
utnyttjas för elproduktion i sex vattenkraftverk: La-
holm, Karsefors, Skogaby, Knäred nedre, Knäred 
övre och Bassalt. Största anläggningen är Karsefors 
som ligger vid Ysby, vilken producerar cirka 129 
GWh el per år. Samtliga kraftverk producerar cirka 
400 GWh ett normalår.  

Kraftverken är inte enbart viktiga energikällor, de 
speglar också en lång historisk utbyggnadsperiod. 
Varje tids kulturella särart kom till uttryck i kraftver-

kens byggnadsstil. Lagadalens kulturhistoriska mil-
jöer inklusive kraftverksmiljöerna är av riksintresse 
för kulturmiljövården (KN 40), se vidare kapitel 2.2 
Riksintressen för kulturmiljövård. 

Vindkraft
Vindkraftverken står ganska tätt på Laholmsslätten. 
Totalt snurrar cirka 75 verk i kommunen, med en in-
stallerad effekt på nästan 85 MW. Vindkraften är en 
förnybar energiform utan skadliga utsläpp och med 
liten markåtgång. Ändå är inte energiformen odisku-
tabel. Den påverkar landskapsbilden och närboende 
har besvärats av buller och skuggbildningar varvid 
konflikter uppstått i vissa utsatta lägen.

Den sammanlagda elproduktionen motsvarar om-
kring 30 % av den förbrukade elenergin i Laholms 
kommun. I april 2009 antog Laholms kommun ett 
tillägg till översiktplanen om vindkraftsutbyggnad 
på land. För denna gäller att analyser och kunskaps-
underlag fortfarande kan användas, men att områden 
och riktlinjer ska följa föreliggande översiktsplan. Se 
vidare i Del 1, Rekommendationer och riktlinjer. 

Gas
Väster om Skottorp och Laholm går huvudledningen 
för naturgas mellan Malmö och Göteborg. Merpar-
ten av gasen kommer från de danska gasfälten. Det 
maximala drifttrycket är 80 bar. Till ledningen har ett 
lokalt nät anslutits, som förser Laholms och Båstads 
kommuner med gas. Trycket är fyra bar. I Laholms 
kommun omfattar nätet Laholm, Lilla Tjärby, Skot-
torp, Vallberga, Ränneslöv, Våxtorp samt Mellby in-
dustripark. 

Sedan 2002 uppgraderas den lokalt producerade ga-
sen från Laholms biogasanläggning och blandas med 
naturgas i det lokala nätet. 
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Fördelningsstation

Teckenförklaring
Kraftledning

Större kraftledning

Huvudledning gas

# Biogasanläggning

Biogas
Laholms Biogas AB bildades och inledde sin verk-
samhet år 1992. Bolaget ägdes till en tredjedel var-
dera av Laholms kommun, Vallberga lantmän och 
Södra Hallands Kraft. Anläggningen var den första 
kommersiella biogasanläggningen i landet. Råvaran 
består av ko- och svingödsel samt organiskt industri-
avfall från slakterier, potatis, fettavskiljare i industri-
er, matavfall och liknande. Försök har gjorts på fång-
grödor och även på tång från Laholmsbukten.

Anläggningen producerar ungefär 3 miljoner kubik-
meter biogas varje år vilket motsvarar ungefär 21 
GWh eller cirka 3 000 000 mil med en personbil som 
drivs av biogas. Biogasen innehåller cirka 70 % me-
tan och sedan 2000 renas den i Laholm i en så kallad 
uppgraderingsanläggning. Det innebär att koldioxid, 
svavelväte och partiklar avskiljs. På så sätt ökar hal-
ten metangas till cirka 98 %. Då kan gasen levereras 
ut på det lokala gasnätet som finns i Laholms och Bå-
stads kommun.

Uppgraderingsanläggning drivs av Sydgas AB (Eon)
i samarbete med Laholms Biogas AB, som numera är 
ett bolag som ägs av Södra Hallands Kraft. Tekniken 
öppnar andra möjligheter för avsättning och distribu-
tion av biogas, kanske framför allt som fordonsgas. 
Strax utanför Laholm finns en särskild tankstation för 
biogas.

Under processen rötas råvaran och blir ett luktfritt 
högvärdigt gödsel med bra näringsinnehåll och hu-
musbildande effekt. Allt rötat material sprids på åk-
rar. Genom mineraliseringen, det vill säga att orga-
niskt material bryts ner, utnyttjas kvävet bättre och 
blir omedelbart tillgängligt för växterna. På så sätt 
minskar kväveurlakningen från marken. Under vår 
och höst får lantbrukarna en kvalitetsdeklaration med 

Övergripande ledningsgator för eldistribu-
tion och gasdistribution. 
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bland annat uppgift om kväve, fosfor och kalium i 
gödseln. Laholms Biogas AB:s anläggning produce-
rar omkring 50 000 ton biogödsel varje år.

Sammanlagd elproduktion
I kommunen produceras årligen omkring 660 GWh.  
Som framgår nedan svarar vattenkraften för merpar-
ten, närmare 60 %. 

I kommunen förbrukas cirka 310 GWh el per år. Den 
totala elproduktionen är omkring 660 GWh/år, vil-
ket betyder att kommunen får ett överskott på ca 350 
GWh/år. Det kan förklaras med kommunen har rela-
tivt stor energiproduktion med vattenkraft och vind-
kraft och saknar större energiintensiva industrier.

Strategisk inriktning
Kommunfullmäktige i Laholm har antagit en plan 
för energistrategi 2007. Den anger kommunens am-
bitioner och mål inom energisektorn och skall vara 

ett rättesnöre för kommunala insatser och andra aktö-
rers åtgärder. Planen omfattar såväl nulägesbeskriv-
ning som kommunal handlingsplan. Tyngdpunkten 
har lagts vid att redovisa framtida utvecklingsprojekt 
i form av biogas, vindkraft, naturgas, ökad lokal el-
produktion samt möjliga energibesparande åtgärder. 
Planen skall samordnas såväl med det lokala Agenda 
21-arbetet som med bidragsansökningar inriktade på 
miljö- och energiområdet.

I april 2011 antog Kommunfullmäktige en strategi 
för energieffektivisering som innefattar kommunens 
förvaltade fastigheter, Laholmhems bostäder och för-
valtningarnas lättare transporter. Strategin innehåller 
en inventering av energianvändningen 2009, målsätt-
ningar för minskad energianvändning 2014 och 2020 
samt handlingsplan för att uppnå målen. I strategin 
förbinder sig kommunen att arbeta mot minskad ener-
gianvändning och en ökad andel förnyelsebar energi.

år:   2009 2014 2020

energieffektiVisering: - 5 % 16 %

anDel förnYelsebar: 62 % 60 % 65 %

slutsatser
• All produktion av förnyelsebar energi skall priori-

teras och betraktas som en väsentlig näringsgren i 
kommunen.

• Kommunen skall stimulera företag och enskilda 
att producera förnyelsebar energi.

• Utifrån det övergripande målet om en fossilbräns-
lefri kommun skall den egna verksamheten både 
vad avser lokaler och transporter fortlöpande ses 
över.

• Energieffektivisering skall stimuleras genom aktiv 
och utåtriktad energirådgivning.

• Kommunen och dess företag skall fortlöpande 
arbeta med energieffektivisering i den egna verk-
samheten

• Aktivt samarbete med näringslivet för att utveckla 
produkter och tjänster kring energi- och miljötek-
nik i kommunen.

• Kommunens energistrategi skall vara vägledande 
vid planering och andra beslut inom området. 

• Möjligheten att köpa biogas för uppvärmningen 
har försämrats de senaste åren genom att allt större 
volymer säljs som fordonsgas.

• Målsättningen för andelen förnyelsebar energi är 
att med marginal överträffa de nationella målet på 
50 % till år 2020 och på det sättet agera som ett 
föredöme i samhället. 

• Målen för energieffektiviseringen är fastställda för 
att uppfylla regionala och nationella mål samt att 
harmonisera med redan uppstartade projekt som 
till exempel Skåneinitiativet.

Den årliga produktionen av el i kommunen uppgår till drygt 660 GWh. Det översti-
ger den årliga konsumtionen av el i kommunen med hela 350 GWh. 
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3.2.11 vin
d

kr
aft

hittilsVaranDe utbYggnaD
Kommunfullmäktige i antog i april 2009 ett tillägg till 
den kommunomfattande översiktsplanen som belys-
te förutsättningarna för vindkraftsutbyggnad liksom  
riktlinjer för hur denna skulle genomföras. 

Planen redovisade åtta intresseområden för fortsatt 
vindkraftsutbyggnad:

1. Öster Snapparp
2. Årnaberga
3. Öringe
4. S Mästocka (Blåalt, Källshult)
5. V Knäred (Uddared, Erlandsbygget, Kyrkhult)
6. O Knäred (Björkered, Husalt, Norrlida)
7. S Putsered, väg 
8. S Knäred (Kåphult, Svenshult, Oxhult)

Inom område 1 och 2 har ansökan om tillstånd för 
vindkraftparker prövats. Emellertid har avstånd till 
bebyggelse, strandskyddsfrågor samt avstånd till 
befintliga vindkraftverk lagt hinder i vägen för vind-
kraftsparker inom dessa. I praktiken har dessa ansök-
ningar visat att dessa två områden inte är lämpliga för 
utbyggnad. 

Tre vindkraftparker har uppförts i inlandet med totalt 
29 stycken verk, och ytterligare tre parker har fått till-
stånd. Flera vindkraftsföretag hade tagit fram under-
lag för vindkraftsutbyggnad. Sommaren 2012 finns 
vindkraftsparker uppförda inom områdena 3, 6 och 8. 
Lagakraftvunna tillstånd finns dessutom för område-
na 5, 6 och 7. 

Med erfarenhet av de prövningar som har gjorts för-
slår föreliggande översiktsplan att två områden utgår, 
område 1 och 2, liksom de delar inom övriga områden 
som omfattas av försvarets krav på hinderfrihet. 

För tillägget till översiktsplanen från år 2009 gäller 
att analyser och kunskapsunderlag fortfarande kan 
användas, men att områden och riktlinjer ska följa fö-
religgande översiktsplan. Se vidare i Del 1, Rekom-
mendationer och riktlinjer. 

Förändrad verksamhet för försvaret
I slutet av första decenniet omprövade försvaret sin 
verksamhet med övningsskjutning mot flygande mål. 
Verksamheten hade tidigare varit stationerad vid 
Ringenäs skjutfält i Halmstad kommun. Den omfat-
tande tätortsutbyggnad bl.a. i Frösakull medförde att 
verksamheten behövde flyttas. Övningsverksamheten 
flyttades då till Mästocka skjutfält i Laholms kom-
mun. 

Eftersom bogsering av mål kräver hindersfrihet för 
ett större område runt skjutfältet ned till en höjd av 
50 meter över marken har restriktioner mot vindkraft-
verk, som kan vara upp till 150 meter enligt gällan-
de riktlinjer, tillkommit. Dessa nya restriktioner från 
försvaret har inneburit att vindkraft inte kan uppföras 
inom alla områden som föreslås i tillägget till över-
siktsplanen, se karta på nästföljande sida.

behoV aV förtYDliganDe aV riktlinjer
Avstånd till bostad
En formulering att avståndet till vindkraft bör utökas 
till 750 meter i de fall vindkraftsverket planeras väs-
ter eller söder om bostad har orsakat problem med 
tolkningen. En klarare formulering, som tar fasta på 
att 750 meter mellan bostad och vindkraftverk skall 
gälla i normalfallet, föreslås. Om vindkraftverket är 
beläget i norr eller öster och särskilda förutsättningar 
råder som kan dämpar störningarna kan ett kortaste 
avstånd ned till minst 500 meter accepteras efter sär-
skild prövning. 
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Teckenförklaring
Avslag på ansökan om vindkraftverk

Överklagat beslut om uppförande av vindkraftverk

Inlämnad ansökan om uppförande av vindkraftverkpp

Samråd om uppförande av vindkraftverk har genomförts

Uppfört vindkraftverk

Tillstånd meddelat för uppförande av vindkraftverk

Väderradar

Reviderade intresseområde för vindkraft 

Intresseområden för vindkraft enl FÖP

Hinderfritt område Mästocka

Kartan visar intresseområden för eta-
blering av vindkraft enligt fördjupning 
av översiktsplanen från 1999 samt ett 
förslag till revidering av dessa. Även 
statusen för ansökningar om enskilda 
vindkraftverk samt två anläggningarna 
som medför restriktioner om var vind-
kraftverk kan uppföras i kommunen. 

Mindre vindkraftverk sk ”Gårdsverk”

I arbetet med denna plan har ledningsgruppen beslu-
tat uppdra år kommunledningskontoret att ta fram 
riktlinjer för mindre vindkraftsverk så kallade gårds-
verk. Ett förslag till riktlinjer eller policy för sådana 
verk har utarbetats och presenterats för miljö- och 
byggnadsnämnden i kommunen, som är den nämnd 
som skall pröva bygglov för dessa. Nämnden pröva-
de frågan vid sitt sammanträde den 20 juni 2012 och 
beslöt att avslå förslaget. Istället förordar nämnden att 
riktlinjerna i denna översiktsplan skall utformas så att 
gårdsverk inte tillåts i kommunen. 

Riktlinjer vid etablering
Kommunens riktlinjer vid etablering av vindkraftverk 
framgår av Del 1- Översiktsplan. 
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3.2.12 avfall

nulägesbeskriVning
Enligt 15 kapitlet i miljöbalken har kommunerna an-
svar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
samt ett övergripande ansvar för all övrig avfallshan-
tering.

Under senaste 10-årsperioden har den totala avfalls-
mängden i kommunen ökat med cirka 30 % vilket är 
något lägre än den ekonomiska tillväxten under sam-
ma tidsperiod. 

Hushållsavfall

Det brännbara hushållsavfallet transporteras för när-
varande till HEM:s (Halmstads energi och miljö) för-
bränningsanläggning i Halmstad. Arbetsmiljön vid 
insamling och val av insamlingssystem för hushålls-
avfallet är något som i dagsläget blir allt viktigare.

I kommunen finns en återvinningscentral. I tätorterna 
finns återvinningsstationer för att lämna förpackning-
ar och tidningar till återvinning. 

Deponier
För närvarande finns en deponi i Ahla. Gällande 
tillstånd medger mellanlagring av olika avfallslag, 
flisning av träavfall samt deponering av icke farligt 
avfall samt asbest. De hydrologiska och geologiska 
förutsättningarna inom Ahla deponiområde är relativt 
ogynnsamma. Det finns en pumpanläggning och av-
skärande dräneringssystem som skydd mot inträng-
ande grundvatten. Under växtperioden bevattnas en 
angränsande energiskog med lakvattnet. Under övrig 
tid avleds lakvattnet till Ängstorps avloppsrenings-
verk. Med nuvarande avfallsmängder bedöms Ahla 
deponi kunna vara kvar till minst 2030-talet. 

Tidigare upplag i Hishult, Knäred och Våxtorp är 
nedlagda. Det finns ytterligare nedlagda deponier i 

kommunen. En del har undersökts för att kartlägga 
eventuella föroreningar. Vissa har kontrollprogram 
där provtagning ingår. För det stora flertalet nedlagda 
deponier är dock uppgifterna om risken för förore-
ningar för omgivningen få.

Restavfall som resurs
Vid Laholms biogas AB produceras och distribueras 
biogas. Anläggningen kan enbart omhänderta oför-
packat matavfall.

slutsatser
• Förbränningsanläggningar förväntas i framtiden 

att finnas i Halmstad, Ljungby och i Helsingborg.  
För att leverera avfallet någon annanstans än till 
Halmstad krävs omlastning.

• Enligt EU:s avfallsdirektiv ska medlemsstaterna 
senast 2015 ha materialinsamling av papper, me-
tall, plast och glas. Därutöver ska fokus ligga på 
bygg- och rivningsavfall och textilinsamling.  Hur 
Sverige ska övergå från förpackningsinsamling till 
materialinsamling är inte klarlagt.

• Kommunens ansvar för avfallshanteringen håller 
på att ses över. Det kan bli tal om att samverka 
med förpackningsindustrins producentansvar för 
insamling av hushållens plast- och metallavfall.

• I planeringen är det viktigt att avfallsfrågan ses 
som en del av infrastrukturen för boendet genom 
att det avsätts så väl mark som bra vägar för att 
klara av att göra de förändringar i insamlingssys-
temen som krävs i framtiden.

• Kommunen skall verka för och stimulera till maxi-
malt återbruk av olika avfallsslag. I övrigt är kom-
munens övergripande målsättning att minimera 
avfallsmängden till deponianläggningen i Ahla. 
Detta för att klara det framtida deponibehovet 
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inom nuvarande område samt tillgodose behovet 
av deponering av lokalt icke farligt industriavfall.

• I ett längre perspektiv ser kommunen stora svå-
righeter att lokalisera ett nytt deponiområde. Tro-
ligen kommer ett utökat markbehov i första hand 
att ske i anslutning till befintlig anläggning. Detta 
förutsätter att kommunen även i framtiden endast 
omhändertar icke-farligt avfall samt att mängden 
avfall successivt minskar. Mot denna bakgrund är 
det av betydelse att kommunen förvärvar markre-
server i området.

• En utredning för att kartlägga tidigare deponier 
är angelägen liksom att undersöka områden kring 
kända och nedlagda deponier inom kommunen.
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3.2.13 ko
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nulägesbeskriVning
Kommunikation har blivit ett allt vidare begrepp. 
Förr handlade det om att färdas med olika transport-
sätt mellan olika platser. När telefonin introducera-
des öppnades nya möjligheter att kommunicera över 
långa avstånd. Med internet har än fler gränser brutits. 

Halland har under en rad av år haft en omfattande 
befolkningsökning. Genom sitt läge på västkusten, 
mellan Göteborgs- och Öresundsregionerna, är länet 
mycket beroende av det nationella transportnätet. Mo-
torväg E6 och Västkustbanan är betydelsefulla län-
kar för den regionala, nationella och internationella 
trafiken. Eftersom transporterna ökar på framför allt 
längre sträckor, ställs särskilt stora krav på det natio-
nella järnvägs- och vägnätet. Det skall ha kapacitet att 
klara såväl ökningen av de långväga som de regionala 
transporterna. Att de sistnämnda ökar beror främst på 
länets befolkningsökning och näringslivets tillväxt.

Länets och kommunens näringsstruktur domineras av 
småföretag. De har ett nära samarbete med andra fö-
retag såväl inom som utom kommunen och länet.

De öst-västliga kommunikationerna är ett särskilt 
problem eftersom de inte anpassats för det växande 
behovet, särskilt näringslivets. Pendlingen i länet, 
främst mellan kommunerna längs kusten, hör till den 
mest omfattande i landet. Det ställer särskilda krav på 
en väl utbyggd kollektivtrafik.

Halland är ett utsatt område för luftföroreningar. Den 
försurning som orsakas av svavel- och kväveutsläpp 
är ett av länets allvarligaste miljöproblem. Biltrafiken 
svarar för en stor del av utsläppen av kväveoxider. 

Resandeutveckling
Någon resvaneundersökning finns inte genomförd 

för kommunen. Dock kan man konstatera att det re-
gionala resandet på Västkustbanan samt med buss på 
sträckan Laholm-Halmstad har ökat under de senare 
åren. Den positiva utvecklingen kan tillskrivas ett 
ökat trafikutbud.  

Cykelvägar
Kommunens gång- och cykelplan redovisar en lång-
siktig strategi för utbyggnad och förbättring av cykel-
nätet. Planen revideras efter hand som prioriterade ut-
byggnader under aktuell treårsperiod är färdigställd.

Efter ombyggnad av Västkustbanan färdigställdes 
cykelvägar på den nedlagda banvallen. Idag utgör 
stråket Skottorp-Vallberga-Laholm-Veinge stommen 
i ett övergripande stråk. Till detta stråk ansluter även 
Mellbystrand, Ränneslöv och Skummeslöv.

Kattegattleden är en planerad cykelled mellan Hel-
singborg och Göteborg som passerar Laholms kom-
mun via Skummeslöv-Mellbystrand-Snapparp. Regi-
on Halland ansvarar för projektet som stöds nationellt 
och av EU. Preliminärt planeras att avsnittet genom 
kommunen färdigställs 2014.

Kollektivtrafik
Under 2011 infördes en helt ny organisation för kol-
lektivtrafiken i länet. Samtliga kommuner i länet 
överlät då sina aktier i Hallandstrafiken AB till Regi-
on Halland, som driver den operativa verksamheten 
vidare i bolagsform. Region Halland är även regional 
kollektivtrafikmyndighet enligt den nya kollektivtra-
fiklagen som infördes år 2012. 

Från Laholm utgår busslinjer till Halmstad och Bå-
stad och inom kommunen drivs sex linjer. Därtill 
finns efterfrågestyrd kollektivtrafik för resor till och 
från kommunens tätorter. Även trafikeringen på Väst-
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TECKENFÖRKLARING
Övergripande väg

Cykelspåret

Övergripande cykelstråk

Kollektivtrafikstråk

kustbanan med idag timmestrafik i båda riktningarna 
ingår i länshuvudmannens uppdrag och biljettsyste-
men för buss och tåg är integrerade.

Järnvägar
Västkustbanan passerar kommunens västra del. I 
mitten av 1990-talet byggdes den om till dubbelspår 
varvid banan flyttades utanför Laholm, Vallberga och 
Skottorp. Den nya sträckningen innebar att Laholm 
fick en ny järnvägsstation, strax väster om tätorten. 

Järnvägen mellan Hässleholm och Halmstad går ock-
så genom kommunen. Den passerar Knäred, Veinge 
och Genevad. Linjen används i huvudsak för godstra-
fik och transport av farligt gods. Enligt utredning från 
Hallandstrafiken liksom i tågstrategi från Skånetra-
fiken finns det planer att återuppta persontrafiken på 
linjen när tunneln genom Hallandsåsen på Västkust-
banan är klar och mer godstrafik kan föras över till 
Västkustbanan. I ett sådant läge finns det planer på att 
återupprätta stationer i Veinge och Knäred.

Västkustbanan, Markarydsbanan samt Laholms sta-
tion är av riksintresse för kommunikationer. 

Vägar
De större trafiklederna i kommunen är motorväg E6, 
riksväg 24 samt länsväg 115 och riksväg 15. 

E6 och riksväg 24 är utpekade som riksintresse för 
kommunikationer. Standarden på väg 24 varierar 
inom kommunen. I de östra delarna är den betydligt  
sämre än i de västra. Den tunga trafiken är också in-
tensiv och tidvis uppstår köer vid rondellen i Laholm. 

Riksväg 15 går numera utanför Knäred och Veinge. 
Länsvägen bedöms få en allt viktigare funktion som 
länk mellan Karlshamn och Halmstad. Riksväg 15 har 

Övergripande kommunikationer i kom-
munen. 
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redan en stor andel tung trafik mellan industriorterna i 
sydöstra Sverige och västra Sverige. Genomgripande 
förbättringar har därför diskuterats under flera år. Vä-
gen är en viktig länk i planerna på en tvärförbindelse 
mellan Halmstad och Karlshamn. Vägverket Region 
Sydöst har gjort en utredning om denna förbindelse 
på sträckan mellan Markaryd och Olofström. 

Trots förbättringar på väg 115 med ny bro över Sten-
sån, behövs ytterligare åtgärder på sträckan mellan 
Våxtorp och anslutningen till motorväg E6 i Östra 
Karup. Bland annat upplevs genomfarten av Hasslöv 
som besvärande. 

Servicenämnden har i samarbete med Miljö- och 
byggnadsnämnden (tidigare trafiknämnd) tagit fram 
en trafikplan för centralorten, Laholm. Likaså förslag 
till hastighetsplan inom kommunens tätorter.

Farligt gods
Transporter av farligt gods skall i första hand vara 
hänvisad till motorväg E6, riksväg 24 och 15 samt 
länsväg 585. Rekommenderad transportled  genom 
Laholms tätort är Lagavägen-Ängelholmsvägen  eller 
alternativt Sofieroleden-Kristianstadsvägen. 

Även på Västkustbanan och Markarydsbanan fram-
förs transporter med farligt gods. 

Informationsteknik
Kommunen har upprättat ett särskilt program för 
IT-infrastruktur. Ett fiberbaserat bredbandsnät för-
binder samtliga statistiska orter i kommunen. Nätet 
byggs ut fortlöpande för att omfatta även landsbyg-
den i kommunen.

Tillgång till IT-infrastruktur och bredband har en av-
görande betydelse för möjligheten att driva och ut-

veckla företag i alla delar av kommunen. Det är också 
en förutsättning för att bo, leva och ha en fungerande 
vardag. En väl utbyggd IT-infrastruktur bidrar till att 
stärka den lokala konkurrenskraften och är en för-
utsättning för ortens tillväxt. Mellan åren 2000 och 
2005 beräknades så mycket som 33 % av produkti-
vitetsökningen i den privata sektorn i Sverige kunna 
hänföras till IT. Men IT bidrar inte bara till ekono-
misk tillväxt utan också till att förbättra och förenkla 
vardagen för alla medborgare, företag, organisationer 
och offentlig sektor.

Alla hushåll och företag ska ha goda möjligheter att 
använda sig av elektroniska samhällstjänster och ser-
vice via bredband i Laholms kommun. Detta innebär 
att 90 procent av alla hushåll och fasta verksamhets-
ställen ska ha tillgång till 100 Mbit/s senast 2020. I 
alla nya detaljplaner ska kommunikationsmöjlighe-
terna för företag och hushåll säkerställas genom att 
fiberanslutning ska erbjudas till alla fastigheter.

slutsatser
• Kommunens gång- och cykelplan är styrdokument 

för planerade utbyggnader. Säkra skolvägar och 
möjligheten att sammanbinda lokala målpunk-
ter inom tätorterna är prioriterat. Målet är att på 
lång sikt skapa ett övergripande cykelnät med för-
greningar till flertalet av kommunens tätorter. 

• Den regionala kollektivtrafiken behöver utvecklas 
för att locka fler att åka kollektivt. Pendlingen och 
efterfrågan på miljövänliga och prisvärda trans-
porter förväntas öka. 

• Ett effektivt utnyttjande av det stationsnära läget 
och tillgängligheten till järnvägsstationen i La-
holm är väsentligt för ett hållbart transportsystem. 

• Satsning på kollektivtrafiken är en jämställdhets- 
och rättvisefråga för grupper utan tillgång till bil. 

En väl utbyggd kollektivtrafik kan stötta resursva-
ga gruppers ställning på arbetsmarknaden och för-
enkla deltagande i samhällslivet. 

• Kommunen strävar efter att utveckla miljövänlig 
gods- och persontrafiken på järnvägslinjerna som 
genomkorsar kommunen. Förbättringar av trafik-
lederna i kommunen bidrar också till miljövänli-
gare transporter. 

• Exploateringsåtgärder och liknade i anslutning till 
allmänna vägar, vid föreslagna nya sträckningar 
och större enskilda vägar, skall utföras så att väg-
intresset inte påverkas negativt.

• Riksväg 15 är ett mellankommunal intresse. La-
holms kommun tillsammans med andra berörda 
kommuner verkar för att vägen utvecklas till en 
tvärförbindelse över Sverige. 

• Kommunen skall verka för att mobiltelefontäck-
ningen skall förbättras i hela kommunen. 
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stora utManingar Väntar
Jordens klimat förändras. Klimatet blir varmare, 
havsnivåerna stiger, vi får våldsammare vädersitua-
tioner med intensiva regn- och stormperioder.

Jordens klimat har alltid förändrats men aldrig så 
snabbt som idag. Förändringarna beror till stor del 
på människans stora utsläpp av växthusgaser. Dessa, 
främst koldioxid, ökar nu kraftigt på grund av för-
bränning av fossila bränslen. Växthusgaserna förhin-
drar värmestrålningen att komma ut i atmosfären och 
medeltemperaturen stiger.

EU:s mål är en högsta temperaturhöjning på två gra-
der de närmast 100 åren. IPCC (FN:s internationella 
expertpanel för klimatfrågor) beräknar nu den globala 
temperaturökningen på mellan 1,1 och 6,4 grader till 
år 2100. De högsta temperaturökningarna är att vän-
ta närmast polerna. Hur stor temperaturökningen blir 
beror till stor del på hur vi lyckas bemästra våra ut-
släpp av växthusgaser. Redan gjorda utsläpp ger även 
det en temperaturhöjning.

SMHI räknar nu med en havsnivåhöjning på cirka en 
meter vid normalvattenstånd till år 2100, baserat på 
tvågraders målet. Med dagens utsläppsnivåer riskerar 
vi att inte nå målet och många forskare hävdar idag 
istället 4 graders höjning vilket kommer ge ytterligare 
höjda vattennivåer.

Redan nu syns effekterna av klimatförändringar i 
form av våldsamma regn, kraftiga stormar och över-
svämningar som påverkar våra ekosystem, vårt sam-
hälle och vårt jord- och skogsbruk.

I kommunens handlingsprogram för miljömålen och i 
energieffektiviseringsstrategin redovisas hur Laholm 
ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. 
Samtidigt som våra utsläpp måste minska behöver 

Laholms kommun anpassas till kommande föränd-
ringar. 

konsekVenser för laholM 
Stora delar av Laholms kommun är beläget i ett låglänt 
landskap. Kommunen har en lång kuststräcka med ett 
stort vattendrag, Lagan, och flera mindre vattendrag 
som mynnar i Laholmsbukten. Avrinningsområdena 
för vattendragen sträcker sig långt in i Småland samt 
Skåne. 

Konsekvenser av klimatförändringen, främst ökad 
nederbörd förväntas ge översvämningsrelaterad på-
verkan på samhällsstrukturer. I kommunen finns be-
byggelse, infrastruktur, kommunikation, vattenför-
sörjning, avloppshantering och energiförsörjning som 
kommer att beröras. Även hälsofrågor och effekter på 
naturmiljö- och ekosystem måste beaktas.

Länsstyrelsens rapport ”Klimatanalys för stigande 
hav och åmynningar i Hallands län” (WSP 2012-04-
13) redovisar översiktligt konsekvenserna vid stigan-
de havsnivå och ökade flöden i vattendragen till följd 
av klimatförändringar inom ett 100-års perspektiv. 

Rapporten visar att stora nederbördsmängder i kom-
bination med höjda havsnivåer och kraftiga vindar 
kan ge en sannolik maximal havsnivåhöjning på 2,5-
3,5 meter inom en hundraårsperiod, förutsatt att vi når 
det politiska två gradersmålet. Detta kommer starkt 
att påverka kustkommunen Laholm. Rapporten kom-
mer i stor grad inarbetas och vara ett underlag för den 
kommande klimatanpassningsplanen.

En översiktlig översvämningskartering för Lagan togs 
fram av SMHI 1999, se kartan. Den översiktliga över-
svämningskarteringen visar de områden som hotas av 
översvämning när vattenflödena uppnår en viss nivå. 
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Kartorna visar utbredningsområdena för 100-årsflö-
det och det beräknade högsta flödet för Lagan.

sårbara saMhällsfunktioner

Vägar och järnvägar
Ökande nederbörd och flöden i våra vattendrag innebär 
risk för både ras, skred och översvämningar. Konse-
kvensen blir skador på viktiga kommunikationsleder.

El och telekommunikation
Kraftiga vindar medför stormfällning som påverkar 
system med luftledningar och master. Skador på våra 
el- och telekommunikationer påverkar även all elek-
tronisk kommunikation. Konsekvenserna tydliggör 
sårbarheten inom många viktiga samhällsfunktioner.

Vattenförsörjning
Pågående klimatförändring medför ökande hu-
mushalter, algblomning m.m. i ytvatten vilket för-
sämrar råvattenkvalitén i ytvattentäkterna. Problema-
tiken påverkar i första hand enskilda vattentäkter då 
den kommunala vattenförsörjningen främst är base-
rad på grundvatten. Smedjeån utnyttjas dock för uttag 
av ytvatten för infiltration vid Skottorps vattentäkt för 
konstgjord grundvattenbildning och påverkas således 
också av pågående klimatförändringar. 

Spillvatten- och dagvattensystem
VA-systemet och då särskilt dagvatten påverkas av 
ökade regnmängder under perioder med låg avdunst-
ningen och vattenmättad mark. Den stigande havsni-
vån medför även extraordinära problem att avvattna 
kustområdet. Kommunen har upprättat en strategiplan 
för dag- och dräneringsfrågor i kustområdet (Teknik- 
och servicekontoret dnr. 64/07). Planen kommer att 

På kartan visas resultatet av WSP studie ” Kli-
matanalys för stigande hav och åmynningar i 
Hallands län” (röd linje) om en stigande havs-
nivå och en översiktlig översvämningskar-
tering (lila linje) som har gjorts för Lagan av 
SMHI. Detta kommer att inarbetas och vara 
ett underlag för den kommande klimatan-
passningsplanen som är på väg att arbetas 
fram.
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revideras med hänsyn till att stora delar av planerat 
arbete är utfört. Nya delområden inom kustområdet 
kommer att prioriteras och åtgärdas. En dagvatten-
policy kommer att tas fram. Se vidare i avsnittet om 
dagvatten.

Riskfaktorer
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB 
2009-6444) har översiktligt karterat stabilitetsförhål-
landen inom bebyggda områden i kommunen. Ut-
redningen identifierar risk för skred/ras utmed Lagan 
i bl.a. Laholm och Knäred samt utmed Smedjeån i 
Ränneslöv. 

Detaljerad stabilitetsutredning planeras i första hand 
utmed Lagan i Laholm och Knäred. Frågan tas  upp i 
samband med detaljplaneläggning och detaljstuderas 
i det skedet.

Pågående erosion utmed kustområdet är relativt be-
gränsat. Hela kustremsan utgör riskområde för en 
framtida stranderosion då extrema väderförhållande 
kan medföra hög våguppspolning och strandnära be-
byggelsen ligger i riskområde. Effekterna måste stu-
deras vidare, både för befintlig bebyggelse och fram-
tida bebyggelse i en klimatanpassningsplan.

Översvämning
Laholms kommun har en lång kustremsa med flera 
anslutande vattendrag. Detta skapar en översväm-
ningsrisk i första hand utmed kusten samt de större 
vattendragen. 

Kommunen har tillgång till ny nationell höjddata, 
upprättad av Lantmäteriet. Här redovisas markni-
vån med bättre noggrannhet än 0,5 meter. Underla-
get möjliggör en översiktlig redovisning av känsliga 
områden med risk för översvämning. Likaså kan man 

lokalisera områden som kan vara lämpliga att över-
svämmas till skydd för mer känsliga markområden. 

Pågående arbete med översvämningsdirektivet utgör 
ett viktigt underlag inför arbete att förebygga över-
svämningsrisker i kommunen. Arbetet enligt över-
svämningsdirektivet utförs av MSB (myndigheten för 
samhällssydd och beredskap) i nära samarbete med 
länsstyrelserna.  Arbetet kommer att inkluderas i en 
klimatanpassningsplan.

Areella näringar
Förutsättningarna för jordbruket förändras. Det kan 
innebära längre växtsäsonger, ökade skördar samt 
möjligheter till nya grödor. Klimatförändringen kan 
också medföra ett ökat behov av bevattning och för-
bättrad dränering med hänsyn till ändrade nederbörd-
smönster. Vid ett varmare klimat blir skadegörarna 
fler och detta kan kräva ökad bekämpning. 

Även skogsbruket står inför stora utmaningar. För-
ändrat klimat ger ökad tillväxt och större virkespro-
duktion men våldsamma vädersituationer ställer stör-
re krav på skogsbrukets anpassning. T.ex. stormsäker-
het, resistens mot sjukdomar och skadeinsekter, väta 
och torka och nya trädslag kan behövas.  Omloppsti-
derna är långa. En skog som planteras idag avverkas 
först runt år 2080. Ett mer varierat skogbruk gällande 
trädslag, ålderstruktur, brukningsmetoder m.m. spri-
der riskerna. 

Turism
Den växande besöks- och upplevelsenäringen kan få 
ytterligare ökade möjligheter i ett förändrat klimat 
med varmare somrar och högre badtemperaturer. Vat-
tenkvaliten blir dock en nyckelfråga. Vinterturismen 
kan minska på grund av högre vintertemperaturer. La-

holms unika naturvärden kan ta skada i ett förändrat 
klimat och därmed förändra förutsättningar för attrak-
tivt turism och friluftsliv.

Energi
Temperaturhöjningen kommer att minska uppvärm-
ningsbehovet av våra bostäder och medföra bespa-
ringar i form av minskad energianvändning. Kylbe-
hovet kan öka men totalt görs bedömningen att ener-
gianvändningen minskar till följd av temperaturhöj-
ningen. 

kliMatanpassningsplan
Kommunens uppgift är att planera för åtgärder som 
begränsar utsläppen såsom utbyggnad av förnyelse-
bar energi, effektiv energianvändning samt miljövän-
liga transporter. I arbetet med översiktsplanen krävs 
också att kommun gör överväganden om både befint-
lig situation och förväntad utveckling med hänsyn till 
behovet av klimatanpassning. Sådan bedömning om 
klimatanpassning kan handla om var framtida bebyg-
gelse kan lokaliseras, vilken infrastruktur som behövs, 
vilka områden som är känsliga för översvämning, ras, 
skred m.m. Förändringar i klimatet kan beröra ett fler-
tal viktiga samhällsfunktioner. Den långsiktiga plane-
ringen innebär åtgärder som anpassar samhället till 
pågående och framförallt framtida klimatförändring-
ar. Kommunen kommer att upprätta en klimatanpass-
ningsplan. I planen ska konsekvenserna av klimatför-
ändringar analyseras och klimatanpassningsåtgärder 
arbetas fram, vilka sedan ska implementeras i bland 
annat en fördjupad översiktsplan för kusten.

Boverket lyfter fram att för riskområden som förvän-
tas bli drabbade av till exempel översvämningar till 
följd av ökade vattenflöden i sjöar och vattendrag el-
ler av havsytans höjning finns flera möjliga lösningar. 
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Att hålla undan ny bebyggelse från dessa områden 
ska inte ses som den enda lösningen. En större ex-
ploatering kan exempelvis ge ekonomiska motiv till 
utbyggnad av skyddsvallar och mekaniska barriärer. 
Att uppföra bebyggelse och infrastruktur på ett skade-
säkert sätt ska också ses som en möjlig lösning. I de 
fall där kostsamma skyddsåtgärder inte är ett alterna-
tiv kan det dock vara nödvändigt att ta beslut om var 
ny bebyggelse inte kan tillåtas, till exempel genom 
lägsta tillåtna anläggningshöjd. Däremot är det inte 
lämpligt att i den översiktliga planeringen ange exakt 
hur anpassningen rent tekniskt, arkitektoniskt eller 
ingenjörsmässigt ska gå till. Detta eftersom tekniker 
och metoder förfinas och förbättras hela tiden och att 
dessa typer av detaljerade beslut bättre hör hemma i 
efterföljande planering och vid bygglov.

natur
Boverket förutspår vidare att ett förändrat klimat kan 
komma att leda till ett ökat besökstryck på naturre-
servat och andra områden med intresse för naturvård, 
rekreation och friluftsliv. Naturvårdens säkerställda 
områden kan också komma att behöva förflyttas geo-
grafiskt till följd av förändrade klimatzoner. På över-
siktlig planeringsnivå kan det därmed finnas behov 
av att kontrollera om dagens säkerställda områden 
kommer att överensstämma med framtida behov i ett 
förändrat klimat.

slutsatser
• Kommunen ska förebygga klimatförändringarna 

genom att minska sin klimatpåverkan.
• Kommunen ska arbeta för att minimera konse-

kvenserna av klimatförändringen.
• Klimatförändringar och dess effekter är kom-

plexa varför kommunen behöver arbeta för ökad 

kunskap om klimatförändringar samt klimatan-
passningsåtgärder. 

• Kommunen kommer att upprätta en klimatan-
passningsplan. I planen ska konsekvenserna av 
klimatförändringar analyseras och klimatanpass-
ningsåtgärder arbetas fram som sedan ska imple-
menteras i bland annat en ny fördjupad översikts-
plan för kusten.
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ras och skreD
Jordskred uppstår när en större sammanhängande 
jordmassa kommer i rörelse och glider utmed finkor-
niga silt- och lerjordar. Jordras är vanligast där vatten-
drag skurit sig ner i slänter av sand- och siltjordar. En 
stor del av bebyggelsen i vårt samhälle har tillkommit 
innan noggranna överväganden om riskerna för natu-
rolyckor blev vanliga. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB 
2009-6444) har översiktligt karterat stabilitetsförhål-
landen inom redan bebyggda områden i Laholms 
kommun.  Utredningen identifierar risk för skred/ras 
i bl.a. Laholm och Knäred (Lagan), samt Ränneslöv 
(Smedjeån), se kartan. Stabilitetsförhållandena bör 
klargöras även inom framtida exploateringsområden. 
Vidare planeras detaljerade stabilitetsutredningar 
i första hand att utföras utmed Lagan i Laholm och 
Knäred. 

Länsstyrelsens rapport ”Klimatanalys för stigande 
hav och åmynningar i Halland” (2012) är ett annat 
planeringsunderlag avseende nederbörd och befarad 
havsnivåhöjning inom kustområdet. Kommunen av-
ser att bearbeta även detta underlag och lokalt identi-
fiera områden med risk för översvämning samt ras och 
skred. Se vidare under avsnittet klimatförändringar.

erosion 
SGI har genomfört en översiktlig kartläggning av 
stranderosion i Sverige. För Laholm identifieras inga  
erosionsförhållande längst med kusten, dock finns er-
osionsförutsättningar längst med hela kusten.

öVersVäMning
Laholms kommun har en lång kustremsa med många 
vattendrag. Detta gör att översvämningsrisken bör be-

aktas utmed hela kustområdet samt längs större vatten-
drag som berörs av befintlig och planerad bebyggelse. 

Kommunen har tillgång till ny nationella höjddata-
bas, upprättad av Lantmäteriet. Här redovisas mark-
nivån med bättre noggrannhet än 0,5 meter. Underla-
get möjliggör en översiktlig redovisning av känsliga 
områden med översvämningsrisker. Likaså lämpliga 
lägre områden som tillåts att översvämmas till skydd 
för känsliga områden.

öVersVäMningsrisker
Vid snabb snösmältning efter regnrika vintrar uppstår 
ofta höga vattenflöden i kommunens åar och sjöar. 
Vallberga och enstaka fastigheter på landsbygden i 
kommunens södra del drabbas relativt ofta. På lands-
bygden påverkas främst enskilda vattentäkter som 
förorenas av inträngande ytvatten. De höga flödena 
i kommunens södra delar uppstår i oreglerade vatten-
drag.

Även i den reglerade Lagan kan flödena vara höga, 
ibland extremt höga som exempelvis under somma-
ren 2004. Det kan leda till skador på dammarna, vil-
ket kan ge upphov till än värre översvämningar. De 
låglänta delarna i Knäreds samhälle drabbas ofta. 
Ibland når vattennivåerna Flammabadet och det väs-
tra industriområdet. Även delar av Laholm, utefter 
Lagavägen, kan drabbas. 2007 översvämmades stora 
områden utmed nedre delen av Smedjeån.

DaMMar
I kommunen finns sex dammanläggningar längs 
Lagan samt en dammanläggning precis i kommun-
gränsen till Markaryds kommun. Samtliga dammar 
påverkar omgivningen vid exempelvis ett damm-
brott, men konsekvenserna är högst olika för de olika 
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Teckenförklaring
Område med identifierad risk 
för skred / ras. 

dammarna beroende på omgivning. Därför har dam-
marna konsekvensklassificering beroende på vilken 
påverkan ett eventuellt dammbrott ger på omgivning-
en. Högst konsekvensklassificering har dammarna i 
Laholm och Knäred övre. Dessa två dammar är även 
klassificerade som så kallad farlig anläggning enligt 
Lag 2003:778 om skydd mot olyckor. Dammbrott vid 
dessa anläggningar innebär att risk för människors liv 
och hälsa, skador på samhällsanläggningar, betydan-
de miljöskador samt att stora ekonomiska konsekven-
ser kan förväntas. Anläggningarnas påverkansområde 
skall beaktas i all fysisk planering och det gäller även 
i närheten till dammar med lägre konsekvensklassifi-
cering. 

Även i kommunens mindre åsystem finns en rad 
dammanläggningar. Även dessa dammanläggningar 
kan påverka omgivningen vid exempelvis ett damm-
brott eller liknande händelse. 

skogsbranD
Det finns områden där bränder är särskilt svårsläckta 
eller har vegetationstyper med häftigt brandförlopp. 
Naturreservatet Hökafältet är ett exempel. Samtidigt 
är skogsbränder en del av naturens gång och har fö-
rekommit med varierande tidsmellanrum i stora delar 
av våra skogsområden.

slutsatser
• En detaljerad stabilitetsutredning behövs i första 

hand utmed Lagan i Knäred och Laholm. 
• För framtida exploateringsområden kan också sta-

bilitetsförhållandena behöva klargöras. 
• En inventering av områden där bränder är särskilt 

svårsläckta eller har vegetationstyper med häftigt 
brandförlopp behöver göras.

Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap har översiktligt karterat stabili-
tetsförhållanden inom bebyggda områden 
i Laholms kommun. På kartan visas utred-
ningsområden inom Laholms kommun. 
Utredningen identifierar risk för skred/ras 
utmed i bl.a.  Laholm och Knäred (Lagan),  
samt Ränneslöv (Smedjeån).  Detaljerad 
stabilitetsutredning planeras i första hand 
att utföras utmed Lagan i Laholm och 
Knäred.
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MiljökValitetsnorMer 
Miljökvalitetsnormer anger vilken kvalitet mark, vat-
ten och luft ska ha för att den inte ska vara skadlig för 
människors hälsa eller miljön. Miljökvalitetsnormer 
regleras i miljöbalken. Vid planering och planlägg-
ning ska kommunen följa gällande miljökvalitetsnor-
mer.

Luft
För utomhusluft gäller normerna för följande ämnen: 
kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, ozon, 
bensen och partiklar, samt arsenik, kadmium och 
nickel. Kommunerna har ett ansvar att övervaka luft-
kvalitén i sin kommun. Laholm har deltagit i IVL:s 
urbanmätnät (samordnade långsiktiga mätningar av 
luftkvalitén i tätorter i hela landet). Mätningar har ut-
förts 1992/93 och 2008/09 på torget i Laholm. Vid 
båda undersökningarna uppmättes endast låga förore-
ningshalter i tätorten.

Vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten antogs 2009. För att 
se till att normerna uppfylls har vattenmyndigheter-
na fattat beslut om åtgärdsprogram. Mer information 
om åtgärdsprogrammet finns under avsnittet Hav och 
ytvatten. Vid nyetablering eller utökning av verksam-
heter och bebyggelse ska hänsyn tas till sjöar och vat-
tendrags status enligt vattendirektivet. Verksamheten 
och bebyggelsen får inte bidra till att belastningen av 
näringsämnen till aktuellt vatten ökar, dvs miljökvali-
tetsnormerna får inte överskridas.

buller
Trafiken på E6 förorsakar buller i vissa delar av Mell-
bystrand och Skummeslövsstrand. För att minska olä-
genheterna har det på vissa ställen byggts bullervallar.

Trafiken på riksväg 24 orsakar också en del buller, 
främst i Laholm och Våxtorp men även för vissa en-
skilda fastigheter. Länsvägen är livligt trafikerad.

Enskilda fastigheter utmed andra vägsträckor i kom-
munen kan också vara störda av trafikbuller. Tra-
fikverket arbetar med att ge förslag till bulleråtgärder 
vid dessa fastigheter men är framförallt inriktat på att 
sänka ljudnivåerna inomhus.

Järnvägstrafiken upplevs som störande i framförallt i 
Veinge och Knäred. Även i Genevad utgör järnvägen 
en barriär och störningskälla.

Trafikbuller längs vägar och järnvägar gör att en kor-
ridor längs vägen/järnvägen inte kan bebyggas med 
bostäder utan att riktvärdet för trafikbuller överskrids.  
Korridorens bredd avgörs av trafikmängd och hastig-
het. Som exempel kan nämnas att korridorens bredd 
vid E6 är ca 150-200 meter på var sida och för väg 24 
(100 km/h) mellan 70-80 meter. Noggrannare uträk-
ningar får dock göras i varje enskilt fall. Bullerdäm-
pande åtgärder är ett alternativ till avstånd. 

I Laholms kommun finns sex skjutbanor och tre mo-
torbanor, se karta i avsnittet om friluftsliv. Bullerstör-
ningar förekommer från en del av dem.

MiljöstöranDe VerksaMheter 
Miljöstörande verksamheter kan både vara stora in-
dustrier och mindre verksamheter. En verksamhet kan 
vara störande på olika sätt; utsläpp av föroreningar till 
luft eller vatten, störande buller, ljus och vibrationer.

Vid placeringen av nya verksamheter ska även trans-
porter till och från verksamheten tas med i bedöm-
ningen. I Boverkets Allmänna råd ”Bättre plats för 
arbete” finns riktvärden för skyddsavstånd mellan 
bostäder och verksamheter.
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Lukt kan förekomma från lantbruk och gödselhante-
ring. Se vidare kapitlet ”Jordbruk”.

förorenaD Mark
Länsstyrelsen arbetar med att kartlägga mark i länet 
som kan vara förorenad av både befintliga och nedlag-
da industrier. Uppgifterna från kartläggningen läggs 
kontinuerligt in i länsstyrelsens s.k. MIFO-databas. 
Uppgifterna läggs också in i kommunens GISsystem 
under Miljökartan.

Gamla nedlagda deponier finns på flera platser i kom-
munen. En del har undersökts för att kartlägga even-
tuella föroreningar. Vissa har kontrollprogram där 
provtagning ingår. För det stora flertalet nedlagda de-
ponier är dock uppgifterna om risken för föroreningar 
för omgivningen få. 

I samband med planläggning, bygg- och rivningslov 
aktualiseras frågan om förorenad mark. Om det tidi-
gare funnits någon form av miljöfarlig verksamhet, 
exempelvis industri, verkstad, deponi etc. på platsen 
krävs en utredning som kan vara olika omfattande.

elektoMagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält förekommer överallt där det 
finns spänning. Genom kommunens östra delar pas-
serar två 400-kilovoltsledningar. I kommunen gjordes 
i november en kartläggning av elektromagnetiska fält 
av företaget Miloten. Detta resulterade i vissa rekom-
mendationer på platser som är lämpliga för boende 
för personer med hög känslighet, bl.a. ett område 
nordväst om Knäred. Särskilda studier av företaget 
vid vindkraftetablering har lett till särskilda riktlinjer 
för kabelförläggning enligt nedan.

Skadliga effekter kan inte helt uteslutas på lång sikt 

från magnetfält kring kraftledningar. Därför finns för-
siktighetsmått såsom att:

• Sträva efter att utforma och placera nya kraftled-
ningar och elektriska anläggningar så att expone-
ring för magnetfält begränsas.

• Undvika att placera nya bostäder, skolor och för-
skolor nära el-anläggningar.

• Elektriska kablar för vindkraftparker 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 Mil-
jöbalken tillämpas. 

• Transformatorer och olika typer av ställverk/
strömfördelning för vindraftsparker skall placeras 
på lämpligt avstånd från områden där människor 
mer stadigvarande vistas.

raDon
Luften i mark har alltid så hög radonhalt att halten 
inomhus kan bli för hög. Det gäller för alla marktyper 
utom tät lera (där luften flyttar sig för långsamt).

Lufttrycket inomhus är ofta lägre än utomhus och det 
är vanligt att radonhaltig jordluft sugs in i byggnader 
om byggnaden inte är radonskyddad eller radonsäker.

allergi
Hästallergen är det starkaste djurallergenet. Det finns 
många hästgårdar i kommunen. Se vidare Jordbruk.

slutsatser
• Miljökvalitetsnormerna för luft klaras i kommu-

nen.
• Buller är ett generellt samhällsproblem. I Laholms 

kommun utgör vissa sträckor av motorväg E6 och 
riksväg 24 en särskild utmaning.

• Överskottsmassor kan utnyttjas för att genomfö-
ra bullerdämpande åtgärder längs bullerstörande 
vägavsnitt. Det är främst längs vissa sträckor av 
motorväg E6 och riksväg 24 som behov föreligger.

• Strålskyddsmyndigheten har utarbetat rekommen-
derade avstånd mellan kraftledningar och bostäder 
respektive lokaler. 

• För att minimera riskerna för miljöstörningar be-
höver behovet av skyddsavstånd mellan olika 
markanvändningar uppmärksammas i samband 
med detaljplanering så att tillräckligt avstånd kan 
innehållas. 

• Det är av vikt att inte förorenade områden blir be-
rörda av grävning, schaktning, dikning eller större 
grundvattenuttag innan dessa har undersökts och 
sanerats. 
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transport aV farligt goDs
Av den regionala riskanalysen för Hallands län (2010) 
framgår att faran för utsläpp av farliga ämnen är ett 
dominerande inslag i länets riskbild. Genom länet 
transporteras farligt gods längs bland annat E6, Väst-
kustbanan och via gasledning. Länet har en lång kust-
sträcka gentemot Kattegatt med omfattande transpor-
ter av olje- och kemikalietankers. För Laholms kom-
muns del utgör de primära lederna för transport av 
farligt gods de största riskerna. Det största transpor-
tarbetet med farligt gods på väg sker längs E6 samt 
riksväg 24 och 15.

På järnväg transporteras även en hel del farligt gods, 
främst via Markarydsbanan, men även via Västkust-
banan kan transporter av farligt gods förekomma. När 
tunneln genom Hallandsåsen färdigställs är det troligt 
att ett ökat flöde kommer ske via Västkustbanan. 

Det finns områden där en olycka med farligt gods kan 
få stora konsekvenser. Exempel är passage genom tät-
orterna där byggnation kan ligga inom riskområden. 
På en del platser sker transport av farligt gods genom 
skyddsområden för vattentäkt. Exempel på sådana 
områden är vattenskyddsområdena i Skottorp, Veinge 
och Knäred. En olycka i ett vattenskyddsområde kan 
få stora konsekvenser. Genom vägvalsstyrning och 
utformning av vägnät och järnvägar kan olycksrisker-
na minskas. Länsstyrelsen har i meddelande 2011:19 
utarbetat en riskanalys kring transport av farligt gods. 
Riskanalysen ger även rekommendationer kring 
skyddsavstånd för bebyggelse vid farligt godsleder. 

koMMunal riskinVentering
För kommunens del utgör den kommunala riskinven-
teringen en sammanställning av kommunens totala 
riskbild. Ett av de övergripande målen med översikts-

planeringen är att ta hänsyn till de risker för miljö, 
hälsa och säkerhet som finns i samhället och som 
har betydelse för beslut om användning av mark och 
vatten. I samband med förändrad markanvändning är 
riskinventeringen därför underlag som kan användas 
för att överväga, förebygga och minimera risker i 
samband med samhällsplaneringen. 

2004 genomfördes den senaste kommunövergripande 
riskinventeringen. Under 2012 och 2013 kommer en 
uppdatering att göras som sedan skall hållas aktuell 
och uppdateras årligen. Riskinventering innebär att 
kommunens riskobjekt och skyddsobjekt inventeras. 
Med riskobjekt avses anläggningar, områden etc. som 
innehåller riskkällor som på något sätt kan påverka 
omgivningen. Exempel kan vara transportleder för 
farligt gods eller industrianläggningar som hanterar 
farliga ämnen eller på något annat sätt kan påverka 
omgivningen negativt. Skyddsobjekt i sin tur är ex-
empelvis en anläggning som innefattar något som är 
särskilt skyddsvärt i form av människor, egendom el-
ler värdefull miljö. Exempel på sådan anläggning kan 
vara vårdanläggningar, viktiga samhällsfunktioner el-
ler vattentäkter. Nedan redovisas ett urval av de risk-
objekt som kan ha påverkan på omgivningen.

gasleDning
Genom kommunen, i nord-sydlig riktning, går en hög-
trycksledning (80 Bar) för naturgas. För distribution 
ut i övriga delar av kommunen finns ett distributions-
nät med fyra bars tryck. Lågstrycksledningarna är i 
huvudsak lokaliserade till tätorterna i Laholm, Lilla 
Tjärby, Skottorp, Mellby, Vallberga, Ränneslöv och 
Våxtorp. Såväl stamledning som distributionsnät ut-
gör en risk. För åtgärder i stamledningens närhet finns 
en zon med restriktioner i form av regler för byggna-
der och andra anläggningar där människor vistas. 
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bensinstationer
Bensinstationer utgör punktrisker i tätorterna. Främ-
sta riskerna är transporter av farligt gods till bensin-
stationerna och uppställning av tankbil i samband 
med fyllning av cisterner. Vissa stationer i Laholms 
kommun är olämpligt placerade i förhållande till om-
givande bebyggelse. För etablering av nya bensinsta-
tioner och etablering kring befintliga bensinstationer 
finns restriktioner i form av riskavstånd.

VerksaMheter och anläggningar 
Industriella verksamheter och anläggningar kan utgö-
ra risker i form av påverkan på omgivningen på flera 
sätt. Exempel på händelser där omgivningen kan på-
verkas är brand, explosion, eller så hanterar verksam-
heten farliga ämnen och kemikalier som kan leda till 
utsläpp. Såväl stora som små verksamheter kan ut-
göra risk mot omgivningen. Även transportarbete till 
och från verksamheterna kan utgöra risker och stör-
ningar som måste beaktas i den fysiska planeringen. 
Se även under Miljörisker. 

slutsatser
• Vid detaljplaneläggning eller bygglovshandlägg-

ning om ändrad användning för fastigheter i närhet 
till transportleder för farligt gods skall länsstyrel-
sens rekommendationer om skyddsavstånd beak-
tas. 

• Den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen 
är ett viktigt underlag i den fysiska planeringen. 
Ajourhållning av analysen behövs fortlöpande. 

• I Boverkets Allmänna råd ”Bättre plats för arbete” 
finns riktvärden för skyddsavstånd mellan bostä-
der och verksamheter. Riktlinjerna bör hanteras 
vid fysisk planering kring verksamhetsområden. 

Kartan visar objekt i Laholms kommun 
som antingen är särskilt känsliga och be-
höver att skyddas eller sådana objekt som 
utgör särskild risk.  
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räDDningstjänst
Kommunens räddningstjänst skall planeras och orga-
niseras så att en räddningsinsats kan påbörjas inom 
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 
Detta innebär att förutsättningarna för att utföra en 
effektiv räddningsinsats och räddningstjänstens fram-
komsttider i olika geografiska områden kan påverka 
samhällsplaneringen. 

goDtagbar tiD
I dag är räddningstjänsten i Laholms kommun etable-
rad i Laholms, Knäreds, Våxtorps samt Hishults tätor-
ter. Dessutom finns avtal om samarbete med samtliga 
omkringliggande kommuner, vilket innebär att dessa 
larmas om de ligger närmare den aktuella händelsen. 
Åtta av kommunens 14 tätorter nås av räddningstjäns-
tens styrkor inom nio minuter och övriga normalt inom 
19 minuter. Tillgång till bra utryckningsstråk för att 
nå så väl inom den tätort där räddningstjänsten är lo-
kaliserad som tätorter utanför är viktigt och påverkar 
räddningstjänstens framkomsttid. Utryckningsstråk 
bör i den fysiska planeringen ha god framkomlighet 
och hinder m.m. bör undvikas. Lagavägen i Laholm 
är ett viktigt utryckningsstråk för att nå kommunens 
norra delar inom godtagbar tid. Utformning av Laga-
vägen bör därför beaktas vid framtida trafikplanering 
av Laholms tätort.

Räddningstjänsten i Laholm består av deltidsanställd 
personal som vid larm lämnar sitt hem eller sitt ordi-
narie arbete och skyndsamt tar sig till brandstationen 
för att tjänstgöra som brandmän i räddningsstyrkan. 
Detta innebär att det är angeläget att den deltidsan-
ställda personalen på ett snabbt och säkert sätt kan ta 
sig till brandstationen. Något som bör beaktas i fram-
tida trafikplanering.

Räddningstjänstens framkomsttid påverkar vilken typ 
av byggnadsbestånd och verksamhet som bör etable-
ras inom ett område. 

Inom ett område med normal framkomsttid på nio mi-
nuter kan byggnadsbeståndet utgöras av:

• Koncentrerad centrumbebyggelse eller sluten 
kvartersbebyggelse med bostäder, butiker, varu-
hus, kontor och samlingslokaler.

• Särskilt brandfarlig bebyggelse.
• Större vårdanläggningar, elevhem, hotell eller an-

läggning med personalkrävande utrymning.
• Industriområde eller industrier med speciellt 

brandfarlig verksamhet.
• Större brandfarlig eller miljöfarlig verksamhet.
• Bostadsbebyggelse med fyra våningar eller fler.
• Samlingslokal avsedd för fler än 300 personer. 

Inom ett område med normal framkomsttid på 19 mi-
nuter kan byggnadsbeståndet utgöras av:

• Bostadsområde och flerfamiljshus i tre våningar 
och lägre.

• Villa-, radhus-, kedjehus-, fritidshus eller grupp-
husbebyggelse.

• Större byar och gårdssamlingar.
• Enstaka större industrier.

För enstaka friliggande objekt kan längre framkomst-
tid accepteras. För dessa objekt kan speciella åtgärder 
dock behöva vidtas som kompenserar för den längre 
framkomsttiden. Exempel på kompenserande åtgär-
der är att möjligheter till utrymning förbättras, risk 
för spridning till grannfastigheter minskas eller att 
räddningstjänstens insatsmöjligheter förbättras på an-
nat sätt. 
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Ysby

Laholm

Veinge

Genevad

Hasslöv

Skottorp

Skummeslövs-

Mellbystrand

strand

Örkelljunga

Markaryd

Skånes
Fagerhult

Simlångsdalen

Halmstad

Livräddande insats

Upptagningsområde Räddningstjänst

FIP 0-19min
Brandbil 0-19min

FIP 0-15min

Brandbil 0-15min

FIP 0-9min
Brandbil 0-9min

Brandstation

folkbokförda personer (%)

100
100
99,87

98
90

57

Laholms kommun med omnejd

Inom Laholms kommun,

Anspänningstid brandbil:
Halmstad, Ängelholm - 1½min
Laholm - 4min
Simlångsdalen, Markaryd, Skånes Fagerhult,
Örkelljunga, Båstad - 5min
Knäred, Våxtorp, Hishult - 6min

Anspänningstid FIP:
Laholm, Knäred, Våxtorp, Hishult - 1½min
Båstad - 3min
Upprättad på Samhällsbyggnadskontoret

Laholms kommun, hösten 2008
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effektiVitet
Tillgång till brandvatten är en förutsättning för att 
räddningstjänsten skall kunna göra en effektiv rädd-
ningsinsats vid bränder. Vattenförsörjning kan anord-
nas antingen via brandpostsystem eller försörjning via 
tankbilar. Beroende på områdes- och bebyggelsetyp 
kan tillgången på brandvatten dimensioneras på olika 
sätt. För etableringar utanför tätorter eller detaljplane-
rat område kan brandvattenförsörjning ordnas genom 
att kombinera brandpostsystem, tankbilssystem och 
vattenförsörjning från öppet vattentag. 

Vid nyetableringar skall brandvattenförsörjningen di-
mensioneras enligt Svenskt Vattens norm VAV P76.

slutsatser
• Vid trafikplanering och samhällsplanering skall 

hänsyn tas så att räddningstjänstens personal 
snabbt och säkert kan ta sig till brandstationerna. 
Även räddningstjänstens utryckningsstråk är vik-
tiga att beakta. Utformning av Lagavägen bör sär-
skilt beaktas. 

• Framkomsttiderna för livräddande insats är goda i 
hela kommunen.

• Vid detaljplaneläggning skall hänsyn tas till till-
gången till brandvatten. Planeringen skall utgå 
från vilken typ av verksamhet och risk som kan 
tillåtas i området. 

• Samverkan med grannkommuner kring rädd-
ningsjänst är väsentlig.



- 3.3 vatten
3. allmänna intressen
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3.3.1 h
av & ytvatten

haVet
Havet är Laholms kommuns glittrande pärla mot väs-
ter. Allt sedan isen drog sig tillbaka för 12 000 år se-
dan har havet påverkat landskapet. Ett kännetecken 
på detta är de olika kustlinjer som ses i landskapet. 
Laholms kommun har 12 kilometer kust mot Katte-
gatt. Laholmsbukten är relativt grund med ett medel-
djup på 15 meter. Från den jämna strandlinjen sluttar 
bottnen sakta neråt mot större djup. Två kilometer 
från strandlinjen är djupet cirka 12 meter. Ytterligare 
en bit ut ligger det på 14-18 meter. Buktens yttre del 
är något djupare. På en linje från Torekov till Tylön är 
djupet 18-21 meter.

sjöar & VattenDrag
Kommunen indelas i tre avrinningsområden; Lagan, 
Genevadsån och Stensån. 

Lagans avrinningsområde
Lagan är södra Sveriges längsta vattendrag, 244 ki-
lometer. Sportfisket i Lagan nedströms Laholm räk-
nas till ett av Sveriges bästa. Floden rinner upp söder 
om Jönköping, flyter genom Vidöstern vid Värnamo 
och passerar Ljungby och Markaryds kommuner och 
mynnar vid Snapparp i Laholmsbukten. I Lagan myn-
nar:
• Smedjeån
• Lillån
• Krokån
• Hultån
• Vänneån

Lagans avrinningsområde inom kommunen omfattar 
bland annat sjöarna Storesjö, Hjörneredssjön, Stekas-
jö, Gatesjön och Kankesjön samt grundvattensjöarna 
Glänningesjön, Ekasjön, Lilla Tjärby sjö och Årna-
bergasjön. 

Smedjeåns avrinningsområde ingår i Lagans och är 
relativt jämt uppdelat på skogs- och jordbruksmark. 
Ån rinner upp i skogs- och myrområden. Smedjeån 
har två mindre biflöden av betydelse, Edenbergaån 
och Menlösabäcken. Inom avrinningsområdet finns 
tre större sjöar, Store sjö, Oxhultasjön och Grötsjön. 
Smedjeån kalkas sedan 1986. Smedjeån är klassad 
som riksintressant för rörligt friluftsliv, (fritidsfisket 
FN 14) för att den har lekområden för lax och havs-
öring. Smedjeån är det enda naturliga reproduktions-
området för lax i Lagans vattensystem. I vattendraget 
finns även en ovanlig laxfisk, grönling, samt den röd-
listade arten havsnejonöga. Dess framtida överlevnad 
är osäker. Vattenråd har bildats för Lagan och vatten-
dragsgrupp finns för Smedjeån. 

Krokåns källområden ligger inom myrområdena 
i kommunens nordöstligaste hörn på gränsen till 
Ljungby kommun. De största sjöarna i systemet är 
Bästhultasjön, Killebergssjön, Grönasjö samt Hög-
sjön. Krokåns dalgång är klassat som riksintresse ur 
naturvårdssynpunkt (NN 21). Krokån har tre större 
biflöden, Blankan, Lillån och Björkeredsbäcken. Ån 
rinner huvudsakligen genom myr- och skogsområ-
den, främst barrskog. Kalkning av Krokåsystemet har 
pågått sedan 1983.

Genevadsåns avrinningsområde
Genevadsån har två större källflöden; Brostorpsån 
som rinner upp någon kilometer norr om gränsen till 
Halmstads kommun i kommunens nordöstra hörn, 
och Alslövsån som har sin källa vid Börjesjön och Äl-
vasjön fem kilometer söder om Simlångsdalen. Als-
lövsån rinner huvudsakligen i Halmstads kommun. 
Den har sitt utlopp i Brostorpsån norr om Genevad, 
där ån också byter namn till Genevadsån. Ytterligare 
ett större biflöde hör till systemet, Bölarpsån/Vessing-
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15

TECKENFÖRKLARING
Myrskyddsplaner

Våtmarksinventering 
(klassificering, 1=högst värde)

1

2

3

4

eån, som rinner upp vid Sövdared, någon kilometer 
söder om Mästocka. De största sjöarna i systemet 
inom Laholms kommun är Antorpasjön, Ulveredssjön 
och Öasjöarna. De övre delarna av avrinningsområdet 
domineras av skogs- och mossmarker. Nedre delarna 
utgörs till största delen av intensivodlad jordbruks-
mark. Genevadsån har riksintressanta bestånd av lax 
och havsöring. Vattenråd finns för Genevadsåns av-
rinningsområde.

Stensåns avrinningsområde
Stensån har två källflöden, Stora Stensån som rinner 
upp cirka fyra kilometer väster om Skånes Fager-
hult och Lilla Stensån som rinner upp fem kilometer 
sydost om Hishult. Sammanflödet sker vid Stackarp, 
nedströms Sjöaltesjön, vilken är systemets största sjö. 
Stensån mynnar i södra delen av Laholmsbukten i 
Båstads kommun. Ån slingrar sig genom ett område 
som är av riksintresse för naturvård (NN 23) och rör-
ligt friluftsliv (FN 15). I Stensån finns lax och öring, 
hotade sötvattensmusslor, rödlistade arter och en rik 
bottenfauna. Vattenuttag för bevattning sker i stor 
omfattning. Stensån upp till Sjöaltesjön omfattas av 
fiskvattendirektivet. Fritidsfisket är särskilt värdefullt 
eftersom vattendraget är en av de allra viktigaste åar-
na för reproduktion av lax och öring. Vattenråd finns 
för Stensåns avrinningsområde.

VåtMarker, MYrar och sMåVatten
Inom slättbygdens lerområden i Laholms kommun 
finns många märgelhålor. De har stor betydelse för 
flora och fauna, och fungerar också som kväverena-
re. Dessa inslag i jordbruksbygden skyddas av det så 
kallade biotopskyddet, vilket regleras i miljöbalken.

Stora våtmarksområden finns i de östra delarna av 
kommunen. Inom dessa områden finns ett 20-tal våt-

Områden utpekade i den regionala myr-
skyddsplanen och i våtmarksinventering. 
Koncentrationen finns till kommunens 
skogsbygd i norr och öster samt på Hal-
landsås. 
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marker med mycket höga eller höga naturvärden, 
klass 1 och 2. På Hallandsås finns också tio-tolv våt-
markskomplex med höga skyddsvärden. Våtmarker-
na skyddas av det generella markavvattningsförbudet. 

Myrskyddsplanen för Sverige redovisar de av landets 
mest värdefulla myrar som ännu inte har något lång-
siktigt skydd. Åtta områden har pekats ut i Laholms 
kommun och Länsstyrelsen kommer att prioritera 
dessa områden i sitt arbete med områdesskydd. De 
kan komma att skyddas som naturreservat, natur-
vårdsavtal, biotopskyddsområden eller dylikt.

MiljöpåVerkan

Havet
Kattegatt med Laholmsbukten är starkt miljöpåverkat. 
Redan på 1960-talet noterades så kallade fiskrusning-
ar, dvs att fisken flydde från syrefattigt vatten. Under 
1970- och 1980-talen inträffade upprepade algblom-
ningar som gav upphov till syrebrist vid bottnarna.

Miljöförhållandena i Laholmsbukten är ytterst insta-
bila. Skillnaden mellan goda år och dåliga år är påtag-
lig och visar sig omedelbart i djursammansättningen. 
Antalet arter och antalet individer inom arterna varie-
rar kraftigt. Känsliga arter slås ut.

I Kattegatt möts två olika vattentyper, dels det kalla 
salta oceaniska vattnet norrifrån, dels det mindre sal-
ta och varmare Östersjövattnet söderifrån. Högtryck 
och lågtryck bestämmer vilket vatten som dominerar 
i bukten.

Vattnet i yttre delarna av Laholmsbukten består alltså 
av två vattenmassor, skilda åt av ett skarpt språngskikt 
med olika salthalt och temperatur. Den övre vatten-
massan är 10-20 meter och har en salthalt på 12-22 
promille. Den undre vattenmassan håller en näs-

tan oceanisk salthalt på 32-34 promille. Det skarpa 
språngskiktet innebär att vattenutbytet mellan de två 
vattenmassorna är litet. Därmed begränsas syretillför-
seln till djupvattnet. 

Åar och dräneringar som mynnar i bukten för med 
sig stora mängder näringsämnen och annat som når 
vattnet. Skiktningsförhållandena i kombination med 
näringstillförseln ger upphov till problemen. När nä-
ringstillförseln ökar, ökar algproduktionen. När alger-
na dör sjunker de till botten. Vid nedbrytningen förbru-
kas vattnets syre. På grund av vattenmassornas skarpa 
skiktning förhindras en effektiv tillförsel av syrerikt 
vatten till bottnarna under språngskiktet. Resultatet 
blir syrebrist. De rörliga organismerna lämnar områ-
dena, fiskrusning, medan de stationära organismerna 
i värsta fall dör. Detta ger konsekvenser inne i bukten 
bl.a. i form av stora mängder döda alger och musslor 
samt brunt oattraktivt badvattnet. Även stora mängder 
humusämen och växtdelar från vattendragen färgar 
vattnet brunt, speciellt i de inre delarna av bukten.

Orsaken till störningarna är växtnäringstillförseln 
(främst kväve) från Östersjön och lokalt från de vat-
tendrag som mynnar ut i Laholmsbukten. Närings-
tillförseln från land kommer främst från åker- och 
skogsmark men även från punktkällor som industrier, 
reningsverk, enskild bebyggelse och atmosfäriskt 
nerfall (från trafik och förbränning). Avloppsvattenbi-
draget utgör en allt mindre del. Avloppsreningsverken 
bidrar med ca fyra procent av kvävetillförslen och tio 
procent av fosfortillförslen i Laholmsbukten. Fosfor 
kommer till största delen (70-90%) in från djupvatt-
net i Kattegatt. 

En opåverkad botten i bukten består av sand- och 
mjukbottnar med ett rikt växt- och djurliv. Detta har 
gjort bukten till ett viktigt reproduktionsområde för 

främst flatfisk. Syrebrist och störningar på bottnarna 
minskar tillgången på mat för fiskynglen.

Sjöar och vattendrag
Lagans vatten är starkt påverkat av försurning, men 
tillståndet är numera inte alarmerande eftersom buf-
fertkapaciteten generellt är tillfredsställande. Nä-
ringstransporterna till Lagan är höga från jordbruks-
dominerade biflöden, främst Smedjeån. I princip alla 
industrier och anläggningar av betydelse leder sina 
utsläpp till avloppsreningsverk.

Genevadsåns avrinningsområde, i synnerhet de övre 
delarna är påverkade av försurning. I de nedre de-
larna är det främst övergödningen som är problem, 
där jordbrukets bidrag är betydande.

Stensåns avrinningsområde är påverkat av försur-
ning, speciellt i skogs- och mellanbygden. I de nedre 
delarna är det huvudsakliga hotet övergödning och 
fysisk påverkan i form av  dammar och vandrings-
hinder.

Kommunen kalkar vattendragen Stensån, Smedjeån, 
Hultån, Lillån (i Krokåns vattensystem), Blankan och 
Genevadsån. Likaså kalkas även Kyrkmossedammen 
på Hallandsås. Kalkningen har bl.a. bidragit till att 
Oxhultasjön i Smedjeån vattensystem numera har 
stabila pH-värden över sex. En regional åtgärdsplan 
för kalkning gäller för 2011-2015. 

eu:s raMDirektiVet för Vatten
Laholms kommun ingår i Vattenmyndigheten för 
Västerhavet. Vattenmyndigheten för Västerhavet har 
2009 fattat beslut om miljökvalitetsnormer för vatten-
förekomster samt beslut om åtgärdsprogram i distrik-
tet. Programmet beskriver de åtgärder som bedöms 
nödvändiga för att de beslutade miljökvalitetsnor-
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Lagan

Stensån

Genevadsån

Rönne Å

Fylleån

Laholmsbukten

Rönne Å

Inre symbol motsvarar nuläge, yttre symbol är en 
uppskattning om man kommer att kunna klara 
normen i framtiden. 

Ekologisk status

TECKENFÖRKLARING 

Dålig status / Risk för överskridande

Otillfredställande status

Måttlig status

TECKENFÖRKLARING FÄRG
(Gäller oavsett symbol) 

God status / ingen risk för framtida förändringar 

God status 

Ingen data tillgänglig

Kartan visar statusen för Laholmsbukten, sjöar och vattendrag beträffande den 
ekologisk status för miljökvalitetsnormer för vatten. Nuläget i slättlandskapet 
tycks vara sämre än i skogslandskapet medan risken för överskridande bedöms 
som lika dyster oavsett landskapstyp. 

merna ska uppnås i tid. Kommunen ska aktivt verka 
för att vattenkvalitén i vattendrag och Laholmsbukten 
når god ekologisk och kemisk status.

Vid nyetablering eller utökning av verksamheter och 
bebyggelse ska hänsyn tas till sjöar och vattendrags 
status enligt vattendirektivet. Verksamheten och be-
byggelsen får inte bidra till att belastningen av nä-
ringsämnen till aktuellt vatten ökar, dvs miljökvali-
tetsnormerna får inte överskridas. 

Havet
Enligt vattendirektivets klassificeringssystem har La-
holmsbukten otillfredsställande ekologisk status och 
strax utanför bukten ges klassningen måttlig ekolo-
gisk status. Bedömningen är en sammantagen bedöm-
ning av parametrarna bottendjur, näringsämnen, mak-
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roalger, kemisk status och syrgashalt.

Laholmsbukten är utsatt för storskalig övergödning. 
Tillsammans med det skarpa språngskiktet i vatten-
massorna orsakar detta problem. Åtgärder inom främst 
jordbruket och förbättrad avloppsrening har minskat 
tillförseln av kväve och fosfor till bukten. Under pe-
rioden 2014-2016 planeras Ängstorps reningsverk att 
byggas ut  och får skärpta krav på rening, samtidigt 
som Hedhusets reningsverk läggs ned. Dock ses en 
ökning av mängden kväve från skogsåarna så totalt 
sett har kvävetillförslen ökat i bukten. Kraftfulla åt-
gärder inom hela Östersjöregionen är nödvändiga för 
att övergödningsproblematiken i Laholmsbukten ska 
klaras. 

I Halland håller ett kustvattenråd på att bildas där även 
Region Halland och troligtvis även Båstads kommun 
kommer att ingå.

Sjöar och vattendrag
Ett antal vattendrag i kommunen uppnår inte godkänd 
ekologisk status på grund av näringsämnespåverkan, 
se karta nästa sida. I Lagans avrinningsområde be-
döms två tredjedelar av sjöarna och hälften av vat-
tendragen inte klara en god ekologiska status till år 
2015 om inga åtgärder görs. Orsaken till att god eko-
logisk status inte nås är till största delen försurning, 
miljögifter, övergödning och fysisk påverkan såsom 
dammar och andra vandringshinder. Ytterligare ut-
redningar bedöms krävas för att bedöma vilka åtgär-
der som ska vidtas. Vattenförekomsterna i Lagans av-
rinningsområde har fått tidfrist till 2021 för att upp-
nå miljökvalitetsnormen god ekologisk och kemisk 
status. Vattenråd finns för Lagans avrinningsområde, 
och en åtgärdsplan håller på att tas fram.

Inte heller åarna och sjöarna inom Genevadsåns av-

rinningsområde bedöms kunna nå en god ekologisk 
status. Orsaken beror till största delen på försurning. 
Ytterligare utredningar bedöms krävas för att bedöma 
vilka åtgärder som ska vidtas. Vattenförekomsterna 
i Genevadsåns avrinningsområde har fått tidfrist till 
2021 för att uppnå miljökvalitetsnormen god ekolo-
gisk status. Närsaltsbelastningen i Genevadsån kom-
mer att minska genom att Veinge reningsverk plane-
ras att avvecklas under perioden 2014-2016, och av-
loppsvattnet istället kommer att ledas till Ängstorps 
reningsverk där en utökning av verket och förbättrad 
rening kommer att genomföras. 

Vattenförekomsterna i Stensåns avrinningsområde 
har fått tidfrist till 2021 för att uppnå miljökvali-
tetsnormen god ekologisk status. Ytterligare utred-
ningar bedöms krävas för att bedöma vilka åtgärder 
som ska vidtas. Vattenråd finns för Stensåns avrin-
ningsområde.

Miljökontoret kommer att arbeta för att ställa högre 
krav på rening av små- och medelstora reningsverk, 
vilket bl a berör Smedjeån (Hishults reningsverk) och 
Lagan (Knäreds reningsverk). Laholmsbuktens VA:s 
arbete med spillvattenplan kan komma att innebära en 
ökad anslutning av enskilda avloppsanläggningar till 
kommunala reningsverk.

Inom Edenbergaåns avrinningsområde pågår ett pro-
jekt för att minska läckaget av fosfor från jordbruk-
snäringen. Laholms kommun deltar också i ett projekt 
i länet som ska ta fram vilka krav som kan ställas på 
jordbruken genom använda miljökvalitetsnormerna.

Andra områden som kan behöva utredas för att uppnå 
och förbättra statusen i sjöar och vattendrag är hante-
ringen av dagvatten från hårdgjorda ytor och eventuel-
la förorenade områden inom översvämningsområden.

slutsatser 
• Kommunen ska aktivt verka för att vattenkvalitén 

i vattendrag och Laholmsbukten kan nå god eko-
logisk och god kemisk status.

• Det finns en risk för överskridande av miljökvali-
tetsnormen i merparten av kommunens vattendrag, 
sjöar och hav beträffande kemisk status. Undantar 
man kvicksilver från bedömningen är bilden be-
tydligt mer positiv.

• Den ekologiska statusen i fråga om miljökvali-
tetsnormer är komplex. Nuläget i slättlandskapet 
tycks vara sämre än i skogslandskapet medan ris-
ken för framtida överskridanden bedöms som lika 
stor oavsett landskapstyp.

• Åtgärder kommer att krävas för att uppfylla miljö-
kvalitetsnormerna för vatten. Åtgärder som kan bli 
aktuella är att minska kväve- och fosforutsläppen 
och andra miljöstörande ämnen. 

• Miljökvalitetsnormerna för vatten måste alltid be-
aktas vid detaljplanering. Det innebär att en be-
dömning av eventuell påverkan på miljökvalitets-
normerna alltid görs.

• Skyddszoner utmed vattendrag och anläggande av 
våtmarker minskar näringsläckage. Vegetation ut-
med vattendrag ger goda livsmiljöer för fisk och 
andra vattenlevande organismer samt motverkar 
erosion av strandbrinken. 

• Jordbruket behöver fortsätta verka för en bättre hus-
hållning av växtnäringsämnen som kväve och fosfor.

• Skogsbruket behöver verka för bättre hushållning 
av växtnäringsämnen, främst kväve.

• Dräneringsproblematiken är särskilt stor i kustom-
rådet varför detta behöver uppmärksammas i sam-
band med ny exploatering. 

• Befintliga grönstråk är viktiga för dagvattenhante-
ringen, medan hårdgjorda ytor försvårar ett lokalt 



LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR - VATTEN

109 GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-14

""!!

""

"
"

" "

"

"

"

""

"

"

" "

"

"

"

!!

!
!

! !

!

!

!

!!

!

!

! !

!

!

!

"

""

" "
"

"

"

"
"

"
""

"
"

" ""
" "

"
"

""

"
""

"" "
"

"

"

"

"

"

"
" "

"
" "

"

"

"
"

"

"

"

"

""

" "
"

"

"

"

"

"

""

"

"

"
""

"
"

"
"

""

"

""

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

" "

"

"

"

"

"

"

"

!

!!

! !
!

!

!

!
!

!
!!

!
!

! !!
! !

!
!

!!

!
!!

!! !
!

!

!

!

!

!

!
! !

!
! !

!

!

!
!

!

!

!

!

!!

! !
!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!
!!

!
!

!
!

!!

!

!!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

Laholmsbukten

Lagan

Stensån

Genevadsån

Rönne ÅRönne Å

Fylleån

Inre symbol motsvarar nuläge, yttre symbol är en 
uppskattning om man kommer att kunna klara 
normen i framtiden. 

Kemisk status (utan kvicksilver)

Kemisk status 

TECKENFÖRKLARING SYMBOLER
(Gäller oavsett färg)

Dålig status / Risk för överskridande

Otillfredställande status

Måttlig status

TECKENFÖRKLARING FÄRG
(Gäller oavsett symbol) 

God status / ingen risk för framtida förändringar 

God status 

Ingen data tillgänglig

omhändertagande av dagvatten. 
• I Miljöbalken och vattendirektivet finns regler för 

hur nya och befintliga enskilda avloppsanlägg-
ningar ska utföras. 

• Kväveutsläppen till havet och våra vattendrag 
minskas av en minskad trafikmängd såväl lokalt 
som globalt. 

• Fria fisk- och faunapassager är väsentliga för en 
biologisk mångfald och ett rikt djurliv. 

Kartan visar statusen för Laholmsbukten, sjöar och vattendrag beträffande ke-
misk status för miljökvalitetsnormer för vatten. Statusen för flertalet objekt är dålig 
med risk för ett framtida överskridande av normen. Undantar man kvicksilver från 
bedömningen är bilden betydligt mer positiv med god status i nuläget och ingen 
risk för överskridande i framtiden. 
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3.3.2 g
r

u
n

d
vatten

nulägesbeskriVning
Kommunens huvudsakliga grundvattenresurser finns 
längs Lagans dalgång samt under tätare skikt från 
Hallandsåsens fot i söder till Veinge i norr. 

Längs med Hallandsåsen finns en mäktig isälvsav-
lagring. Merparten av isälvsmaterialet är överlagrat 
av mäktiga skikt av finkornigt material, främst lera. 
Nybildning av grundvatten sker i huvudsak väster om 
Hasslöv utmed Hallandsåsens nordsluttning och dess 
släntfot. Grundvattnet har förhöjda nitrathalter. Strax 
norrut finns under ett mäktigt lerlager ytterligare två 
isälvsbildningar eller rullstensåsar som ställvis når 
upp till markytan. Den ena åsen går från Storsjön via 
Edenberga och Vallberga till Skummeslövs kyrka. 
Den andra går från Skummeslöv i sydöstlig riktning 
mot Skottorps kvarn och Karlsfält. Åsarna, som tro-
ligen är sammanhängande, förenar sig vid Skottorps 
samhälle. Här går åsen upp i dagen. Grundvatten har 
inslag av nitrater och bekämpningsmedel. 

Även vid Veinge finns en relativt omfattande isälv-
savlagring som sträcker  sig från norra delen av Ve-
inge och nordost mot Kapplet-Sankt Hans källa. Av-
lagringen avslutas väster om Drottninghall där den 
även går i dagen, där sker även den huvudsakliga 
grundvattenbildningen. Grundvattnet har förhöjda 
nitrathalter. I de östra delarna av kommunen uppträ-
der grundvatten vanligtvis i vattenförande sprickor i 
berggrunden.

MiljöpåVerkan
Ett problem vid större grundvattentäkter kan vara 
konflikt mellan täktverksamhet för grus och sand och 
möjligheten till grundvattenuttag för vattenförsörj-
ning och reservvatten. Andra hot mot grundvattenför-
sörjning kan vara otäta avlopp och dagvattensystem, 

saltvatteninträngning, vattenbrist, förorenade om-
råden och andra miljöfarliga verksamheter. Exploa-
tering med ökat tryck från markanvändning, vägar, 
järnvägar, transport av farligt gods och olyckor utgör 
ett ständigt hot mot grundvattnet. Till detta kommer 
översvämningar och höga ytvattenflöden med risk för 
ras och skred, som en följd av klimatförändringar och 
ibland som en effekt av vattenkraftproduktion.

En stor del av dagvattnet infiltreras genom jordlager 
ned till grundvattnet och bidrar därmed till grund-
vattenbildningen. Infiltrationen innebär att vissa föro-
reningar filtreras bort i de lösa jordlagren medan en 
del följer med till grundvattnet. Genom en effektiv 
dagvattenhantering säkras också kommunens grund-
vattenreserver. Kunskapen om kvaliteten på grund-
vatten är otillräcklig.

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har sedan 1996 
sammanställt resultat från provtagning av bekämp-
ningsmedelsrester i dricksvatten, ytvatten och grund-
vatten i en pesticiddatabas.

Mellan 2008 och 2011 har länsstyrelsen i Halland 
gjort provtagningar av grundvatten och ytvatten för 
att undersöka halter av bekämpningsmedel. Sex käl-
lor är provtagna i Laholms kommun varav fem är 
analyserade för bekämpningsmedel. Bekämpnings-
medel inklusive nedbrytningsprodukter hittades i 
två av de fem. Tio enskilda brunnar är provtagna i 
Laholms kommun. Bekämpningsmedel inklusive 
nedbrytningsprodukter hittades i tre av brunnarna.  
Även höga kloridhalter har påträffats i ett antal av de 
enskilda brunnarna. En sammanställning av utförda 
provtagningar kommer att redovisas 2013. Länssty-
relsen kommer att utöka provtagningen till att även 
omfatta enskilda vattenbrunnar.
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MiljökValitetsnorMer
EU:s ramdirektiv för vatten omfattar även grund-
vatten. För grundvattenförekomster gäller kemiska 
och kvalitativa kvalitetskrav. Kvalitetskrav gäller 
bl.a. för bekämpningsmedel, nitrat, ammonium och 
metaller. 

Sveriges geologiska undersökningar (SGU) har sedan 
länge bedrivit övervakning av grundvatten i landet, 
och driver sedan 2007 ett nationellt miljöövervak-
ningsprogram för grundvatten anpassat till ramdirek-
tivet för vatten. Statusen både vad gäller den kemiska 
och kvantitativa är generellt sätt god i hela kommu-
nen. Det samma gäller i fråga om de framtida bedöm-
ningar, förutom för Laholm och Laholmsslätten där 
det finns en befarad risk för överskridande i fråga om 
kemisk kvalitetsstatus. 

slutsatser
• Grundvattentillgången och kvaliteten är god i stör-

re delen av kommunen. 
• Förekomsten av bekämpningsmedel i grundvatten 

och ytvatten är oroväckande och kräver fortsatt 
uppmärksamhet. 

Inre symbol motsvarar nuläge, yttre symbol är en 
uppskattning om man kommer att kunna klara 
normen i framtiden. 

Kvantitativ kvalitet

Kemisk kvalitet

TECKENFÖRKLARING SYMBOLER
(Gäller oavsett färg)

Dålig status / 
Risk för överskridande

TECKENFÖRKLARING FÄRG
(Gäller oavsett symbol) 

God status / 
ingen risk för framtida 
förändringar 

Kartan visar statusen för miljökvalitetsnormerna för grundvatten både beträf-
fande kemisk kvalitet och kvantitativ kvalitet. 
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3.3.3 vatten
fö

r
sö

r
Jn

in
g

koMMunala anläggningar
Sedan den 1 januari 2011 samverkar kommunerna i 
Laholm och Halmstad genom en gemensam nämnd, 
Laholmsbuktens VA. Verksamheten inom Laholms-
buktens VA innefattar produktion och distribution av 
dricksvatten, omhändertagande och rening av spill-
vatten samt omhändertagande av dagvatten. LBVA 
ansvarar för sex vattenverk och sju vattentäkter i La-
holms kommun. Vattenkvaliteten i täkterna är gene-
rellt god, miljöpåverkan från trafik, industri och jord-
bruk påverkar dock kvalitén i negativ riktning. Detta 
resulterar i behov av kompletterande rening.

Att tillhandahålla ett dricksvatten av god kvalitet 
utgör en övergripande målsättning för kommunens 
dricksvattenförsörjning. Som skydd för kommunens 
grundvattentäkter finns fastställda vattenskyddsom-
råde med tillhörande skyddsbestämmelser inom fler-
talet grundvattentäkter. Endast täkterna i Hishult och 
Mästocka saknar fastställda bestämmelser. Arbete 
pågår att upprätta och revidera vattenskyddsområ-
den, inledningsvis gäller detta i första hand Knäred 
och Hishult. För att säkerställa en framtida hållbar 
exploatering har kommunen även upprättat särskilda 
riktlinjer som tydliggör kraven i fastställda skyddsbe-
stämmelser (Riktlinjer för exploatering inom vatten-
skyddsområde Kf 2010-06-23).

Skottorp
Skottorps vattenverk försörjer Skottorp, Vallberga, 
Ränneslöv, Skummeslöv, Mellbystrand, Våxtorp samt 
delar av Laholms tätort med dricksvatten. Råvatten 
tas från täkterna i Skottorp och Dömestorp. Maxför-
brukningen är ungefär 6 000 m3/dygn vilket även är 
vad som maximalt kan distribueras. Begränsningarna 
ligger främst i ledningsnätet. Vattentäkten i Skottorp 

är belägen i en grusavlagring under Skottorps sam-
hälle som förgrenar sig mot nordost och mot sydost. 
Grusavlagringen är i huvudsak överlagrad med lera. 
Undantaget är Skottorps samhälle där grusavlagring-
en går upp i markytan och här sker primärt nybild-
ning av grundvatten. Grundvattnet i täkten har inslag 
av nitrater och bekämpningsmedel. Kommunen har i 
Skottorp en vattendom för ett medeluttag över året på 
6000 m3/dygn samt maximalt 9000 m3/dygn. Kom-
munen har även en dom på uttag av 4000 m3/dygn 
från Smedjeån som används för att skapa infiltrerat 
grundvatten i täkten. Vattenskyddsområde för täkten 
har fastställts enligt miljöbalken och gäller sedan ja-
nuari 2011. 

Skottorps vattenverk får även vatten från en vatten-
täkt i Dömestorp. Denna täkt består av en mäktig 
grusavlagring längs med Hallandsåsen. Merparten 
av grusavlagringen är överlagrat av mäktiga skikt 
av finkornigt material, främst lera. Nybildning sker 
i huvudsak väster om Hasslöv utmed Hallandsåsens 
nordsluttning och släntfot. Grundvattnet i täkten har 
förhöjda nitrathalter. Kommunen har i Dömestorp en 
vattendom för ett medeluttag över året på 3000 m3/
dygn samt maximalt 3900 m3/dygn. Vattenskyddsom-
råde för täkten har fastställts enligt miljöbalken och 
gäller sedan november 2011.

Veinge
Veinge vattenverk försörjer Veinge, Ysby, Ahla, Tjär-
by, Daggarp, Öringe, Lilla Tjärby och delar av La-
holms tätort. Maxförbrukningen ligger kring 4 000 
m3/dygn vilket motsvarar två tredjedelar av anlägg-
ningens kapacitet. 

Veinge vattentäkt är belägen inom den södra delen av 
en relativt omfattande grusavlagring som sträcker sig 
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Väg 15

TECKENFÖRKLARING
Vattenskyddsområden

Resursavgränsning

Stor grundvattenkapacitet (25-125)

Måttlig grundvattenkapacitet 5-25

Smedjeåns avrinningsområde

Lagans avrinningsområde

från Veinge mot nordost. Avlagringen  avslutas öster 
och sydöst om Drottninghall där den även går i dagen, 
där sker den huvudsakliga grundvattenbildningen. 
Grundvattnet har förhöjda nitrathalter. 

Kommunen har en vattendom för ett medeluttag över 
året på 2600 m3/dygn samt maximalt 6000 m3/dygn. 
Vattenskyddsområde för täkten har fastställts enligt 
miljöbalken och gäller sedan januari 2008.

Knäred
Vattenverket försörjer Knäreds tätort. Medelförbruk-
ningen i samhället är ca 300 m3/dygn vilket motsvarar 
en tredjedel av vattenverkets kapacitet. Reservvatten-
försörjning saknas.

Vattentäkten ligger i Lagans dalgång i Knäreds sam-
hälle. Dalgången utgör en mäktig sand- och grusav-
lagring som har god hydraulisk kontakt med Lagan. 
Skyddande skikt av tätare material saknas. Grund-
vattnet är påverkat med inslag av bekämpningsmedel.

Kommunen har en täkt med vattendom för ett medel-
uttag över året på 770 m3/dygn samt maximalt 1550 
m3/dygn. Vattenskyddsområde för täkten har fast-
ställts enligt miljöskyddslagen och gäller sedan 1984.

Hishult
Vattenverket försörjer Hishults tätort. Medelförbruk-
ningen i samhället uppgår till cirka 60 m3/dygn vilket 
i stort sett motsvarar verkets maximala kapacitet. Re-
servvattenförsörjning saknas.

Vattentäkten består av vattenförande sprickzoner i 
berget under Hishults samhälle. Grundvattnet är på-
verkat med förhöjda nitrathalter. 

Täkten saknar vattendom. Täkten saknar fastställt vat-
tenskyddsområde, det finns dock ett förslag från 1982.

Grundvattenkapacitet i olika delar av La-
holms kommun samt avrinningsområden. 
Kartan visar också beslutade vattenskydds-
områden med resursavgränsning. 
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Inom Laholmsbuktens VA pågår även ett arbete med 
att ta fram en vattenförsörjningsplan som skall re-
dovisa tillgängliga vattenresurser avseende kvantitet 
och kvalitet, både befintliga och framtida potentiella 
resurser. Vattenförsörjningsplanen skall även belysa 
kommunens möjligheter att klara vattenförsörjningen 
i ett flergenerationsperspektiv, identifiera eventuella 
bristområden, kartlägga risker och sårbarheter samt 
vara ett underlag för den regionala dricksvattenför-
sörjningen. 

Arbetet pågår med att upprätta och revidera vatten-
skyddsområden för kommunens vattentäkter, närmast 
i tur står Knäred och Hishult. För att säkerställa en 
hållbar framtida exploatering inom vattenskyddsom-
råden har kommunen även tagit fram riktlinjerna som 
skall underlätta praktisk tillämpning av kraven i fast-
ställda skyddsbestämmelser (Riktlinjer för exploate-
ring inom vattenskyddsområde Kf 2010-06-23).

slutsatser
• Att tillhandahålla ett dricksvatten av god kvalitet 

utgör en övergripande målsättning för kommunen. 
Den bästa vägen för att lyckas med detta är att 
skydda grundvattenresurserna i så stor utsträck-
ning som möjligt. 

• Utöver planerade åtgärder finns det fog för kom-
munen att även förvärva känsliga markområden 
inom vattenskyddsområden samt undersöka möj-
ligheten att upprätta områdesbestämmelser för 
framtida potentiella vattentäkter, exempelvis om-
rådet kring Storesjö.

• Exploatering inom vattenskyddsområden ska ske 
restriktivt och utifrån antagna riktlinjer. 

• Miljökvalitetsnormerna för vatten måste alltid 
beaktas vid detaljplanering. Det innebär att en 

Skogaby
Vattenverket försörjer Skogaby samhälle. Medelför-
brukningen i samhället är ca 17-25 m3/dygn vilket 
motsvarar 25 % av verkets kapacitet. Reservvatten-
försörjning saknas.

Vattentäkten består av en sandavlagring med knappt 
30 meters mäktighet bestående av sand med inslag 
av finare material. Skyddande lager av tätare material 
saknas. 

Vattentäkten saknar vattendom. Vattenskyddsområde 
för täkten har fastställts enligt miljöbalken och gäller 
sedan januari 2008.

Mästocka
Vattenverket försörjer Mästocka samhälle. Medelför-
brukningen i samhället är ca 3 m3/dygn. Reservvat-
tenförsörjning saknas.

Vattentäkten består av vattenförande sprickzoner i 
berget under Mästocka samhälle. Täkten saknar vat-
tendom och saknar även vattenskyddsområde. 

potentiella koMMunala Vattentäkter
Utöver befintliga kommunala grundvattentäkter utgör 
i första hand Soresjö, beläget 2-5 km öster om Ysby 
samhälle, en framtida potentiell grundvattenresurs. 
För att skydda området övervägs särskilda områdes-
bestämmelser.

Storesjö
Formationen består av upp till 30 meter mäktiga av-
lagringar bestående av sand och grus. Goda möjlig-
heter finns att ytterligare förstärka kapaciteten genom 
konstgjord infiltration och därmed erhålla en regio-
nalt intressant resurs. 

Bästhult
Väster om Knäred finns en potentiell vattenresurs 
som kan användas som huvud- eller reservvattentäkt 
för Knäred samhälle. Resursen är knuten till ett områ-
de med sand- och grusmaterial längs Lagans dalgång. 
Undersökningar har visat på en täkt med god kvalitet 
och kapacitet.

enskilDa anläggningar
Förutom de kommunala anläggningarna finns ett an-
tal större enskilda anläggningar, vilka oftast förser 
fritidshusområden med dricksvatten. Större lantbruk 
och andra företag har också täkter med ett relativt 
stort vattenuttag. 

planeraDe och pågåenDe åtgärDer
För att trygga vattenförsörjningen i ett längre per-
spektiv krävs både större uttagsmöjligheter samt för-
stärkning av distributionsnätet, särskilt inom kustre-
gionen. Det pågår därför ett arbete med att binda sam-
man vattenförsörjningssystemen i kommunerna kring 
Laholmsbukten; Laholm, Halmstad och Båstad. Mål-
sättningen är att bygga ett robust system som klarar 
tillväxt och  förbrukningsvariationer samt även bilda 
ett system för reservvattenförsörjning. Systemet pla-
neras vara fullt utbyggt inom en fem års period. I La-
holms kommun ingår vattenverken i Skottorp och Ve-
inge med tillhörande distributionsnät i detta system. 
Till systemet kommer även Eskilstorps vattentäkt i 
Båstad samt ett flertal vattentäkter och anläggningar 
i Halmstads kommun att ingå. För att klara målsätt-
ningen planeras det ske en utbyggnad av Skottorps 
vattenverk. Samtidigt kommer det ske en kraftig för-
stärkning av ledningsnätet i kommunen med sikte på 
att kunna överföra vatten mellan de tre kommunerna.
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bedömning av eventuell påverkan på miljökvali-
tetsnormerna alltid görs.

• Reservvattenförsörjning ska i möjlig mån anläg-
gas i samhällen som saknar alternativa försörj-
ningsmöjligheter.

• Utbyggnaden av ett ledningssystem som klarar 
både tillväxt och förbrukningsvariationer planeras 
att genomföras inom perioden 2012-2016.
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nulägesbeskriVning
Dagvatten kan definieras som tillfälliga flöden av 
regnvatten, smältvatten eller uppträngande grund-
vatten som ansamlas på markytan. 

I första hand är omhändertagande av dagvatten ett re-
lativt omfattande problem inom kustområdet. Det är 
bristande underhåll av äldre dräneringssystem samt 
förtätning av bebyggelse inom fritidsområden som 
medfört omfattande problem med omhändertagande 
av dagvatten i kustområdet. Även förtätning med per-
manent boende har blivit allt mer dominerande. Idag 
utgör kustområdet kommunens mest expansiva områ-
de. Mot denna bakgrund har kommunen upprättat en 
strategiplan för dag- och dräneringsfrågor i kustom-
rådet (Teknik- och servicekontoret dnr.64/07). Planen 
kommer att revideras med hänsyn till att stora delar 
av planerat arbete är utfört och nya delområden kom-
mer att prioriteras och åtgärdas. En stigande havsni-
vån som översiktligt redovisats i Länsstyrelsens rap-
port ”Klimatanalys för stigande hav och åmynningar 
i Hallands län” kommer att medföra extraordinära 
dagvattenproblem inom kustområdet.

Enligt intentioner i gällande översiktsplan har ut-
byggnadsområden planerats med utgångspunkt från 
ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Principen 
är att avleda dagvatten genom översilning, infiltration 
och fördröjningsdammar före utsläpp i recipient. 

Kommunen har även tagit fram praktiska riktlinjer för 
bl.a. hantering av dagvatten som berör vattenskydds-
områden. 

Det är av stor betydelse att tydliggöra principlösning-
ar som medför positiva biologiska och estetiska mer-
värden inom både befintliga och planerade område. 
Till detta uppnås även renande effekter på sjöar och 

vattendrag (recipienten). Mot denna bakgrund upp-
levs behovet av dagvattenpolicy som väl motiverad.

Med utgångspunkten från de nationella miljökvali-
tetsmålen finns  flertalet relevanta mål som berör dag-
vattenhanteringen, exempelvis ”God bebyggd miljö”, 
”Grundvatten av god kvalitet” samt ”Myllrande våt-
marker”. Inom ramen för miljökvalitetsmålen före-
slås i kommunens lokala handlingsprogram att policy 
upprättas för dagvattenhantering. Målsättningen är 
ett styrdokument som exempelvis tydliggör följande 
övergripande mål:

• En positiv resurs som möjliggör biologiska och es-
tetiska värden.

• Säkerhet avseende både olycks- och översväm-
ningsrisker. 

• Gynna den biologiska mångfalden.
• Omhändertagande och eventuella rening sker nära 

källan.
• Minimera belastningen på ledningsnät och reci-

pienter.
• Kostnadseffektiva metoder.

slutsatser
• En dagvattenpolicy kan fungera som vägledning 

vid detaljplanering och i samband med andra  
kommunala beslut och åtgärder. 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten är inte bara 
bra för miljön utan kan också vara en estetisk kva-
litet i bostadsområden.

3.3.4 d
ag

vatten
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3.3.5 avlo
ppsvatten

nulägesbeskriVning
Kraven på avloppsrening stiger i takt med en sam-
hällsutveckling som förutsätter ökade miljökrav. Det 
innebär att kommunens reningsanläggningar kommer 
att befinna sig i ständig utveckling för att möta de 
ökade kraven på rening enligt vattendirektivet. Som 
ett led i att planera den framtida verksamheten pågår 
ett arbete med att ta fram en VA-plan för kommunen. 

Sedan den 1 januari 2011 samverkar kommunerna i 
Laholm och Halmstad genom en gemensam nämnd, 
Laholmsbuktens VA. Verksamheten inom Laholms-
buktens VA innefattar produktion och distribution 
av dricksvatten, omhändertagande och rening av 
spillvatten samt omhändertagande av dagvatten. La-
holmsbuktens VA ansvarar för nio reningsverk och 
därtill hörande ledningsnät i Laholms kommun. 

koMMunal aVloppshantering

Ängstorps reningsverk
Ängstorps reningsverk omhändertar avloppsvatten 
från Laholms centralort, Vallberga, Ränneslöv, Våx-
torp, Lilla Tjärby, Ahla och Ysby. Reningsverket är 
beläget i Laholms centralort. Verket belastades till 
cirka två tredjedelar. Med hänsyn till planerad ned-
läggning av reningsverken i Hedhuset och Veinge 
och överföring av spillvatten till Ängstorp kommer 
reningsverket att byggas ut. 

Hedhusets reningsverk
Hedhusets reningsverk omhändertar avloppsvatten 
från Skummeslöv, Mellbystrand, Hasslöv, Skottorp 
samt delar av Båstads kommun. Reningsverket är be-
läget i södra Skummeslöv. Reningsverket belastas i 
stort sätt till sin fulla kapacitet. Detta begränsar starkt 

möjligheterna till nyexploatering av både bostäder 
och verksamheter i kustområdet. Reningsverket pla-
neras att avvecklas varvid avloppsvattnet skall över-
föras till ett utbyggt Ängstorp. 

Veinge reningsverk
Veinge reningsverk omhändertar avloppsvatten från 
Veinge, Genevad, Daggarp och Tjärby. Reningsver-
ket belastas till cirka två femtedelar. Reningsverket 
planeras att avvecklas varvid avloppsvattnet skall 
överföras till ett utbyggt Ängstorp. 

Skogaby reningsverk
Skogaby reningsverk belastas idag till cirka två tred-
jedelar och verket bedöms kunna drivas vidare med 
nuvarande utformning under överskådlig framtid.

Knäreds reningsverk 
Knäred reningsverk belastas fullt ut och möjligheten 
till ökad anslutning i samhället är starkt begränsad. 
Arbete pågår med att minska flödet till reningsverket, 
dels genom att stoppa inläckage av regn- och grund-
vatten på ledningsnätet, dels optimera processen i re-
ningsverket.

Hishults reningsverk
Hishult reningsverk har brister i reningen vilket inne-
bär att utsläppskraven är svåra att klara. Ombyggnad 
av verket planeras att genomföras under 2012/2013. 

Öringe reningsverk
Öringe reningsverk är fullt utnyttjat och uppfyller inte 
dagens krav på rening. Verket planeras att avvecklas 
senast 2016 varvid avloppsvattnet skall pumpas till 
Ängstorp. 
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#
Avloppsreningsverk. 
Oförändrad status. 

#
Avloppsreningsverk som 
avses läggas ner. 

#
Avloppsreningsverk som 
avses byggas om. 

Mästocka reningsverk
Mästocka reningsverk klarar nuvarande belastning 
utan vidare åtgärder. Möjligheterna för ökad anslut-
ning är dock begränsade.

Kornhults reningsverk
Kornhults reningsverk klarar nuvarande belastning 
utan vidare åtgärder. Möjligheterna för ökad anslut-
ning är dock begränsade.  

Spillvattenledningsnät
Under en längre tid har betydande investeringar gjorts 
i syfte att  stoppa inläckage av regn- och grundvatten 
på ledningsnätet och förhindra bräddning av orenat 
vatten till recipient. Saneringsåtgärderna har medfört 
minskat flöde till reningsverken och bräddning till re-
cipient är i nuläget mycket sällan förekommande.

Restprodukter
Slam från reningsverken i Ängstorp och Hedhuset 
omhändertas och används till jordframställning. Ar-
bete pågår för att skapa ett slam som uppfyller kva-
litet enligt REVAQ, en certifiering förväntas genom-
föras under 2012. 

enskilDa aVloppsanläggningar
Sedan 2006 gäller nya krav på rening av enskilda 
avloppsanläggningar. I vattendirektivet ställs vidare 
krav på rening utifrån vattenområdenas status. La-
holms kommun har en relativ stor del av befolkning-
en inom glesbygdsområden. Uppskattningsvis finns 
ca 3700 fastigheter med enskilda spillvattenanlägg-
ningar. 

Enskilda avlopp står för en del av näringspåverkan 
på grundvatten, hav, sjöar och vattendrag. Det finns 

Befintliga avloppsreningsverk inom La-
holms kommun. Färgerna indikerar vilken 
roll avloppsreningsverket planerar att få i 
framtiden.  
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cirka 1500 enskilda avloppsanläggningar med brist-
fällig rening. De enskilda avloppsanläggningarna står 
sammantaget för en större del av fosforutsläpp än de 
två stora reningsverken tillsammans. 

Nya och befintliga enskilda avloppsanläggningar ut-
förs så att de uppfyller miljöbalkens regler och vat-
tendirektivets krav De befintliga enskilda avlopps-
anläggningar som ligger inom områden som särskilt 
ska skyddas från näringsämnespåverkan kommer att 
åtgärdas först och målsättningen är att de ska vara åt-
gärdade innan 2015 års utgång.

slutsatser
• Avvecklingen av Hedhusets reningsverk och re-

ningsverket i Veinge samt utbyggnad av Ängstorp 
planeras att genomföras inom perioden 2014-
2016.

• I områden med samlad bebyggelse är det av vikt 
att gemensamma avloppslösningar kan åstads-
kommas. 

• På sikt bör kommunen verka för kretsloppsan-
passade avloppslösningar med återvinning av nä-
ringsämnen. Kommunens system för omhänderta-
gande och distribution av näringsämnen behöver 
utvecklas. 
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Strandskyddet ska säkra allmänhetens tillgänglighet 
till stränderna och skydd för växt- och djurliv i den 
känsliga strandnära zonen.

Från den 1 juli 2009 gäller nya regler för strandskydd. 
Reglerna har ändrats i miljöbalken och i plan- och 
bygglagen. Strandskyddet är upphävt inom detaljpla-
ner som fastställts före den 1 juli 1975. För nyare 
detaljplaner har länsstyrelsen beslutat om vilka delar 
som undantagits från strandskyddet. Som regel har 
dessa beslut inneburit att strandskyddet inom kvar-
tersmark - byggnadsmark - har upphävts, men finns 
kvar på allmän platsmark, bland annat natur- och 
parkområden. Inom kustområdet är större delen av 
kuststräckan planlagd för bebyggelse och strandskyd-
det upphävt inom dessa delar. Enligt de nya reglerna 
gäller strandskyddet åter om området upphör att om-
fattas av detaljplan eller om detaljplanen ersätts med 
en ny detaljplan. 

Kommunerna har ansvar för att besluta om dispenser 
i detaljplaner. Dispenser får endast ges om det finns 
särkskilda skäl enligt strandskyddsföreskrifterna. Vid 
varje beslut om dispens eller upphävande av strand-
skydd ska en fri passage lämnas för allmänheten. 
Länsstyrelsen kan överpröva kommunala dispenser 
och upphävande av strandskyddet i detaljplan. Dis-
pens från strandskyddsbestämmelserna får medges 
om det finns särskilda skäl. Kommunen beslutar 
om dispens i alla områden, förutom inom Natura 
2000-områden, naturreservat eller annat skyddat om-
råde. Kommunen har också tillsyn av strandskyddet. 

gällanDe stranDsskYDD
Enligt miljöbalken råder ett generellt strandskydd på 
100 meter, på land och ut i vattnet, utmed sjöar och 

vattendrag.  Vissa sjöar och vattenområden inom La-
holms kommun har utökat strandskydd. Då är det  200 
meter på land som gäller. Sjöarna som omfattas är:

• Hjörneredssjön 
• Skvallingasjö 
• Stekasjön (Hegsjön) 
• Storesjö

Vid hela havskusten råder också utvidgat strandskydd, 
300 meter på land och 100 meter ut i vattnet. Reglerna 
gäller för områden utanför detaljplanelagt område. 
Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med att ompröva 
beslut om utvidgat strandskydd. Det ska vara slutfört 
senast 31 december 2014.

lanDbYgDsutVeckling 
Den nya lagstiftningen från 2009 föregicks av en pro-
position ”Strandskyddet och utvecklingen av lands-
bygden”. I propositionen och senare genom lagstift-
ningen ges kommuner större möjlighet att anpassa 
strandskyddet utifrån lokala förhållanden. En av de 
viktigaste förändringarna är att enligt miljöbalken 7 
kap 18 § finns möjlighet till viss bebyggelse inom 
strandskyddsområden, om dessa områden i kommu-
nens översiktsplan pekats ut som lämpliga för lands-
bygdsutveckling.

Regional utredning
Halland har haft en positiv befolkningsutveckling un-
der 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 
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Utpekat av regionen

Utpekat av kommunen

med kommunerna och länsstyrelsen under våren 2009 
fram rapporten ”Attraktivt boende i Halland – utan in-
trång på stränderna”. I denna har strandskyddet i länet 
kartlagts och ett antal områden i varje kommun har 
inventerats, som möjliga att i översiktsplansamman-
hang pröva för bebyggelse inom nuvarande strand-
skyddsområde. I denna utpekas följande områden i 
Laholms kommun. 

1. Hjörneredsjön
2. Sjöaltesjön
3. Oxhultasjön
4. Knäred väster
5. Knäred öster
6. Krokån och Grönasjö

Med det av region Halland framtagna underlaget på-
börjades år 2010 en utredning om förutsättningar för 
att avgränsa områden där undantag från strandskyd-
det 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 

För närmare avgränsning av dessa LIS-områden och 
ställningstaganden hänvisas till Del 1 -Översiktsplan. 

slutsatser
• Möjligheten att bygga i strandnära lägen är oerhört 

viktigt för att få en mer balanserad befolkningsut-
veckling i kommunen. 

Områden som har pekats ut, dels av 
länsstyrelsen dels av kommunen, som 
intressanta för strandnära boende i syfte 
att stötta en landsbygdsutveckling. Kom-
munens ställningstagande framgår av  
Del 1- Översiktsplan. 
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