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lÄSaNVISNINGaR
Översiktsplanen består av fyra delar varav denna 
handling utgör Del 3 - Tätortsredovisning. 

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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1.1 mellBYstrand
ORTSBeSkRIVNING
Mellbystrand, beläget mellan motorväg E6 och havet, 
utgör tillsammans med Skummeslövsstrand och Skot-
torp kommunens kustzon. Orten etablerades i början 
av 1900-talet som badort. Sommarstugebyggandet 
tog fart på allvar under 1920-talet. På 1970-talet bör-
jade en ännu pågående trend med permanent bosätt-
ning, dels i form av bebyggandet av nya tomter, dels 
som omvandling av tidigare fritidshus. Detta har bl.a. 
fått till följd att befolkningens ålderssammansättning 
gått mot en allt högre ålder. Idag är cirka 60% av hu-
sen fritidshus. Inom detaljplanelagd mark bedöms 
150-200 obebyggda tomter finnas.

Miljön med mycket grönska samt havet ger kvaliteter 
i boendet. Samtidigt är kustzonen ytterst attraktiv för 
sommargäster, både för sådana med egna fritidshus 
och för tillfälliga gäster på campingplatser, stranden 
och restauranger. Tillgången till fiske i Lagan och 
Smedjeån, naturreservatet Hökafältet med rekrea-
tion i form vandringsslingor m.m. samt golfbanan i 
Mellby är andra kvaliteter i området. Belastningen på 
Mellbystrand är sommartid stor och kan vackra som-
mardagar orsaka trafikproblem m.m.

STaTISTIk Och fakTauppGIfTeR
Mellbystrand har hela tiden ökat sin befolkning på 
grund av en positiv inflyttning. Inflyttningen under de 
senaste åren har i huvudsak bestått av personer som 
närmat sig pensionsåldern. Detta gör att antalet medel-
ålders och äldre kraftigt överstiger kommungenom-
snittet, vilket kan innebära ett växande behov av sär-
skild service. 

Bostadsbestånd och utbyggnadsbehov
I Mellbystrand består den överväldigande delen av bo-
stadsbeståndet av fritidshus eller enbostadshus. Idag 
är cirka 40 % permanentboende och 60% fritidsbo-
ende. Antalet registrerade enbostadshus med perma-
nentboende var år 2013 895 stycken och lägenheter i 
fastigheter med mer än en lägenhet var 108 stycken. 
Endast två mindre flerbostadshusområden finns och 
dessa är väl integrerade i bebyggelsen. En stor del av 
befolkningen är yngre pensionärer och vid en förtät-
ning bör flerbostadshus eftersträvas för att äldre som 
vill sälja sina hus skall kunna bo kvar på orten.

Mellbystrand har en attraktivitet som medför att så-
väl en omvandling av fritidshus till permanentbostä-
der som byggande av bostäder på kvarvarande tomter 

sker av egen kraft. I Mellbystrand bedöms cirka 10 
lägenheter årligen tillkomma genom antingen per-
manentning av fritidshus eller nybyggnation. Särskilt 
behov av bostäder för äldre kommer att uppstå på 
grund av att huvuddelen av de inflyttade närmar sig 
pensionsåldern.

Förskola och skola
I Mellbystrand finns förskolorna Junibacken och 
Mellby, dessutom bygger den fristående förskolan 
Nyckelpigan, som drivs av Medborgaskolan, en ny 
förskola på Hökafältstomten. I Mellbystrand finns 
även Mellbystrandsskolan för årskurs F-6.

Vård och omsorg
I Mellbystrand saknas särskilt boende, men ett funk-

Gatustruktur i Mellbystrand. Kustvägen och Hässleholmsvägen är huvudga-
tor i samhället. Röd linje motsvarar järnvägen Västkustbanan.

Sommarstugetraditionen har skapat en tät och småskalig bebyggelsestruk-
tur. Den samlade bebyggelsen har medfört väldefinierade kanter till det 
kringliggande kustlandskapet.
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tionsanpassat, och för vård förberett, boende finns 
inom bostadsområdet Strandbyn med 26 lägenheter. 
Upplåtelseformen är kooperativ hyresrätt. I Mellbyst-
rand finns både hemtjänst och hemsjukvård.

Teknisk service
Vattenförsörjningen i Mellbystrand tillhör ett sam-
manhängande distributionsområde som baseras på 
vattentäkterna i Veinge, Skottorp och Dömestorp.

Spillvatten omhändertas vid kommunens avloppsre-
ningsverk på Hedhuset (försörjer även Skummeslövs-
strand samt Hemmeslöv i Båstad). Under år 2011 har 
principbeslut fattas i kommunfullmäktige om utbygg-
nad av Ängstorps avloppsreningsverk i Laholm och 
överförande av all avloppsrening till detta.

Dagvattenhanteringen bygger i dagsläget till vissa de-
lar på privata dikningsföretag. Väster om Kustvägen, 
företrädesvis, är det till och från stora problem med 
höga grundvattennivåer samt stora dagvattenflöden 
i samband med stor nederbörd och med översväm-
ningar och fuktproblem som följd. En kartläggning 
av problemområdena har skett och en strategiplan 
har tagits fram. Under 2009 inleddes en omfattande 
utbyggnad av dagvattennätet i kustområdet, vilken 
fortfarande pågår. 

Säkerhet
Orten kan ur räddningssynpunkt, med hänvisning till 
närheten till Laholm, utvecklas både vad avser bostä-
der, turist- och nöjesanläggningar samt kommersiella 
anläggningar i övrigt. På grund av lågt tryck i led-

Mellbystrand består av en samlad bebyggelse med tydliga gränser. Birger 
Pers väg i tätortens norra delar är en naturlig koppling mot utbyggnadsom-
råden i Åmot och vidare mot Laholm. Flygsandsfältet i norr med sanddyns-
områden och horisonten skapar en signifikativ rumslighet. Motorväg E6 är 
en stark barriär. 
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ningssystemet vissa tider kan räddningstjänsten insat-
ser försvåras. Ett stort problem är framkomligheten 
sommartid på grund av smala gator med begränsad 
parkeringsmöjlighet. Detta försvårar avsevärt för 
räddningstjänsten. Matarleder och parkeringsplatser 
bör utvecklas för att fungera väl även under högsä-
song. 

Trafikolyckor med farligt gods på E6 kan påverka 
näraliggande bebyggelse. Bränder i bebyggelsen kan 
lätt sprida sig till vegetationen.

Markkapacitet
Lediga tomter för enbostadshus förekommer spora-
diskt i orten, bl.a. stora tomter som kan delas.

Sammanfattande kommentar
Med hänsyn till den ökande medelåldern i Mellbyst-
rand bör ytterligare boenden som lämpar sig för äldre 
och personer med funktionsnedsättning etableras.

Dagvattenproblematiken behöver ses över för att fin-
na en långsiktigt hållbar lösning.

Trafiksituationen sommartid kräver uppmärksamhet. 

INTReSSeN Och ReGleRINGaR
Mellbystrand ligger inom riksintresse med särskilda 
hushållningsbestämmelser för kustzonen och det rör-
liga friluftslivet. Havet och kusten är också av riks-
intresse för naturvård och friluftsliv, liksom områden 
längs Lagan och Smedjeån. Lagan är riksintresse för 
kulturmiljövården med hänsyn till den historiska vat-
tenkraftsutbyggnaden. 

Huvuddelen av kustzonen är detaljplanelagd eller 
utgör naturreservat. Kommunen ser över detaljpla-
nerna för strandområdet i syfte öka tillgängligheten 
till stranden samt förbättra parkering för besökande. 

Kommunen ser också över grönområdena för att an-
vända dessa på bästa sätt för dämpning av klimatef-
fekter men också som tillfälliga parkeringar, eventu-
ell offenlig service m.m. Längs E6 råder utanför de-
taljplanelagt område 50 meter byggnadsfritt avstånd 
enligt väglagen. Motorvägen är också led för trans-
port med farligt gods. 

uTVecklINGSmÅl
• Tillkommande bebyggelse skall placeras och utfor-

mas med stor omsorg om ortens specifika förutsätt-
ningar och rumsliga kvaliteter.

• Med hänsyn bl.a. till riksintresset för friluftsliv bör 
blandningen mellan permanent- och fritidsboende 
bibehållas. Ett diversifierat utbud av boendeformer 
är önskvärt, exempelvis bostäder för unga eller äld-
re och olika upplåtelseformer.

• Närheten till havet och naturen attraherar turister. 
Strävan skall vara att kunna utveckla befintliga be-
söks- och upplevelsenäringar.

• Ett tydligare centrum, gärna med etablering av akti-
vitetslokaler för ungdomar, bör etableras.

• Inom tätorten finns ett antal kulturhistoriskt intres-
santa och värdefulla byggnader som är karaktärs-
skapande för samhället.

• De gröna värdena är viktiga för Mellbystrands ka-
raktär. En utredning om grönområdenas framtida 
användnig och skötsel pågår.

• Sammanhängande grönstråk tillför värdefulla re-
kreationsvärden och bör skyddas från exploatering.

• Framtida havsnivåhöjning och andra klimateffekter 
är viktiga att beakta, bl.a. med anledning av ökad 
erosion och försvårad dagvattenhantering. 

• Ortens läge och anknytning till väg E6 skapar goda 
förbindelser med storstadsregionerna i norr och sö-
der samt bör också kunna användas för att stärka 
exponeringen av det lokala närings- och förenings-

livet.
• Buller från väg E6 kan upplevas störande i de östra 

delarna av orten.
• Gång- och cykelleder bör tillskapas och förbättras. 
• Trafikproblem och parkeringsproblem skall särskilt 

uppmärksammas.
• Ett gång- och cykelstråk längst med Lagan till La-

holm och till Karsefors bör utredas.

fRamTIDa maRkaNVÄNDNING
Mellbystrand är i huvudsak fullbyggt vilket innebär 
att de fysiska utbyggnadsmöjligheterna är begränsade 
till öster om väg E6. 
Söder om Mellby industripark föreslås ett utbyggnads-
område för stadsbebyggelse. Ytterligare utbyggnads-
områden som redan är planlagda finns norrut och i 
anslutning till Rombergs väg. Fornlämningar behöver 
beaktas. Ytterligare norrut ligger Åmot med utbygg-
nadsområden, i enlighet med fördjupning av över-
siktsplanen. 
Tre förädlingsområden föreslås. Dessa syftar till att 
utveckla Mellbystrand centrum och öppnar upp för 
handel, kontor samt bostadsutveckling med syfte att 
stimulera småföretagande samt överbrygga barriär-
effekten för E6. Det norra förädlingsområdet, utmed 
Birger Pers väg med utvidgning kring korsningen 
med Kustvägen, utvecklar de centrala delarna av 
Mellbystrand. Det östra förädlingsområdet syftar till 
ett effektivare markutnyttjande av handelsområdet. 
Byggnation av ett äldreboende föreslås inom något 
av förädlingsområdena. Det södra förädlingsområdet 
syftar till att överbrygga barriäreffekten av väg E6.
För att öka näringsverksamheten och stärka service- 
och tjänstesektorn i hela orten föreslås detaljplaner 
ses över för att också medge icke störande verksam-
heter i liten skala i hemmet.
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1.2 skummeslövsstrand
ORTSBeSkRIVNING
Skummeslövsstrand har vuxit fram som en badort 
där tomter för sommarstugor började styckas av på 
1920-talet. Utvecklingen har sedermera alltmer skett 
mot ett åretruntboende och idag inrymmer cirka 25% 
av tomterna åretruntboende. Exploateringstalet är lågt 
då obebyggda områden i form av naturreservat och 
f.d. barnkoloniområden förekommer. Utvecklingen 
mot permanentboende gör att befolkningen ökat mar-
kant under en längre tid. Även om sysselsättningen 
har utvecklats positivt, är antalet arbetstillfällen få 
och huvuddelen av de arbetande pendlar ut från orten.

Skummeslövsstrand präglas av sitt strandnära läge 
med närhet till bad och natur. Orten har en grön ka-
raktär. Läget vid avfarten från E6 gör att orten lätt 
nås för boende och besökande. Närheten till den 
framtida stationen Hemmeslöv förbättrar tillgänglig-
heten ytterligare. Näringslivet har med få undantag 
anknytning till besöks- och upplevelsenäringen med 
camping och restauranger som exempel. Övrig servi-
ce finns i huvudsak i närbelägna Skottorps samhälle.

STaTISTIk Och fakTauppGIfTeR
Skummeslövsstrand präglas av att många äldre, som 
tidigare haft fritidshus, bosätter sig på orten. Skum-
meslövstrand har därför många 55+ bland sina invå-
nare. Dock har orten fortfarande färre 80+ än kom-
mungenomsnittet. 

Bostadsbestånd och utbyggnadsbehov
Andelen fritidshus och permanentade sådana överväger 
bland byggnadsbeståndet. 30% bedöms vara perma-

nentboende och 70% vara fritidsboende. Antalet regist-
rerade enbostadshus med permanentboende är, år 2013, 
446 och lägenheter i fastig heter med mer än en lägenhet 
är 21 stycken. En stor del av befolkningen är yngre pen-
sionärer och vid en förtätning bör flerbostadshus efter-
strävas för att äldre som vill sälja sina hus skall kunna 
bo kvar på orten.

Skummeslövsstrand har en attraktivitet som medfört en 
årlig befolkningsökning. Dock behövs ett tillskott av 
bostäder som passar yngre för att ge skolan i Skottorp 
ett tillskott. Även behov av bostäder för äldre kommer 
att uppstå på grund av att huvuddelen av de inflyttade 
närmar sig pensionsåldern. Ett tillskott om fem lägenhe-

ter årligen under planperioden genom nybyggnation och 
permanentning av fritidshus bedöms som önskvärt. No-
teras att kommunen saknar egna tomtområden i orten.

Förskola och skola
I Skummeslövsstrand finns den fristående förskolan 
Guldgruvan. I angränsande Skottorp finns Muminda-
lens förskola, Skottorpsskolan F-6 och den fristående 
förskolan Abacus Montessoriförskola. Ytterligare en 
fristående förskola planeras starta i området januari 
2014.

Vård och omsorg

I tätorten finns hemtjänst och hemsjukvård.

Gatustruktur i Skummeslövsstrand. De strandnära gatorna är mer genomsi-
lande än gatorna längre från kusten. Samhället har många återvändsgator. 
Västkustbanan redovisas med en röd linje.

Bebyggelsestrukturen i Skummeslövsstrand präglas av sommarstugetra-
ditionen, med en tät och småskalig bebyggelse. De karaktärsskapande 
grönytorna har format åtskilda grupper av huskroppar.
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Teknisk service
Vattenförsörjningen i Skummeslövsstrand tillhör ett 
sammanhängande distributionsområde som baseras 
på vattentäkterna i Veinge, Skottorp och Dömestorp.

Spillvatten omhändertas vid kommunens avloppsre-
ningsverk på Hedhuset (försörjer även Mellbystrand 
samt delar av Båstad), vilket börjar nå sitt kapacitets-
tak. Hedhuset planeras att avvecklas i samband med 
att överföringsledning till Ängstorps avloppsrenings-
verk i Laholm anläggs.

Dagvattenledningar är endast utbyggda i de områden 
som har byggts ut från mitten av 70-talet och framåt 
och där dagvattnet leds till Laholmsbukten, i de fles-
ta fall utan fördröjning. Hög grundvattennivå till och 
från kan innebär fuktproblem för lågt belägna fastig-
heter. Vid stora nederbörder kan delar av samhället 
drabbas av översvämningar. Liksom i Mellbystrand 
har en kartläggning skett av problemområdena. Ut-
byggnad av dag- och dräningsvattenledningar påbör-
jades under 2009 och en fortsättning av utbyggnaden 
kommer att ske.

Säkerhet
Utveckling av vägnätet behövs för bättre tillgänglig-
het för räddningsfordon, speciellt under sommartid. 
En utbyggd vägförbindelse med Båstad kan korta in-
satstiderna.

Vid högvatten och långvarig storm kan genombrott 
ske i låglänta dynområden.

Tätorten består av samlad bebyggelse och tre distinkta grönområden, varav 
det östra grönområdet skapar rumsliga samband från Skummeslövsstrand, 
förbi väg E6 samt vidare österut mot slättbygden. Väg E6 och Västkustbanan 
markerar en tydlig gräns i landskapet.
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Markkapacitet
Lediga tomter för enbostadshus finns sporadiskt inom 
området, bl.a. stora tomter som kan delas. Ett nytt bo-
stadsområde med möjlighet till cirka 400 lägenheter 
har nyligen också planlagts i den sydöstra delen och 
arbete med fler områden pågår.

Sammanfattande kommentar
Ett tillskott av elever inom upptagningsområdet krävs 
för att säkra skolans framtid. För äldre krävs på sikt 
fler bostäder som har högre tillgänglighet och kanske 
andra upplåtelseformer.

INTReSSeN Och ReGleRINGaR
Skummeslövsstrand ligger inom riksintresse med sär-
skilda hushållningsbestämmelser för kustzonen och 
det rörliga friluftslivet. Havet och kusten är också av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. 

Huvuddelen av kustzonen är detaljplanelagd eller 
utgör naturreservat. Kommunen ser över detaljpla-
nerna för strandområdet i syfte öka tillgängligheten 
till stranden samt förbättra parkering för besökande. 
Kommunen ser också över grönområdena för att an-
vända dessa på bästa sätt för att dämpa klimateffek-
ter, men också som tillfälliga parkeringar, eventuell 
offenlig service m.m.

Längs E6 råder utanför detaljplanelagt område 50 
meter byggnadsfritt område enligt väglagen. Motor-
vägen är också led för transporter med farligt gods.

uTVecklINGSmÅl
• Tillkommande bebyggelse skall placeras och ut-

formas med stor omsorg om ortens specifika för-
utsättningar och rumsliga kvaliteter.

• Med hänsyn bl.a. till riksintresset för friluftsliv bör 

blandningen mellan permanent- och fritidsboende 
bibehållas. Ett diversifierat utbud av boendefor-
mer är önskvärt, exempelvis bostäder för unga el-
ler äldre och olika upplåtelseformer. 

• Närheten till havet och naturen attraherar turister. 
Med anläggningar som t.ex. badbrygga och natur-
rum med offentliga toaletter och fågeltorn skulle 
attraktionskraften stärkas.

• Områden utmed Stora Strandvägen bör kunna ut-
vecklas till ett service- och aktivitetsstråk. Fram-
förallt ängen vid Stora Strandvägen har potential 
att utvecklas till centrum med torgfunktion. 

• Området vid Tennisstadion kan utvecklas till ett 
motionscentrum. 

• Det lokala engagemanget bör tillvaratas för pla-
nering och utveckling av exempelvis de centrala 
delarna.

• De gröna värdena är viktiga för Skummes-
lövsstrands karaktär. En utredning om grönområ-
denas framtida användnig och skötsel pågår.

• Sammanhängande grönstråk tillför värdefulla re-
kreationsvärden och bör skyddas från exploate-
ring.

• Framtida havsnivåhöjning och andra klimateffek-
ter är viktiga att beakta, bl.a. med anledning av 
ökad erosion och försvårad dagvattenhantering. 
Skadorna från erosion av stranden bör utredas och 
åtgärdas, framförallt i området mellan Friluftsba-
det och Bertssons väg. 

• Ortens läge och anknytning till väg E6 skapar 
goda förbindelser med storstadsregionerna i norr 
och söder samt bör också kunna användas för att 
stärka exponeringen av det lokala närings- och 
föreningslivet.

• Buller från väg E6 kan upplevas störande i de öst-
ra delarna av orten.

• Kollektivtrafiken bör byggas ut. Den nya järn-
vägsstationen i Hemmeslöv skapar förutsättningar 
detta.

• Gång- och cykelleder bör tillskapas och förbättras.
• Tillgängligheten till Skummeslövsbadet och 

strandbadet kan förbättras.
• Trafikproblem och parkeringsproblem skall sär-

skilt uppmärksammas. En uppreglering av par-
kering på stranden sker inom ramen för pågående 
detaljplanearbete.

fRamTIDa maRkaNVÄNDNING
Fem områden föreslås för utbyggnad av bostäder, va-
rav tre redan är detaljplanelagda. Ett förädlingsområ-
de föreslås väster om campingen.  Förädlingsområdet 
förlängs utmed Stora Strandvägen samt utvidgas vid 
korsningen med Kustvägen. Förädlingsområdet före-
slås inbegripa ett äldreboende samt utökad service.

Allarpsvägen utgör en gräns mellan utbyggnadsom-
råde för bostäder och ett föreslagna verksamhetsom-
rådet i sydost. Allarpsvägen föreslås förlängs vidare 
norrut som en Inre Kustväg. Den södra delen föreslås 
byggas i samband med utbyggnad av det område för 
bostäder som den berör. Den norra delen som ansluter 
Mellbystrand läggs som ett utredningsområde för ett 
eventuellt vägreservat. I anslutning till förlängningen 
av Allarpsvägen föreslås ett utbyggnadsområde för 
långtidsparkering av fritidsfordon. 

Motorväg E6 och Västkustbanan markerar en gräns 
mot slättlandskapet. Tre välavgränsade och karaktär-
skapande grönområden, ett som bildar rumsliga sam-
band med landskapet öster om väg E6, bör värnas om. 

Ett utredningsområde föreslås i gränsen till Bå-
stad kommun. Utredningen berör relationen mellan 
exploa teringsintressen och naturvårdsintressen.
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hänvisning till Del 4 - miljökonsekvensbeskrivningen. 
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1.3 skottorp
ORTSBeSkRIVNING
Skummeslövs kyrkby återuppstod när Västkustjärn-
vägen byggdes 1885, sedan den nästan femtio år tidi-
gare splittrats genom laga skiftet. Den nya stationsor-
ten gavs namnet Skottorp efter det närbelägna slottet. 
1995 flyttades järnvägen västerut till ett läge parallellt 
med motorvägen E6.

Orten är belägen i kustzonen, men har också en rela-
tiv närhet till skog, Hallandsås. Idag utgör orten i hu-
vudsak ett villasamhälle med viss service, skola m.m. 
samt ett småskaligt näringsliv som utvecklats positivt 
under senare år. Närheten till Skummeslövsstrand 
upplevs som speciellt stark, samhällena kan närmast 
karaktäriseras som tvillingsamhällen med viss ge-
mensam service.

Skottorp har ett starkt och engagerat föreningsliv där 
samverkan mellan föreningar, kommunala verksam-
heter och ortens ungdomar pågår för att stärka det so-
ciala nätverket.

STaTISTIk Och fakTauppGIfTeR
Skottorp har haft en befolkningsminskning sedan 
1990-talets början, men de senaste åren har en viss 
generationsväxling skett och fler barn bor nu orten. 
Under 2008 har några tomter tillskapts i privat regi, 
vilket förväntas leda till viss befolkningsutveckling.

Bostadsbestånd och utbyggnadsbehov
Bebyggelsen i samhället består till största delen av 
småhus, 169 st. Lägenheter i fastigheter med mer en 
och lägenheter är 108 till antalet. Flerbostadshusen är 
mindre enheter och väl integrerade med enbostads-

husen. I Skottorp erfordras ett bostadsbyggande för 
att skapa ett befolkningsunderlag som hjälper till att 
bibehålla exempelvis skola, men även annan befint-
lig service. I storleksordningen 2-4 lägenheter årligen 
bör produceras under planperioden.

Förskola och skola
I Skottorp finns skolorna Skottorpsskolan F-6, Mu-
mindalens förskola samt den fristående förskolan Ab-
acus Montessoriförskola. 

Vård och omsorg
I Skottorp finns hemtjänst och hemsjukvård.

Teknisk service
Spillvatten omhändertas vid kommunens avlopps-
reningsverk på Hedhuset (försörjer även Skummes-
lövsstrand, Mellbystrand samt delar av Båstad), vil-
ket börjar nå sitt kapacitetstak. Hedhuset planeras att 
avvecklas i samband med att överföringsledning till 
Ängstorps avloppsreningsverk i Laholm anläggs.
Dagvattenledningar är endast utbyggda i de områden 
som har byggts ut från mitten av 70-talet och framåt 
och där dagvattnet leds till Laholmsbukten. I de flesta 
fall görs detta utan fördröjning. Utbyggnad av dag- och 
dräningsvattenledningar påbörjades under 2009. En ut-
byggnad kommer generellt att kräva stora investeringar 

Bebyggelsestrukturen i Skottorp är förhållandevis tät och småskalig. Det f.d. 
järnvägsspåret har resulterat i en banvall som delar samhället i en nordlig 
och en sydlig del. Verksamhetsområdet i söder hyser byggnader i större ska-
la som till viss del nyttjar markområdet mellan tätorten och motorvägen E6.

Byvägen i nord-sydlig riktning med anslutande vägar framträder tydligt. Ga-
tustrukturen är utvecklad i ortens nordöstra del, medan den sydvästra delen 
uppvisar färre kopplingar. Förhållandevis få återvändsgator tyder på goda 
trafikflöden.
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i utvidgning av befintligt dagvattensystem. Även juri-
diska otydligheter i ägandeskap och ansvarsförhållande 
behöver klargöras innan ny bebyggelse kan anslutas.

Höga grundvattennivåer, till och från, kan innebär fukt-
problem för lågt belägna fastigheter. Vid stora neder-
bördsmängder kan delar av samhället drabbas av över-
svämningar.  Liksom i Mellbystrand har en kartläggning 
av problemområdena skett. 

Säkerhet
Orten kan ur räddningssynpunkt med hänvisning till 
insatstider utvecklas vad avser bostäder och industri.

Genomfartstrafik mellan inlandet och kusten passerar ge-
nom samhället vilket innebär särskilda risker vid passage 
med farligt gods. Inte minst på grund av att en av kommu-
nens viktigaste vattentäkter är belägna i Skottorps samhälle.

Markkapacitet
Fler tomter behöver tillskapas för en långsiktig ut-
veckling.

Sammanfattande kommentar
Risker för utsläpp till Stensån måste uppmärksam-
mas. Ytterligare utbyggnadsområden för bostäder bör 
snarast komma till stånd.

INTReSSeN Och ReGleRINGaR
Skottorp är beläget inom skyddsområdet för vattentäkt, 
vissa delar i öster även inom det inre skyddsområdet. 
Detta ställer krav på användningen av mark och vatten, 
vilket framgår av de fastställda skyddsbestämmelserna.

Skottorp präglas av sitt läge, med god tillgänglighet till regionala kommuni-
kationer och målpunkter samt närheten till Skummeslövsstrand och havet. 
En möjlig överbryggning av infrastrukturen skulle förbättra tillgängligheten 
till kusten.
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Utmed E6 gäller 50 meter byggnadsfritt avstånd en-
ligt väglagens bestämmelser. Motorvägen är även led 
för transporter av farligt gods. 

uTVecklINGSmÅl
• Skottorps läge invid avfarten från E6 ger goda 

möjligheter till fortsatt utveckling av näringslivet.
• Trots att väg E6 skiljer Skottorp från havet så upp-

levs orten som havsnära vilket borde kunna utnytt-
jas för att attrahera boende. Det kustnära läget bör 
också vidareutvecklas i sin roll som kompletteran-
de serviceort för besöks- och upplevelsenäringen 
i området, såväl badturism som natur- och kultur-
turism.

• Ortens bymiljö är en tillgång för Skottorp. Nyex-
ploatering bör utföras med stor omsorg om ortens 
specifika förutsättningar och rumsliga kvaliteter.

• Centrum och f.d. järnvägsområdet bör genom oli-
ka åtgärder rustas upp och användas för komplet-
terande ändamål.

• Buller från väg E6 kan upplevas störande i de väs-
tra delarna av orten och  åtgärder bör studeras.

• Ortens kulturhistoria bör kunna attrahera besöks- 
och upplevelsenäring och på så sätt stötta närings-
livet.

• Ortens läge vid E6 bör utnyttjas för exponering, 
vilket bör kunna attrahera befintlig och ny närings-
verksamhet.

• Närheten till ny station i Hemmeslöv, strax söder 
om kommungränsen, skapar goda förutsättningar 
för pendling och kommunikation.

fRamTIDa maRkaNVÄNDNING
Skottorp är belägen strax öster om Skummes-
lövsstrand. Väg E6 och Västkustbanan avgränsar de 
båda orterna. Utbyggnadsområden för bebyggelse 

föreslås framförallt i de norra och östra delarna av 
Skottorp. Förtätning och förbättrat markutnyttjande 
bör rymmas inom detaljplanelagt område. Förnyelse 
av befintlig miljö föreslås i anknytning till den gamla 
banvallen.

Tre utbyggnadsområden föreslås utanför detaljplane-
lagt område. Dessa omfattar fyra, sju, resp. 13 hektar. 
Närheten till vattentäkt och befintliga växthus måste 
beaktas.

Ytterligare ett utbyggnadsområde förslås i de centrala 
delarna av Skottorp, om två hektar. Närheten till motor-
väg E6 bör beaktas med anledning av buller och hänsyn 
till riskavstånd från farligt gods.

Ett förnyelseområde föreslås också längs gamla ban-
vallen, vilket sammankopplar de ovan nämnda bostads-
områdena. Området inbegriper också korsningen med 
Strandvägen och vidare söderut, vilket understryker vä-
gens betydelse för kopplingen till Skummeslövsstrand. 
Etableringen av ett centrum i korsningen gamla banval-
len och Strandvägen bör utredas.

Två utbyggnadsområden för verksamheter är detalj-
planelagda i de södra delarna av Skottorp, om vardera 
fyra hektar.

För att stärka den rumsliga sambanden mellan de 
norra utbyggnadsområdena och Skummeslövsstrand 
samt kusten bör barriärsöverbryggande åtgärder utre-
das, lämpligen där Strandvägen böjer av mot norr i 
avslutning till korsningen mellan väg E6 och Väst-
kustbanan.
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2.1 laholm
ORTSBeSkRIVNING
Laholms tätort, Hallands äldsta stad med anor från 
1200-talet, har stora estetiska och kulturella värden i 
sin stadskärna, vilken är av riksintresse för kulturmil-
jövården. Den lilla staden med de många konstverken 
uppskattas starkt av såväl boende som besökande. 
Stadens läge vid Lagan ger möjlighet till naturupple-
velser och rekreation. Laxfisket är vida berömt. Glän-
ningesjöområdet, öster om stadskärnan, är ett välbelä-
get rekreationsområde med badsjö, idrottsplats m.m.

Stadens roll som huvudort i kommunen innebär att 
den har vuxit successivt med områden för såväl bo-
städer som verksamheter. Det har dock skett relativt 
långsamt och tillskotten har knutits till de äldre de-
larna på ett i allmänhet harmoniskt sätt. Servicenivån 
är hög och ”det mesta” finns såsom butiker, bibliotek, 
museer, simhall, gymnasium, äldreboende etc. Sta-
den innehåller också administrativa funktioner såsom 
banker, kommunförvaltning, försäkringskassa, ar-
betsförmedling o.d. Invånarantalet i staden har ökat, 
även när stagnation skett i övriga delar av kommunen.

Genom järnvägens omlokalisering, till ett läge väster 
om Laholm, har stationen hamnat perifert i förhållan-
de till staden, dock närmare kommunens andra be-
folkningskoncentration Mellbystrand. Samtidigt har 
flyttningen inneburit att en barriär i staden försvun-
nit. Järnvägsområdet har utnyttjas för bussterminal, 
centrumnära bostadsbebyggelse och utvidgning av 
Stadsparksområdet.

STaTISTIk Och fakTauppGIfTeR
En kommentar till befolkningsutvecklingen i Laholm 
är att det ökande bostadsbyggandet de sista åren bör-
jat märkas på fler barn i förskoleåldern. Prognosen 
bygger på ett bibehållet högt bostadsbyggande.

Bostadsbestånd och utbyggnadsbehov
Antalet småhus i Laholm är 1 446 och antalet lägen-
heter i fastigheter med mer än en lägenhet 1 982. No-
teras att större andelen av flerbostadshus i kommunen 
är belägna i Laholms tätort. I Laholm finns några kon-
centrationer av flerbostadshus med hyresrätt vilket 

innebär att vissa tendenser till segregerat boende finns 
i tätortens södra del runt bl a LP Hanssons väg. I den 
framtida planeringen är det därför viktigt att planera 
för ett mer blandat boende i utbyggnadsområdena.

För att utnyttja Laholms centralorts infrastruktur och 
bibehålla service och en gynnsam åldersstruktur be-
höver i genomsnitt 20-25 lägenheter i olika boende-
former tillskapas årligen under planperioden.

Förskola och skola
I Laholm finns förskolorna Blåkulla, Grönkulla, 
Glänningesjö, Täppan, Sofiero och Sjökulla. Dessut-
om finns den fristående förskolan Grävlingen. I La-
holm finns också grundskolorna Blåkulla F-3, Glän-
ninge F-3, Parkskolan F-6 och Lagaholmsskolan 7-9 
samt gymnasieskolan Osbecksgymnasiet.

Vård och omsorg
I Laholm finns särkilt boende Tangon, (32 lägenhe-
ter och 10 servicelägenheter som drivs i entreprenad-
form) samt Lingården (34 lägenheter och 13 servi-
celägenheter som drivs i entreprenadform).

Beträffande hemtjänst och hemsjukvård så finns det i 
Laholm kostverksamhet via Lingården till särskilt bo-
ende samt till närboende äldre. På Tivolivägen finns 
också nio lägenheter för boende för vuxna med bi-
stånd enlig LSS. För anhörigvården finns en särskild 
lokal i Röda Korsets lokaler på Östertullsgatan.

Beträffande omsorg, personer med funktionsnedsätt-
ning m.m. så finns det i Laholm en servicebostad med 
nio lägenheter och ett gemensamhetsutrymme på Ti-
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Laholm präglas av det kuperade landskapet ner mot Lagandalen. Topografin 
bidrar till en växelverkan mellan långa siktlinjer över dalgången och en fram-
trädande vertikal stadsbild där torn och andra uppstickande byggnadsele-
ment blir tydliga landmärken. Orten markerar också gränsen mellan det mer 
flacka slättlandskapet söderut och det mer kuperade norr om Lagan. 



LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030

DEL 3 - TÄTORTSREDOVISNING - SLÄTTBYGD

22 GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-14

volivägen, vilket drivs med stöd av LSS. Dessutom 
finns tre gruppboende med vardera fem lägenheter 
som också drivs med stöd av LSS samt en gruppbo-
stad som drivs på entreprenad. I Laholm finns också 
Igelkotten, som är ett korttidsboende för barn med 
funktionsnedsättning, samt Örtagården, som är ett 
korttidsboende för barn med autism. Slutligen finns 
Hellbakken, som är ett fritids för barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning.

Beträffande sjukvård så finns det primärvård i La-
holm med två vårdcentraler, varav en i privat regi, öp-
penpsykiatrisk mottagning, distriktssköterskor samt 
folktandvård.

Teknisk service
Vattenförsörjningen i Laholm tillhör ett samman-
hängande distributionsområde som baseras på vat-
tentäkterna i Veinge, Skottorp och Dömestorp. Denna 

vattenförsörjning beräknas klara förhållandena under 
en överskådlig tid. På längre sikt finns möjligheter till 
kompletterande resurser.

Spillvatten avleds till kommunens avloppsrenings-
verk Ängstorp i Laholm. Detta utnyttjades 2010 till 
60% varför det väl kan tillgodose en befolkning-
sökning inom överskådlig tid. Däremot kan speciell 
industrietablering medföra kapacitetsproblem (t.ex. 
bryggeri). Ängstorp planeras att byggas ut för att 
även omhänderta spillvatten från Hedhuset avlopps-
reningsverk som kommer att läggas ned. Ängstorps 
reningsverk kommer då att ha kapacitet för såväl La-
holms som Båstads kommuner med en väl tilltagen 
buffert för framtida utbyggnader.

Dagvattennätet är i huvudsak utbyggt i hela Laholms 
tätort. Begränsade delar av stadskärnan har kombine-
rat system, dagvattnet avleds till spillvattenavloppet.

Säkerhet
Orten kan ur räddningssynpunkt, med hänvisning 
till insatstid inom 10 minuter och väl dimensionerad 
räddningsstyrka, utvecklas både vad avser bostäder, 
industri, kommersiella lokaler m.m. Genom närhet 
till grannkommuner kan en förstärkt styrka byggas 
upp vid stora olyckor.

Plastindustri i anslutning till bostadsområde och 
stadskärna utgör en risk och denna anläggning är 
även klassas som farlig anläggning enligt Lag om 
skydd mot olyckor (LSO) 2 kap 4 §. Även damman-
läggningen vid kraftstationen är klassad som en farlig 
anläggning enligt samma lagrum.

Genomfartstrafik med farligt gods sker genom tät-
orten på väg 585 och 24. Risker finns vid bron över 
Lagan. Dessutom går farligt gods på särskilda vägar 
inom tätorten till verksamhetsområdena.

Gatustruktur i Laholm. Den mer sentida bebyggelsen ner mot Lagan är uppbyggd med återvändsgator medan den historiska kärnan har ett gatusystem med 
sammankopplade gator. Gatunätets olika former pekar på markanta karaktärsskillnader mellan olika områden. Orten begränsas i söder av riksväg 24 och I norr 
av Lagan.
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Markkapacitet
År 2011 fanns det i Laholm ett 40-tal nya tomter för 
enbostadshus. Markreserven inom gamla stadsområ-
det för småhus börjar sina och nya områden föreslås i 
den fördjupade översiktsplanen för Åmot m.fl. 

Begränsade områden för byggnation av flerbostads-
hus finns centralt (centrum) och i utkanten (Gänning-
esjö).

Sammanfattande kommentar
Några hinder eller trösklar för en utveckling av sam-
hället finns inte inom överskådlig tid. Tillgången på 
planlagd mark för enbostadshus och verksamheter 
bör dock förbättras. 

Hänsyn till beskrivna risker påverkar förläggning och 
utformning av tillkommande bebyggelse.

INTReSSeN Och ReGleRINGaR
Laholms tätort berörs av ett antal riksintressen. Inner-
staden och Lagans dalgång är av riksintresse för kul-
turmiljövården. Laholmsområdet är av riksintresse 
för naturvården avseende frostmarksmorfologi och de 
geologiska processer som format landskapet efter den 
senaste nedisningen. Lagans dalgång upp till Karse-
fors är av riksintresse för naturvården som en del av 
Laholmsbukten med tillhörande åar.

Lagans dalgång är på sträckan från havet upp till La-
gaholms kraftstation av riksintresse för friluftslivet.

Av regionala och lokala intressen finns även andra na-
turvårds- och kulturvårdsintressen för hela sluttnings-
området norr om Lagan.

Många delar av Laholmsområdet har visat sig inne-
hålla fornlämningar, som gör undersökningar och 
utgrävningar nödvändiga i planerings- och exploate-
ringssituationer.

Mellan järnvägen och befintlig bebyggelse i väster 
finns gasledningar i nordsydlig riktning, som påver-
kar möjligheterna till bebyggelsekompletteringar i 
detta område.

Två områden har identifierats som riskområden för 
skred/ras, se vidare Del 2. Stabilitetsutredningar kan 
komma att krävas. 

uTVecklINGSmÅl
• Laholm stad, med sitt läge, sin historiska stadskär-

na samt närheten till natur och kultur samt goda 
kommunikationer till angränsande storstadsregio-
ner i norr och söder, bör kunna utvecklas för att 
attrahera olika former av boende, näringsliv samt 
besöks- och upplevelsenäring.

Figure/Ground diagrammet över Laholm påvisar en bebyggelsestruktur i likhet med vad Colin Rowe omnämnde Collage City. Istället för ett modernistiskt hel-
hetsgrepp på stadsplanering och urban design, uppvisar Laholm en serie väl avgränsade områden med disparata rumsliga karaktärer. Likt ett collage tycks de 
olika områdena arrangerats efter autonoma principer för att sedan sammanfogas till en helhet.
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STRUKTURSKAPANDE  UTBLICKAR

NYTT RUMSLIGT SAMBAND OCH UTBLICKAR

STRUKTURSKAPANDE  GRÖNSTRÅK

NYTT STRÅK SOM FÖRENAR CENTRUM OCH UTBYGGNADSOMRÅDEN

PLATSSPECIFIK TILLHÖRIGHET

• För att stötta ett intressant och mångfaciterat liv 
bör staden utvecklas och utformas genom funktio-
nell och estetisk blandning.

• Stadskärnans attraktivitet och utbud ska värnas så 
att den även fortsättningsvis är en naturlig mål-
punkt för alla kommuninvånare. 

• Tätorten består av tydliga karaktärsområden. Det 
är den unika karaktären i varje område som bör 
vara utgångspunkt för utvecklingen.

• Placering och utformning av framtida bostads- och 
verksamhetsområden skall ske på ett sådant sätt att 
staden växer med varsamhet och med motsvaran-
de höga estetiska kvaliteter och trevnadsvärden 
som präglar befintliga delar av staden.

• Utbyggnader bör göras så att ianspråktagande av 
den mest värdefulla åkermarken minimeras.

• Boendet i Laholm skall fortsätta att vara högklas-
sigt för alla ålderskategorier. Nya boendeformer 
bör utvecklas, med t.ex. korttidsboende och ”bo-
kaler”. Särskilt viktigt är  bostäder för unga, men även 
särskilda boenden och äldreboende .

• Kultur- och idrottsverksamheten bör utvecklas. 
Förslag till ett Allaktivitetshus ska tas fram i sam-
verkan med medborgarna.

• Möjligheter för in- och utpendling skall utvecklas 
genom successiva förbättringar av tåg- och buss-
trafik. Detta skall också bidra till en minskning av 
den alltför stora biltrafiken.

• Området runt järnvägsstationen bör utvecklas. 
Gång- och cykelvägar mellan järnvägsstationen 
och stadskärnan bör utformas och förbättras.

• Genom att tillskapa ett reservat för järnvägsut-
byggnad och bangård för området kring stationen 
möjliggörs en etablering av ett 24-timmars resecen-
trum vid järnvägsstationen. Lokalbusstrafik skulle 
kunna utgå från resecentrumet. Flervåningsgarage 

och resandeservice skulle också kunna inrymmas 
inom området.

• Användning och utformning av det tidigare järn-
vägsområdet bör ses över. Lämpligen bör de rums-
liga sambanden till Lagaholm stärkas.

fRamTIDa maRkaNVÄNDNING
Samhället föreslås på längre sikt växa söderut i an-
knytning till det nya stationsområdet, med nära kopp-
ling till grönstråk och övergripande gång- och cykel-
stråk. Utbyggnadsområden norr om Lagan innebär att 
Lilla Tjärby och Laholm kan komma att bindas sam-
man. Förtätning inom befintlig tätort är också aktuell. 
Tre förädlingsområden föreslås vid f.d. järnvägsom-

rådet och vid Glänningesjön. Läget vid Glänninge-
sjön anses särskilt intressant för äldreboende.  

Verksamhetsområden växer i första hand ut mot söder 
och väster. Föreslagen utbyggnad på kort sikt, inne-
bär en fortsättning av tidigare utbyggnadsplaner, dock 
med anpassning till de mer långsiktiga resonemangen 
enligt ovan. Verksamheter finns idag i stor utsträck-
ning utmed riksväg 24, vilket bl.a. ger goda skyltlä-
gen. I planen redovisas kompletterande arealer som 
en utvidgning söderut av Nyby industriområde.

Bebyggelse norr om väg 24 skulle knyta samman sta-
tionsområdet med resen av tätorten. Kompletteringen 
måste utföras med hänsyn till restriktioner p.g.a. gas-
ledningsstråket.

Laholm har en urban form som påminner om en arkipelag. De sammanhållande grönstråken och de visuella kopplingarna över Lagan är viktiga för Laholm.
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hänvisning till Del 4 - miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Lilla Tjärby
1:8,000

2.2 lilla tJÄrBY
ORTSBeSkRIVNING
Lilla Tjärby är en ort som ligger i nära anslutning  till 
Laholms stad, belägen på motsatta sidan Lagan. Ge-
nom orten passerar gamla riksvägen från Halmstad 
och även vägen från Veinge samhälle, vilken upplevs 
som störande av de boende. Kommunikationerna är 
goda med relativt omfattande busstrafik samt cykel-
väg mellan Veinge och Laholm, vilken passerar sam-
hället.

Orten består till största delen av bostäder, i form av 
både hyreslägenheter och småhus. Dessa har till stora 
delar tillkommit under de senaste 30 åren. Stora ar-
betsplatser är livsmedelsindustri i sydvästra delen av 
samhället samt äldreboendet Fridhemsgården.

Ortens närrekreationsområde är beläget kring Lilla 
Tjärby Sjö kring vilken också finns en stor mängd 
fornminnen i form av gravhögar.

STaTISTIk Och fakTauppGIfTeR
Lilla Tjärby har fått kännas vid en befolkningsminsk-
ning fram till år 1995. Nu har bostadsbyggandet bör-
jat öka genom nya tomter, vilket har resulterat i en 
befolkningsökning och en större andel barn.

Bostadsbestånd och utbyggnadsbehov
Antalet småhus i Lilla Tjärby är 336 och antalet lä-
genheter i fastigheter med mer än en lägenhet är 145 
stycken.  I samhället är merparten flerbostadshus med 
hyresrätt samlade i samma del av samhället varför en 
viss segregation råder. I utbyggnadsområdena är det 
därför viktigt att planera för ett mer blandat boende.

För att ge underlag för infrastrukturinvesteringar och 
service behövs ett kontinuerligt bostadsbyggande de 
närmaste åren. En genomsnittlig lägenhetsproduktion 
av 3-5 lägenheter årligen erfordras.

Förskola och skola
I Lilla Tjärby finns förskolorna Katthult, Hattstugan 
och Villekulla. En ny förskola planeras i området. 
Från förskoleklass t.o.m. årskurs tre går eleverna i 
Ahla skola som nyligen byggts om. Årskurs fyra 
t.o.m. nio går i Veingeskolan. 

Vård och omsorg
Det finns ett särskilt boende Fridhemsgården med 48 
lägenheter. Dessutom finns hemtjänst och hemsjuk-

vård kopplat till servicehuset.

Teknisk service
Vattenförsörjningen och spillvattenhanteringen i Lilla 
Tjärby tillhör samma nät som Laholms stad. Några 
begränsningar för en utbyggnad under överskådlig tid 
finns inte.

Dagvattenhanteringen är utbyggd i stora delar av 
samhället. Dagvattnet avleds till Lagan.

Säkerhet
Orten kan ur räddningssynpunkt, med hänvisning till 
närheten till Laholm, utvecklas både vad avser bostä-
der och industri.

Lilla Tjärby präglas av en gles villabebyggelse. Industribyggnaderna är kraf-
tigt avvikande beträffande skala, gruppering, form och orientering.

Tjärbyvägen, Fridhemsvägen, Sjövägen och Bonnarpsvägen skapar ett sys-
tem av genomfartsleder. De angörande återvändsgatorna försörjer bostads-
bebyggelsen.
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Livsmedelsindustri med risk för ammoniak utsläpp 
finns i västra delen av orten. 

Genomfartstrafik med farligt gods och tung trafik sker 
idag genom tätorten på väg 585.

Markkapacitet
Ett 50-tal lediga tomter för enbostadshus finns i hu-
vudsak i privata exploateringsområden. 

Sammanfattande kommentar
Några hinder eller trösklar för en utveckling av sam-
hället finns inte inom överskådlig tid. Planläggning 
behövs för tillkommande exploateringar. Orten be-
höver ett bostadsbyggande för att bibehålla befintlig 
service.

INTReSSeN Och ReGleRINGaR
Lilla Tjärby berörs av riksintresse för naturvården 
avseende frostmarksmorfologi och de geologiska 
processer som format landskapet efter den senaste 
nedisningen. Omedelbart norr om samhället finns 
riksintresse för kulturmiljövården, jordbrukslandskap 
med koncentration av förhistoriska lämningar i form 
av gravfält med resta stenar samt ett stort antal en-
samliggande gravhögar från brons- och järnåldern. 
Söder om samhället finns riksintresse för kulturmiljö, 
Lagadalen, motiverat av vattenkraftens utbyggnad.

Lilla Tjärby präglas av de två genomfartsvägarna, vilka sammanstrålar till 
Tjärbyvägen och leder söderut över Lagan och vidare till Laholms historiska 
centrum. Det nord-sydgående flödet av vägar har också ordnat fastighetsin-
delningen i Lilla Tjärby. Utblickarna mot Laholm utgör viktiga egenskaper för 
samhället, liksom närheten till Lilla Tjärbysjön i norr samt det kringliggande 
slättlandskapet.
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uTVecklINGSmÅl
• Områdets stora mängd fornminnen, vackert beläg-

na vid sjön, borde kunna utnyttjas för ett utveckla 
en attraktion.

• Ett diversifierat utbud av boendeformer är önsk-
värt, främst tillgänglighetsanpassade hyresrätter 
och trygghetsboende.

• Den störande vägtrafiken på väg 585 bör flyttas 
utanför samhället.

• Närheten till naturen bör kunna utnyttjas för att 
stärka attraktionskraften som boendeort.

• Möjligheter till utveckling av verksamheter bör 
beaktas.

• För att förbättra servicen så bör kopplingar med 
Laholm stärkas. Förbättrade gång- och cykelleder, 
utökad belysning, rumslig förtätning,  konstnärlig 
utsmyckning samt strategiskt belägna vindskydd 
är några exempel.

fRamTIDa maRkaNVÄNDNING
Med väg 585 i ett nytt läge längs f.d. banvallen, öster 
om samhället, ges möjligheter till en lugnare trafik-
miljö i Lilla Tjärby. En förbindelse söder om bebyg-
gelsen mellan nya och gamla väg 585 ger en bra och 
direkt tillfart till verksamhetsområdet. Verksamhets-
området föreslås ges expansionsutrymme norrut och 
västerut.

För stadsbebyggelsen bör i första hand kvarvarande 
mark utmed nuvarande väg 585 utnyttjas. Här kan 
samtidigt reserveras yta för samhällets närservice. 
Tätortsexpansion föreslås österut och söderut mot 
Laholm samt ett område vid Lilla Tjärby Sjö.  

Den föreslagna trafikstrukturen innebär att Fridhems-
vägen och dess förlängning mot Veinge kan utgöra 
en fredad gång- och cykelvägsförbindelse mellan La-
holm och Veinge, en ersättning för banvallen.
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service, kontor. Ej detaljplanelagt. Innan 2030

Utbyggnadsområde, bebyggelse; bostäder,  
service, kontor. Ej detaljplanelagt. Efter 2030

Utbyggnadsområde, bebyggelse; 
bostäder, service kontor. Detaljplanelagt

Förädlingsområde

Utbyggnadsområde, bebyggelse; 
entreprenörsbostäder

Utbyggnadsområde, verksamheter

Utbyggnadsområde, verksamheter. Detaljplanelagt

Utbyggnadsområde, handel och service

Utredningsområde

Utredningsområde för havsnivåhöjning

Grönområde

Grönstråk

Utblick

Föreslagen eller ombyggd väg

Utredningsområde vägreservat

Föreslagen cykelväg

Föreslagen järnvägsstation

Reservat för järnvägsutbyggnad och bangård

Målpunkt

Detaljplanelagt område (2012)

Li2

Li1

Li3

Li5

Li4

Numreringen av utbyggnadsområdena är en  
hänvisning till Del 4 - miljökonsekvensbeskrivningen. 
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2.3 vallBerga
ORTSBeSkRIVNING
Vallberga har vuxit fram som stationssamhälle och 
serviceort för omgivande jordbruksbygd. Järnvägen 
har numera flyttats från samhället men servicefunk-
tionen kvarstår. I orten finns förutom lantmannaser-
vice även förskola, skola, bibliotek, bageri, kiosk, 
distriktssköterska m.m.

Vallberga är korsningspunkt mellan de allmänna vä-
garna 585 och 520/526. Vägarna innebär att orten har 
goda förbindelser med omvärlden. Det gäller även 
cykeltrafik eftersom den gamla banvallen utnyttjas 
som cykelbana till Laholm och till Skottorp. Gång- 
och cykelväg till Ränneslöv är byggd sedan några år.

Korsningen mitt i samhället upplevs som trafiksäker-
hets- och miljömässigt olämplig. Även närliggande 
f.d. stationsområdet och delar av lantmannaområdet 
är i behov av en estetisk upprustning.

Samhällets läge mitt på jordbruksslätten innebär att 
sammanhängande områden av vegetation saknas för 
rekreation. Längs Edenbergaån finns dock naturområ-
den som genom lämpliga åtgärder skulle kunna göras 
mer tillgängliga.

STaTISTIk Och fakTauppGIfTeR
I Vallberga byggdes ett antal lägenheter under slu-
tet på 80-talet och början på 90-talet. Befolkningen 
föryngrades då genom en kraftig inflyttning som ännu 
märks på en stor andel yngre barn.

Bostadsbestånd och utbyggnadsbehov
Antalet småhus i Vallberga är 216 till antalet och an-

talet lägenheter i fastigheter med mer än en lägenhet 
är 81. Flerbostadshusen är i huvudsak belägna på ett 
avgränsat område vilket innebär att en viss segrega-
tion i boendet råder. I en framtida bebyggelse bör en 
större blandning av upplåtelseformerna ske.

Även i Vallberga erfordras ett bostadsbyggande för 
att säkerställa exempelvis skolan framöver. Vidare 
behövs bostadsbyggande för att säkra den service 
som finns. I storleksordningen 2-4 lägenheter årligen 
bör produceras under planperioden.

Förskola och skola
I Vallberga finns Vallbergaskolan F-6.

Vård och omsorg
I Vallberga finns hemtjänst och hemsjukvård samt tre 
lägenheter som drivs med stöd av LSS och socialtjänst-
lagen och som riktar sig till personer med funktionsned-
sättning.

Teknisk service
Vattenförsörjningen i Vallberga tillhör ett samman-
hängande distributionsområde som baseras på vatten-
täkterna i Veinge, Skottorp och Dömestorp.

Spillvatten avleds till kommunens avloppsrenings-
verk Ängstorp i Laholm. Ängstorp planeras att byg-

De två landsvägarna är tongivande för gatustrukturen i Vallberga. Ett fåtal 
återvändsgator matar de västra markområdena. Rutnätsstrukturen i öster 
tyder på god genomströmning.

Vallberga präglas av två olika bebyggelsestrukturer. I väster och i anknyt-
ning till den gamla banvallen har en linjär struktur vuxit fram som präglas av 
en oregelbunden form och varierad skala. Öster om Skottorpsvägen/Kövlin-
gevägen har en rutnätsstruktur vuxit fram med samlad form och homogen 
skala.
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gas ut för att även omhänderta spillvatten från Hedhu-
sets avloppsreningsverk.

Dagvatten är utbyggt i stora delar av Vallberga,men 
dagvattenavledning för befintlig bebyggelse behö-
ver säkerställas innan förtätning och etablering av ny 
bebyggelse inom området utmed Lögnäsvägen kan 
genomföras. Förutsättningarna för infiltration av dag-
vatten är inte speciellt gynnsamma.

Säkerhet
Relativt kort insatstid gäller för brandförvaret genom 
närheten till Laholm. Ytterligare bostäder och verk-
samheter kan etableras, förutom i den högsta riskklas-
sen.

Bostadshus förekommer inom industriområdet. Det 
innebär en brandrisk vid bl.a. verkstad med gashante-
ring samt livsmedelstillverkning med sprithantering.

Tung trafik på väg 585 genom centrum av samhället 
innebär ytterligare risk. I samband med utvecklings-
plan för Vallberga har medborgarna uttryckt önske-
mål om förbättrad trafiksäkerhet för gång- och cykel-
trafikanter.

Markkapacitet
I Vallberga finns tre detaljplanelagda icke utbyggda 
områden för bostadsbyggande. Mark för verksamhe-
ter finns i samhällets nordvästra delar.

Sammanfattande kommentar
Några hinder eller trösklar för en utveckling av sam-
hället för boende finns inte inom överskådlig tid.

Den storskaliga bebyggelsen i Vallberga står i kontrast till den småskalig 
villabebyggeslen. Slätten skapar förutsättningar för vidsträckta rumsliga 
samband.
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INTReSSeN Och ReGleRINGaR
Utmed väg 585 råder 30 meter byggnadsfritt avstånd 
utanför detaljplanelagt område, enligt väglagen. Vä-
gen är även utpekade som led för transporter av farligt 
gods. 

uTVecklINGSmÅl
• Ortens roll som centrum för omgivande jordbruks-

bygd kan förstärkas genom t.ex. utveckling av 
livsmedelsindustriella traditioner och serviceverk-
samheter för jordbruket.

• Tätortsmiljön kan förskönas genom konstnärlig 
utsmyckning samt anläggande av nya rekreations-
stråk i samband med upprustningen av det gamla 
järnvägsområdet, förslagsvis i form av trädplan-
teringar.

• Gatumiljön behöver rustas upp och göras mer tra-
fiksäker och miljömässigt bättre.

fRamTIDa maRkaNVÄNDNING
Vallberga är beläget i jordbruksbygden. Utbyggnads-
områden planeras för att förbättra befolkningsunder-
laget samt för att utveckla befintliga näringar. 

Ett nytt utbyggnadsområde för bostäder föreslås, om  
cirka fem hektar. Detta utbyggnadsområde stramar 
upp Vallbergas form och ger orten en tydlig marke-
ring i landskapet samt en distinkt gräns mot öster.

Inne i samhället, vid Målaregränd, finns plats för 
kompletteringsbebyggelse på redan planlagd mark, 
vilket också stramar upp ortens form och skapar en 
tydlig gräns mot landskapet i norr. Också i samhällets 

sydöstra del finns plats för kompletteringsbebyggelse 
på redan planlagd mark.

Även på norra sidan av Edenbergaån finns möjlighet 
till komplettering av befintlig bebyggelse på redan 
planlagd mark om 2 hektar. Denna bör kompletteras 
med en gångbroförbindelse över ån.

Ett förädlingsområde föreslås i anslutning till kors-
ningspunkten mellan de allmänna vägarna 585 och 
520/526. Förädlingsområdet syftar dels till att förbätt-
ra trafiksäkerheten dels till en generell upprustning av 
Vallbergas centrala delar.

Expansionsmöjligheter för verksamheter redovisas 
norr och väster om lantmännens f.d. område i nord-
västra kanten av Vallberga, omfattandes sju hektar, 
varav icke planlagt område omfattar ett par hektar.
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Utbyggnadsområde, bebyggelse; bostäder,  
service, kontor. Ej detaljplanelagt. Innan 2030

Utbyggnadsområde, bebyggelse; bostäder,  
service, kontor. Ej detaljplanelagt. Efter 2030

Utbyggnadsområde, bebyggelse; 
bostäder, service kontor. Detaljplanelagt

Förädlingsområde

Utbyggnadsområde, bebyggelse; 
entreprenörsbostäder

Utbyggnadsområde, verksamheter

Utbyggnadsområde, verksamheter. Detaljplanelagt

Utbyggnadsområde, handel och service

Utredningsområde

Utredningsområde för havsnivåhöjning

Grönområde

Grönstråk

Utblick

Föreslagen eller ombyggd väg

Föreslagen cykelväg

Föreslagen järnvägsstation

Reservat för järnvägsutbyggnad och bangård

Målpunkt

Detaljplanelagt område (2012)

Va1

Va2

Va3

Numreringen av utbyggnadsområdena är en  
hänvisning till Del 4 - miljökonsekvensbeskrivningen. 
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2.4 rÄnneslöv
ORTSBeSkRIVNING
Ränneslöv är naturskönt beläget strax norr om Smed-
jeåns dalgång. Möjligheter till närbelägna och vackra 
rekreationsmöjligheter finns därför.

Serviceutbudet i Ränneslöv har försämrats de senaste 
åren när både skola och dagligvaruaffär lagts ned. En 
aktiv byförening och väntjänsten i vården ger positiva 
signaler och ökar ortens attraktionskraft.

Orten är belägen nära Vallberga dit ortens barn är 
hänvisade beträffande skola. Mellan orterna finns en 
relativt nybyggd gång- och cykelförbindelse.

STaTISTIk Och fakTauppGIfTeR
I Ränneslöv har en viss befolkningsminskning skett 
vilket har inneburit att andelen barn har minskat.

Bostadsbestånd och utbyggnadsbehov
Antalet småhus i Ränneslöv är 161 stycken och anta-
let lägenheter i fastigheter med mer än en lägenhet 87 
stycken. I Ränneslöv är en stor del av lägenheterna i 
flebostadshus av typen äldreboende. 

Även i Ränneslöv erfordras ett bostadsbyggande för 
att utnyttja den service som ännu finns. I storleksord-
ningen 2-4 lägenheter årligen bör produceras under 
planperioden.

Förskola och skola
I Ränneslöv finns Vallmons förskola.

Vård och omsorg
I Ränneslöv finns servicehuset Randerslund som har 

48 lägenheter (varav åtta demensboende) och 12 ser-
vicelägenheter. Randerslund utgör även servicecen-
trum med bl.a. tillagning av mat till närboende äldre 
och till flera skolor i kommundelen.

Teknisk service
Vattenförsörjningen i Ränneslöv tillhör ett samman-
hängande distributionsområde som baseras på vatten-
täkterna i Veinge, Skottorp och Dömestorp.

Spillvatten avleds till kommunens avloppsreningsverk 
Ängstorp i Laholm. Ängst orp planeras att byggas ut 
för att även omhänderta spillvatten från Hedhuset av-
loppsreningsverk. En befolkningsökning möter därför 
inte några hinder ur kapacitetssynpunkt. Dock kräver 

utpekat utbyggnadsområde en avloppspumpstation. 
Dagvattenhanteringen är utbyggd i stora delar av orten.

Säkerhet
Orten ligger utanför område med 10 minuters insats-
tid för brandförvaret. Ytterligare småhusbebyggelse 
och mindre verksamheter kan ändå etableras. 

Det stora serviceboendet på Randerslund kräver extra 
säkerhetsmässiga insatser.

Markkapacitet
I Ränneslöv finns ett stort antal lediga tomter för små-
hus. Mark för verksamheter saknas.

Gatustruktur i Ränneslöv. Samhället ligger utsträckt längs med Byvägen. De 
angränsande vägarna mot norr och söder är huvudsakligen återvändsgator.

Bebyggelsestrukturen i Ränneslöv är gles och oregelbunden. Det me-
andrande vägnätet som korsar Ränneslöv har bidragit till en dynamisk urban 
form. Institutionsbyggnaderna i väster har en kraftigt avvikande skala.
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Sammanfattande kommentar
Några hinder eller trösklar för en utveckling av sam-
hället finns inte inom överskådlig tid.

INTReSSeN Och ReGleRINGaR
Ränneslöv gränsar i söder till område som är av regio-
nalt/lokalt intresse för naturvården.

Två områden längs Smedjeån har identifierats som 
riskområden för skred/ras, se vidare Del 2. Stabili-
tetsutredningar kan komma att krävas.

uTVecklINGSmÅl
• Det natursköna läget vid Smedjeån bör kunna ut-

nyttjas för attraktivt boende med god tillgång till 
områden för närrekreation.

• Ortens roll som servicecentrum främst för äldre-
omsorgen bör kunna utvecklas ytterligare och ska-
pa ökad sysselsättning. 

• De gröna värdena är karaktärsskapande för orten 
och bör värnas om.

• Specifika rumsliga strategier och åtgärder för att 
stärka ”bykänslan” bör utarbetas.

• Ränneslöv saknar mötesplatser. Områdets natur-
sköna läge borde kunna utnyttjas för att utveckla 
attraktiva mötes- och samlingsplatser.

• Utveckla nya boendeformer där bostads- och nä-
ringsfunktioner tillåts samverka, som t.ex. ”entre-
prenörsboende”.

Byvägen är huvudled samt rumslig avgränsare i landskapet. Norr on Byvä-
gen präglas landskapsbilden av det småbrutna jordbrukslandskapet. Söder 
om Byvägen är landskapet kuperat  och bevuxet. Det kuperade landskapet 
i anknytning till de sydvästra delarna av Ränneslöv bör vara attraktivt för 
bostadsbebyggelse.
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fRamTIDa maRkaNVÄNDNING
Ränneslöv är beläget i en brytpunkt mellan slättland-
skapet i norr samt ett mer kuperat landskap längs 
Smedjeåns dalgång. Utbyggnadsområden föreslås 
som förstärker ortens form samt möjliggör utveckling 
av befintliga näringar.

Ett nio hektar stort utbyggnadsområde för större tom-
ter om 4000 kvadratmeter för bebyggelse av s.k. en-
treprenörsbostäder föreslås i samhällets norra del, ös-
ter  om Edenbergavägen. Med entreprenörsbostäder 
avses  en samverkan mellan bostad och verksamhet. 
Utbyggnadsområdet förstärker upplevelsen av orten 
i landskapet samt tar tillvara på traditionen av lands-
vägsbebyggelse som är så karatärsskapande för Rän-
neslöv.

Ett cirka tre hektar stort utbyggnadsområde för bo-
stadsbebyggelse föreslås i ortens sydvästra delar, 
på sluttningen mot Smedjeån. Befintlig vegetation 
i områdets nord- och nordvästra delar bör skyddas 
i samband med utbyggnaden, dels för att bevara ut-
blickarna mot sydost från Byvägen dels för att skydda 
nybyggnationen från nord- och nordvästvindar. Ett 
utbyggnadsområde om tre hektar är centralt beläget 
på redan planlagd mark.

Norr om Ränneslöv är ett område på sju hektar detalj-
planelagt för verksamheter. Fornlämningar behöver 
beaktas.
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Utbyggnadsområde, bebyggelse; bostäder,  
service, kontor. Ej detaljplanelagt. Innan 2030

Utbyggnadsområde, bebyggelse; bostäder,  
service, kontor. Ej detaljplanelagt. Efter 2030

Utbyggnadsområde, bebyggelse; 
bostäder, service kontor. Detaljplanelagt

Förädlingsområde

Utbyggnadsområde, bebyggelse; 
entreprenörsbostäder

Utbyggnadsområde, verksamheter

Utbyggnadsområde, verksamheter. Detaljplanelagt

Utbyggnadsområde, handel och service

Utredningsområde

Utredningsområde för havsnivåhöjning

Grönområde

Grönstråk

Utblick

Föreslagen eller ombyggd väg

Föreslagen cykelväg

Föreslagen järnvägsstation

Resecentrum

Målpunkt

Detaljplanelagt område (2012)
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Numreringen av utbyggnadsområdena är en  
hänvisning till Del 4 - miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Hasslöv
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2.5 hasslöv
ORTSBeSkRIVNING
Hasslöv är vackert beläget utmed och vid foten av 
Hallandsås nordsida. Utsikten över Laholmsslätten är 
på många platser vidsträckt. 

Samhället är kanske mest känt för Lugnarohögen, den 
intressanta gravhögen från yngre bronsåldern, som är 
välkänd långt utanför kommungränsen.

Hasslöv är kommunens minsta tätort och serviceni-
vån är låg. Den allmänna servicen inskränker sig till 
skola, bibliotek på skolan, hemtjänst och dagbarn-
vårdare. Antalet arbetsplatser är få och utpendlingen 
följaktligen stor.

Det natursköna läget och närheten till E6, andra orter 
i kommunen och Båstad gör dock att det är en po-
pulär bostadsort. Engagemanget för bygden bland de 
boende är stort och aktiviteter för att stärka dess iden-
titet pågår ständigt. Några nya hus har även byggts de 
senaste åren.

Genom Hasslöv går länsväg 115 med tidvis störande 
trafik.

STaTISTIk Och fakTauppGIfTeR
Hasslöv har förlorat barnfamiljer det senaste året vil-
ket märks på en minskad andel barn.

Bostadsbestånd och utbyggnadsbehov
Antalet småhus i Hasslöv är 88 till antalet och anta-
let lägenheter i fastigheter med mer än en lägenhet är 
24 stycken. I Hasslöv är en stor del av lägenheterna i 
flebostadshus av typen äldreboende. För att bibehålla 
och utveckla infrastruktur och service bör det produ-

ceras en ny lägenhet åtminstone vartannat år under 
planperioden.

Förskola och skola
Hasslövsskolan är numera en friskola genom engage-
mang från de boende på orten.

Vård och omsorg
I Hasslöv finns hemtjänst och hemsjukvård.

Teknisk service
Vattenförsörjningen i Hasslöv baseras på vattentäk-
ten i Eskilstorp tillhörande Båstad kommun.  Distri-
butionsnätet i Båstad är ur beredskapssyfte samman-
kopplat i Skummeslöv med nätet i Laholm.

Spillvatten omhändertas vid kommunens avlopps-
reningsverk på Hedhuset (försörjer även Skummes-
lövsstrand, Mellbystrand samt delar av Båstad), vil-
ket börjar nå sitt kapacitetstak. Hedhuset planeras att 
avvecklas i samband med att överföringsledning till 
Ängstorps avloppsreningsverk i Laholm anläggs.

Dagvattenhanteringen är utbyggd i Hasslöv.

Säkerhet
Orten kan ur räddningssynpunkt, med hänvisning till 
insatstider, utvecklas främst vad avser bostäder och 
lättare verksamheter. Det blir dock relativt långa in-
satstider vid livräddningsinsatser.

Genomfartstrafik på väg 115 med kurva och T-kors 

Gatustruktur i Hasslöv. Orten ligger söder om väg 115 och 90-graderskur-
van. Flertalet gator fortsätter söderut från Hasslöv, vilket stöttar genomfarts-
trafik. Bostadsbebyggelsen matas huvudsakligen av återvändsgator.

Byggnadsstrukturen i Hasslöv är småskalig och gles. Söder om bygdegår-
den ökar tätheten. Lugnarohögen skapar en frizon i de östra delarna av or-
ten.
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Till Båstad

mitt i samhället utgör en särskild risk, speciellt vid 
olycka med farligt gods. 

Markkapacitet
I Hasslöv finns cirka 10 lediga tomter för enbostads-
hus. I västra delen finns planlagd mark för flerbo-
stadshus. Mark för verksamheter finns ej i samhället.

Sammanfattande kommentar
Några hinder eller trösklar för en utveckling av sam-
hället för boende finns inte inom överskådlig tid. 
Eventuell etablering av verksamheter kräver lokalise-
ring och planläggning av lämplig mark. Genomfarts-
trafiken utgör en risk för hälsa och säkerhet.

INTReSSeN Och ReGleRINGaR
Hasslöv är beläget inom Hallandsåsområdet, som är 
av riksintresse för friluftslivet, naturvården och som 
särskilt riksintresse enligt MB 4 kap. rörligt frilufts-
liv. Delarna norr och väster om väg 115 omfattas av 
riksintresse för kulturmiljövården (fullåkersbygd med 
alléer och märgelgravar samt storgården Dömestorp).

Ett område kring Lugnarohögen och den gamla lant-
handeln har regionalt kulturhistoriskt värde.

Förutom Hallandsås riksintressen finns mer lokala 
intressen, bl.a. som värdefullt våtmarksområde i de 
höglänta delarna utmed Dalabäcken.

Kommunens huvudvattentäkt, Dömestorp är belägen 
väster om orten. Som skydd för vattentäkten kommer 
ett skyddsområde att avsättas sydväst om samhället.

Hasslöv är beläget i brytpunkten mellan Hallandsåsens branter och slätt-
landskapet i norr. Orten har vuxit fram sydost om väg 115 och i anknytning 
till en skarp 90-graderskurva, vilken markerar Hasslövs centrala delar. Sam-
manflätningen av vägar och naturliga element, såsom vattendrag och topo-
grafi, skapar en dynamisk form i landskapet.
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Ett område har identifierats som riskområden för 
skred/ras, se vidare Del 2. Stabilitetsutredningar kan 
komma att krävas.

uTVecklINGSmÅl
• För att stärka Hasslövs attraktivitet som bostads-

ort bör utbyggnadsområden utformas med omsorg 
om ortens specifika förutsättningar och rumsliga 
kvaliteter.

• Hasslövs bygdegård och hembygdsgård fungerar 
samlande för orten, både geografiskt och socialt. 
Hembygdsgården bidrar till näringslivet i orten 
genom att fungera som angöring för den återkom-
mande hantverksmässan.

• Nyttjandegraden av området kring hembygdsgår-
den kan stärkas, t.ex. genom anläggandet av en 
park i anknytning till korsningen Brantekällavä-
gen och Lugnarovägen. Grillplats med utomhus-
möblering skulle skapa en mötesplats och bidra till 
trivsel i orten.

• Besöks- och upplevelsenäringen är en näringsgren 
som bör kunna utvecklas med tanke på läget vid 
Hallandsås, nära E6 och med en kulturtillgång 
som Lugnarohögen. Tillsammans med medbor-
garnas engagemang och känsla för orten skulle en 
ökad turistnäring kunna bidra till en befolknings-
tillväxt och bättre tillgång till arbetstillfällen, vil-
ket i sin tur medför möjligheter för utveckling av 
basservicen.

• En cykelväg bör anläggas för att sammankoppla 
Hasslöv med Östra Karup och den framtida jär-
nägsstationen i Hemmeslöv.

fRamTIDa maRkaNVÄNDNING
Hasslöv är beläget i övergången mellan den branta 
Hallandsås och slättbygden i norr. Utbyggnadsområ-
den finns inom detaljplanerat område. Mark för nya 
verksamheter bedöms inte aktuellt att föreslå. Med 
hänsyn till de stora natur- och kulturintressena bör 
traditionella industriverksamheter inte lokaliseras till 
området. Befintliga näringsverksamheter utanför själ-

va samhället utgör en viss arbetsplatsresurs för de bo-
ende i området. Ett centrum för natur- och friluftsliv 
bör kunna etableras i Hasslöv.

Inne i samhället, väster om Klövervägen, finns plats 
för kompletteringsbebyggelse på redan planlagd mark

Ytterligare planlagd mark för bostadsbebyggelse 
finns längre västerut. Utbyggnadsområdet angränsar 
skogsbrynet och närheten till Hallandsås naturom-
råde gör området attraktivt. Fornlämningssituationen 
måste beaktas.

Öster om Brantekällavägen har ytterligare några ut-
byggnadsområden pekats ut på redan planlagd mark.

Ett grönområde föreslås söder om korsningen Bran-
tekällavägen och Lugnarovägen, i nära anslutning till 
hembygdsgården och den skarpa 90-graders kurvan. 
Grönområdet markerar ortens gräns mot öster och 
fornlämningarna österut. Syftet med grönområdet är 
att skapa en mötesplats och bidra till den sociala sam-
manhållningen i Hasslöv.
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hänvisning till Del 4 - miljökonsekvensbeskrivningen. 
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2.6 våXtorp
ORTSBeSkRIVNING
Våxtorp utgör ett lokalt servicecentrum inte bara 
för den närmast omgivande landsbygden. Våxtorps 
marknad vår och höst samt natur- och fritidsaktivi-
teter i omgivningen lockar många besökande från en 
stor region. Just de många fritidsaktiviteterna, både i 
och i anslutning till samhället, exempelvis idrottshall, 
golf m.m. samt på Hallandsås, såsom slalombacke, 
rodelbana m.m, ger orten en speciell prägel och ett 
extra tillskott av serviceunderlag. Närhet till både 
natur och angränsande orter samt storstadsregionen 
är uppskattade egenskaper, både för upplevelser och 
arbete.

Våxtorp består till stora delar av villaområden, som 
byggdes ut under 1970-talet. Därefter har få hus upp-
förts vilket inneburit att befolkningen minskat.

STaTISTIk Och fakTauppGIfTeR
Sedan början av 1990-talet har befolkning sakta 
minskat på grund av lågt bostadsbyggande. Under de 
senaste åren har dock en viss föryngring skett med 
inflyttning av barnfamiljer.

Bostadsbestånd och utbyggnadsbehov
Antalet småhus i Våxtorp är 970 till antalet och an-
talet lägenheter i fastigheter med mer än en lägenhet  
är 332 stycken. I Våxtorp upplevs flerbostadshusen 
väl integrerade i bebyggelsen och planeringen bör 
fortsättningen inriktas mot att bibehålla en blandad 
bebyggelse.
För att ge underlag till infrastrukturinvesteringar och 
service behövs ett bostadsbyggande de närmaste åren 

som kan innebära att fler yngre och barnfamiljer flyt-
tar till samhället. En genomsnittlig lägenhetsproduk-
tion av 3-5 lägenheter årligen erfordras för att vid-
makthålla och utveckla samhället fram till 2030.

Förskola och skola
I Våxtorp finns Bullerbyns förskola samt Våxtorps-
skolan med årskurs F-9.

Långsiktigt måste ett bostadsbyggande komma till 
stånd i Våxtorp för att skolan skall kunna utnyttjas till 
full kapacitet.

Vård och omsorg
Servicehuset Solgården har 32 lägenheter och 26 ser-

vicelägenheter. Hemtjänst och hemsjukvård är knutet 
till Solgården och omfattar bl.a. måltidsservice till bo-
ende i närområdet. Dessutom finns två gruppbostäder 
med totalt tio lägenheter som drivs med stöd av LSS.

Teknisk service
Våxtorp saknar försörjningsreserver för renvatten 
vid eventuellt haveri på överföringsledningen från 
Vallberga-Ränneslöv. Behov föreligger att förbättra 
beredskapen.

Spillvatten avleds till kommunens avloppsrenings-
verk Ängstorp i Laholm. Ängstorps reningsverk pla-
neras att byggas ut för att omhänderta spillvatten från 
Hedhusets avloppsreningsverk.

Gatustrukturen bärs upp av de två korsande huvudvägarna 115 och 24. 
Förhållandevis många återvändsgator angör huvudvägarna, vilket försvagar 
genomsilningen.

Bebyggelsestrukturen följer den organiska gatustrukturen. Bebyggelsen är 
ofta klustrad. Skalan på husen är av två slag, antingen småskalig bebyggel-
se med villor eller storskalig bebyggelse med skol- och industribyggnation.
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Dagvattenledningar är utbyggda i delar av samhäl-
let. Stora delar av dagvattenhanteringen bygger på 
infiltration. Detta beroende på bl.a. att ledningar till 
recipient saknas. Förutsättningarna till infiltration är 
relativt goda och har därför varit ett sätt att hantera 
dagvattnet. Delar av samhället har sin avledning av 
dagvatten till en damm.

Säkerhet
Orten kan ur räddningssynpunkt, med hänvisning till 
att brandförsvar med beredskap finns i orten, utveck-
las både vad avser bostäder och industri. En minsk-
ning av antalet lokala arbetsplatser har gjort det svå-
rare att rekrytera personal till deltidsbrandkåren på 
orten.

Genomfartstrafik med farligt gods och tung trafik sker 
genom tätorten på väg 24. Denna kan påverka såväl 
skola som vård och omsorg.

Markkapacitet
I Våxtorp finns två detaljplanerade områden för bo-
stadsbebyggelse. I centrum finns ett icke bebyggt om-
råde, som är planlagt för flerbostadshus.

Sammanfattande kommentar
Långsiktigt är ett bostadsbyggande önskvärt för att 
utnyttja skolans resurser optimalt. Därutöver behöver 
reservsystem för bättre beredskap för renvattenhante-
ringen åstadkommas. Översyn av mark för verksam-
heter erfordras.

Våxtorp har utvecklats runt en fyrvägskorsning som idag markerats med en 
cirkulationsplats. Servicefunktioner samt brandstation och hembygdsgård 
finns i anknytning till cirkulationsplatsen. Väg 115 mot Båstad samt väg 24 
mot Kristianstad markerar en stark avgränsning mellan slättlandskapet och 
Hallandsås.
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INTReSSeN Och ReGleRINGaR
Det finns i huvudsak inga motstående intressen som 
hindrar utbyggnad av Våxtorp. Utmed väg 115 råder 
utanför detaljplanelagt område 30 meter byggnads-
fritt avstånd enligt väglagen. Transporter av farligt 
gods sker utmed väg 24. 

Ett område i södra delen av orten har identifierats som 
riskområden för skred/ras, se vidare Del 2. Stabilitets-
utredningar kan komma att krävas.

uTVecklINGSmÅl
• Våxtorps geografiska läge som porten till Hal-

landsås gör orten attraktiv för fritidsaktiviteter och 
besöks- och upplevelsenäring året runt. 

• Närheten till Vallåsen och andra vinteraktiviteter 
kan katalysera näringsverksamhet. 

• Nya sysselsättningsgrenar inom service samt be-
söks- och upplevelsenäringen bör kunna utvecklas 
bl.a. genom lokala initiativ och samverkan. Åter-

kommande evenemang som Våxtorps Marknad 
kan stötta näringar inom lokal odling och hantverk.

• En utveckling av idrotts- och fritidsutbudet för 
hela Våxtorpsområdet bör vara möjlig i samver-
kan mellan föreningsliv, lokala entreprenörer och 
kommunen.

• Den fysiska miljön i tätorten bör förbättras genom 
åtgärder för försköning och en effektivare markan-
vändning. Utrymme för förtätning och tillkom-
mande serviceaktiviteter bedöms finnas.

fRamTIDa maRkaNVÄNDNING
Våxtorp är beläget på kanten av Hallandsås. Utbygg-
nadsområden för verksamheter föreslås i ortens nord-
östra delarna, och utbyggnadsområden för bostadsbe-
byggelse i ortens västra delar samt söder om Hishults-
vägen.

Ett verksamhetsområde om 13 hektar planeras norr 
och nordost om Fågelvägen, medan ett verksam-
hetsområde med samma storlek planeras utanför de-

taljplanerat område, öster om Kållingevägen. Ytterli-
gare ett verksamhetsområde föreslås söder om sam-
hället, omfattades tre hektar.

En ny kringfart föreslås i förlängningen av Industri-
gatan och norrut och ansluter vid trekorsningen Björ-
bäcksvägen, väg 24, Fågelvägen.

Stadsbebyggelse föreslås inom två redan planlagda  
områden inom befintlig tätort. Därutöver bedöms två 
områden mellan kyrkan och väg 115 bli ett natur-
ligt komplement. Söder om väg 115 och väster om 
idrottshallen kan ytterligare ett område bebyggas, 
vilket skapar en stadsdel med god tillgänglighet till 
det vackra landskapet söder därom. Långsiktig pla-
nering av ett utbyggnadsområde för stadsbebyggelse 
efter år 2030 föreslås utanför detaljplanerat område 
och nordväst om korsningen mellan Ollonvägen och 
Dalgången.

De centrala delarna föreslås rustas upp inom utpekat 
förädlingsområde. 
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2.7 genevad
ORTSBeSkRIVNING
Genevad är en f.d. bruksort och stationssamhälle. 
Västkustbanan har flyttats till ett läge väster om sam-
hället, men fortfarande passerar Markarydsbanan ge-
nom samhället och utgör en barriär. Numera passerar 
även riksväg 15 utanför samhället.

Som många andra f.d. bruksorter präglas Genevad av 
att verksamheternas byggnader och anläggningar ef-
terhand undergått förändringar till det sämre. En för-
bättrad yttre miljö behövs.

Även om antalet arbetsplatser minskat något i orten 
under en längre tidsperiod har befolkningsminskning-
en inte varit anmärkningsvärt stor. Det beror bl.a. på 
att Genevad på grund av sitt läge är ett bra bostadsal-
ternativ till Halmstadregionen.

STaTISTIk Och fakTauppGIfTeR
Genevad har de senaste åren upplevt en generations-
växling och har fler förskolebarn samt färre pensionä-
rer än kommungenomsnittet.

Bostadsbestånd och utbyggnadsbehov
Antalet småhus i Genevad är 221 till antalet och anta-
let lägenheter i fastigheter med mer än en lägenhet  är 
88 stycken. Flerbostadshusen är i huvudsak belägna 
på ett avgränsat område vilket innebär att en viss seg-
regation i boendet råder. I en framtida bebyggelse bör 
en större blandning av upplåtelseformerna ske.

För att säkra infrastruktur och service behövs ett bo-
stadsbyggande på i storleksordningen 2-4 lägenheter 
årligen under planperioden.

Förskola och skola
I Genevad finns Genevads skola F-3 (ombyggd 2003). 
Dessutom finns Öringeskolans fristående förskola, 
vilken drivs med Montessoripedagogik med årskur-
serna F-6.  Regnbågens förskola har ett 30-tal platser.

Vård och omsorg
I Genevad finns hemtjänst och hemsjukvård.

Teknisk service
Vattenförsörjningen i Genevad tillhör ett samman-
hängande distributionsområde som baseras på vatten-
täkterna i Veinge, Skottorp och Dömestorp.

Spillvatten från Genevad pumpas till reningsverket i 

Veinge som år 2010 utnyttjades till 41%, vilket med-
för att kapaciteten väl kan tillgodose en befolknings-
utveckling inom överskådlig tid. Däremot kan speciell 
industrietablering medföra kapacitetsproblem (t.ex. 
bryggeri). Projektering pågår för att överföra spillvatt-
net från reningsverket i Veinge till Laholm. Detta ge-
nomförs under 2012. Med hänsyn till kostnader för VA 
bör en utbyggnad av samhället ske söderifrån. 
Dagvattenledningar är utbyggda i stora delar av Gene-
vad. Förutsättningarna för infiltration är mindre goda.

Säkerhet
Bostadsbebyggelse i lägsta riskklass kan utvecklas ur 
säkerhetssynpunkt. Industri kan utvecklas om brand-
tekniskt skydd ingår.

Genevad präglas av korsningen mellan järnvägen och Öringevägen. Ga-
tustrukturen karakteriseras av ett förhållandevis organiskt och till viss del 
fragmenterat rutnät. Orten är avskärmad från väg 15.

Bebyggelsestrukturen är ordnad och övervägande småskalig. Industri-
byggnaderna i nordväst och nordost avviker i skala. Utglesad bebyggelse 
i samband med korsningen järnvägen och Öringevägen stärker järnvägens 
barriäreffekt. 
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Tätorten delas av järnväg med transport av bl.a. far-
ligt gods, vilket utgör en risk liksom det faktum att ett 
av industriområdena gränsar till ett villaområde.

Markkapacitet
I Genevad finns endast ett fåtal lediga bostadstomter. 
Några större arealer för verksamheter finns inte.

Sammanfattande kommentar
Några hinder eller trösklar för en utveckling av sam-
hället för boende eller verksamheter finns inte inom 
överskådlig tid.

INTReSSeN Och ReGleRINGaR
Allmänna intressen som berör Genevadsområdet är 
riksintresse för naturvården (NN 19 Laholmsbukten-
Eldsbergaåsen) norr om samhället samt regionalt na-
turvårdsintresse utmed Brostorpaån. Söder om sam-
hället finns regionalt naturvårdsintresse vid Daggarp-
Ramshall.

Utmed riksväg 15 råder byggnadsfritt område enligt 
Väglagen om 30 meter från vägområdet. Väg 15 ut-
gör led för transporter med farligt gods. 

Ett område öster om järnvägen har identifierats som 
riskområden för skred/ras, se vidare Del 2. Stabilitets-
utredningar kan komma att krävas.

Genevads tegelbrukstradition återspeglas i ortens arkitektur, som t.ex. bygg-
naderna i det f.d. bruksområdet samt skolan. Ortens placering vid sidan av 
väg 15 signalerar en rumslig autonomitet. En utökad koppling till väg 15 bör 
hanteras utifrån ortens rumsliga förutsättningar samt med strategiska åtgär-
der för kommunikation och identitet.
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uTVecklINGSmÅl
• Genevads läge gör orten till ett intressant bostads-

alternativ till Halmstadsregionen.
• En ny järnvägsstation skulle stärka Genevads att-

raktionskraft som bostadsort.
• I samband med en ökning av spårburen trafik så 

bör järnvägens barriäreffekt ses över och åtgärdas.
• En allmän upprustning av den yttre miljön bör ge-

nomföras för att höja statusen på samhället. Infar-
terna från väg 15 bör göras mer välkomnande.

• Sambanden med Veinge tätort bör utvecklas för ett 
optimalt utnyttjande av service m.m. Sambanden 
med Halmstad är också viktiga för serviceutbudet.

• Ungdomsverksamheten bör stärkas i Genevad, 
t.ex. med biograf och ungdomsgård i Folkets hus. 
Detta är dock inte ett kommunalt ansvar.

• Man bör arbeta för att ge de tomma industriloka-
lerna en ny användning.

fRamTIDa maRkaNVÄNDNING
Utbyggnadsområden för verksamheter föreslås i or-
tens nordvästra delar, med syfte att förbättra koppling-
arna till väg 15. Verksamhetsområdena kan inrymma 
lättare verksamheter i form av handel, hantverk och 
kontor. Det är viktigt att området och tillkommande 
bebyggelse utförs med tilltalande utformning. Den 
norra delen kan utgöra expansionsyta för befintliga 
verksamheter inom Gevaområdet. 

Ett stadsförnyelseområde föreslås för att förbättra 
miljön väster järnvägen. Området sträcker sig längs 
med Bruksgatan, nordost från korsningen mellan spå-
ren och Öringevägen. Ett nytt tågstopp på Markaryds-
banan föreslås också. 

För ny bostadsbebyggelse föreslås ett område på väst- 
och sydsluttningarna av höjden i samhällets södra del. 

Här kan ett attraktivt område för successiv utbygg-
nad med utsikt över slätten tillskapas. Ytterligare två 
områden har pekats ut inom detaljplanerat område för 
kompletteringsbebyggelse på redan planlagd mark.

Gång- och cykelvägen mot Veinge föreslås byggas ut 
i hela sin sträckning för att knyta samhället till kom-

munens övriga gc-nät. En förbindelse mot Halmstad 
är också av intresse.

För att stärka ortens identitet bör tätortsportar anläg-
gas, där den norra porten anknyter till den industriella 
verksamheten medan de södra portarna lyfter fram or-
tens karaktär med skolbyggnaden som ett landmärke.
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Numreringen av utbyggnadsområdena är en  
hänvisning till Del 4 - miljökonsekvensbeskrivningen. 
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2.8 veinge
ORTSBeSkRIVNING
Veinge har vuxit fram som ett stationssamhälle där 
Markarydsbanan avgrenades från den tidigare Väst-
kustbanan. Den senare är numera flyttad från samhäl-
let men Markarydsbanan delar fortfarande Veinge i 
två delar. Några tåg stannar inte längre och stations-
området ligger som ett öde område mitt i byn.

Det ”moderna” Veinge består av villaområden, som 
i huvudsak växte upp under 1970-talet. Därefter har 
få hus byggts och den första hälften av 1990-talet 
präglades därför av en befolkningsminskning. Under 
senare tid har dock en viss befolkningsökning skett 
genom att yngre familjer flyttat in. Även näringslivet 
och främst småföretagarverksamheten har utvecklats 
positivt under de senaste åren.

Veinge har ett bra läge med närhet till Laholm, Halm-
stad och andra orter. Bussförbindelserna är goda och 
serviceutbudet bra med bl.a. skola och äldreomsorg, 
idrottsplatser och simbassäng, affärer och restaurang. 
I anslutning till samhället finns historiskt intressanta 
områden med fornlämningar i vacker natur och med 
en vidunderlig utsikt över slätt och hav.

Järnvägsområdet, och tidigare länsvägen, genom 
samhället har bidragit till att ett samlat centrum sak-
nas och att samhällets friytor ofta upplevs som out-
nyttjade och skräpiga.

STaTISTIk Och fakTauppGIfTeR
Även i Veinge har en viss generationsväxling skett de 
senaste åren så att antalet barn överskrider kommun-
genomsnittet och antalet äldre understiger detsamma.

Bostadsbestånd och utbyggnadsbehov
Antalet småhus i Veinge är 378 till antalet och anta-
let lägenheter i fastigheter med mer än en lägenhet 
är 163 stycken. I Veinge upplevs flerbostadshusen väl 
integrerade i bebyggelsen och planeringen bör fort-
sättningen inriktas mot att bibehålla en blandad be-
byggelse.

Ett årligt tillskott på cirka fem lägenheter under plan-
perioden vore önskvärt för ortens utveckling.

Förskola och skola
I Veinge finns Veingeskolan F-9 samt Ängskulla för-
skola.

Vård och omsorg
Solhemmet är ett särskilt boende med 32 lägenheter, 
en plats för korttidsboende samt sju servicelägenhet-
er i direkt anslutning. Hemtjänst och hemsjukvård är 
kopplat till Solhemmet, dessutom har man en kost-
verksamhet med tillagning till boende på hemmet och 
i närområdet.

Teknisk service
Vattenförsörjningen i Veinge tillhör ett sammanhäng-
ande distributionsområde som baseras på vattentäk-
terna i Veinge, Skottorp och Dömestorp.

Reningsverket i Veinge utnyttjades 2010 till 41%, 

Gatustrukturen i Veinge karakteriseras i huvudsak av ett organiskt rutnät 
med en mer stegformad struktur i väster. Järnvägen skapar en tydlig barriär 
genom samhället.

Bebyggelsen i Veinge är jämnt utspridd och lokaliserad efter genomfartsle-
derna. Skalan på husen är förhållande homogen med avvikande exempel i 
norr samt väster om järnvägen.
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vilket medför att kapaciteten väl tillgodoser befolk-
ningsutvecklingen inom överskådlig tid. Projektering 
pågår för att överföra spillvattnet från reningsverket i 
Veinge till Laholm. Detta genomförs under 2012. Dä-
remot kan speciell industrietablering medföra kapaci-
tetsproblem (t.ex. bryggeri).

Dagvattenledningar är utbyggda i stora delar av Ve-
inge. Förutsättningarna för infiltration av dagvatten är 
i delar av samhället mindre goda.

Säkerhet
Närheten till brandförsvaret i Laholm gör att orten 
kan utvecklas både vad avser bostäder och lättare 
verksamheter.

Delar av orten är belägen inom skyddsområde för en 
av kommunens viktigaste vattentäkter. Verksamheter 
och bostäder inom detta område kräver särskilda åt-
gärder. Järnvägen med farligt gods genom detta utgör 
en risk.

Markkapacitet
I Veinge finns ett tiotal lediga småhustomter. Mark för 
industri finns i begränsad omfattning i södra delen av 
samhället. En ny detaljplan för såväl flerbostadshus 
som småhus är under framtagande för östra delen av 
samhället.

Sammanfattande kommentar
Några hinder eller trösklar för en utveckling av sam-
hället för boende finns inte inom överskådlig tid.

Veinge är lokaliserat på behörigt avstånd från väg 15. Orten har en autonom 
karaktär med ett starkt nav i mitten bestående av den framtida tågstationen, 
stationsbyggnaden och stationstorget, samt mötet mellan fyra större vägar. 
Nebotornet och Hårginst bidrar till ortens specifika identitet.
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INTReSSeN Och ReGleRINGaR
Sydvästra delen av Veinge, kring Nebo, ingår i riksin-
tresseområde för kulturmiljövården (KN 39, Tjärby). 
I dessa delar finns även regionala/lokala naturvårds-
intressen liksom norr om samhället, Vessingeåns dal-
gång. Delar av samhället, i öster och söder är beläget 
inom den yttre skyddszonen för vattentäkt.

Längs väg 15 råder utanför detaljplan 30 meter bygg-
nadsfritt avstånd enligt väglagen. Vägen är utpekad 
som led för transporter av farligt gods. 

uTVecklINGSmÅl
• Genom sitt läge och naturliga förutsättningar har 

Veinge goda förutsättningar att utvecklas till en att-
raktiv bostadsort.

• Ortens blandade karaktär med boende, småskalig 
handel och service samt hantverk och konstnärliga 
verksamheter är en tillgång som bör kunna stärkas.

• Ortens specifika rumsliga kvaliteter bör förädlas 
och stärkas för att stötta och utveckla den blandade 
karaktären av verksamheter och aktiviteter.

• En ny järnvägsstation skulle stärka Veinges attrak-
tionskraft som bostadsort.

• Ett diversifierat utbud av boendeformer och lokaler 
är önskvärt, exempelvis flerbostadshus samt loka-
ler till föreningslivet. Nybyggnation av ”bokaler” 
skulle skapa nya möjligheter till samverkan mellan 
boende samt förenings- och näringsliv.

• En upprustning av allmänna ytor bör genomföras 
för att höja statusen på samhället.

• En plats som kan karaktäriseras som kommersiellt 
centrum bör etableras, där service av olika slag kan 
utvecklas.

• Cykelväg till Genevad bör anläggas.
• Veinges natur- och kulturvärden bör göras mer till-

gängliga genom fysiska åtgärder och information. 
De skall kunna nyttjas för en utveckling av besöks 
och upplevelsenäringen.

fRamTIDa maRkaNVÄNDNING
Veinge är beläget norr om väg 15. Utbyggnadsområ-
den föreslås i ortens utkanter. Utbyggnad av bostä-
der föreslås ske i den norra samt nordöstra delen med 

utsikt över landskapet. Med hänsyn till närheten till 
befintlig vattentäkt måste den detaljerade planeringen 
av en sådan utbyggnad anpassas till de riktlinjer som 
antagits för byggande inom vattenskyddsområde. 
Ytterligare ett område för stadsbebyggelse föreslås i 
samhällets norra delar för utbyggnad efter 2030.

Ett utbyggnadsområde för verksamheter föreslås, som 
en utvidgning söderut av befintligt område vid Åkare-
rundan. Tillgängligheten till området föreslås ske ge-
nom en ny väg som ansluter till befintlig rondellen på 
väg 15. Fornlämningssituationen måste beaktas.

Stadsförnyelse föreslås i de centrala delarna samt i 
området kring den nya skolan. Anläggandet av en ny 
station föreslås katalysera en upprustning av centrum 
på bägge sidor järnvägen. Även växthusområden på 
den västra sidan järnvägen bör ingå. 

En förtätning med flerbostadshus bedöms också vara 
intressant vid  Veingeskolan. 
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Numreringen av utbyggnadsområdena är en  
hänvisning till Del 4 - miljökonsekvensbeskrivningen. 
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2.9 YsBY
ORTSBeSkRIVNING
Ysby är en liten och prydlig by med vackert läge i 
brytningen mellan slättlandskapet i väster och skogs-
markerna i öster. Strax norr om samhället finns Lagan 
och längre österut Hjörneredssjöarna, båda med stora 
natur- och rekreationsvärden. Även de kulturhistoris-
ka värdena är höga med ett stort antal fornlämningar 
i området.

Trots sin litenhet har Ysby en god service med väl-
sorterad livsmedelsbutik, skola F-3 och förskola. I 
Ysby finns även skolbarnomsorg som drivs av Möl-
lans föräldrakooperativ. Bebyggelsen är blandad med 
äldre och nyare hus samt lantgårdar, vilka är belägna 
alldeles i kanten av orten.

Arbetstillfällena i orten är få. Förutom servicenäring-
en och jordbruket finns i huvudsak endast en smides-
verkstad som arbetsplats.

STaTISTIk Och fakTauppGIfTeR
Orten hade en befolkningsökning fram till mitten av 
90-talet. Därefter har befolkningsantalet sjunkit, dock 
har de senaste åren flera nya bostäder byggts som kan 
vända utvecklingen.

Bostadsbestånd och utbyggnadsbehov
Antalet småhus i Ysby är 88 till antalet och antalet 
lägenheter i fastigheter med mer än en lägenhet är 37 
stycken.  I Ysby upplevs de få flerbostadshusen väl 
integrerade i bebyggelsen och planeringen bör fort-
sättningen inriktas mot att bibehålla en integration.

För att bibehålla och utveckla service i form av skola 

och förskola liksom dagligvaruaffär bör det produ-
ceras en ny lägenhet åtminstone vartannat år under 
planperioden.

Förskola och skola
I Ysby finns Ysby skola F-3, men förslag om att lägga 
ner skolan finns. I byn finns också Möllans förskola 
som är fristående och även bedriver fritidshemsverk-
samhet. 

Vård och omsorg
Hemtjänst och hemsjukvård finns.

Teknisk service
Vattenförsörjningen i Ysby tillhör samma nät som 
Laholms stad. Några begränsningar för en utbyggnad 
under överskådlig tid finns inte. Reservvattentäkt sak-
nas.

Spillvatten avleds till kommunens avloppsrenings-
verk i Ängstorp. 

Dagvattenledningar är utbyggt i ungefär halva sam-
hället. Etablering av ny bebyggelse i delar av samhäl-
let förutsätter därför möjlighet till lokalt omhänderta-
gande av dagvatten (infiltration).

Gatustrukturen är linjär med Ljunghemsvägen/Långavadsvägen samt 
Brödåkravägen som ortens ryggrad. De fåtal stickvägar som angör huvud-
strukturen är i regel återvändsgator med ringa betydelse för genomfart och 
cirkulation.

Bebyggelsen är samlad längs ortens genomfartsgator. Bebyggelsen under-
stryker samhällets linjära form. Bebyggeslen är småskalig och grund, vilket 
bevarar siktlinjerna genom byn och säkerställer närvaron av slätt- och na-
turlandskapet.
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Säkerhet
Relativt kort insatstid för brandförvaret genom närhe-
ten till Laholm. Ytterligare bostäder och även indu-
striföretag kan etableras.

Riskobjekt i Ysby är bl.a. en mindre mekanisk verk-
stad som finns i bostadsbebyggelsen samt att genom-
fartstrafik sker förbi skola och affär. 

Markkapacitet
Endast en tomt finns men mark för ett 20-tal tomter 
planeras. Mark för verksamheter finns ej.

INTReSSeN Och ReGleRINGaR
Utmed Lagan finns riksintressen både ur naturvårds- 
och kulturvårdshänseende. Ysby är också beläget 
inom riksintresset som avser frostmarksmorfologi 
och de geologiska processer som format landskapet 
efter den senaste nedisningen.

I och i anslutning till samhället finns byggnader och 
områden som har stora kulturhistoriska värden.

uTVecklINGSmÅl
• Nya boendeformer bör utvecklas där bostads- och 

näringsfunktioner tillåts samverka, som t.ex. ”en-
treprenörsboende”.

• Ortens linjära form som sträcker sig utmed Ljung-
hemsvägen/Långavadsvägen och Brödåkravägen 
samt den småskaliga bebyggelsen skapar stora 
rumsliga kvaliteter som bör bevaras.

Ysby är beläget i brytningen mellan slättlandskapet i väster och skogsmar-
kerna i öster. Orten har en utpräglat linjär form med landsvägsbebyggelse 
utmed genomfartslederna. Den småskaliga bebyggelsen, den välbevarade 
bykaraktären och den lummiga grönskan skapar en specifik karaktär utmed 
Brödåkravägen.
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• Genom småskalig förtätning av ianspråktagen 
mark kan generationsbostäder utvecklas t.ex. för 
ungdomar och äldre.

• Kollektivtrafiken bör förbättras.
• Natur- och kulturvärden motiverar satsningar på 

besöks- och upplevelsenäring som en näringsgren 
med besöksmål av olika slag.

• Hjörneredssjöarnas rekreationsvärden bör kunna 
utnyttjas ytterligare.

• Medborgarnas engagemang och känsla för bygden 
bör kunna vara en stark drivkraft.

• Kontakten med omvärlden kan förbättras bl.a. ge-
nom upprustning av tillfartsvägar och genom an-
läggande av gång- och cykelväg mot relativt när-
belägna Laholms tätort.

• Närheten till Lagan bör kunna utnyttjas för att 
stärka boendekvaliteterna i Ysby, t.ex. genom an-
läggandet av promenadvägar och mötesplatser.

• Ett gång- och cykelstråk längst med Lagan till La-
holm och till kusten bör utredas.

fRamTIDa maRkaNVÄNDNING
Ysby är belägen i brytningen mellan slättlandskapet 
i väster och skogsmarkerna i öster. Kompletterings-
bebyggelse föreslås med syfte att stärka ortens möte 
med landskapet.

Två utbyggnadsområden för bebyggelse föreslås i 
Ysbys östra delar, utanför detaljplanerat område.

Ett utbyggnadsområde för entreprenörsbostäder före-
slås i de västra delarna av samhället utanför detaljpla-
nerat område samt norr om Ljuhemsvägen.

En ny cykelväg föreslås med syfte att förbättra kopp-
lingarna med Laholm.
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Numreringen av utbyggnadsområdena är en  
hänvisning till Del 4 - miljökonsekvensbeskrivningen. 
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3.1 knÄred
ORTSBeSkRIVNING
Knäreds samhälle är den samlande serviceorten i de 
östra delarna av Laholms kommun, med väl utbyggd 
allmän service i form av skola, vård och omsorg för 
alla åldrar, bibliotek, simbad m.m.

Knäred ligger i skogsbygden med god tillgång till na-
tur- och fritidsupplevelser. Den historiska knytningen 
till forna tiders krig i gränsbygden mellan Danmark 
och Sverige spelar fortfarande en betydande roll för 
ortens identitet.

Näringslivet är relativt starkt och består framförallt av 
industri samt småföretagande. Till skillnad från flera 
andra orter i kommunen är inpendlingen större än ut-
pendlingen. Orten har anslutning till järnväg, Marka-
rydsbanan.

Genom flyttningen av väg 15 från samhället till ett 
läge utanför, har trafikmiljön förbättrats, men samti-
digt har negativa effekter av butiksnedläggningar  och 
annat kunnat konstaterats. Genom det nya torget från 
2007 har orten fått det centrum som tidigare saknats.

STaTISTIk Och fakTauppGIfTeR
Trots en gynnsam arbetsmarknad har befolkningen 
minskat sedan mitten av 1990-talet.

Bostadsbestånd och utbyggnadsbehov
Antalet småhus i Knäred är 319 till antalet och anta-
let lägenheter i fastigheter med mer än en lägenhet är 
211. I Knäred upplevs flerbostadshusen väl integrera-
de i bebyggelsen och planeringen bör i fortsättningen 
inriktas mot att bibehålla en blandad bebyggelse.

Knäreds centrum och dess service behöver utvecklas 
och då krävs ett befolkningstillskott. Ett tillskott för 
att bibehålla den relativt goda servicen i övrigt be-
hövs också. Ett årligt tillskott på cirka fem lägenheter 
under planperioden vore önskvärt för ortens utveck-
ling. 

Det har också framkommit ett önskemål från medbor-
garna att möjliggöra för mer industrimark i Knäred.

Förskola och skola
I Knäred finns skolorna: Knäredsskola F-6, Dalkulla 
förskola, fristående förskolan Kungabarns förskola 
(kooperativ) samt Björklidens gymnasiesärskola.

Vård och omsorg
I Knäred finns särskilt boende på Björkebogården 

med 24 lägenheter och 12 servicelägenheter samt 
Smedjebacken med särskilt boende och korttidsvård 
med 40 platser fördelat på fyra grupper omfattande 
16 permanentboende och 24 korttidsboendeplatser. I 
Knäred finns också ett gruppboende som drivs med 
stöd av LSS (fem lägenheter), särskilt anpassade bo-
städer som drivs med stöd av LSS (sex lägenheter) 
samt en daglig verksamhet som drivs med stöd av 
LSS riktat till personer med olika typer av funktions-
nedsättning.

Teknisk service
Vattentäkten utnyttjas till cirka 30% av dess kapaci-
tet. Täkten är belägen utmed väg 15 vilket innebär en 
risk för påverkan vid eventuella trafikolyckor. Väg 15 
är också utpekad led för transporter med farligt gods. 
Även Markarydsbanan ligger inom det inre skydds-

Gatustrukturen i Knäred präglas av tre förhållanden. I söder är den linjär och 
underordnad kommunikationer och Lagan. I norr är den framvuxen utifrån 
huvudgatorna. I öster präglas gatustrukturen av återvändsgator. 

Bebyggelsen i Knäred är klustrad. De södra delarna av orten är gles medan 
de centrala delarna uppvisar en jämnare fördelning av huskropparna. Ska-
lan på byggnaderna är förhållandevis homogen med några starkt avvikande 
huskroppar i ortens utkanter.
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området. Arbete pågår för att upprätta reservvatten-
täkt men en plan för reservvattenförsörjning saknas 
i dagsläget.

Spillvatten avleds till kommunens reningsverk i Knä-
red. Detta utnyttjades år 2010 i princip fullt ut varför 
utrymme för befolkningsutveckling och etablering av 
ny industri är starkt begränsat. Innan en utbyggnad av 
flera nya områden görs måste kapaciteten för omhän-
dertagande av spillvatten i Knäred utökas.

Dagvatten är utbyggt i stora delar av samhället. Gynn-
samma förutsättningar för infiltration och ekologisk 
dagvattenhantering finns. 

Säkerhet
Brandförsvaret på orten omfattas av en deltidsbrand-
kår. Denna har liksom övrig frivillig verksamhet haft 
vissa rekryteringsproblem de senaste åren. En bered-
skap finns dock på orten vilket möjliggör utbyggnad 
för bostäder och lättare verksamheter.

Järnvägstrafik och vägtrafik med farligt gods passerar 
södra delen av samhället liksom genom skyddsom-
råde för vattentäkt.

Översvämning från Lagan hotar vid höga flöden be-
byggelse i vissa delar. Dammen Knäreds övre är en 
anläggning enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) 
2 kap 4 §. Ett dammbrott skulle få långtgående kon-
sekvenser för omfattande områden längs ån innefat-
tande både Knäreds och Laholms tätorter.

Knäreds fragmenterade form är ett resultat av ortens placering i dalgången 
mellan två höjder samt Lagans sträckning. Stationen i Knäred skulle skapa 
goda förbindelser med kommunens nordvästra tätorter samt Halmstad. Cy-
kelspåret, Vångavägen och Doktorsvägen utgör tre sigifikativa stråk i sam-
hället. Kyrkan är ett tydligt landmärke. Lagans meandrande sträckning ge-
nererar en specifik rumslig karaktär samt bidrar till ortens form och identitet.
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Markkapacitet
I Knäred finns cirka 15 lediga tomter för enbostads-
hus. För verksamheter finns obebyggd planlagd mark 
omfattande knappt tio hektar i anslutning till väg 15.

Sammanfattande kommentar
Reservvattentäkt bör snarast lokaliseras och en ut-
byggnad av reningsverket bör ske för att skapa erfor-
derlig kapacitet för bostadsexpansion. Uppmärksam-
het måste ägnas översvämningsriskerna från Lagan.

INTReSSeN Och ReGleRINGaR
Lagadalen är av riksintresse för kulturmiljövården. 
Det är främst de välbevarade och sammanhållna 
kraftverksmiljöerna som motiverar detta. I Knäred 
finns två sådana miljöer, Knäreds övre respektive ne-
dre kraftstation.

Längs Lagan, samt norr respektive söder om samhäl-
let, finns lokala/regionala naturvårdsintressen. Kring 
den gamla kyrkogården, prästgården och den nya kyr-
kan finns dessutom kulturmiljöintressen liksom vid 
Knäreds kvarn vid Krokåns fall.

Ett område som omfattar stora delar av tätorten har 
identifierats som riskområden för skred/ras, se vidare 
Del 2. Stabilitetsutredningar kan komma att krävas.

uTVecklINGSmÅl
• Samhällets lokalisering längs järnväg och väg 15 

skapar goda förutsättningar för såväl samhällets 
som näringslivets utveckling. En framtida station 
kommer att bidra till ortens attraktivitet som bo-
endeort. 

• Kollektivtrafiken kan förbättras, bl.a. genom ett 
tågstopp på Markarydsbanan.

• Knäreds naturförutsättningar och friluftsanlägg-
ningar med camping kan utnyttjas för utveckling 
av besöks- och upplevelsenäring. Medborgarnas 
engagemang och känsla för orten kan därvid vara 
en stark drivkraft. 

• En framtida station kan också bidra till fler besö-
kare från de intilliggande storstadsregionerna.

• Inom befintlig tätort tycks möjligheterna för om-
vandling och förtätning av befintlig mark vara stora.

• Fler och bättre mötesplatser, både ute och inne, är 
önskvärt i samhället. Den offentliga miljön behö-
ver en generell upprustning, inte minst för att ta 
tillvara på en eventuell ny stations möjligheter.

• Ett brett utbud av boendeformer är önskvärt, både 
strandnära villor och centrumnära lägenheter.

• För att dra nytta av den framtida stationen måste 
kopplingar över Lagan och vidare in i samhället 
studeras.

Topoformdiagram över Knäred. Ortens urbana form relaterar till den kringliggande topografin. Samhället har etablerats i  dalgången mellan två höjdpunkter och 
på de flackare områdena österut. Lagan har utgjort ett hinder för ortens expansion mot sydost.
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fRamTIDa maRkaNVÄNDNING
Tre redan planlagda områden för utbyggnad av bo-
städer finns inom tätorten. Utöver dessa föreslås tre 
nya områden för stadsbebyggelse med inrikting mot 
bostädsbebyggelse. Två av områdena ligger i områ-
det kring kyrkan och skolan. Dessa områden hamnar 
då centralt i förhållande till service och utgör en na-
turlig förlängning av Knäred. Här föreslås också att 
ett grönområde iordningsställs med nära koppling till 
skolan. 

Det tredje föreslagna utbyggnadsområdet är beläget i 
den nordöstra delen av samhället i anslutning till på-
gående utbyggnadsområde. Området är beläget inom 
ett vackert och småbrutet landskap.

Ytterligare ett område finns föreslaget i de nordöstra 
delarna av tätorten, ett så kallat utredningsområde. 
Skälet för utpekandet är att avvägningen mellan de 
befintliga naturvärdena och avsikten att peka ut om-
rådet som lämpligt för bostäder behöver utredas yt-
terligare innan slutlig ställning tas. Med en gång- och 
cykelbro över Krokån blir området mycket välbeläget 
i förhållande till skola och annan service.

Expansionsmark för verksamheter finns intill KWA:s 
anläggning utmed väg 15. Denna yta är dock inte till-
räcklig för samhällets behov. I öster finns ytterligare 
utbyggnadsområden för verksamheter i anslutning 
till sågverket vid Dyreborg. Detta område är, med 
hänsyn till att all tillfartstrafik måste ske via Knäreds 
centrum, mindre väl beläget. Därför föreslås att en 
ny tillfart anordnas med en ny anslutning från väg 15 
över Lagan. 

En framtida station skulle katalysera en generell för-
bättring av den fysiska miljön inom samhället. Ett 
område för stadsförnyelse föreslås i anslutning till det 

framtida stationsområdet. Genom denna stadsförny-
else knyts stadsdelarna i norr samman med stations-
området i söder. Ytterligare ett område för stadsförny-
else föreslås norr om Lagan, i anknytning till avlopps-
reningsverket.

Stadsförnyelseområdet kring stationen avgränsas av 
Stationsvägen och Cykelspåret samt Prästgårdsvägen 
och delar av Sjöaredsvägen. För att stötta en ökad 
användning av stationen bör tillgängligheten över 
Lagan studeras tillsammans med den arkitektoniska 

Knäred är serviceorten för de östra delarna av Laholms kommun. Servicen är väl utbyggd, och omfattar bl.a ett tempererat utomhusbad.

gestaltning av stationen så att gång- och cykeltrafiken 
mellan station och bostadsområden kortas så mycket 
som möjligt, t.ex. med en ny gång- och cykelbro. Den 
planerade cykelvägen längs Pramvägen bör också 
hanteras samlat med gestaltningen av stationsområ-
det. 

För att förbättra för cykeltrafik mellan de östa stads-
delarna och den framtida stationen föreslås en cykel-
väg från Cykelspåret, längs Sjöredavägen och över 
Lagan.
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Numreringen av utbyggnadsområdena är en  
hänvisning till Del 4 - miljökonsekvensbeskrivningen. 
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3.2 hishult
ORTSBeSkRIVNING
Hishult är ett naturskönt beläget samhälle med histo-
riska och kulturella värden. Med hänsyn till befolk-
ningsunderlaget har samhället en förvånansvärd god 
servicenivå med bl.a. två gästgiverier, butiker och 
bank. Under senare år har etableringen av konsthallen 
gjort Hishult välbekant i en större krets. Orten andas 
en välkomnande vänlighet gentemot den besökande, 
inte minst genom det unika faktum, att denna lilla ort 
har två välfungerande gästgiverier.

Näringslivet i orten har under senare år utvecklats 
och antalet arbetstillfällen ökat. Tidigare befolknings-
minskning synes avta för närvarande.

Väg 530, som passerar genom samhället, upplevs av 
många boende som störande och en olycksrisk. 

STaTISTIk Och fakTauppGIfTeR
Hishult har haft en relativt kraftig befolkningsminsk-
ning sedan början på 1990-talet. Hishult har således 
få förskolebarn och störst andel äldre bland kommu-
nens tätorter.

Bostadsbestånd och utbyggnadsbehov
Antalet småhus i Hishult är 80 till antalet och antalet 
lägenheter i fastigheter med mer än en lägenhet är 65 
stycken. I Hishult är flerbostadshusen väl integrerade 
i bebyggelsen och planeringen bör i fortsättningen in-
riktas mot att bibehålla en blandad bebyggelse. 

Fortgående bostadsbyggande är av största angelä-
genhet för Hishult, bl.a. för att stärka underlaget för 
skolverksamhet samt stötta det nuvarande serviceut-

budet. I storleksordningen 2-4 lägenheter bör årli-
gen produceras under planperioden. I samband med 
utvecklingsplan för Hishult har det framkommit ett 
specifikt önskemål från medborgarna att det skall fin-
nas behovsanpassade boendeformer i Hishult.

Det har också framkommit ett önskemål från medbor-
garna att möjliggöra för mer industrimark i orten.

Förskola och skola
I Hishult finns Åkerslyckans förskola samt Hishults-
skolan F-6. Ombyggnad av båda är planerad.

Vård och omsorg
Ett trygghetsboende med minst sex platser och ett 
servicecentra för äldre planeras att byggas. Dessutom 
finns i Hishult invid det tidigare servicehuset Gran-

hem 10 pensionärslägenheter som förhyrs av socila-
nämnden och betecknas ”Servicelägenheter

Föreningsliv
I Hishult finns ett aktivt föreningsliv bestående av 
Hishults Företagarförening, Hishults Byalag, His-
hults GF, Kornhult/Hishult FF samt SPF Hishult.

Teknisk service
Vattenverket försörjer Hishults tätort. Nuvarande 
förbrukning motsvarar verkets maximala kapacitet. 
Reservvattenförsörjning saknas. Vattentäkten består 
av vattenförande sprickzoner i berget under Hishults 
samhälle. Grundvattnet är påverkat med förhöjda ni-
trathalter. Täkten saknar vattendom och fastställt vat-
tenskyddsområde, det finns dock ett förslag från 1982.

Gatustrukturen i Hishult präglas av de korsande huvudgatorna Markaryds-
vägen och Nordanåvägen. Stickgator är ofta återvändsgator. Silande gator 
finns i anknytning till korsningen.

Byggnadsstrukturen i Hishult är splittrad. Bebyggelsen tycks ha tillkommit 
slumpmässigt utan relation till vanligtvis ordnande element såsom topografi 
eller vägar.
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Avloppsreningsverket i Hishult planeras att byggas 
om för att bättre motsvara moderna reningskrav. Dess 
kapacitet skall räcka för utveckling av samhället un-
der överskådlig tid.

Dagvattenhanteringen är utbyggd i ungefär halva sam-
hället, men saknas i den östra delen. Vid nyexploate-
ring utredes i första hand möjligheterna till ett lokalt 
omhändertagande med infiltration och dammar.

Säkerhet
Lokalt brandvärn i form av en deltidsbrandkår finns 
på orten. Denna har liksom övrig frivillig verksam-
het haft vissa rekryteringsproblem de senaste åren. 
Bostäder och lättare verksamheter bedöms kunna 
utvecklas ur säkerhetssynpunkt. Tung trafik genom 
samhället med farligt gods bör beaktas.

Markkapacitet
I Hishult finns cirka 15 lediga tomter för enbostads-
hus. Ledig mark för verksamheter saknas.

Sammanfattande kommentar
Vattenförsörjningen är en begränsande faktor för yt-
terligare exploatering i Hishult

INTReSSeN Och ReGleRINGaR
Vattentäktens läge innebär att i princip hela samhäl-
let är belägen inom föreslagna inre respektive yttre 
skyddsområden för täkten.

Regionala naturvårdsintressen, bl.a. värdefulla våt-
marker, finns norr, söder och nordväst om Hishult.

Markarydsvägen utgör huvudstråket i Hishult. Längs med Markarydsvägen 
finns ortens attraktioner och landmärken, som konsthallen, gästgiverierna 
och kyrkran. Den kringliggande skogsbygden samt närheten till Oxhultasjön 
är karaktärsskapande för orten. Kultur och gastonomi är näringar som gene-
rerar en identitet för Hishult.
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uTVecklINGSmÅl
• Karaktären och utbudet i Hishult och dess omgiv-

ningar ger goda möjligheter för en utveckling av 
natur- och kulturturism. Invånarnas engagemang 
och känsla för orten spelar en stor roll.

• Lokal samverkan, både mellan enskilda entrepre-
nörer och med kommunen, bör eftersträvas för att 
utnyttja varandras styrka och optimalt utnyttja be-
fintliga resurser.

• Befintligt serviceutbud är brett och kan stöttas ge-
nom bostadsutbyggnad, däribland strandnära bo-
ende vid Oxhultasjön och längs Smedjeån i sam-
hällets norra delar.

• Kollektivtrafiken bör utvecklas.

• Ett diversifierat utbud av boendeformer är önsk-
värt, exempelvis bostäder för unga eller äldre och 
olika upplåtelseformer.

• Den yttre miljön inklusive skyltning kan förbätt-
ras för att öka trafiksäkerheten, möjliggöra för mer 
gång- och cykeltrafik och att skapa en mer attrak-
tiv centrumkänsla i byn.

fRamTIDa maRkaNVÄNDNING
Hishult är beläget i skogsbygden, öster om Oxhultas-
jön. Samhället avgränsas naturligt av Smedjeån i norr. 
Tre utbyggnadsområden för bostäder föreslås, utöver 
de redan planlagda områdena. I väster finns ett plan-
lagt, men inte utbyggt område norr om Södra Tvärvä-

gen och i öster finns ett område i anknytning till det 
relativt nybyggda bostadsområdet vid Klipparegränd. 
Båda dessa områden föreslås utökas ytterligare. Ett 
område för strandnära boende, s.k. LIS-område, före-
slås i de norra delarna av samhället, invid Smedjeån. 
Även strandnära boende föreslås vid Oxhultasjön. 

Markarydsvägen är ortens samlande stråk med mer-
parten av ortens besöksmål lokaliserade utmed denna.  
En allmän upprustning och förbättring av gatumiljön  
föreslås genom utpekandet av förädlingsområdet. 

Planlagda, ej utbyggt område för verksamheter finns 
i ortens östra delar. Detta området föreslås utökas yt-
terligare söderut utmed Nordanåvägen.
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4. landsBYgd
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4.1 laNDSByGDSuTVecklING
Förutsättningarna för utveckling av Laholms kom-
mun är mycket goda, inte minst med tanke på det 
geografiska läget mellan två expansiva storstadsregi-
oner och det attraktiva naturliga läget med både hav 
och vacker landsbygd. Men kommunen utvecklas inte 
lika mycket överallt. Kustorterna och Laholms stad 
har en stadig tillväxt. Den omgivande landsbygden 
och serviceorterna har inte samma stora efterfrågan. 
Det krävs engagemang och särskilda insatser för att 
serviceorterna och landsbygden skall utvecklas till-
sammans med huvudorten och kustområdet. 

Handlingskraften och engagemanget från lokalbe-
folkningen utgör en viktig resurs i planeringsarbetet 
med landsbygden, ofta via byalag, vägföreningar, 
idrottsföreningar och andra sammanslutningar. Kom-
munens uppgift är att främja dessa initiativ till lo-
kal utveckling och bidra till en god livskvalitet och 
tillväxt för en hållbar utveckling. Samordningen av 
planeringsarbetet är viktigt i arbetet med att stötta 
utvecklingen av landsbygden. Översiktsplanen utgör 
ett centralt dokument för att samla resultaten från an-
dra lokala utvecklingsplaner, som t.ex. LISA (Lands-
bygdsutveckling Skandinavia).

Landsbygden är rik på naturresurser, sevärdheter och 
på kunniga och företagsamma människor. Här finns 
goda boendemiljöer och kulturvärden.

Regeringen och EU har på senare år ökat sitt fokus på 
landsbygdens utvecklingskraft, det har visat sig bl.a. i 
en deklarerad nationell strategi, regionala tillväxtpro-
gram, Sveriges landsbygdsprogram och Europeiska 
unionens strukturfondsprogram.

Kommunikationer och infrastruktur är viktiga förut-
sättningar för utvecklingen av landsbygden. Möjlig-

heter till arbetspendling och digital kommunikation 
är en grundläggande konkurrensfaktor för landsbyg-
den. Det är också viktigt att tillvarata och stötta de 
många olika intressen som präglar utvecklingen av 
landsbygden. Ett exempel är alla dem med hästintres-
sen, där det i många fall behövs speciella förutsätt-
ningar och hänsynstagande. Andra exempel kan vara 
vindkraft, naturvärden, odlingsmark, det öppna land-
skapet o.s.v.

4.2 BefOlkNINGSuTVecklING
Landsbygden i Laholms kommun hade år 2012 en be-
folkningsmängd på 6775 personer (befolkningsmäng-
den på landsbygden mellan Laholm och Mellbystrand 

borträknat). Befolkningsmängden är generellt mins-
kande. Vid en framskrivning av nuläget kommer be-
folkningsmängden på landsbygden att minska med 
nästan tio procent, till 6093 personer år 2030. Kom-
munens målsättning är att mildra denna minskning. 
Genom sina höga ambitioner med planeringsarbe-
tet samt positiva inställning till bebyggelse i lands-
bygden har kommunen som målsättning att mildra 
minskningen av befolkningsmängden till lite mer än 
en procent, vilket betyder att 6647 personer kommer 
att bo på landsbygden år 2030.

Den kommunala målprognosen pekar på att befolk-
ningsmängden kommer minska kraftigt i Våxtorps 
glesbygd, Hishults glesbygd och Knäreds glesbygd. 

Befolkningsprognos för landsbygden 2011-2030, åldersfördelning Befolkningsprognos för glesbygden 2011-2030, geografisk fördelning 
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KNÄRED

KNÄRED

KNÄRED

HISHULT

Oxhultasjön Hjörneredssjön

Knäred östra

Sjöaltesjön Krokån

Övriga glesbygder har en stabil befolkningsmängd, 
eller ökar något. Vidare visar den kommunala mål-
prognosen att den kraftigaste befolkningsminskning-
en sker inom åldergruppen 45-64, medan den krafti-
gaste befolkningstillväxten sker i åldersgruppen 65-
79. Befolkningsmängden inom åldersgruppen 0-18 
är förhållandevis stabil, medan åldersgruppen 19-44 
minskar något.

Följande rekommendationer ges för utvecklingen av 
landsbygden:
• Planeringsarbetet för områden kring serviceorter-

na bör prioriteras.
• Utveckla tomter för bostadsbebyggelse med hög 

attraktionskraft, som t.ex. tomter för strandnära 
boende.

• Nya former av markanvändning skapar förutsätt-
ningar för generationsboende.

• Förbättrade förutsättningar för egenföretagande 
kan påverka befolkningstillväxten positivt, t.ex. 
genom nya markbestämmelser som underlättar 
samverkan mellan boende och verksamhet.

4.3 lIS-OmRÅDeN 
För att åstadkomma en balanserad befolkningsut-
veckling i hela kommunen föreslås sex områden 
där strandskyddet ska anpassas utifrån lokala förut-
sättningar och möjliggöra en strandnära byggnation. 
Syftet med byggnationen i strandnära lägen är för 
Hjörneredssjön, Sjöaltesjön och Krokån främst att 
skapa övernattningsmöjligheter för besöks- och upp-
levelsenäringen och därmed öka effekterna av denna. 
För Oxhultasjön, Hishult och Knäred öster är syftet 
att tillskapa attraktivt permanentboende för att stärka 
serviceunderlaget i Hishult och Knäred. För detalje-
rad redovisning av området i Hishult hänvisas till tät-
ortsredovisningen. 
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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 kilom öster om havet har haft en mycket expansiv 
utveckling medan inlandet minskat sin befolkning.

Ett sätt att förändra detta kan vara ett mer attraktivt 
boende i inlandet, som exempelvis sjönära boende. 
Med anledning härav tog Region Halland i samarbete 
med kommunerna och länsstyrelsen under våren 2009 
fram rapporten ”Attraktivt boende i Halland – utan 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.

• Hjörneredsjön
• Sjöaltesjön
• Oxhultasjön
• Knäred väster
• Knäred öster
• Krokån och Grönasjö

Eterföljande kommunal utredning
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

Om de olika områdenas möjlighet att stärka omgivan-
de landsbygd kan kortfattat anföras följande, som är 
hämtat från genomförd utredning. 

Ett område i Hishult har tillkommit efter den regio-
nala och kommunala utredningen. Detta området re-
dovisas också nedan.

Hjörneredssjön
Hjörneredssjöområdet har utvecklats till ett av kom-
munens viktigaste besöksmål för naturturism. Om 
området skall kunna utvecklas ytterligare behövs 
service i form av boende och bryggor vandringsleder 
grillplatser m.m. Även de markägare som finns runt 
sjön bör ges möjligheten till enstaka övernattnings-
stugor för denna besöks- och upplevelsenäring. 

Detta bedöms kunna utveckla sysselsättning och bi-
dra till att bevara den kommersiella service som finns 
i Ysby samhälle. Här kan noteras att Ysby har en långt 
bättre service med dagligvaruaffär och skola än vad 

som statistiskt är möjligt för en ort med knappt 300 
invånare. Ett undantag från strandskyddet för det rör-
liga friluftslivet runt Hjörneredssjön bedöms därför 
angeläget.

Sjöaltesjön
Sjön ligger i ett öppet kulturlandskap med lövsko-
gar. Den är fiskrik och därför bör ett fiskevårdsom-
råde bildas. Den är likaså en bra badsjö. Att bibehålla 
landskapsbilden och att möjliggöra för allmänheten 
att nå och vandra vid stranden är viktigt. Den värde-
fulla naturen finns till största delen på den södra sidan 
av sjön., därav utpekandet av den norra sidan. 

Området mellan väg 24 och sjön är i huvudsak ian-
språktaget av bebyggelse. I denna ryms även viss 
uthyrning av övernattningsbostäder för turister m.m. 
En viss komplettering av bebyggelsen på dessa fastig-
heter, som redan idag är belägna inom strandskyddat 
område kan tillstyrkas samtidigt som allmänhetens 
tillträde till området närmast sjön säkras enligt ovan. 
Detta skulle kunna bidra till att utveckla turistnäring-
en i denna kommundel som ett underlag för utkomst 
och kvarboende.

Oxhultasjön
Vid Rävaljung finns sydväst om ett ödehus ett större 
sammanhängande område med blandskog av i huvud-
sak barrskog. Här skulle en strandnära bebyggelse 
med beaktande av befintlig terräng kunna inordnas. 
Markförhållanden bedöms här vara sten, grus och 
sand. En något större exploatering av 50-talet hus el-
ler mer bör övervägas med tanke på investering av 
infrastruktur, som vägar till området, avloppslösning-
ar m.m. 

Avståndet till Hishult med befintlig service är cir-
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ka 3,5 kilometer varför en bebyggelse skulle kunna 
få en stor betydelse för att upprätthålla den fort-
satta servicen. Vidare skulle i områdets norra del 
vid ödehuset med tillhörande åker även fritidsan-
läggningar typ camping, båtuthyrning m.m. kunna 
övervägas. 

Eftersom Hishults församling under minskat sin be-
folkning under en lång rad av år skulle en befolk-
ningsökning som en bebyggelse vid Rävaljung skulle 
alstra få en avgörande betydelse för att bevara den 
hotade servicen i Hishults tätort.

Knäred öster
Vid parken öster om kraftverket Knäreds övre finns 
en udde med några åsar och ett barrskogsbestånd. 
Här skulle en strandnära bebyggelse med beaktande 
av befintlig terräng kunna uppföras. Markförhållan-
den bedöms här vara isälvsediment d.v.s. sten, grus, 
och sand. Strax öster om området ligger en natur-
skönt belägen ädellövskog mot Lagan som skulle 
kunna utgöra ett värdefullt rekreationsområde för de 
boende.

Avståndet till Knäreds centrum är cirka fem kilometer 
och en bosättning med ett upp till ett 50-tal hus här 
skulle ge ett värdefullt tillskott till den service som 
finns i Knäred. 

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

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

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

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

För närmare avgränsning av dessa LIS-områden och 
ställningstaganden hänvisas till Del 1- Planhandling.

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

Avståndet till Hishults centrala delar, med bl.a. gäst-
giveri och konsthall, är cirka en halv kilometer. Med 
anledning av närheten till centrum skulle planerad be-
byggelse ge ett värdefullt tillskott till den service som 
finns i Hishult.

Planerad bebyggelse i området invid Smedjeån skulle 
vara mycket viktig för att bibehålla servicen i His-
hults tätort.

Slutsats

Möjligheten att bygga i strandnära lägen är oerhört 
viktigt för att få en befolkningsutveckling i hela kom-
munen.
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