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läSaNVISNINGaR
Översiktsplanen består av fyra delar varav denna 
handling utgör Del 4 - Miljökonsekvensbeskrivning. 

Del 1 - Översiktsplan 
Denna del innehåller kommunens aktuella vision och 
inriktningsmål, beskrivning av den regionala kon-
texten, 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 eKOKOMMuN
Att förebygga miljöskador och miljökostnader re-
dan på planeringsstadiet ökar möjligheterna till en 
lämplig samhällsutveckling. Miljöarbetet i Laholms 
kommun har pågått länge. Laholm är sedan flera år 
en ekokommun. Kommunens miljöpolicy antogs av 
kommunfullmäktige 1998. Ett lokalt handlingspro-
gram för genomförandet av miljökvalitetsmålen finns 
utarbetat. 

1.2 MIlJÖBeDÖMNING
Plan- och bygglagen anger att vid upprättandet av 
översiktsplaner ska 6 kap. 11-18 §§ och 22§ miljöbal-
ken tillämpas, om planen kan antas medföra betydan-
de miljöpåverkan. 

En översiktsplan kan, enligt MKB-förordningen, i re-
gel alltid antas medföra sådana konsekvenser varför 
den alltid ska miljöbedömmas. Syftet med miljöbe-
dömningen är att integrera miljöaspekter i planen så 
att en hållbar utveckling främjas.

1.3 MetOD
Miljökonsekvensbeskrivningen är uppbyggd så att 
den beskriver planen, platsen och påverkan. Planens 
innehåll beskrivs kortfattat. För mer detaljerade upp-
gifter hänvisas till Del 1- Översiktsplan.

Platsens förutsättningar beskrivs för de områden som 
anses vara särskilt värdefulla. För mer utförliga be-
skrivningar hänvisas till Del 2- Planeringsförutsätt-
ningar. Planens påverkan beskrivs på två olika sätt. 
Dels analyseras påverkans relation till relevanta mål 

1. metod och avgränsning
i en strategisk bedömning. Utgångspunkten för vilka 
mål som har valts är Boverkets sammanställning; Na-
tionella målsättningar med särskild relevans för fy-
sisk samhällsplanering, Rapport 2011:17. 

En områdesvis analys av varje utbyggnadsområdes 
påverkan redovisas också. I detta avsnitt redovisas 
också vilka områden som har valts bort och utgått ur 
planen med hänsyn till den påverkan som de anses 
medföra. 

Avslutningsvis redogörs för en samlad bedömning av 
översiktsplanens totala effekt samt hur avvägningar 
mellan olika intressen har genomförts.  

1.4 aVGRäNSNING
Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats i sam-
råd med Länsstyrelsen i Hallands län i samband med 
ett så kallat tidigt samråd. Även grannkommuner har 
haft möjlighet att lämna synpunkter på avgränsning-
en. 

Den geografiska avgränsningen är samma som för 
översiktsplanen, d.v.s. hela kommunens yta. 

1.5 alteRNatIV
Vid beskrivning av miljökonsekvenser ska alltid ett 
nollalternativ ingå. Ett nollalternativ beskriver vad 
som sker om planen inte genomförs och inriktas på 
de väsentliga miljöförhållandena. Jämförelsen mellan 
huvudalternativet, planen, och nollalternativet sker i 
den avslutande delen, samlad bedömning.

Utöver nollalternativ ska även andra rimliga alterna-
tiv beskrivas. Befintlig situation med en framskriv-

ning av befolkningen föreslås utgöra nollalternativ. 
Planhandlingen utgör huvudalternativ. I den strate-
giska konsekvensbeskrivningen där kommunens ut-
veckling ställs mot relevanta mål utgör fyra scenarios 
alternativ. Dessa överensstämmer med de framtids-
frågor som presenteras i planhandlingen. Skälet till 
att dessa har valt som alternativ är för att kunna föra 
ett strategiskt resonemang om utvecklingen av kom-
munen. 

För den mer detaljerade områdesanalysen används 
inte några alternativ, däremot redovisas vilka utbygg-
nadsområden och andra åtgärder som har avfärdats 
under processens gång. Dessa kan betraktas som av-
färdade alternativ. 
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2. planen
2.1 ÖVeRSIKtSplaNeNS StRuKtuR
Översiktsplanen är strukturerad i fyra delar. Den för-
sta delen utgör själva planhandlingen med visioner 
och mål, beskrivning av Laholm samt kommunen i 
en regional kontext, viktiga framtidsfrågor och ut-
vecklingsstrategier, pågående och framtida markan-
vändning samt ställningstaganden till riksintressen 
och miljökvalitetsnormer. Den andra delen redovisar 
kortfattat en mängd planeringsförutsättningar. Den 
tredje delen utgör en mer detaljerad redovisning av 
kommunens många tätorter. Den fjärde delen utgör 
föreliggande MKB.  

2.2 VISION Och Mål
Under hösten 2011 påbörjades ett arbete med revide-
ring av kommunens vision och inriktningsmål, base-
rat på en omvärldsanalys och övergripande respektive 
mer nämndsspecifika diskussioner. Medborgardialog 
där invånarna har fått möjlighet att lämna synpunk-
ter på viktiga framtids- och utvecklingsfrågor för La-
holms kommun har också genomförts. Visionen och 
inriktningsmålen har beslutats på kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 mars 2012. 

Visionen för Laholm lyder: I Laholm vill vi bli fler 
och bättre för en starkare framtid. Här förenas livs-
kvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling.

Inriktningsmålen för kommunen behandlar följande 
områden:

• Samhällsbyggnad.
• Boende.
• Näringsliv och företagssamhet.

• Hållbar miljö och natur.
• Medborgarskap och trygghet.
• Barn och unga.
• Ekonomi i balans.

Boverkets sammanställning av mål med särskild rele-
vans för samhällsplaneringen har delats in i fem hu-
vudkategorier. Dessa är: 

• Demografi.
• Bebyggelse.
• Ekonomi.
• Natur & miljö.
• Infrastruktur.

2.3 fRaMtIDSfRåGOR 
Översiktsplanen för Laholms kommun tar sikte på 
år 2030. De utvecklingsstrategier som ska ligga till 
grund för den långsiktiga utvecklingen av kommunen 
utgår ifrån fyra formulerade framtidsfrågor som anses 
vara av särskild vikt för Laholm. 

De fyra framtidsfrågorna är:

• Attraktivitet
• Postindustriell ekonomi
• Klimatförändringar 
• Bioekonomi

För kommunen är begreppet ”Attraktivitet” särskilt 
viktigt då Laholm är lokaliserad mellan två regionala 
tillväxtcentra, Västra Götaland och Öresundsregio-
nen.  Båda regionerna har en påtaglig befolkningsök-
ning. För de kommuner som ligger nära regionerna 
och deras centra har man kunnat konstatera att det 

finns överspillningseffekter i fråga om inflyttning. 
För Laholms vidkommande har detta inte skett utan 
kommunen har haft en betydligt lägre befolkning-
sökning än andra kommuner längs Västkusten. Över-
siktsplanen fokuserar därför på attraktivitet i fråga om 
boendemiljö. På en övergripande skala innebär det 
att nya utbyggnadsområden föreslås i kustnära lägen 
med god kollektivtrafiktillgänglighet. 

Framtidsfrågan kring en postindustriell ekonomi tar 
fasta på att kommunen behöver utveckla sitt närings-
liv till att innefatta en större andel tjänste- och service 
företag. Strategierna som följer av detta utgår också 
från Laholms läge mellan de båda storstadsregio-
nerna och kommunens unika möjligheter att erbjuda 
”vildmarkskänsla” och ett aktivt friluftsliv. 

Den tredje framtidsfrågan kring klimatförändringar 
försöker att förutse på vilket sätt ett förändrat klimat 
kommer att påverka kommunen. En annan del av den-
na framtidsfråga är att översiktsplanen behöver kun-
na erbjuda förutsättningar för en klimatsmart livsstil. 
Lokalisering av utbyggnadsområden i goda kollektiv-
trafiklägen och en fortsatt satsning på grön energi är 
exempel på förslag i planen som har bäring på denna 
framtidsfråga.

Den sista framtidsfrågan handlar om en bioekono-
mi som drar nytta av de rika naturresurser som finns 
inom kommunen i fråga om jordbruk, skogsbruk och 
energiproduktion. Även här finns en potential i La-
holms läge mellan storstadsregionerna. Dessa står för 
en stor andel av konsumtionen av naturresurser och 
produktionen av restprodukter.     
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2.4 utVecKlINGSStRateGIeR
Utvecklingsstrategiernas långsiktiga perspektiv bety-
der att dessa går bortom de ställningstaganden som 
görs i markanvändningskartan och kan tjäna som un-
derlag för aktualitetsförklaringar och förnyade ställ-
ningstaganden kring markanvändning framöver. Tre 
övergripande perspektiv speglas i utvecklingsstrate-
gierna; livskvalitet, tillväxt och hållbarhet.

Utveckla hela kommunen
Alla kommunens tätorter och landsbygden ska kunna 
växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Resurshushållning för bioekonomi
Kommunens profil som ekokommun ska stärkas ge-
nom en resurshushållande inställning till markan-
vändning i fråga om jordbruk, skogsbruk och energi-
produktion.

Ökad tillgänglighet till regioncentra
Verka för nya stationer och förbättrad tillgänglighet 
till befintliga stationer för att öka tillgången till de re-
gionala arbetsmarknaderna i Öresundsregionen och 
Västra Götaland. Viktiga bytespunkter är busstatio-
nen i Laholm, järnvägsstationen i Hemmeslöv samt 
Halmstads resecentrum.

Nyttja stationsnära lägen
Tätorter inom gång- och cykelavstånd från ett sta-
tionsläge och starka kollektivtrafikstråk, såväl befint-
ligt som framtida, ska prioriteras för bostadsutbygg-
nad och serviceutbud.

Goda infrastrukturlägen för verksamhetsområden
Verksamhetsområden lokaliseras med god tillgång 
till övergripande kommunikationer såsom Marka-

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

Bredda kusten
Det kustnära läget ska utnyttjas för attraktiva bostäder 
samtidigt som upplevelsen av det kustnära ska utvid-
gas genom förbättrade kopplingar över motorväg E6 
och Västkustbanan. 

En god boendemiljö
I Laholms kommun finns många områden med en god 
boendemiljö. Befintliga områden ska värnas. I nya 
områden ska strävan efter en god boendemiljö vara 
vägledande för utformningen av området.

Blandade funktioner
Utvecklingen av en stark tjänstesektor ska stöttas 
genom att detaljplaner, för nya såväl som befintliga 
bebyggelsemiljöer, tillåter en funktionsblandad mar-
kanvändning av bostäder, kontor och icke störande 
verksamheter.

Förädla och tillgängliggör för besöks- och upple-
velsenäringen
Förutsättningarna för besöks- och upplevelsenäringen 
förbättras genom fortsatt arbete för en ökad tillgång 
till ett aktivt friluftsliv och en fortsatt förädling av 
kulturhistoriska bebyggelsemiljöer.

Utvecklingsstrategin tar fasta 
på attraktionskraften längs 
kusten och i historiska La-
holm. Här planeras för större 
utbyggnader. De framtida sta-
tionsorterna bedöms också 
kunna vara regionalt attrakti-
va bostadsorter och kommer 
också att få spela en fortsatt 
stor roll som serviceorter för 
den omkringliggande lands-
bygden och mindre tätorter. 
För produktionslandskapet är 
det viktigt  att förutsättning-
arna för jordbruk, skogsbruk 
och energiproduktion förbätt-
ras och utvecklas.
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2.5 fRaMtIDa MaRKaNVäNDNING
Laholm skiljer sig från många andra kommuner då 
man har ganska många tätorter som samlar sig under 
en centralort. För planeringsarbetet innebär detta en 
ständig avvägning mellan de kommunövergripande 
sambanden och de specifika förutsättningarna för den 
enskilda orten. Även om Laholms stad har en stark 
identitet och en naturlig ställning som kommunens 
centralort så har de olika tätorterna sina specifika his-
toriska bakgrunder och olika rumsliga förutsättningar. 

Utbyggnadsbehov
En framskrivning av Laholms invånarantal pekar på 
en ökning med drygt tusen personer under en 19 års 
period, mellan 2011 och 2030. Kommunen har tyd-
liga mål om att öka inflyttningstakten och locka fler 
invånare att bosätta sig i Laholm, varför översiktspla-
nen baserar sig på en befolkningsprognos som inne-
bär 25 600 personer år 2030 att jämföra med dagens 
23 500. Prognosen innebär en ökning med drygt 2100 
personer, varvid man kan förutsätta att 1000 nya bo-
städer bör byggas. Befolkningsökningen förväntas 
vara starkast vid kusten samt i Lahom stad. Samtliga 
åldersgrupper  är stabila eller förväntas att öka, un-
dantaget åldersgrupperna 1-5 samt 45-64 som förvän-
tas att minska.

Utbyggnadsområden
Översiktsplanen innehåller riktlinjer för en framtida 
markanvändning. Kartbilaga 1 bör samläsas med den-
na redogörelse.  

Alla tätorter ges möjlighet till både tätortsförtätning 
och tätortsexpansion. För att svara mot utvecklings-
strategierna ges tätorter i kustzonen, centralorten 
och orter som har eller föreslås få ny station störst 

utbyggnadsmöjligheter. Totalt föreslås 300 hektar ges 
en framtida markanvändning som bebyggelseområ-
de, vilket bedöms kunna ge minst 4500 nya bostäder. 
Detta är en omfattnning som är betydligt större än det 
faktiska behovet. Kommunen är dock mån om att alla 
orter skall ha utbyggnadsmöjligheter och att det finns 
en flexibilitet i vilka områden som genomförs. 

Beträffande verksamheter är kommunen mån om att 
satsa på en utveckling av tjänste- och servicesektorn 
samtidigt som den industriella verksamheten som 
finns kan bibehållas och utvecklas. Nya verksam-
hetsområde föreslås främst i tätorter  med god till-
gänglighet till en övergripande infrastruktur. Störst 
utbyggnader föreslås i anslutning till befintliga områ-
den i Laholm och Våxtorp. Inom områdena kan verk-
samheter som har behov av skyddsavstånd förläggas. 
Totalt föreslås 230 hektar få en framtida markanvänd-
ning som verksamhetsområde.  

Ett nytt område för handel och service föreslås i an-
slutning till Laholms station. 

I ett par tätorter, Ränneslöv och Ysby, föreslås s.k. en-
treprenörsboende. Med entreprenörsboende avses ett 
boende där också småskalig verksamhet utan omgiv-
ningsstörning kan utvecklas. Tomterna bör vara rela-
tivt stora för att medge denna användning. 12 hektar 
föreslås få denna framtida markanvändning, vilket 
skulle kunna motsvara drygt 20 tomter. 

Inom alla tätorter pekas strategiska områden ut där 
olika typer av förädlings- eller förnyelseåtgärder 
skulle kunna vara intressanta. Åtgärderna kan variera 
i allt från en upprustning av det offentliga rummet och 
gatumiljöer till att förtäta med mer bebyggelse. För-
djupade studier så att platsens specifika förutsättning-
ar tillvaratas behöver föregå förändringarna. 

Kommunikationer
Översiktsplanen föreslår att tre nya stationer bör till-
komma på Markarydsbanan i Knäred, Veinge och Ge-
nevad. Det stationsnära läget i Laholm bör utnyttjas 
bättre än i dagsläget. 

Beträffande vägar föreslås i planen ett antal strategis-
ka åtgärder. Att bygga bort kvarvarande ”flaskhalsar” 
på väg 24 anses vara av stor betydelse för kommunen. 
Vidare att tillsammans med andra berörda kommuner 
verka för att riksväg 15 utvecklas till en tvärförbin-
delse över Sverige. Förbindelsen mellan väg 15 mot 
både väg E6 och väg 24 behandlas också i översikts-
planen med ett flertal åtgärder. Planerad ombyggnad 
av väg 585 mellan väg 15 strax söder om Veinge och 
Laholm medför ny sträckning strax öster om Lilla 
Tjärby. Enligt Regional infrastrukturplan 2014-2025 
som upprättats av Region Halland kommer projek-
tet att utföras efter år 2025. Utbyggnaden av vägen 
ligger inte inom den närmsta tiden och av de senaste 
bedömningarna framgår att det till och med är osäkert 
om den ens kommer att genomföras inom översikts-
planens tidshorisont, oavsett tidigare avgivna tidpla-
ner i den regionala infrastrukturplanen. Osäkerheten 
kring när ombyggnaden kan vara aktuell medför att 
det är svårt att lägga fast en strategi för åtgärder inom 
Laholms tätort. Översiktsplanen lägger ut två utred-
ningskorridorer för eventuella åtgärder kopplade till 
den nya sträckningen av väg 585.

Förbättringar av vägnätet är en förutsättning för ut-
veckling av vissa kommundelar. Väg 530 till Hishult 
och vidare till kommungränsen är en sådan.

Översiktsplanen redovisar även ett framtida vägområ-
de för en Inre Kustvägen. Vägområdet omfattas av två 
olika beteckningar, dels ”Föreslagen väg” dels ”Utred-
ningsområde för vägreservat”. Det förstnämnda sträck-
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FÖR KOMMERSIELLT BRUK.
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er sig från kommungränsen mot Båstad till och med 
m utpekat utbyggnadsområde i Skummeslövsstrand. 
Därefter och norrut till Mellbystrand omfattas sträck-
ningen av ett utredningsområde för vägreservat, då det 
i nuläget är oklart om, när och hur denna delsträcka 
ska kunna tillkomma och finansieras. För att underlätta 
samåkning ska befintlig samåkningsparkeringar vid 
E6, Mellbystrand utökas och nya anordnas på strate-
giska platser i kommunen.

Kommunens gång- och cykelplan är styrdokument 
för planerade utbyggnader. 

Grönområden
Nya grönområden föreslås tillkomma i ett par av 
tätorterna. På en kommunövergripande nivå har sju 
områden identifierats, vilka bedöms ha särskilt goda 
förutsättningar att utvecklas för friluftsliv och turism. 
Områdena är inte geografisk avgränsade, men frilufts-
livets intressen bör ändå beaktas vid förändringar inom 
eller i närheten av områdena.  

I kustområdet måste behovet av mark och utrymme 
för camping, uppställningsplatser, hotell, vandrar-
hem, restauranger och andra anordningar för turism 
och rörligt friluftsliv beaktas vid all planering. Områ-
dets naturliga karaktär med sand, hed och strandskog 
bör förstärkas genom att reservaten och grönområde-
na bland bebyggelsen binds samman med gröna stråk 
och att korridorer ner mot stranden säkras.

Utredningsområde för havsnivåhöjning
Inom området bör försiktighet råda i fråga om nyeta-
blering av bebyggelse och andra anläggningar som 
kan komma att påverkas negativt av en havsnivåhöj-
ning. Detaljplan, bygglov eller andra tillstånd inom 
området bör föregås av särskild utredning kring havs-
nivåhöjning. 

Nödvändiga klimatanpassningsåtgärder ska i möjli-
gaste mån ske utan negativ påverkan på natur- och 
kulturvärden.

Vindkraft
Efter en översyn av tidigare utpekade områden kvar-
står nu fem områden som anses lämpliga för vind-
kraft. 

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

Kartbilaga 1 - Huvudsaklig användning av mark- och vat-
tenområden anger kommunens framtida markanvändning. 

Stora opåverkade områden
Fyra områden i kommunen bedöms vara stora av ex-
ploatering opåverkade områden, vilka regleras i Mil-
jöbalken. 
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3. platsen
3.1 VäRDefulla MIlJÖeR 
Inom Laholms kommun finns många värdefulla mil-
jöer. Den följande beskrivningen är en översiktlig 
redovisning av områden inom vilka det finns särskilt 
höga värden och flera utpekade eller skyddade mindre 
områden. För mer detaljerade redovisningar av speci-
fika områden och intressen hänvisas till Del 2 - Plane-
ringsförutsättningar. 

Riksintressen
Laholms kommun är berörd av riksintresse enligt 
miljöbalkens 3 kap. för naturvård, kulturmiljövård, 
friluftsliv, kommunikationer och totalförsvar. Områ-
den enligt miljöbalkens 4 kap. finns också utpekade i 
kommunen i fråga om kustzon, rörligt friluftsliv och 
Natura 2000. Det är många områden av olika storlek 
som berörs, men sammanfattningsvis kan man kon-
statera att Hallandsås och Laholmsbukten är berörda 
av flera riksintressen. Även Lagan och flera andra av 
åarna som korsar kommunen är utpekade. I kommu-
nens norra del berörs Mästocka och Krokåns dalgång 
av flera riksintressen. 
Jordbruksmark

All åkermark är värdefull. Åkermarksklassificeringen 
kan ge en felaktig uppfattning att jordar av låg klass 
är oviktiga, men lägre klassade jordar kan fylla vik-
tiga funktioner med tanke på djurhållning och sprid-
ningsytor. 

Åkermarken inom skogsbygden är av lägre klass än 
den inom slättbygden. Merparten av marken i kom-
munen klassificeras mellan klass fem och sju. Den 
mest värdefulla åkermarken håller klass åtta och är 
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Åkermark klass 7

Lövskog

Åkermark klass 8

Granskog

Åkermark klass 3

Äng Bete Laholm

Åkermark klass 5

Åkermark klass 4

Åkermark klass 6

belägen i de nordvästra delarna av kommunen i land-
skapet kring Genevad. 

Naturvärden och friluftsliv
Kommunen är rik på värdefulla naturområden och 
det är nästan omöjligt att beskriva dem alla. Viss kon-
centration kan dock konstateras på Hallandsås, längs 
kusten och Lagan samt i skogsbygden nordväst om 
Knäred. Naturreservat finns bildade på flera platser i 

#

#

##

#

#

#

#

#

TECKENFÖRKLARING

# Naturminne

Natura 2000 område

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogram

Värdefull ängs- och betesmark

Nyckelbiotop

Biotopskyddat område

Befintligt naturreservat

Planerade naturreservat

Område av riksintresse för 
naturvården

kommunen och ytterligare är planerade. De områden 
som kan antas vara mest utsatta i fråga om närhet till 
bebyggelse och därmed motstående intresse och slita-
ge är kusten, Veinge och Knäred. Fyra stora och opå-
verkade områden finns utpekade i kommunen. Dessa 
sammanfaller återigen med Hallandsåsen och kusten, 
mer precist Höka-Tönnesta. Det tredje området finns 
i anslutning till Mästocka och det fjärde omfattar my-
rområdet Kolkamosse-Tjuvhyttemosse. 

Även för friluftslivet finns flera områden som är sär-
skilt värdefulla. De vandrings-, rid-, och cykelleder 
som genomkorsar kommunen är värdefulla genom att 
de tillgängliggör naturområdena. Därutöver finns ett 
antal områden identifierade då de anses hysa särskilt 
stora förutsättningar för friluftslivet. Dessa är Oxhul-
tasjön, Hjörneredssjöarna, Krokåns dalgång, Lagans 
dalgång, kusten, Stensån/Allarp samt Hallandsås. 
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Kulturmiljövärden
Kulturmiljövärden i Laholms kommun är både kopp-
lat till landskapet och till de byggda miljöerna. Rik-
sintressanta värden bedöms Laholms tätort, Lagada-
len, Tjärby och Dömestorp ha. Kulturminnesvårds-
programmet pekar på ett flertal miljöer och objekt 
med kulturhistoriska värden. Dessa är i huvudsak 
koncentrerade till kommunens tätorter, men förekom-
mer också utanför tätorterna. En nyligen genomförd 
bebyggelseinventering identifierar ett stort antal ob-

TECKENFÖRKLARING

Kulturminnesvårdsprogram

Kulturreservat

Bebyggelseinventering
Klass A

Klass B

Klass C

jekt av varierande värden. Dessa finns spridda i hela 
kommunen. Den högsta klassen förekommer i flera 
tätorter men också på landsbygden. 

Vattenskyddsområden
Fem vattenskyddsområden finns utpekade inom kom-
munen. Dessa finns vid Skogaby, Veinge och Knäred 
samt i kommunens sydvästra delar vid Skottorp och 
Hasslöv/Hallandsås. Förslag till ytterligare områden 
finns, bland annat i Hishult. 

3.2 BefINtlIG MIlJÖpåVeRKaN
Luft, mark och vatten inom Laholms kommun är ut-
satt för en miljöpåverkan. Vissa områden är mer ut-
satta än andra och dessa beskrivs i det följande. För 
mer fördjupade beskrivningar eller en bredare be-
skrivning av miljöpåverkan hänvisas till Del 2 - Pla-
neringsförutsättningar. 

Buller
Längs med motorväg E6 förekommer bullerstör-

TECKENFÖRKLARING
Vattenskyddsområden

Resursavgränsning

Stor grundvattenkapacitet (25-125)

Måttlig grundvattenkapacitet 5-25

Smedjeåns avrinningsområde

Lagans avrinningsområde



LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030 GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-14

DEL 4 - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

13

Väg 24

E6

Väg 585

Väg 115

Väg 117

YSBY

LAHOLM

VEINGE

KNÄRED

VÅXTORP

HASSLÖV

GENEVAD

SKOGABY

HISHULT

SKOTTORP

MÄSTOCKA

VALLBERGA

RÄNNESLÖV

MELLBYSTRAND

LILLA TJÄRBY

SKUMMESLÖVSSTRAND

TECKENFÖRKLARING
Övergripande väg

Cykelspåret

Övergripande cykelstråk

Kollektivtrafikstråk

400 kV kraftledning

ningar i vissa delar av Mellbystrand och Skummes-
lövsstrand. Trafiken på riksväg 24 orsakar bullerstör-
ningar främst inom Laholm och Våxtorp, men även 
på vissa enskilda fastigheter. Även riksväg 15 är tungt 
belastad med trafik. Denna passerar dock på de flesta 
sträcker utanför samhällen. 

Farligt gods
Transporter av farligt gods skall i första hand vara 
hänvisade till motorväg E6, riksväg 24 och 15 samt 
länsväg 585. Rekommenderad transportled genom 

Laholms tätort är Lagavägen-Ängelholmsvägen  eller 
alternativt Sofieroleden-Kristianstadsvägen. 

Även på järnvägarna Västkustbanan och Markaryds-
banan framförs transporter med farligt gods. 

Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält finns överallt där det finns 
spänning. Genom kommunen passerar många kraft-
ledningar som kan generera elektromagnetiska fält. 
I de östra delarna passerar exempelvis två 400-kilo-
voltsledningar. 

Miljöstörande verksamheter

Vissa verksamheter är störande för omgivningen i frå-
ga om utsläpp till luft eller vatten eller störande i frå-
ga om buller, vibrationer och ljus. Inom kommunen 
är miljöstörande verksamheter främst lokaliserade till 
tätorterna. Graden av störningar varierar. 

Miljökvalitetsnormer
Mätningar av miljökvalitetsnormerna för luft visar 
inte på några överskridanden inom kommunen. För 
vatten är situationen mer komplex. 

Den kemiska statusen för Laholmsbukten, sjöar och 
vattendrag är för flertalet objekt dålig med risk för 
ett framtida överskridande av normen. Undantar man 
kvicksilver från bedömningen är bilden betydligt mer 
positiv med god status i nuläget och ingen risk för 
överskridande i framtiden. Bilden av den ekologiska 
statusen är mer varierad. Nuläget i slättlandskapet 
tycks vara sämre än i skogslandskapet medan risken 
för överskridande bedöms som lika stor oavsett land-
skapstyp. 

För grundvattenresurser i slättlandskapet är bedöm-
ningen att det finns risk för överskridande för den ke-
miska kvaliteten, men inte i fråga om kvantitet. För 
skogslandskapet bedöms det inte finnas risk för över-
skridande av kemisk kvalitet och kvantiteten bedöms 
också som god. 

Förorenad mark
Förorenad mark förekommer inom kommunen. Läns-
styrelsen arbetar med att kartlägga mark i länet som 
kan vara förorenad av både befintliga och nedlagda 
industrier. Nedlagda deponier finns också på flera 
platser inom kommunen. En helhetsbild av förore-
ningssituationen saknas idag. 
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Radon
Luften i marken har alltid så hög radonhalt att halten 
inomhus kan bli för hög. Det gäller för alla marktyper 
utom tät lera (där luften flyttar sig för långsamt).

Djurhållning
Djurhållning förekommer på många platser i kommu-
nen. Störningarna från djurhållningen är inte enbart 
allergi utan kan också vara lukt, buller etc. Hästaller-
gen är det starkaste djurallergenet och det finns många 

hästgårdar i kommunen. Utgångspunkt för bostadsut-
byggnad i närheten av hästgårdar är de rekommen-
derade skyddsavstånd som finns angivna i Länssty-
relsens i Skåne läns rapport ”Hästar och bebyggelse, 
underlag för den fysiska planeringen” 2004:7.  

Ras, erosion
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har 
översiktligt karterat stabilitetsförhållanden inom be-
byggda områden i Laholms kommun. Utredningen 

identifierar risk för skred/ras utmed bl.a.  Laholm och 
Knäred (Lagan),  samt Ränneslöv (Smedjeån).  De-
taljerad stabilitetsutredning planeras i första hand att 
utföras utmed Lagan i Laholm och Knäred. Kartan till 
vänster visar med orange linje de identifierade områ-
dena. 

Framtida havsnivåhöjningar
Stora delar av Laholms kommun är beläget i ett låglänt 
landskap. Kommunen har en lång kuststräcka med ett 

Översiktlig översvämningskartering (lila linje) som har 
gjorts för Lagan av SMHI samt Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskaps översiktliga kartering av stabilitets-
förhållanden inom bebyggda områden i Laholms kommun. 
På kartan visas utredningsområden inom Laholms kom-
mun. Utredningen identifierar risk för skred/ras utmed bl.a. 
Laholm och Knäred (Lagan), samt Ränneslöv (Smedjeån). 
Detaljerad stabilitetsutredning planeras i första hand att ut-
föras utmed Lagan i Laholm och Knäred.
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stort vattendrag, Lagan, och flera mindre vattendrag 
som mynnar i Laholmsbukten. Avrinningsområdena 
för vattendragen sträcker sig långt in i Småland. 
Länsstyrelsens rapport ”Klimatanalys för stigande 
hav och åmynningar i Hallands län” (WSP 2012-04-
13) redovisar översiktligt konsekvenserna vid stigan-
de havsnivå och ökade flöden i vattendragen till följd 
av klimatförändringar inom ett 100-års perspektiv. 
Rapporten visar att stora nederbördsmängder i kom-
bination med höjda havsnivåer och kraftiga vindar 

kan ge en sannolik maximal havsnivåhöjning på 2,5-
3,5 meter inom en hundraårsperiod. Detta kommer 
starkt att påverka kustkommunen Laholm. Uppskatt-
ningsvis kommer 2,8 kvadratkilometer bebyggd mark 
och 13,8 kvadratkilometer odlad mark att beröras i 
kommunen.

En översiktlig översvämningskartering för Lagan 
togs fram av SMHI 1999, se kartan till vänster. Den 
översiktliga översvämningskarteringen visar de om-
råden som hotas av översvämning när vattenflödena 

uppnår en viss nivå. Kartorna visar utbredningsområ-
dena för 100-årsflödet och det beräknade högsta flö-
det för Lagan.

På kartan visas resultatet av WSP studie ” Klimatanalys 
för stigande hav och åmynningar i Hallands län” (röd linje). 
Detta kommer att inarbetas och vara ett underlag för den 
kommande klimatanpassningsplanen.
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4. strategisk konsekvensanalys
Som tidigare beskrivits analyseras planens påverkan 
på två olika sätt. Dels analyseras påverkans relation 
till relevanta mål i en strategisk bedömning i detta ka-
pitel. Utgångspunkten för denna analys är Boverkets 
sammanställning; Nationella målsättningar med sär-
skild relevans för fysisk samhällsplanering, Rapport 
2011:17. För en mer utförlig redovisning av dessa 
hänvisas till Del 1 - Översiktsplan. 

Den andra analysen utgår från de förslag till föränd-
rad markanvändning som föreslås i översiktsplanen, 
se vidare kapitel 5. 

4.1 INleDNING
Översiktsplanen har ett tidsperspektiv fram till år 
2030 och kallas därför för Framtidsplan 2030. Ut-
gångspunkten för de förslag som formulerats är en 
målsättning om att dagens 23 500 invånare fram till 
år 2030 ska öka till 25 600. Förutom planen i sig har 
fyra framtidsfrågor, eller scenarier, formulerats för att 
föra ett strategiskt resonemang om på vilka olika sätt 
kommunens fysiska struktur kan utvecklas.  Det är 
dessa fyra scenarier som tillsammans med själva pla-
nen som analyseras i det följande och i förhållande till 
övergripande mål.  

Scenarios
Attraktivitet. En framskrivning av dagens befolk-
ningsförändring skulle ge en befolkningsmängd om 
drygt 25 000 invånare år 2030. Planens målsättning 
om 25 600 invånare kräver därför en ökad inflyttning 
för att uppnås. Detta scenario fokuserar därför på för-
utsättningarna för konkurrenskraftiga och attraktiva 

boendemiljöer. Detta betyder att utbyggnadsområden 
till stor del lokaliseras till kustområdet och centralor-
ten samt orter som i framtiden kan få station. 

Postindustriell ekonomi. Lokaliserad mellan två stor-
stadsområden med stark tillväxt, Västra Götaland och 
Öresundsregionen, kan Laholm erbjuda rekreations-
miljöer som inte finns närmre de båda regioncentra. 
Detta scenario tar snarare fasta på besöks- och upple-
velsenäringen kring det rörliga friluftslivet än en ökad 
fast befolkning. Tätorter och målpunkter i anslutning 
till stationsorter, vandringsleder och andra besöksmål 
förväntas få den starkaste utvecklingen. Servicenivå 
och tillgänglighet är nyckelbegrepp i detta scenario. 

Klimatförändringar. Detta scenario kräver dels att 
man reflekterar över hur påverkan på ett klimat kan 
minimeras genom att planeringen skapar förutsätt-
ningar för en klimatsmart livsstil. På en översikts-
planenivå kan det handla om lokalisering av ny be-
byggelse så att denna har tillgång till miljövänliga 
transporter liksom att skapa förutsättningar för för-
nyelsebar energi. Omställningen av grönområden i 
tätorter till att fungera som multifunktionella ytor för 
ekosystemtjänster är en annan åtgärd som samhälls-
planeringen kan bidra till.  

Den andra infallsvinkeln man behöver ha är på vil-
ket sätt som Laholm kommer att påverkas av ett 
förändrat klimat och vilka eventuella skademinime-
rande åtgärder som kan behöva vidtas. Kommunen 
är belägen vid kusten och genomkorsad av åar och 
vattendrag, vilket i framtiden kommer att innebära att 
människor är boende i riskområden för naturolyckor. 
Att näringslivsstrukturen i högre grad än rikssnittet 

är baserad på jord- och skogsbruk är en annan kli-
matrelaterad fråga. Klimatförändringarna kan vara 
positiva för näringarna med längre växtsäsonger, men 
kraftiga regn och stormar kan också ödelägga skördar 
och skogsområden. Nya grödor eller arter kanske kan 
komma att ersätta de nuvarande, vilket i så fall skul-
le påverka den biologiska mångfalden och befintliga 
naturvärden. 

Bioekonomi. Scenariot tar utgångspunkt i kommu-
nens rika tillgång på naturresurser i form av fin na-
tur, jordbruk, skogsbruk och energiproduktion. I detta 
scenario blir utgångspunkten att skapa bästa möjli-
ga förutsättningar för denna näring och att utveckla 
entreprenörskap kopplade till dessa. Detta scenario 
skulle lägga större tonvikt vid att tillskapa utbygg-
nadsmöjligheter i de mindre orterna i slätt- och skogs-
landskapet. 

Målsättningar
De övergripande målsättningarna är indelade i fem 
kategorier; demografi, bebyggelse, ekonomi, miljö & 
natur samt infrastruktur. Dessa har i sin tur ett antal 
underkategorier. De kommunala inriktningsmålen 
finns för följande ämnesområden; samhällsbyggnad, 
boende, näringsliv och företagsamhet, hållbar miljö 
och natur, barn och unga samt verksamhetsidé. Även 
kring dessa hänvisas till Del 1 - Översiktsplan för en 
mer utförlig beskrivning. 
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ÖVeRGRIpaNDe Mål
Kategori 

framtidsplan 2030 Scenario 1
attraktivitet

Scenario 2
postindustriell ekonomi

Scenario 3
Klimatförändringar

Scenario 4
Bioekonomi

demografi

Jämställdhet + framtidsplanen föreslår en funktions-
blandad bebyggelse samt i vissa or-
ter s.k. entreprenörsboende. detta 
ger en flexibilitet i fråga om lokalise-
ring av arbetsplatser, något som kan 
vara positivt för jämställdheten. 

se kommentar för fram-
tidsplan 2030.

+ detta scenario tar ytterli-
gare fokus på möjligheten 
till nyföretagande och små-
företagande. med ökade 
satsningar på besöksnä-
ring skulle framför allt ar-
betsmöjligheter för kvinnor 
uppstå. 

se kommentar för fram-
tidsplan 2030.

se kommentar för framtids-
plan 2030.

integration och diskrimi-
nering

/ framtidsplanen förespråkar blanda-
de upplåtelseformer, men detta kan 
man inte lägga fast i öp.

- ett ökat tryck på kustzonen 
kan medföra ökade boen-
dekostnader något som 
kan motverka integration.  

se kommentar för fram-
tidsplan 2030.

se kommentar för fram-
tidsplan 2030.

se kommentar för framtids-
plan 2030.

folkhälsa + framtidsplanen bidrar till en variation 
av boendeformer och ett förstärkt nä-
ringsliv. Därmed kan fler arbetsplat-
ser tillskapas vilket skapar förutsätt-
ningar för den egna försörjningen. i 
alla tätorter föreslås områden som 
kan rustas upp och därmed bättre 
fungera som mötesplatser för de bo-
ende. vikten av närhet till grönområ-
den och en aktiv fritid beaktas också. 

+ folkhälsan bedöms påver-
kas positivt av scenariot 
med utbyggnader av att-
raktiva boendemiljöer med 
närhet till en aktiv fritid i 
kustzonen och ett kulturut-
bud i centralorten. 

+ folkhälsan bedöms påver-
kas positivt genom en ökad 
tillgång till ett brett utbud 
av friluftsmöjligheter. sce-
nariot bedöms bidra till en 
besöksnäring i de mindre 
orterna och därmed ska-
pa fler arbetsplatser där 
det i nuläget inte finns så 
många. 

- kan påverka folkhälsan 
negativt om inte skade-
minimerande åtgärder 
genomförs. äldre är en 
särskilt utsatt grupp som 
kan påverkas negativt av 
förhöjda temperaturer.  

+ en fortsatt satsning på lo-
kalproducerade livsmedel 
och energi bidrar till en god 
folkhälsa. 

funktionshinder frågan anses inte vara alternativskil-
jande. 

frågan anses inte vara al-
ternativskiljande.

frågan anses inte vara al-
ternativskiljande.

frågan anses inte vara al-
ternativskiljande.

frågan anses inte vara al-
ternativskiljande.

BeByggelse

Bostadsmarknad & byg-
gande

+ framtidsplanen innehåller ett stort 
antal utbyggnadsområden för att till-
godose ett framtida utbyggnadsbe-
hov. utpekade områden är mer om-
fattande än behovet för att bibehålla 
viss flexibilitet samt att möjliggöra för 
utbyggnad i alla kommunens tätorter 
samt landsbygden. 

/ detta scenario fokuserar 
utbyggnader där attraktivi-
teten är som störst, d.v.s. 
i kustzonen och centralor-
ten. utbyggnader här kom-
mer att krävas för att kom-
munen ska kunna hävda 
sig i konkurrensen från 
andra kustkommuner, men 
det innebär att andra delar 
av kommunen inte kommer 
att utvecklas lika positivt. 

/ scenariot har inte fokus på 
att i första hand tillskapa 
fler bostäder, utan syftar 
istället till att öka andelen 
besökande i kommunen. 
utbyggnader av bostäder 
förväntas få en bredare 
spridning i kommunen än 
scenario 1. 

/ klimatförändringarna kan 
innebära att områden som 
idag används för bostä-
der inte längre kan anses 
som säkra eller lämpliga 
p.g.a. av ras, erosion och 
översvämning. åtgärder 
behöver studeras för att 
konsekvenserna inte ska 
bli för stora.  

/ inte heller detta scenario har 
fokus på att tillskapa en stor 
andel bostäder. utbyggnad 
enligt detta scenario skulle  
snarast ta fasta på en lands-
bygdsutveckling. 

4.2 aNalyS
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ÖVeRGRIpaNDe Mål
Kategori 

framtidsplan 2030 Scenario 1
attraktivitet

Scenario 2
postindustriell ekonomi

Scenario 3
Klimatförändringar

Scenario 4
Bioekonomi

samhällsplanering + framtidsplanen bedöms bidra till en 
hållbar samhällsplanering genom att 
kommunens tätorter tillåts växa så att 
befolkningsunderlag för service och 
kollektivtrafik kan bibehållas. 
Både tätortsexpansion och tätortsför-
tätning har studerats för att minimera 
ianspråktagandet av jordbruksmark, 
men sådan kommer ändå att behöva 
tas i anspråk, dock inte den högsta 
klassen. nya grönområden har före-
slagits och vikten av att bevara be-
fintliga har lyfts fram. Tre nya statio-
ner har föreslagits och utbyggnader i 
dessa lägen samt stationsnära lägen 
i laholm har prioriterats. även skot-
torp, genom sitt relativt korta avstånd 
till den nya stationen i hemmeslöv, 
har prioriterats. 
verksamhetsområden har lokalise-
rats till övergripande infrastruktur, 
både väg och järnväg.    

/ scenariot innebär både 
positiva och negativa kon-
sekvenser för en hållbar 
samhällsplanering. 
en stor andel utbyggna-
der i kustzonen innebär 
ett större befolkningstryck 
på grön- och naturområ-
den här. Belastningen på 
laholmsbukten kan också 
vara en utmaning att han-
tera. 
samtidigt är det i detta om-
råde som attraktiviteten är 
som störst vilket innebär att 
kommunen har goda förut-
sättningar att konkurrera 
med andra havsnära lägen 
längs med västkusten. för-
utsättningarna för att till-
skapa en god boendemiljö 
anses som väldigt goda. 
 

/ de åtgärder som ryms inom 
detta scenariot är småskali-
ga och av en mer temporär 
karaktär. med scenariot 
skulle besöksnäringen ut-
vecklas och service- och 
tjänstesektorn stärkas. 
kommunens rika natur- 
och kulturvärden skulle tas 
tillvara och förvaltas samti-
digt som tillgängligheten till 
dessa skulle öka, till glädje 
både för besökarna och för 
invånarna. 
som enda scenario skulle 
detta inte skapa förutsätt-
ningar för en långsiktig 
utveckling av kommunen, 
men som en åtgärd för 
landsbygdsutveckling el-
ler som ett komplement till 
andra utvecklingsstrategier 
kan det vara intressant.

/ scenariot belyser vikten av 
att öka kunskapen om hur 
framtida klimatförändringar 
kommer att påverka kom-
munen. 
en hållbar samhällsplane-
ring utifrån detta scenario 
innebär att man tillämpar 
försiktighetsprincipen i 
fråga om lokalisering av 
ny bebyggelse. vidare att 
förutsättningarna för eko-
systemtjänster bibehålls 
genom bevarandet och ut-
vecklandet av grönstruktu-
ren inom tätorterna.  

/ ett scenario som lyfter fram 
vikten av att arbeta med 
förnyelsebara naturresurser 
bidrar till en långsiktig sta-
bil utveckling av grundläg-
gande behov i form av livs-
medel, fiber och energi. 
scenariot lyfter fram vikten 
av en resurshushållande at-
tityd till ianspråktagande av 
exempelvis jordbruksmark. 
som sådant skulle det kun-
na verka begränsande för 
utbyggnadsmöjligheter i 
kustzonen och slättbygden. 
även i detta scenario upp-
står avvägningssituationer 
mot andra väsentliga sam-
hällsintressen.  

kultur, kulturmiljö och  ar-
kitektur

+ framtidsplanen förespråkar att varje 
ort får utveckla sin unika identitet. 
Vidare att det bör finnas en balans 
mellan anpassningen till den lokala 
byggnadstraditionen och nyska-
pande arkitektur. slutligen föreslås 
en revidering av kulturmiljöplanen, 
något som är positivt. 

+ scenariot tar fasta på att 
skapa attraktiva miljöer 
som lockar fler att bo i 
kommunen. Bevarandet 
av värdefulla kulturmiljöer 
hjälper till att skapa en 
identitet liksom nyska-
pande arkitektur. 

+ i detta scenario är kultur, 
kulturmiljö och arkitektur 
centrala för att locka fler 
människor att besöka kom-
munen. väsentligt att orter-
nas identiteter är unika. 

- de kustnära områdena 
samt bebyggelsemiljö-
erna längs med åarna 
och vattendragen som 
bedöms kunna påverkas 
av klimatförändringar 
innehåller flera värdefulla 
kulturmiljöer. skademini-
merande åtgärder behöver 
studeras. 

/ scenariot har inte så väldigt 
stor relevans för frågan. 
möjligen kan man påstå att 
bebyggelsemiljöer i anslut-
ning till jordbruk och skogs-
bruk får bättre förutsättning-
ar att även fortsättningsvis 
användas och därmed ett 
fortsatt underhåll. 

ekonomi

energi + framtidsplanen medger en fortsatt 
satsning på produktionen av grön 
energi. planen har också föreslagit 
tre nya stationer för att möjliggöra för 
attraktiva och miljövänliga transpor-
ter, något som också är positivt för 
energianvändningen. 

/ frågan om energiproduk-
tion är inte alternativskil-
jande jmf. med framtids-
plan 2030. däremot är det 
tveksamt om detta scena-
rio skulle rymma tillräckligt 
med utbyggnadsområde, 
och befolkningsunderlag, 
i veinge, genevad och 
knäred för att dessa skulle 
kunna föreslås som framti-
da stationsorter. 

/ se kommentar scenario 1. se kommentar scenario 1. se kommentar framtidsplan 
och scenario 1.
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ÖVeRGRIpaNDe Mål
Kategori 

framtidsplan 2030 Scenario 1
attraktivitet

Scenario 2
postindustriell ekonomi

Scenario 3
Klimatförändringar

Scenario 4
Bioekonomi

areella näringar, lands-
bygd och livsmedel

+ framtidsplanen tar mark i anspråk 
för tätortsexpansion och utbyggnad 
av infrastruktur. detta är negativt 
utifrån bibehållandet av livsmedels- 
och fiberproduktion, men områdena 
är starkt begränsade i förhållande till 
kommunens totala yta. framtidspla-
nen har försökt att möjliggöra för en 
utveckling av hela kommunen och 
därmed att stötta en levande lands-
bygd. infrastruktursatsningar är ock-
så en del av detta. 

- scenariot fokuserar på ut-
byggnad i kustzonen, vilket 
har som konsekvens att 
resten av kommunen ut-
vecklas svagare. samtidigt 
är det angeläget att locka 
fler att flytta till kommunen 
och då anses dessa områ-
den ha störst förutsättning-
ar att hävda sig i konkur-
rensen. Med fler invånare 
kan den offentliga servicen 
bibehållas något som hela 
kommunen kan dra nytta 
av. det är alltså inte givet 
att en satsning på kustzo-
nen kommer att få negativa 
konsekvenser för lands-
bygden. 

/ en stärkt service- och tjäns-
tesektor skulle kunna få 
positiva effekter för lands-
bygdsutveckling under för-
utsättning att kommunika-
tioner och it är tillräckligt 
väl utbyggt. 

/ klimatförändringarna kan 
förväntas få både positiva 
och negativa konsekven-
ser för de areella näring-
arna. 

+ i detta scenario prioriteras 
produktionen av livsmedel, 
fiber och energi. I scena-
riot ingår även en förväntad 
landsbygdsutveckling med 
en utveckling av näringslivet 
kopplat till en bioekonomi. 

Regional tillväxt + framtidsplanen har analyserat kom-
munen i förhållande till den regionala 
kontexten. Som gränskommun mel-
lan tre olika län har laholm ett strate-
giskt läge där samverkan kan sökas 
på flera olika håll samtidigt. 
framtidsplanen bedöms bidra till en 
regional tillväxt genom lokalisering 
av utbyggnadsområden för bostäder 
till attraktiva lägen och med en god 
tillgång till regionala kommunikatio-
ner. på så sätt kan den regionala ar-
betsmarknaden stärkas. även verk-
samhetsområden har lokaliserats i 
anslutning till infrastruktur med god 
regional tillgång. 
genom att möjliggöra utbyggnader 
i alla orter har ansträngningar gjorts 
för att bibehålla befolkningsunderlag 
för offentlig och kommersiell service. 
Bedömningen är dock att det kom-
mer att bli svårt i de orter med en 
svag befolkningsutveckling. 

+ attraktiva utbyggnadsom-
råden för bostäder tillsam-
mans med stadsförnyelse 
för att bibehålla eller för-
bättra attraktiviteten hos 
befintliga bebyggelsemiljö-
er bidrar till en regional att-
raktionskraft och möjlighe-
ten att locka fler människor 
att bosätta sig i länet. 

+ scenariot utvecklar besök-
snäringen i kommunen, vil-
ket också i ett regionalt per-
spektiv delvis är unikt och 
därmed hjälper till att skapa 
en regional attraktionskraft. 
detta gäller framför allt det 
aktiva friluftslivet under 
årets alla säsonger från 
bad och vattensporter till 
vintersport. 

- Den regionala tillväxten är 
beroende av goda kommu-
nikationer. motorväg e6, 
och i mindre utsträckning 
västkustbanan, är belägna 
i ett kustnära läge och det 
är osäkert om framtida kli-
matförändringar kommer 
att påverka dessa. 
 

+ en lokal produktion av bio-
bränsle, energi, livsmedel 
och fiber bidrar till säker-
ställandet av en regional 
tillgång till dessa förnyelse-
bara resurser. detta kan bli 
betydelsefullt i ett framtida 
samhälle där oljeberoendet 
måste minska. 
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ÖVeRGRIpaNDe Mål
Kategori 

framtidsplan 2030 Scenario 1
attraktivitet

Scenario 2
postindustriell ekonomi

Scenario 3
Klimatförändringar

Scenario 4
Bioekonomi

resursanvändning / målen om resursanvändning foku-
serar på avfallsfrågor, naturgrus och 
avloppshantering. 
framtidsplanen hanterar alla dessa 
frågor och föreslår bland annat att en 
plan för att utnyttja överskottsmassor 
ska upprättas.  

frågan bedöms inte vara 
alternativskiljande. 

frågan bedöms inte vara 
alternativskiljande. 

frågan bedöms inte vara 
alternativskiljande. 

frågan bedöms inte vara al-
ternativskiljande. 

natur & milJö

klimat + framtidsplanen har arbetat med att 
lokalisera nya bostadsområden till 
goda kollektivtrafiklägen för att möj-
liggöra klimatssmarta transporter. 
strategier kring jord- och skogsbru-
kets betydelse för lokalproducerad 
livsmedel samt vikten av produktio-
nen av förnyelsebar energi är andra 
delar av framtidsplanens arbete kring 
klimatfrågan. 
Behovet av en ökad kunskap finns 
också uppmärksammat bland annat 
genom förslaget om att påbörja en 
klimatanpassningsplan. 

/ större befolkningskon-
centrationer kan ge bättre 
förutsättningar för kollektiv-
trafikförsörjning. En större 
befolkningskoncentration 
kan också innebära att ser-
viceutbudet på orten ökar 
vilket också kan betyda att 
gång- och cykeltrafik i hö-
gre utsträckning nyttjas. 
kustzonen är samtidigt ett 
utsatt läge för havsnivåhöj-
ning, översvämning etc.  

se kommentar framtids-
plan.

se kommentar framtids-
plan.

se kommentar framtidsplan. 

friluftsliv + Framtidsplanen redovisar befintliga 
anläggningar för friluftsliv samt pekar 
ut områden där förutsättningarna för 
utvecklandet av friluftsliv tycks vara 
särskilt goda. 

se kommentar framtids-
plan.

se kommentar framtids-
plan.

se kommentar framtids-
plan.

se kommentar framtidsplan.

hav, yt- och grundvatten - påverkan på vatten kan härröras 
främst från tätorter, jord- och skogs-
bruk samt transporter. framtids-
planen innehåller förslag kring alla 
dessa. för tätorter och transporter 
kommer det att krävas åtgärder i 
samband med detaljplanering. hur 
jord- och skogsbruket bedrivs är inte 
en fråga som översiktsplanering kan 
påverka.  

- en ökad befolkning och 
tätortsyta i kustzonen kan 
innebära en ökad påverkan 
på kust och hav, om inte åt-
gärder vidtas. 

se kommentar framtids-
plan.

se kommentar framtids-
plan.

+ se kommentar framtids-
plan.  Jord- och skogsbruket 
påverkar vatten negativt. 
en plan för anläggandet av 
våtmarker och odlingsfria 
skyddszoner skulle kunna 
vara en åtgärd i detta sce-
nario. 



LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030 GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-14

DEL 4 - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

21

ÖVeRGRIpaNDe Mål
Kategori 

framtidsplan 2030 Scenario 1
attraktivitet

Scenario 2
postindustriell ekonomi

Scenario 3
Klimatförändringar

Scenario 4
Bioekonomi

miljökvalitetsmål + alla tillämpbara miljökvalitetsmål be-
rörs i någon mån. 
miljökvalitetsmålen kring odlingsland-
skapet och god bebyggd miljö påver-
kas. Jordbruksmark tas i anspråk och 
landskapsbilden förändras. utifrån 
ett hushållningsperspektiv är det ne-
gativt att jordbruksmark bebyggs. ut-
ifrån miljömålen kring god bebyggd 
miljö och miljömålen som är relevan-
ta för luft och klimat är det positivt att 
stationsnära lägen kan utnyttjas och 
att fler föreslås. En avvägning mellan 
jordbruksmarken och tätortsutveck-
ling i det stationsnära läget har därför 
behövts göras i planen.
miljökvalitetsmålen som berör luft 
och klimat berörs av planen genom 
att en ökad inflyttning kan innebära 
ett ökat trafikarbete. Målen kring hav, 
sjöar, vattendrag och grundvatten 
kan påverkas av att tätortsytan ökar 
och med den ett påverkat dagvatten. 
här kommer att krävas åtgärder i 
samband med detaljplanering för att 
skademinimera. miljökvalitetsmålen 
kring biologisk mångfald och skydd 
av värdefulla naturmiljöer bedöms 
inte påverkas på ett övergripande 
plan. Däremot kan det finns specifika 
områden eller förslag som har en på-
verkan på sådana miljöer. 

se kommentar framtids-
plan. det som möjligen är 
alternativskiljande är att 
detta scenario skulle på-
verka kustzonen i högre 
utsträckning och därmed 
också miljökvalitetsmålen 
som har bäring på kust, 
hav och grundvatten.  

se kommentar framtids-
plan. scenariot skulle tro-
ligtvis ta ännu mer fasta på 
att bevara och tillgängliggö-
ra natur- och kulturmiljöer i 
kommunen.

se kommentar framtids-
plan. detta scenario skulle 
kunna få ett ännu större 
genomslag kring frågan 
om lokalisering av utbygg-
nadsområden så att en kli-
matsmart livsstil kan erbju-
das. i orter med begränsad 
eller ingen kollektivtrafik 
skulle exempelvis inte 
några ytterligare utbygg-
nadsområden tillkomma. 

se kommentar framtidsplan.  
scenariot skulle möjligen 
kunna innebära att man i 
ännu högre utsträckning 
arbetade med att begränsa 
jord- och skogsbrukets på-
verkan på miljökvalitetsmå-
len. en plan för anläggandet 
av våtmarker och odlingsfria 
skyddszoner skulle kunna 
vara en åtgärd i detta sce-
nario. 

infrastruktur

dricksvatten + framtidsplanen beskriver nuläget 
samt vilka åtgärder som är planerade 
för att säkerställa en god tillgång till 
dricksvatten. 

frågan anses inte vara al-
ternativskiljande.

frågan anses inte vara al-
ternativskiljande.

frågan anses inte vara al-
ternativskiljande.

frågan anses inte vara al-
ternativskiljande.
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ÖVeRGRIpaNDe Mål
Kategori 

framtidsplan 2030 Scenario 1
attraktivitet

Scenario 2
postindustriell ekonomi

Scenario 3
Klimatförändringar

Scenario 4
Bioekonomi

transporter målet handlar både om funktion och 
om hänsyn med tanke på skadade 
i trafiken och relevanta miljökvali-
tetsmål. funktionsmålet är hanterat 
i framtidsplanen genom att förbätt-
ringar och utbyggnad av vägnätet 
föreslås, både inom tätorterna och 
mellan dem. även järnvägen före-
slås förbättras genom fler stationer 
på markarydsbanan. hänsynsmålet 
är av en mer detaljerad karaktär än 
framtidsplanen, när det handlar om 
trafiksäkerhet.  Beträffande miljökva-
litetsmålen hänvisas till kommenta-
rerna ovan. 

se kommentar framtids-
plan. 

se kommentar framtids-
plan. 

se kommentar framtids-
plan. 

se kommentar framtidsplan. 

informationsteknologi + frågan behandlas i framtidsplanen 
och förslag om utbyggnad läggs. 

se kommentar framtids-
plan. 

tillgången till ett kvalitativt 
IT-nät är extra betydelse-
fullt för att tjänste- och ser-
vicesektorn ska kunna ut-
vecklas i hela kommunen. 

se kommentar framtids-
plan. 

se kommentar framtidsplan. 

4.3 KOMMeNtaR

Demografi
Scenario två, postindustriell ekonomi, bedöms vara 
särskilt positivt för jämställdheten då besöks- och 
upplevelsenäringen vanligtvis har en hög andel yr-
kesverksamma kvinnor. Detta är positiv då färre kvin-
nor än män i dagsläget är yrkesverksamma.  Jämfört 
med ett nollalternativ bedöms alla scenarierna vara 
positiva för jämställdheten då alla förespråkar funk-
tionsblandade utbyggnadsområden något som kan 
minimera pendling. Detta är positivt då fler kvinnor 
än män är hänvisade till andra transportmedel än den 
egna bilen.

Beträffande integration bedöms scenario ett medfö-
ra viss risk för att efterfrågan på attraktiva bostäder i 
kustzonen ska skapa en ökad segregation. Övriga sce-
narier bedöms som likvärdiga, också jämfört med ett 
nollalternativ. Det är inte heller möjligt att lägga fast 
upplåtelseformer i en öp, något som annars kan vara 
väsentligt för integrationen. 
Folkhälsan bedöms påverkas positivt, men på olika 
sätt, av alla scenarier utom scenario tre, klimatför-
ändringar. Här bedöms framtida klimatförändringarna 
kunna påverka särskilt känsliga grupper såsom äldre 
negativt. Frågor kring funktionsnedsättning bedöms 
inte vara alternativskiljande, inte heller jämfört med 
nollalternativet.  

Bebyggelse
Beträffande bostadsmarknad och bebyggelse bedöms 
de olika scenarierna leda till olika bebyggelsemönster 
i framtiden. Huvudförslaget innebär en utveckling av 
alla kommunens tätorter men med fokus på kusten, 
centralorten och framtida stationsorter. Detta scenario 
och scenario ett, Attraktivitet, bedöms vara mest kon-
kurrenskraftigt ur ett regionalt perspektiv. Scenario 
två och fyra bedöms innebär en starkare utveckling 
i mindre orter och på landsbygden än övriga. Scena-
rio tre understryker behovet av att analysera befintligt 
byggnadsbestånd i relation till framtida klimatföränd-
ringar samt att minimera risken för ny bebyggelse 
att drabbas. Nollalternativet innebär en stagnerande 



LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030 GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-14

DEL 4 - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

23

bebyggelseutveckling med viss svårighet att upprätt-
hålla offentlig och kommersiell service inom många 
orter. 

I förhållande till ett nollalternativ bedöms huvudal-
ternativet bidra till en mer hållbar samhällsplanering 
genom att kommunens tätorter tillåts växa så att be-
folkningsunderlag för service och kollektivtrafik kan 
bibehållas. Både tätortsexpansion och tätortsförtät-
ning har studerats för att minimera ianspråktagandet 
av jordbruksmark. Tre nya stationer har föreslagits 
och utbyggnader i dessa lägen samt stationsnära lä-
gen i Laholm har prioriterats. Även Skottorp, genom 
sitt relativt korta avstånd till den nya stationen i Hem-
meslöv, har prioriterats. Alternativskiljande för de an-
dra scenarierna är framför allt att scenario 1 möjligen 
skulle innebära ett väldigt stort tryck på kustzonen 
som generellt sätt är ett sårbart område. 

För kultur, kulturmiljö och arkitektur bedöms framför 
allt scenario två vara positivt då utgångspunkten för 
den framväxande besöks- och upplevelsenäringen är 
de värdefulla natur- och kulturmiljöerna. 

Ekonomi
Frågor kring energi bedöms inte vara alternativskil-
jande. Alla scenarierna, utom möjligen fyra, bedöms 
ge tillräckligt med befolkningsunderlag för en sta-
tionsutbyggnad något som skulle få stor betydelse 
för energianvändningen till transporter. Alla scenarier 
medger en fortsatt satsning på grön energi. 

För areella näringar och landsbygdsutveckling är sce-
nario fyra överlägset övriga. Scenario två kan också 
innebär också goda möjligheter till landsbygdsutveck-
ling. Jämfört med ett nollalternativ bedöms scenario 
två och fyra också vara överlägset i fråga om areella 
näringar och landsbygdsutveckling. Samtidigt måste 

man konstatera att dessa scenarier inte leder till en stark 
tillväxt inom hela kommunens tätorter vilket samman-
taget innebär en svagare utveckling av kommunen. 

För en regional tillväxt bedöms framtidsplanen er-
bjuda goda möjligheter främst genom satsningen på 
infrastrukturutbyggnad och nya stationsläge men 
även prioriteringen av attraktiva bostäder i konkur-
renskraftiga lägen. Övriga scenarier bidrar till den re-
gionala utvecklingen på olika sätt, men huvudförsla-
get bedöms ge den största totaleffekten. Jämfört med 
nollalternativet är också huvudförslaget starkare då 
tillgängligheten till de regionala arbetsmarknaderna 
ökar med nya stationer.  

Resursanvändning bedöms inte vara alternativskiljan-
de, inte heller jämfört med nollalternativet.  

Natur och miljö
För klimathänsyn bedöms scenarierna vara relativt 
jämbördiga. Huvudförslaget lokaliserar utbyggnader 
till goda kollektivtrafiklägen för att möjliggöra för 
klimatsmarta transporter. 

För utveckling av friluftsliv bedöms scenario två ha 
fördelar jämfört med de övriga. Huvudförslaget med-
ger dock också en utveckling rekreation och frilufts-
liv och bedöms inte påverka intresset negativt. 

För hav, yt- och grundvatten bedöms scenarierna vara 
relativt jämförbara. Dock är Laholmsbukten särskilt 
sårbar och scenariot med stora utbyggnader i kustnä-
ra lägen kan få en större påverkan om inte dagvat-
tenhanteringen kan göras på ett sätt som minimerar 
påverkan. 

Infrastruktur
Frågor kring dricksvatten och informationsteknologi 
bedöms inte vara alternativskiljande, inte heller jäm-

fört med ett nollalternativ. Inte heller transporter be-
döms vara alternativskiljande. 

Huvudförslaget föreslår förbättringar och utbyggna-
der av vägnätet både inom tätorterna och mellan dem 
samt nya stationer på Markarydsbanan. Förslaget 
med nya stationer är alternativskiljande jämfört med 
nollalternativet. 
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5 områdesvis konsekvensanalys
5.1 INleDNING

Läsanvisning
Denna områdesvisa analys beskriver separat varje 
område där en förändring är föreslagen. Områdena re-
dovisas tätort för tätort och följer samma ordning som 
tätortspresentationerna i Del 3 - Tätortsredovisning-
en. Alla områden är numrerade med unika nummer. 
För att underlätta kopplingen mellan föreslagna för-
ändringar och miljökonsekvensbeskrivningen finns 
dessa unika nummer även med på kartorna i Del 3.

För alla områden har en analys genomförts som syftat 
till att identifiera om, och hur, ett visst intresse på-
verkas eller inte. I anslutning till beskrivningen av 
varje område redovisas sedan enbart de intresse som 
bedöms påverkas. De intresse som inte bedöms på-
verkas redovisas alltså inte. En fullständig lista på alla 
intressen som har övervägt finns på motstående sida. 

Intressen
De intressen som har analyserats i förhållande till 
föreslagna områden är i första hand identifierade ut-
ifrån allmänna hållbarhetsintressen och miljöbalkens 
hänsynskrav. Även ekonomiska intressen i form av 
investeringskostnader har översiktligt bedömts. Om-
rådenas påverkan på sociala perspektiv har däremot 
inte analyserats för varje område. Här görs istället en 
samlad bedömning i nästa kapitel utifrån ett tätort-
sperspektiv.  

Analysen i detta kapitel syftar i första hand till att 
identifiera eventuella motstående intressen så att en 
avvägning mellan dessa kan diskuteras. Analysen har 

också ett andra syfte och det är att identifiera vad som 
påverkar ett utbyggnadsområde eller vad utbyggnads-
området kan få för konsekvenser för andra allmänna 
intressen. Genom detta kan bedömningen tjäna som 
ett underlag för framtida detaljplanearbete så till vida 
att analysen uppmärksammar frågor som kan behöva 
utredas i framtida detaljplanearbeten. 

De intressen som analyseras är riksintressen eller 
områden som är utpekade med stöd av miljöbalkens 
femte och sjunde kapitel. Även mer allmänt hållna 
allmänna intressen så som påverkan på landskapsbild, 
naturresurser i allmänhet samt frågor kring hälsa och 
säkerhet ingår. 

För varje område görs också en samlad bedömning av 
påverkans art där följande aspekter övervägs: 

• Sannolikhet, varaktighet och frekvens.

• Totaleffekt.

• Gränsöverskridande art.

• Risk för människor, hälsa eller miljön.

• Påverkans storlek och fysiska omfattning.

• Områdets sårbarhet.

Bedömningen
En översiktsplan är, som namnet antyder, översiktlig 
till sin karaktär och medger inte att detaljerade stu-
dier genomförs för varje delområde. Detta skapar viss 
svårighet när en eventuell påverkan på en specifik 
plats ska analyseras samtidigt som planen är översikt-
lig. I vissa fall har det saknats kunskap eller så har 

analysen försvåras av att kunskapen inte är dokumen-
terad och tillgänglig. I dessa fall har inte arbetet med 
översiktsplanen medgett att fördjupade studier eller 
inventeringar genomförs. Sådana för ske i ett fram-
tida detaljplaneskede. I de fall som bedömningarna 
är osäkra så framgår det dock av de områdesvisa be-
skrivningarna. 
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Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
• Stora opåverkade områden 
• Ekologiskt särskilt känsliga områden 
• Jordbruk 
• Skogsbruk 
• Riksintresse naturvård 
• Riksintresse kulturmiljövård 
• Riksintresse friluftsliv 
• Riksintresse kommunikationer 
• Riksintresse för totalförsvaret 

Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden (4 kap MB)
• Riksintresse för det rörliga friluftslivet 
• Riksintresse för kustzonen
• Natura 2000 (4, 7 kap MB)

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)

Skyddade områden (7 kap)
• Naturreservat 
• Kulturreservat 
• Naturminnen 
• Biotopskyddat område 
• Djur- och växtskyddsområde 
• Strandskyddsområde 
• Miljöskyddsområde 
• Vattenskyddsområde

Vatten  
• Grundvatten
• Ytvatten

Naturvärden och landskapsbild 

• Höga naturvärden inkl. biologisk mångfald 
• Artskyddsdirektivet 
• Landskapsbild 
• Rekreation och friluftsliv

Kulturmiljövärden
• Fornminne och fornlämning 
• Kultuhistoriskt intressant bebyggelse och be-

byggelsemiljö

Miljöhänsyn 
• Buller 
• Förorenad mark
• Djurhållning

Riskhänsyn
• Farligt gods 
• Framkomsttid

Ras, erosion och översvämning

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

Investeringsanalys
• Utbyggnad av gata och va-ledningar (längre än 

50 meter) fram till aktuellt utbyggnadsområde. 
• Geotekniska förutsättningar. 
• Behov av avloppspumpstation. 

Normal kostnad: Inga direkta extra kostnader. 
Hög kostnad: 1-2 extra kostnader. 
Särskild hög kostnad: Flertal extra kostnader. Stör-
re områden är bedömda utifrån en kostnadseffektiv 
delutbyggnad.
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Belägenhet
Området ligger i ett kustnära läge strax öster om mo-
torväg E6, omedelbart söder om Lagan samt öster om 
Smedjeån. Birger Pers väg kopplar området till Mell-
bystrand med vägtunnel under E6. Området består av 
jordbruksmark. Inom området finns enstaka befintlig 
bebyggelse. Området omfattar cirka 40 hektar, är re-
lativt flackt, svagt sluttande ner mot Lagan. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)

Jordbruksmark av klass sex påverkas. 

Riksintresset för naturvård, NN 19, Laholmsbukten, 
Eldsbergaåsen, Genevadsån och Lagan är ett ytmäs-
sigt omfattande område. Relevanta värden för detta 
specifika utbyggnadsområde är den natursköna dal-
gången med vassar, fuktängar, alsumpskogar och 
frodiga lövblandskogar utmed ån. Fågellivet är rikt 
med bl.a. stora mängder rastande änder, svanar och 
grågäss. I lövskogarna utmed ån finns en rik lundflora 
med bl.a. lungört, vätteros och desmeknopp.

Riksintresse för kulturmiljövården, KN 40, Lagada-
len omfattar välbevarade kraftverksmiljöer från tidigt 
1900-tal, vilka utgör exempel på vattenkraftsutbygg-
naden vid 1900-talets början i södra Sverige. Uttryck 
för riksintresset är sju monumentalt formade kraft-
verksmiljöer i tidstypisk stil, med bebyggelse, dam-
mar, tilloppskanaler och nyskapade sjösystem. I om-
rådet ingår även talrika fornlämningsmiljöer såsom 
stenåldersboplatser, monumentala bronsåldershögar, 
gravfält m.m.

Riksintresset för friluftsliv, FN14, Laholmsbukten 
omfattar hela kusten samt flera åar. Relevanta värden 
för detta specifika utbyggnadsområde är fritidsfisket i 
Lagan och Smedjeån.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)

Den ekologiska statusen för Lagan är i dagsläget mått-
lig och det finns risk för överskridande i framtiden. 
För grundvatten är situationen för kemisk kvalitet i 
dagsläget god, men det finns risk för överskridande i 
framtiden, se nedan vatten.

Skyddade områden (7 kap)
Lagan och Smedjeån omfattas av 100 meter strand-
skydd. 

Inom själva utbyggnadsområdet finns inga kända bio-
topskyddade områden men i närområdet finns bland 
annat märgelgravar. 

I områdets nordvästra del finns ett naturminne bestå-
ende av en ek. 

Vatten  
Bebyggelse med hårdgjorda ytor kan förändra grund-
vattnets och ytvattnets kvalité och flöde. 

Naturvärden och landskapsbild
Lagan och Smedjeån hyser stora naturvärden och det 
finns en rik vegetation längs med vattendragen. Åarna 
är viktiga rekreationsområden för både fiske, båtsport  
och friluftsliv. En exploatering av området kommer 
att förändra landskapsbilden. Planområdet är i huvud-
sak beläget på sluttningen ner mot Lagan. Landskaps-

bilden är storslagen med vida utblickar såväl norrut 
som söderut. Topografin inom planområdet medför 
att de ånära områdena inklusive Lagan inte är särskilt 
synliga från riksväg 24. 

Kulturmiljövärden
Fornlämning förekommer enligt kartunderlag. Kul-
turhistoriskt intressant bebyggelse och bebyggelse-
miljö finns i anslutning till området.

Ras, erosion och översvämning
Närheten till Smedjeån, undersökning krävs.

mellBystrand - me1

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. (norr till höger i bilden)
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Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Begränsad klimatpåverkan
• Ingen övergödning (indirekt)
• Levande sjöar och vattendrag
• Hav i balans samt levande kust och skärgård (in-

direkt)
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
Exploateringen bedöms medföra särskilt höga kost-
nader då nya överföringsledningar till Ängstorp re-
ningsverk kommer att krävas.

Sammanfattande bedömning
Området ingår i fördjupning av översiktsplanen för 
Åmot m.fl. och till denna finns en miljökonsekvens-
beskrivning som detaljerat analyserar området. 

Utöver vad som beskrivs i MKBn till fördjupningen 
av översiktsplanen kan följande konstateras: 

Ianspråkstagandet av jordbruksmarken är en varaktig 
påverkan. Jordbruksmarken håller en hög produk-
tionsklass. Jordbruksmark är ett nationellt intresse 
och får endast tas i anspråk om det tillgodoser väsent-
liga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgo-
doses på annan plats. Utbyggnaden är en del i över-
siktsplanens strategi att avlasta bebyggelsetrycket på 
de kustnära lägena väster om motorvägen. Strategin 
innebär att utbyggnadsområden har identifierats i an-

slutning till befintliga korsande över- och underfarter 
så att områdena rumsligt och rörelsemässigt kopplas 
till kustsamhällena. För detta utbyggnadsområde är 
det Birger Pers väg som utgör länken till kusten. Ge-
nom strategin skapas förutsättningar att nå målsätt-
ningarna om att locka fler människor att flytta till kon-
kurrenskraftigt attraktiva lägen i kommunen utan att 
ytterligare tryck skapas på de mest strandnära lägena. 
För kommunen är det ett väsentligt samhällsintresse 
att kunna erbjuda konkurrenskraftiga boendemiljöer  
för ett ökat invånarantal, men på ett sätt som lättar på 
bebyggelsetrycket i de mest strandnära lägena. Detta 
väsentliga samhällsintresse bedöms uppväga det fak-
tum att jordbruksmark tas i anspråk. Alternativ mark 
bedöms inte heller kunna tas i anspråk utan att stora 
naturvärden skulle få stryka på foten. Vid en exploa-
tering av området behöver cykelstråk till skola, servi-
ce, stationen i Laholm och centralorten studeras så att 
alternativ till biltransporter blir attraktiva. Området 
ligger på ett cykelavstånd till stationen vilket också 
ger en god tillgång till de regionala arbetsmarknader-
na. Cykelbana längs med riksväg 24 finns anlagd.   

Naturvärdena är främst kopplade till vattendragen till 
vilka ett avstånd motsvarande strandskyddet inne-
hålls. Viktigt att beakta så att befintligt djurliv och 
vegetation inte störs. 

Området är till viss del sårbart. Närheten till Smed-
jeån och Lagan innebär att utredning beträffande ras-
risk kommer att krävas. Närheten innebär vidare att 
påverkan på miljökvalitetsnormen för vatten behöver 
uppmärksammas. Dagvatten från området behöver 
tas om hand så att vattenkvaliteten i Lagan inte påver-

kas. På vilket sätt övergödningssituationen påverkas 
beror på hur tomterna utformas och används. Even-
tuellt kan en bebyggelse sänka näringsutsläpp om det 
innebär att de boende inte gödslar lika mycket som 
dagens traditionella jordbruk på platsen. 

Riksintressena bedöms inte påverkas påtagligt. Res-
pektavstånd innehålls till vattendragen och friluftsli-
vet har en fortsatt tillgång till områdena. Lagan kan 
till och med bli mer tillgänglig då gång- och cykel-
stråk anläggs längs med vattendraget. Området är av-
gränsat så att påverkan på landskapsbilden har mini-
merats.   

Någon risk för människors hälsa bedöms inte finnas. 
Inte heller bedöms påverkan vara av gränsöverskri-
dande art. 

Åtgärder och uppföljning
Utredning krävs beträffande rasrisk. Skademinime-
rande åtgärder för att säkerställa att vattenkvaliteten 
i Lagan och Smedjeån inte försämras. 

Naturvårdsutredning av naturvärden och biologisk 
mångfald med ev. inventering i tidigt detaljplane-
skede. Gång- och cykelstråk längst med Lagan ut-
vecklas med bra platser för fiske och friluftsliv m.m. 
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Me2

Me1

Belägenhet
Området ligger i ett kustnära läge mellan Smedjeån 
och väg E6. Rombergs väg kopplar området till Mell-
bystrand via en vägtunnel under E6. Området består 
av jordbruksmark med enstaka vegetation och mär-
gelgrav/småvatten. Inom området finns befintlig be-
byggelse och direkt söder om finns ett mindre villa-
område. Området omfattar 14 hektar och sluttar öster-
ut mot Smedjeån.

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass sex påverkas. 

Området omfattas av riksintresset för friluftsliv, 
FN14, Laholmsbukten. Riksintresseområdet omfattar 
hela kusten samt flera åar. Relevanta värden för detta 
specifika utbyggnadsområde är fritidsfisket i Lagan 
och Smedjeån.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Den ekologiska statusen för Smedjeån är i dagsläget 
måttlig och det finns risk för överskridande i framti-
den. För grundvatten är situationen för kemisk kvali-
tet i dagsläget god, men det finns risk för överskridan-
de i framtiden, se nedan vatten.

Skyddade områden (7 kap)
Smedjeån omfattas av 100 meter strandskydd. 

Vatten  
Bebyggelse med hårdgjorda ytor kan förändra grund-
vattnets och ytvattnets kvalité och flöde. 

Naturvärden och landskapsbild

Området hyser höga naturvärden inklusive biologisk 
mångfald. Småbiotoper i form av märgelgrav kan på-
verkas om inte gestaltningen anpassas efter dessa. Rik 
vegetation längst med vattendraget finns. Smedjeån i 
sig hyser höga zoologiska och botaniska värden med 
värdefulla forssträckor och sanka ängsmarker. Smed-
jeån är också det enda naturliga reproduktionsområ-
det för lax i Lagans vattensystem. I vattendraget finns 
även en ovanlig laxfisk, grönling, samt den rödlistade 
arten havsnejonöga. Artskyddsdirektivet befaras på-
verkas.

Området är rumsligt väl avgränsat och ligger i skydd 
av vegetation och i anslutning till befintlig bebyg-
gelse. 

Kulturmiljövärden
Fornlämningar behöver utredas.

Ras, erosion och översvämning
Ras, erosion och översvämning med viss påverkan.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Begränsad klimatpåverkan
• Ingen övergödning (indirekt)
• Levande sjöar och vattendrag
• Hav i balans samt levande kust och skärgård (in-

direkt)
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
För de västra delarna bedöms en exploatering medfö-
ra normala kostnader. Övriga delar av området skulle 
innebära höga kostnader med anläggandet av en av-
loppspumpstation.

Sammanfattande bedömning
Området ingår i fördjupning av översiktsplanen för 
Åmot m.fl. och till denna finns en miljökonsekevens-
beskrivning som detaljerat analyserar området. 

Utöver vad som beskrivs i MKBn till fördjupningen 
av översiktsplanen kan följande konstateras: 

mellBystrand - me2

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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Ianspråkstagandet av jordbruksmarken är en varaktig 
påverkan. Jordbruksmarken håller en hög produk-
tionsklass. Jordbruksmark är ett nationellt intresse 
och får endast tas i anspråk om det tillgodoser vä-
sentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på annan plats. Utbyggnaden är en del i 
översiktsplanens strategi att avlasta bebyggelsetryck-
et på de mest kustnära lägena väster om motorvägen. 
Strategin innebär att utbyggnadsområden har identi-
fierats i anslutning till befintliga korsande över- och 
underfarter så att områdena rumsligt och rörelsemäs-
sigt kopplas till kustsamhällena. För detta utbygg-
nadsområde är det Rombergs väg som utgör länken 
till kusten. Genom strategin skapas förutsättningar 
att nå målsättningarna om att locka fler människor att 
flytta till konkurrenskraftigt attraktiva lägen i kom-
munen utan att ytterligare tryck skapas på de mest 
strandnära lägena. För kommunen är det ett väsent-
ligt samhällsintresse att kunna erbjuda konkurrens-
kraftiga boendemiljöer för ett ökat invånarantal, men 
på ett sätt som lättar på bebyggelsetrycket i de mest 
strandnära lägena. Detta väsentliga samhällsintresse 
bedöms uppväga det faktum att jordbruksmark tas i 
anspråk. Alternativ mark bedöms inte heller kunna 
tas i anspråk utan att stora naturvärden skulle få stry-
ka på foten. Vid en exploatering av området behöver 
cykelstråk till skola, service, stationen i Laholm och 
centralorten studeras så att alternativ till biltranspor-
ter blir attraktiva. Området ligger på ett cykelavstånd 
till stationen vilket också ger en god tillgång till de 
regionala arbetsmarknaderna. Cykelbana längs med 
riksväg 24 finns anlagd. 

Ungefärlig avgränsning av utbyggnadsområdet. Två märgelgravar finns inom området en till vänster i bild nära ån och en 
till höger i bilden. Smedjeån syns i bilden nederkant omgiven av vegetation. Rombergs väg knyter samman området med 
Mellbystrand genom vägtunnel under motorvägen som också skymtar fram i bilden. 
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Naturvärdena är främst kopplade till ån och biotop-
skyddade märgelgravar. Föreslaget område föreslås 
bebyggas på kortare avstånd än vad strandskyddet 
medger. Med hänsyn tagen till väderstreck och befint-
lig vegetation bör strandskyddszonen kunna begrän-
sas till ungefär hälften. Tillräckligt avstånd bedöms 
lämnas för att tillgodose riksintresset för fritidsfisket, 
men det är viktigt att beakta så att befintligt djurliv 
och vegetation inte störs. Gestaltningen av området 
bör kunna ta hänsyn till befintlig åkerholme så att 
denna kan införlivas med utformningen av området. 

Området är till viss del sårbart. Närheten till Smed-
jeån och Lagan innebär att utredning beträffande ras-
risk kommer att krävas. Närheten innebär vidare att 
påverkan på miljökvalitetsnormen för vatten behöver 
uppmärksammas. Dagvatten från området behöver 
tas om hand så att vattenkvaliteten i Smedjeån inte 
påverkas. Möjligen är det mer lämpligt att avvattna 
området till Lagan då Smedjeån hyser större natur-
värden än Lagan. På vilket sätt övergödningssitua-
tionen påverkas beror på hur tomterna utformas och 
används. Eventuellt kan en bebyggelse sänka närings-
utsläpp om det innebär att de boende inte gödslar lika 
mycket som dagens traditionella jordbruk på platsen.  

Någon risk för människors hälsa bedöms inte finnas. 
Inte heller bedöms påverkan vara av gränsöverskri-
dande art. 

Åtgärder och uppföljning
Utredning krävs beträffande rasrisk. 

Skademinimerande åtgärder för att säkerställa att 
vattenkvaliteten i Smedjeån inte försämras. Lokalt 

omhändertagande av dagvatten så att detta inte leds 
direkt till ån. 

Naturvårdsutredning av naturvärden och biologisk 
mångfald med ev. inventering i tidigt detaljplaneske-
de. Hänsyn till biotopskyddade objekt eller dispens 
från biotopskyddet. Likaså fortsatt utredning om dis-
pens från strandskyddet. 
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Belägenhet
Området ligger i ett kustnära läge, omedelbart ös-
ter om motorväg E6 samt norr om Månstorpsvägen. 
Månstorpsvägen utgör länk till Mellbystrand genom 
en viadukt över motorväg E6. Området består av jord-
bruksmark med någon skogsdunge, åkerholme och 
märgelgrav. Inom området finns enstaka bebyggelse. 
Området omfattar 30 hektar och är flackt.

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass fem påverkas. 

Området ligger nära motorväg E6, som utgör riksin-
tresse för kommunikationer. Väg E6 ingår i det av EU 
utpekade Trans European Transport Network, TEN-
T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild inter-
nationell betydelse. Vägen sträcker sig genom Skåne 
längs västkusten och vidare upp till norska gränsen.

Skyddade områden (7 kap)
Inom området finns biotopsskyddade landskapsele-
ment.

Vatten  
Bebyggelse med hårdgjorda ytor kan förändra grund-
vattnets och ytvattnets kvalité och flöde. 

Naturvärden och landskapsbild
Biotopskyddade områden finns. Kunskap om andra 
biologiska värden saknas. 

En exploatering av området förändrar landskapsbil-
den. Området ligger exponerat vilket behöver beak-

tas vid gestaltningen av området. Inom området finns 
idag få rekreativa värden något som bör tillskapas vid 
en exploatering. Månstorpsvägen erbjuder en kopp-
ling till naturreservat och andra stora rekreativa vär-
den i Mellbystrand och längs kusten. 

Kulturmiljövärden
Fornlämning förekommer enligt kartunderlag.

Miljöhänsyn
Motorväg E6 utgör en källa för buller vilket behöver 
beaktas vid exploatering. 

Riskhänsyn
Motorväg E6 är anvisad led för farligt gods. Utbygg-
nadsområdet ligger på större avstånd än de 150 meter 
som utgör den generella riskbedömningszonen. Frå-
gan kan dock behöva beaktas.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft (indirekt)
• Levande sjöar och vattendrag
• Hav i balans samt levande kust och skärgård (in-

direkt)
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering bedöms medföra särskild höga kost-
nader då ny dagvattenledning krävs till Smedjeån lik-

som en avloppspumpstation. Grundvattnet ligger re-
lativt högt i området, vilket kan försvåra och fördyra 
en exploatering.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmarken är en varak-
tig påverkan. Jordbruksmarken håller en relativt hög 
produktionsklass. Jordbruksmark är ett nationellt in-
tresse och får endast tas i anspråk om det tillgodo-
ser väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 
kan tillgodoses på annan plats. Utbyggnaden är en 
del i översiktsplanens strategi att avlasta bebyggel-
setrycket på de mest kustnära lägena väster om mo-

mellBystrand - me3

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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torvägen. Strategin innebär att utbyggnadsområden 
har identifierats i anslutning till befintliga korsande 
över- och underfarter så att områdena rumsligt och 
rörelsemässigt kopplas till kustsamhällena. För detta 
utbyggnadsområde är det Månstorpsvägen som ut-
gör länken till kusten. Genom strategin skapas för-
utsättningar att nå målsättningarna om att locka fler 
människor att flytta till konkurrenskraftigt attraktiva 
lägen i kommunen utan att ytterligare tryck skapas på 
de mest strandnära lägena. För kommunen är det ett 
väsentligt samhällsintresse att kunna erbjuda konkur-
renskraftiga boendemiljöer för ett ökat invånarantal, 
men på ett sätt som lättar på bebyggelsetrycket i de 
mest strandnära lägena. Detta väsentliga samhällsin-
tresse bedöms uppväga det faktum att jordbruksmark 
tas i anspråk. Alternativ mark bedöms inte heller kun-
na tas i anspråk utan att stora naturvärden skulle få 
stryka på foten. 

Vid en exploatering av området behöver cykelstråk 
till skola, service, stationen i Laholm och centralorten 
studeras så att alternativ till biltransporter blir attrak-
tiva. 

Området är till viss del sårbart. Dagvatten från om-
rådet behöver tas om hand så att vattenkvaliteten i 
Smedjeån inte påverkas. Området har stor biologisk 
potential genom den sandmarksbiotop som finns. 
Med rätt skötsel av grönområden (= öppen sandmark 
med örter och insekter) kan den biologiska mångfal-
den stärkas. Hänsyn till biotopskyddade landskap-
selement bör tas vid gestaltningen av området så att 
dessa kan bibehållas och utvecklas som en del i nya 
rekreationsområden. 

Viss risk för människors hälsa finns genom buller-
påverkan från motorvägen. Området ligger dock på 
ett relativt stort avstånd, ca 150 meter och det finns 
också avsatt ett område närmast motorvägen för att 
iordningsställa bullerskydd. Någon stor risk för män-
niskors hälsa med anledning av transporter av farligt 
gods på motorväg E6 bedöms inte finnas då området 
är beläget på större avstånd än den generella riskbe-
dömningszonen. Viss uppmärksamhet kring frågan 
kan dock vara rimlig att ha i ett fortsatt planarbete. 

Påverkan bedöms inte vara av gränsöverskridande art. 

Åtgärder och uppföljning
Naturvårdsutredning av naturvärden och biologisk 
mångfald i åkermarkskanter och refuger med ev. in-
ventering i tidigt detaljplaneskede. Kvalitetshöjande 
åtgärder för rekreativa värden inom området.

Utredningar och skademinimerande åtgärder kring 
bullersituationen.

Utredning kring hantering av dagvatten. Lokalt om-
händertagande av dagvatten så att detta inte leds di-
rekt till ån.

Närhet till redan detaljplanelagt område för verksam-
heter bör uppmärksammas.
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Belägenhet
Området sträcker sig längs med Birger Pers väg och 
breddas vid korsningen med Kustvägen i centrala 
Mellbystrand. Området består av blandad bebyggelse 
med service och bostadsbebyggelse samt till största 
delen av grönområden och strandhed samt strand. 
Området är flackt med en svag sluttning mot väster. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Området omfattas av, eller berör, flertalet riksintres-
sen. 

Riksintresset för naturvård, NN 19, Laholmsbukten, 
Eldsbergaåsen, Genevadsån och Lagan är ett ytmäs-
sigt omfattande område. Relevanta värden för detta 
specifika utbyggnadsområde är sandstränder, dyner 
och vidsträckta flygsandfält som tydligt visar land-
skapets utveckling samt nutida processer och ekolo-
giska samband. Vid norra Mellbystrand går en tydlig 
skiljelinje i strandens och sanddynernas utformning. 
Söderut är sanden finkornig vilket ger en plan, fast 
strand och låga dyner. Sanden i Laholmsbukten här-
rör från urbergsområdena österut och är fattig på kalk 
och mineralnäring. På flygsandfälten är floran därför 
mestadels artfattig. Växt- och djurlivet är mycket rikt 
i de strandnära dynerna med ett flertal hotade arter 
som fältpiplärka, martorn och praktnejlika. De orni-
tologiska värdena är också stora och Laholmsbukten 
är en välkänd sträck-, rast- och övervintringslokal 
för vadare och sjöfågel. Laholmsbukten är ett av de 
viktigaste uppväxtområdena för flatfisk. Lax och hav-
söring från åarna vandrar genom bukten.

Riksintresse för kulturmiljövården, KN 40, Lagada-
len omfattar välbevarade kraftverksmiljöer från tidigt 
1900-tal, vilka utgör exempel på vattenkraftsutbygg-
naden vid 1900-talets början i södra Sverige. Uttryck 
för riksintresset är sju monumentalt formade kraft-
verksmiljöer i tidstypisk stil, med bebyggelse, dam-
mar, tilloppskanaler och nyskapade sjösystem. I om-
rådet ingår även talrika fornlämningsmiljöer såsom 
stenåldersboplatser, monumentala bronsåldershögar, 
gravfält m.m.

Riksintresset för friluftsliv, FN14, Laholmsbukten 
omfattar hela kusten samt flera åar. Relevanta värden 

för detta specifika utbyggnadsområde är kuststräckan, 
som är lättillgänglig och har ett etablerat friluftsut-
nyttjande med stor besöksfrekvens från bl.a. Sydsve-
riges inland. Bad, windsurfing och även fritidsfiske 
förekommer. Cykelled finns utmed havet, liksom 
campingplatser och övernattningsmöjligheter. Kapa-
citeten bedöms som för liten. 

Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden (4 kap MB)

Området berörs också av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet. Enligt bestämmelserna ska turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen 

mellBystrand - me4

Förädlingsområde längs med Birger Pers väg. Birger Pers väg sett från stranden och österut. I fonden på 
bilden syns strandhotellet. 
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särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i dessa om-
råden.

Området berör också riksintresset för högexploaterad 
kustzon, vilket innebär att fritidsbebyggelse endast 
får komma till stånd i form av kompletteringar till be-
fintlig bebyggelse. 

Skyddade områden (7 kap)
Delar av området omfattas av strandskydd.

Vatten  
Området ligger inom utredningsområde för havsni-
våhöjningar. Bebyggelse med hårdgjorda ytor för-
ändrar ytvattnets och grundvattnets kvalité och flöde. 
Om antalet obebyggda ytor minskas kan det medföra 
ytterligare problem med dagvatten i området. Lokalt 
omhändertagande av dagvatten, fördröjningsåtgärder 
för vatten behövs för att området inte ska påverka vat-
tenkvalitén i bukten.

Naturvärden och landskapsbild
Biologisk kunskap saknas till stor del inom området. 
Strand- och hedområdet har dock höga biologiska 
värden och vissa av grönområdena skulle med rätt 
skötsel kunna ha högre biologiska och sociala värden.

Riskhänsyn
Delar av området har mer än nio minuters framkomst-
tid. Större objekt eller verksamheter kan medföra att 
vissa åtgärder kan komma att krävas.

Ras, erosion och översvämning
Området påverkas av förväntad framtida havsnivåhöj-
ning.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Ingen övergödning
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna är beroende av vilka förädlingsåtgärder 
som det blir fråga om. Höga kostnader kan dock för-
väntas för utbyggnad av dagvattenledningar.

Sammanfattande bedömning
En upprustning och en förädling av Mellbystrands 
centrum är positiv för miljökvalitetsmålet ”God be-
byggd miljö”. Kulturhistoriska värden kan tas tillvara 
och lyftas fram samtidigt som förbättrade anläggning-
ar för besöks- och upplevelsenäringen kan ytterligare 
tillföra värden och tillgänglighet för friluftslivet. 

Förväntad påverkan är beroende av vilka åtgärder 
som blir aktuella. Laholmsbukten och strandzonen är 
sårbara områden. Strand- och hedområdet har höga 
biologiska värden och vissa av grönområdena skulle 
dock med rätt skötsel kunna ha ännu högre biologiska 
och sociala värden än de har idag. 

Antalet obebyggda ytor minskas. Detta kan medföra 
ytterligare problem med dagvatten i området, vilket 
också kan medföra stora kostnader. En ökad bebyg-
gelse och därmed ökad andel hårdgjorda ytor kan 
också ge högre utsläpp av näringsämnen vilket skulle 
påverka bukten negativt. Åtgärder som däremot skul-
le ta hand om och fördröja dagvatten lokalt skulle dä-
remot kunna förbättra situationen, vilket dock kräver 
att tillgängliga ytor för detta finns.

Området ligger inom utredningzon för havsnivåhöj-
ningar vilket också gör området sårbart. 

Påverkans totaleffekt är helt beroende av vilka åtgär-
der som genomförs, varför det inte på denna övergri-
pande nivå är möjligt att förutse såväl positiv som 
negativ påverkan. Vad gäller riksintresset för rörligt 
friluftsliv och kustzonen utgör dessa enligt lag inte 
hinder för utveckling av befintliga tätorter eller det 
lokala näringslivet. Eftersom förädlingsområdet syf-
tar till just detta bedöms området vara förenligt med 
riksintressena.  

Åtgärder och uppföljning
Vegetation sparas i möjligaste mån för att bevara om-
rådets karaktär och planering sker utifrån områdets 
naturligt magra sandmarkskaraktär. 

Naturvårdsutredning av naturvärden och biologisk 
mångfald med ev. inventering i tidigt detaljplaneske-
de.

Detaljplanering och bygglov samt andra tillstånd 
inom området föregås av särskild utredning kring 
havsnivåhöjning, dagvattenutredning och grönområ-
desutredning. En utredning av grönområdens fram-
tida användning och förvaltning längs kusten håller 
på att genomföras. 
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Belägenhet
Området utgör ett köpcentra i direkt anslutning till 
befintlig bebyggelse och omedelbart väster om mo-
torväg E6 och anslutande väg 24. Inom området finns 
bebyggelse i form av handel, service samt bostäder. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Området ligger i anslutning till motorväg E6, som 
utgör riksintresse för kommunikationer. Väg E6 in-
går i det av EU utpekade Trans European Transport 
Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av 
särskild internationell betydelse. Vägen sträcker sig 

genom Skåne längs västkusten och vidare upp till 
norska gränsen.

Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden (4 kap MB)
Området berörs av riksintresse för det rörliga frilufts-
livet. Inom området ska turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt be-
aktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i dessa områden.

Området berör också riksintresset för högexploaterad 
kustzon, vilket innebär att fritidsbebyggelse endast 
får komma till stånd i form av kompletteringar till be-
fintlig bebyggelse. 

Inget av dessa två riksintressen utgör enligt lag hinder 
för utveckling av befintliga tätorter eller det lokala 
näringslivet.

Miljöhänsyn
Närheten till väg E6 medför att delar av området på-
verkas av buller.

Riskhänsyn
Närheten till väg E6 medför att delar av området på-
verkas av farligt gods. Framkomsttiden är längre än 
19 minuter. Kompenserande åtgärder kan krävas för 
enstaka objekt.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• God bebyggd miljö.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna är beroende av vilka förädlingsåtgärder 
som det blir fråga om.

Sammanfattande bedömning
Förslaget bedöms inte medföra några negativa konse-
kvenser. Positiva konsekvenser kan förväntas främst 
för stadsbilden och kulturmiljövärdena samt för mil-
jökvalitetsmålet om ”God bebyggd miljö”.

Risken för människor och hälsan är beroende av 
vilken användning och vilka åtgärder som slutligen 
kommer till stånd. Risken består i närheten till E6 
med buller och farligt gods som påverkansfaktorer.

Åtgärder och uppföljning 
Eventuella skyddsavstånd och bullerminimerande 
åtgärder till E6 behöver uppmärksammas vid föräd-
lingsarbetet. Vidare behöver en eventuell framtida 
sträckning av den inre kustvägen med koppling till 
befintligt väg uppmärksammas.

Förädlingsområde inom nuvarande handelsområde. 

mellBystrand - me5
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mellBystrand - me6

Förädlingsområde för att knyta an utbyggnadsområde öster 
om motorväg E6 till Mellbystrand. 

Belägenhet
Området ligger i direkt anslutning till annat utbygg-
nadsområde och sträcker sig på båda sidor motorväg 
E6. Inom området finns jordbruksmark, skog och be-
fintlig koloni. Månstorpsvägen/Södra Snedvägen in-
går delvis. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass fem påverkas. 

Området ligger i anslutning till motorväg E6, som 
utgör riksintresse för kommunikationer. Väg E6 in-
går i det av EU utpekade Trans European Transport 
Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av 
särskild internationell betydelse. Vägen sträcker sig 
genom Skåne längs västkusten och vidare upp till 
norska gränsen.

Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden (4 kap MB)
Området berörs av riksintresse för det rörliga frilufts-
livet. Inom området ska turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt be-
aktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i dessa områden.

Området berör också riksintresset för högexploaterad 
kustzon, vilket innebär att fritidsbebyggelse endast 
får komma till stånd i form av kompletteringar till be-
fintlig bebyggelse. 

Inget av dessa två riksintressen utgör enligt lag hinder 
för utveckling av befintliga tätorter eller det lokala 
näringslivet.

Naturvärden och landskapsbild 
Biologisk kunskap saknas men höga värden kan fin-
nas i skogsmiljöerna.

Kulturmiljövärden
Kolonierna i kustzonen har kulturhistoriska värden. 

Miljöhänsyn
Närheten till väg E6 medför att delar av området på-
verkas av buller.

Riskhänsyn
Närheten till väg E6 medför att delar av området på-
verkas av farligt gods. Motorvägen omfattas av ett 
byggnadsfritt avstånd om 50 meter. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• God bebyggd miljö.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna är beroende av vilka förädlingsåtgärder 
som det blir fråga om.

Sammanfattande bedömning
Förslaget syftar till att sammanbinda utbyggnadsom-
råde öster om förädlingsområdet med Mellbystrand 
genom olika miljöförbättrande åtgärder samt buller-
skyddande konstruktioner. Åtgärderna bedöms få po-
sitiva effekter för miljökvalitetsmålet ”God bebyggd 
miljö” samt för rekreation och friluftsliv. Kolonin bör 
bevaras som närrekreationsområde. 

Risken för människor och hälsan är beroende av 
vilken användning och vilka åtgärder som slutligen 
kommer till stånd. Risken består i närheten till E6 
med buller och farligt gods som påverkansfaktorer.

Åtgärder och uppföljning 
Uppmärksamhet kring naturvärden, främst på den 
västra sidan motorvägen behöver uppmärksammas. 
Naturvårdsutredning av naturvärden och biologisk 
mångfald med ev. inventering i tidigt detaljplane-
skede.



LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030 GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-14

DEL 4 - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

37

Belägenhet
Området ligger i ett kustnära läge i anslutning till be-
fintlig bebyggelse och camping samt omedelbart väs-
ter om motorväg E6 och söder om Svarvareskogen. I 
direkt anslutning finns trafikplats med anslutande väg 
Stora Strandvägen. Området består av jordbruksmark 
och golfbana. Inom området finns enstaka befintlig 
bebyggelse. Området omfattar ca 25 hektar och är 
flackt. Genom området planeras även för en framtida 
dragning av inre kustvägen. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass fem påverkas. 

Området omfattas av riksintresset för friluftsliv, 
FN14, Laholmsbukten. Relevanta värden för detta 
specifika utbyggnadsområde är kuststräckan, som är 
lättillgänglig och har ett etablerat friluftsutnyttjande 
med stor besöksfrekvens från bl.a. Sydsveriges in-
land. Bad, windsurfing och även fritidsfiske förekom-
mer. Cykelled finns utmed havet, liksom camping-
platser och övernattningsmöjligheter. Kapaciteten 
bedöms som för liten.

Området gränsar till riksintresset för naturvård, NN 
19, Laholmsbukten, Eldsbergaåsen, Genevadsån och 
Lagan samt riksintresset för kommunikationer, E6. 

Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden (4 kap MB)
Området berörs av riksintresse för det rörliga frilufts-
livet. Inom området ska turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt be-

aktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i dessa områden.

Området berör också riksintresset för högexploaterad 
kustzon, vilket innebär att fritidsbebyggelse endast 
får komma till stånd i form av kompletteringar till be-
fintlig bebyggelse. 

Inget av dessa två riksintressen utgör enligt lag hinder 
för utveckling av befintliga tätorter eller det lokala 
näringslivet.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormen för Laholmsbukten är beträf-
fande ekologisk status måttlig i dagsläget med risk 
för överskridande i framtiden. För kemisk status, om 
man bortser från kvicksilver, är statusen god i dags-
läget men med risk för överskridande i framtiden, se 
nedan vatten. 

Skyddade områden (7 kap)
Området gränsar till ett naturreservat. 

Vatten  
Bebyggelse med hårdgjorda ytor förändrar ytvattnets 
och grundvattnets kvalité och flöde.

Naturvärden och landskapsbild
Närbelägna skogsområden har stort värde för närre-
kreation och friluftslivet. Angränsande skogsområden 
har höga naturvärden inkl. biologisk mångfald.

En exploatering av området innebär att landskapsbilden 
förändras. Området är främst exponerat från söder och 
öster. Småbiotoper i jordbrukslandskapet kan påverkas.

Miljöhänsyn
Närheten till väg E6 medför att delar av området på-
verkas av buller.

Riskhänsyn
Närheten till väg E6 medför att delar av området på-
verkas av farligt gods. Framkomsttiden är längre än 
19 minuter. Kompenserande åtgärder kan krävas för 
enstaka objekt. Motorvägen omfattas av ett bygg-
nadsfritt avstånd om 50 meter. 
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Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö

Ekonomiska konsekvenser
De södra delarna närmst Stora Strandvägen bedöms 
medföra en normal kostnad. För övrig del medför en 
exploatering särskilt höga kostnader då pumpning av 
spillvatten och dagvatten krävs samt eventuellt en höj-
ning av befintlig marknivå p.g.a. hög grundvattenyta.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmarken är en varaktig 
påverkan. Jordbruksmarken håller inte en så hög pro-
duktionsklass. Jordbruksmark är ett nationellt intresse 
och får endast tas i anspråk om det tillgodoser väsent-
liga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgo-
doses på annan plats. En utbyggnad av attraktiva lä-
gen i kustzonen är en del av kommunens utvecklings-
strategi för att nå målsättningarna om att locka fler 
människor att flytta till kommunen. För kommunen är 
det ett väsentligt samhällsintresse att kunna erbjuda 
konkurrenskraftiga boendemiljöer för ett ökat invåna-
rantal, men på ett sätt som lättar på bebyggelsetrycket 
i de mest strandnära lägena eller lägen med höga na-
turvärden. Ett annat skäl till att området bedöms som 
lämpligt och attraktivt är det faktum att det kommer 
att ligga på cykelavstånd från tillkommande station i 
Hemmeslöv. För kommunen är det ett väsentligt sam-
hällsintresse att locka fler att bo i kommunen i ett sta-
tionsnära läge med god tillgång till två starka arbets-

marknadsregioner. Detta bedöms uppväga det faktum 
att jordbruksmark tas i anspråk. Alternativ mark har 
prövats, men bedöms inte kunna tas i anspråk utan att 
stora naturvärden skulle få stryka på foten. 

Bebyggelse med hårdgjorda ytor förändrar ytvattnets 
och grundvattnets kvalité och flöde. Småbiotoper i 
jordbrukslandskapet kan påverkas. Biologisk kun-
skap saknas om området. 

Risk för människors hälsa finns genom bullerpåver-
kan från motorvägen samt att området delvis ligger 
inom riskbedömningszon för farligt gods från motor-
väg E6. Påverkan bedöms inte vara av gränsöverskri-
dande art. 

Området bedöms vara förenligt med riksintresse för 
kustzonen och det rörliga friluftslivet. Området be-
döms inte påtagligt skada riksintresset för friluftsli-
vet. För riksintresset för kommunikation, stationen 
i Hemmeslöv, bedöms området vara positivt då det 
ökar befolkningen i det stationsnära läget. Med nöd-
vändiga avstånd och åtgärder för att begränsa buller 
och risk bedöms inte heller riksintresset för kommu-
nikation, E6, påtagligt skadas. 

Åtgärder och uppföljning
Naturvårdsutredning av naturvärden och biologisk 
mångfald i åkermarkskanter och refuger med ev. in-
ventering i tidigt detaljplaneskede. Utredning kring 
hantering av dagvatten och påverkan på grundvattnet. 

Utredning kring skademinimerande åtgärder för bul-
ler och risk med anledning av transporter av farligt 
gods på E6. 
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Belägenhet
Området ligger i ett strandnära läge, omgivet av små-
husbebyggelse. Området består både av öppen mark 
och av skogbevuxen mark, dock ingen befintlig be-
byggelse. Området omfattar ca tio hektar och är flackt.

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Området omfattas av riksintresset för friluftsliv, 
FN14, Laholmsbukten. Relevanta värden för detta 
specifika utbyggnadsområde är kuststräckan, som är 
lättillgänglig och har ett etablerat friluftsutnyttjande 
med stor besöksfrekvens från bl.a. Sydsveriges in-
land. Bad, windsurfing och även fritidsfiske förekom-
mer. Cykelled finns utmed havet, liksom camping-
platser och övernattningsmöjligheter. Kapaciteten 
bedöms som för liten.

Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden (4 kap MB)
Området berörs av riksintresse för det rörliga frilufts-
livet. Inom området ska turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt be-
aktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i dessa områden.

Området berör också riksintresset för högexploaterad 
kustzon, vilket innebär att fritidsbebyggelse endast 
får komma till stånd i form av kompletteringar till be-
fintlig bebyggelse. 

Inget av dessa två riksintressen utgör enligt lag hinder 
för utveckling av befintliga tätorter eller det lokala 
näringslivet.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormen för Laholmsbukten är beträf-
fande ekologisk status måttlig i dagsläget med risk 
för överskridande i framtiden. För kemisk status, om 
man bortser från kvicksilver, är statusen god i dags-
läget men med risk för överskridande i framtiden, se 
nedan vatten. 

Vatten  
Bebyggelse med hårdgjorda ytor förändrar ytvattnets 
och grundvattnets kvalité och flöde.

Naturvärden och landskapsbild
Området har höga naturvärden inkl. biologisk mång-
fald. Området utgör gammal översvämningsmark, 
s.k. floe mark. Viktigt att våtmark finns kvar i områ-
det som kan ta hand om vattnet vid stora regnperio-
der. Marken kan även torka ut (sandmark). Utbygg-
nad prövas mot artskyddsdirektivet. 

Området ingår i en sammanhängande grönstruktur 
som används för rekreation.

Riskhänsyn
Framkomsttid överstiger 19 minuter. Kompenserande 
åtgärder kan krävas för enstaka objekt.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Myllrande våtmarker (indirekt)
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering bedöms medföra en hög kostnad på 
grund av utbyggnad av va-ledningar och eventuella 
åtgärder med anledning av hög grundvattenyta.

Sammanfattande bedömning
En utbyggnad av attraktiva lägen i kustzonen är en del 
av kommunens utvecklingsstrategi för att nå målsätt-
ningarna om att locka fler människor att bosätta sig i 
kommunen. För att kunna göra detta krävs konkur-
renskraftiga boendemiljöer, men på ett sätt som lättar 
på bebyggelsetrycket i de mest strandnära lägena eller 
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Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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lägen med höga naturvärden. Föreliggande område är 
relativt strandnära och innehåller vissa naturvärden 
men bedöms ändå vara möjligt att bygga ut om hän-
syn till dess naturvärden och ett bibehållande av re-
kreationsstråk beaktas vid gestaltningen av området.  

Området är också intressant och attraktivt då det kom-
mer att ligga på cykelavstånd från tillkommande sta-
tion i Hemmeslöv. För kommunen är det ett väsentligt 
samhällsintresse att locka fler att bo i kommunen i 
ett stationsnära läge med god tillgång till två starka 
arbetsmarknadsregioner. Alternativ mark har prövats, 
men bedöms inte kunna tas i anspråk utan att stora 
naturvärden skulle få stryka på foten. 

Områdets sårbarhet är inte helt klarlagd. Området ut-
gör gammal översvämningsmark och bedöms ha en 
hög grundvattennivå vilket tillsammans med en fram-
tida havsnivåhöjning eventuellt kan innebära påfrest-
ningar på området och eventuellt risk för människor. 

Bebyggelse med hårdgjorda ytor förändrar också yt-
vattnets och grundvattnets kvalité och flöde. Dagvat-
tenhanteringen i området blir väsentlig både för mil-
jökvalitetsnormen och av kapacitetsskäl. 

Påverkan bedöms inte vara av gränsöverskridande 
art. Området bedöms vara förenligt med riksintresse 
för kustzonen och det rörliga friluftslivet. Området 

Utbyggnadsområdet ungefärliga placering och utbredning. I bildens högra del finns våtmark. 

bedöms inte påtagligt skada riksintresset för frilufts-
livet. För riksintresset för kommunikation, stationen 
i Hemmeslöv, bedöms området vara positivt då det 
ökar befolkningen i det stationsnära läget. 

Åtgärder och uppföljning
Området har naturliga förutsättningar för våtmark 
som kan användas för lokalt omhändertagande av 
dagvatten. Utredning kring dagvattenhantering krävs 
så att miljökvaliteten i Laholmsbukten inte påverkas 
negativt eller att kapacitetsbrist medför översväm-
ningsrisk inom området. 

Gestaltningen behöver beakta områdets naturliga flo-
ra och fauna och inriktas mot att bevara dess gröna 
karaktär och utveckla friluftslivets värden genom att 
genomkorsande stråk och gröna korridorer bibehål-
les. 
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Belägenhet
Området ligger i anslutning till befintlig bebyggelse, 
angränsande Västkustbanan samt väster om motor-
väg E6 och i direkt anslutning till trafikplats med an-
slutande väg Stora Strandvägen. Området består av 
jordbruksmark som används som betesmark. Inom 
området finns ingen befintlig bebyggelse. Området 
omfattar ca tio hektar och är flackt.

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass fem påverkas. 

Området omfattas av riksintresset för friluftsliv, 
FN14, Laholmsbukten. Relevanta värden för detta 
specifika utbyggnadsområde är kuststräckan, som är 
lättillgänglig och har ett etablerat friluftsutnyttjande 
med stor besöksfrekvens från bl.a. Sydsveriges in-
land. Bad, windsurfing och även fritidsfiske förekom-
mer. Cykelled finns utmed havet, liksom camping-
platser och övernattningsmöjligheter. Kapaciteten 
bedöms som för liten.

Området angränsar riksintresse för kommunikationer, 
Västkustbanan. Västkustbanan är av internationell be-
tydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet. Banan 
sträcker sig från Göteborg till Lund och är en mycket 
viktig bana för person- och godstågstrafiken. Banan 
ingår även i det utpekade strategiska godsnätet.

Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden (4 kap MB)
Området berörs av riksintresse för det rörliga frilufts-
livet. Inom området ska turismens och friluftslivets, 

främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt be-
aktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i dessa områden.

Området berör också riksintresset för högexploaterad 
kustzon, vilket innebär att fritidsbebyggelse endast 
får komma till stånd i form av kompletteringar till be-
fintlig bebyggelse. 

Inget av dessa två riksintressen utgör enligt lag hinder 
för utveckling av befintliga tätorter eller det lokala 
näringslivet.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormen för Laholmsbukten är beträf-
fande ekologisk status måttlig i dagsläget med risk för 
överskridande i framtiden. För kemisk status (undan-
tag kvicksilver) är statusen god i dagsläget men med 
risk för överskridande i framtiden, se nedan vatten. 

Vatten  
Grundvatten och ytvatten påverkas. Bebyggelse med 
hårdgjorda ytor kan förändra ytvattnets och grund-
vattnets kvalité och flöde. Påverkan är särskilt känslig 
i och med att området är utpekat som verksamhets-
område som förväntas ha viss omgivningspåverkan 
och hantering av miljöpåverkande ämnen.

Naturvärden och landskapsbild
Småbiotoper i jordbrukslandskapet kan påverkas. 
Biologisk kunskap saknas om området. Närliggande 
områden Allarp 2:3 och 2:2 är inventerade av kom-
munen och hyser stor mångfald. I området finns ett 
rikt fågelliv. 

Kulturmiljövärden
Fornlämning förekommer enligt kartunderlag.

Miljöhänsyn
Järnvägen Västkustbanan medför viss risk för buller, 
vilket i och för sig inte kan anses påverka området då 
det i sig själv är avsett för verksamheter som själva 
genererar buller.

Riskhänsyn
Västkustbanan trafikeras av transporter med farligt 
gods. Detta kan inte anses påverka området då detta i 

skummeslövsstrand - sm3 

Utbyggnadsområde för verksamheter. 
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sig självt är utpekat som ett verksamhetsområde där 
sådana ämnen kan förväntas förekomma. Järnvägen 
kräver dock visst byggnadsfritt område. 

Framkomsttid överstiger 19 minuter. Kompenserande 
åtgärder kan krävas för enstaka objekt.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Frisk luft (indirekt)
• Giftfri miljö (indirekt)
• Ingen övergödning (indirekt)
• Grundvatten av god kvalitet (indirekt)
• Hav i balans samt levande kust och skärgård (in-

direkt)
• Myllrande våtmarker (indirekt)
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av området är förknippat med en hög 
kostnad då avloppspumpstation krävs. Området är 
också förknippat med vissa grundläggningsförhållan-
den som kan medföra höga kostnader. Grundvattnet 
är relativt högt och det förekommer gyttja och torv.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmarken är en varak-
tig påverkan. Jordbruksmarken håller inte en så hög 
produktionsklass. Jordbruksmark är ett nationellt in-
tresse och får endast tas i anspråk om det tillgodoser 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 

tillgodoses på annan plats. Området har ett unikt läge 
i direkt anslutning till Västkustbanan och med stor 
närhet till motorväg E6. Områdets strategiska lokali-
sering med direkt närhet till transportleder som är väl 
lämpade för transporter till och från industriområdet 
understödjer riksintresset för kommunikationer.

Området bedöms inte hysa några stora värden, eller 
vara strategiskt viktigt, för riskintresset för friluftsliv, 
varför detta riksintresse inte bedöms skadas av en ex-
ploatering. Inte heller riksintresset för kustzonen eller 
det rörliga friluftslivet bedöms påverkas negativt. 

Området är till viss del sårbart. Området är mycket 
blött och fungerar som kvävefälla. Området är en 
biologiskt rik våtbetesmark, men mer studier behövs. 
Verksamhetsetablering kräver stora förändringar i 
marken. Mer utredning krävs och kompensationsåt-
gärder kan behövas för att upprätthålla ekosystem-
tjänster och landskapets resiliens. Industrin kan med-
föra utsläpp till luft och mark, men är beroende av 
vilken verksamhet som etableras. 

Någon risk för människors hälsa bedöms inte finnas. 
Påverkan bedöms inte heller vara gränsöverskridan-
de. 

Åtgärder och uppföljning
Utredning om förekomst av biologisk mångfald krävs.
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skummeslövsstrand - sm4 

Uppställningsplats för husbilar etc. 

Belägenhet
Området ligger i ortens norra delar i direkt anslutning 
till motorväg E6 och med infart från Vallbergavägen. 
Inom området finns viss vegetation, men ingen bebyg-
gelse. Området omfattar ca tre hektar och är flackt. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Området omfattas av riksintresset för friluftsliv, 
FN14, Laholmsbukten. Relevanta värden för detta 
specifika utbyggnadsområde är kuststräckan, som är 
lättillgänglig och har ett etablerat friluftsutnyttjande 
med stor besöksfrekvens från bl.a. Sydsveriges in-
land. Bad, windsurfing och även fritidsfiske förekom-
mer. Cykelled finns utmed havet, liksom camping-
platser och övernattningsmöjligheter. Kapaciteten 
bedöms som för liten.

Området ligger i anslutning till motorväg E6, som 
utgör riksintresse för kommunikationer. Väg E6 in-
går i det av EU utpekade Trans European Transport 
Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av 
särskild internationell betydelse. Vägen sträcker sig 
genom Skåne längs västkusten och vidare upp till 
norska gränsen.

Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden (4 kap MB)
Området berörs av riksintresse för det rörliga frilufts-
livet. Inom området ska turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt be-
aktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i dessa områden.

Området berör också riksintresset för högexploaterad 
kustzon, vilket innebär att fritidsbebyggelse endast 
får komma till stånd i form av kompletteringar till be-
fintlig bebyggelse. 

Inget av dessa två riksintressen utgör enligt lag hinder 
för utveckling av befintliga tätorter eller det lokala 
näringslivet.

Naturvärden och landskapsbild
Området hyser viss vegetation och norr om området 
finns naturreservat. 

Miljöhänsyn
Närheten till motorväg E6 medför bullerpåverkan. 

Riskhänsyn
Motorväg E6 trafikeras av transporter med farligt 
gods. Området ligger inom riksbedömningszon. 
Byggnadsfritt avstånd om 50 meter krävs från motor-
vägen enligt väglagen. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Sammanfattande bedömning
Området är avsett som uppställningsplats för husbilar 
m.m. Användningen stöttar en utveckling av frilufts-
livet och bedöms vara förenlig med riksintresset för 
friluftsliv, kustzon och det rörliga friluftslivet. 

Viss risk för människors hälsa finns genom närheten 
till motorväg E6. Användningen innebär dock ingen 
permanent vistelse eller boende. 

Närområdet hyser stora naturvärden. Områdets an-
vändning kräver dock inte några stora ingrepp varför 
denna påverkan bedöms som ringa. Påverkan bedöms 
inte vara gränsöverskridande. 

Åtgärder och uppföljning
Utredningar och skademinimerande åtgärder kring 
buller och risk. Områdets tillfartsvägar behöver också 
utredas. 
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Belägenhet
Området sträcker sig utmed Stora Strandvägen samt 
norröver för att avslutas vid skogsrand. Området be-
står av blandad bebyggelse med service och bostads-
bebyggelse, beläget i mager sandmark. Området är 
flackt. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Riksintresset för naturvård, NN 19, Laholmsbukten, 
Eldsbergaåsen, Genevadsån och Lagan är ett ytmäs-
sigt omfattande område. Relevanta värden för detta 
specifika utbyggnadsområde är sandstränder, dyner 
och vidsträckta flygsandsfält som tydligt visar land-
skapets utveckling samt nutida processer och ekolo-
giska samband. Vid norra Mellbystrand går en tydlig 
skiljelinje i strandens och sanddynernas utformning. 
Söderut är sanden finkornig vilket ger en plan, fast 
strand och låga dyner. Sanden i Laholmsbukten här-
rör från urbergsområdena österut och är fattig på kalk 
och mineralnäring. På flygsandsfälten är floran därför 
mestadels artfattig. Växt- och djurlivet är mycket rikt 
i de strandnära dynerna med ett flertal hotade arter 
som fältpiplärka, martorn och praktnejlika. De orni-
tologiska värdena är också stora och Laholmsbukten 
är en välkänd sträck-, rast- och övervintringslokal 
för vadare och sjöfågel. Laholmsbukten är ett av de 
viktigaste uppväxtområdena för flatfisk. Lax och hav-
söring från åarna vandrar genom bukten.

Området omfattas av riksintresset för friluftsliv, 
FN14, Laholmsbukten. Relevanta värden för detta 
specifika utbyggnadsområde är kuststräckan, som är 

lättillgänglig och har ett etablerat friluftsutnyttjande 
med stor besöksfrekvens från bl.a. Sydsveriges in-
land. Bad, windsurfing och även fritidsfiske förekom-
mer. Cykelled finns utmed havet, liksom camping-
platser och övernattningsmöjligheter. Kapaciteten 
bedöms som för liten.

Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden (4 kap MB)
Området berörs av riksintresse för det rörliga frilufts-
livet. Inom området ska turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt be-
aktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i dessa områden.

Området berör också riksintresset för högexploaterad 
kustzon, vilket innebär att fritidsbebyggelse endast 
får komma till stånd i form av kompletteringar till be-
fintlig bebyggelse. 

Inget av dessa två riksintressen utgör enligt lag hinder 
för utveckling av befintliga tätorter eller det lokala 
näringslivet.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormen för Laholmsbukten är beträf-
fande ekologisk status måttlig i dagsläget med risk 
för överskridande i framtiden. För kemisk status, om 
man bortser från kvicksilver, är statusen god i dags-
läget men med risk för överskridande i framtiden, se 
nedan vatten. 

Skyddade områden (7 kap)
Delar av området omfattas av strandskydd.

Vatten  
Området ligger inom utredningsområde för framtida 
havsnivåhöjningar. Bebyggelse med hårdgjorda ytor 
förändrar ytvattnets och grundvattnets kvalité och 
flöde. Om antalet obebyggda ytor minskas kan det 
medföra ytterligare problem med dagvatten i områ-
det. Lokalt omhändertagande av dagvatten och för-
dröjningsåtgärder för vatten behövs för att området 
inte ska påverka vattenkvalitén i bukten.

Naturvärden och landskapsbild
Kunskap om naturvärden och biologisk mångfald 
inom området saknas. 

skummeslövsstrand - sm5 

Förädlingsområde längs med Stora Strandvägen. 
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Riskhänsyn
Framkomsttid överstiger 19 minuter. Kompenserande 
åtgärder kan krävas för enstaka objekt.

Ras, erosion och översvämning
Delar av området ingår i utredningsområde för för-
väntade framtida havsnivåhöjning.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna är beroende av vilka förädlingsåtgärder 
som blir aktuella.

Sammanfattande bedömning
En upprustning och en förädling av Skummes-
lövsstrand är positiv för miljökvalitetsmålet ”God be-
byggd miljö”. Kulturhistoriska värden kan tas tillvara 
och lyftas fram samtidigt som förbättrade anlägg-
ningar för besöks- och upplevelsenäringen kan ytter-
ligare tillföra värden och tillgänglighet för friluftsli-
vet. Förväntad påverkan är beroende av vilka åtgärder 
som blir aktuella. Laholmsbukten och strandzonen är 
sårbara områden. Höga naturvärden finns på heden 
precis intill förädlingsområdet, bland annat ett stort 
bestånd av nattviol. 

Om antalet obebyggda ytor minskas kan detta med-
föra ytterligare problem med dagvatten i området, 
vilket också kan medföra stora kostnader. En ökad 

bebyggelse och därmed ökad andel hårdgjorda ytor 
kan också ge högre utsläpp av näringsämnen vilket 
skulle påverka bukten negativt. Åtgärder som däre-
mot skulle ta hand om och fördröja dagvatten lokalt 
skulle däremot kunna förbättra situationen.

Området ligger inom utredningzon för havsnivåhö-
jningar vilket också gör området sårbart. Påverkans 
totaleffekt är helt beroende av vilka åtgärder som ge-
nomförs, varför det inte på denna övergripande nivå 
är möjligt att förutse såväl positiv som negativ påver-
kan. Vad gäller riksintresset för rörligt friluftsliv och 
kustzonen utgör dessa enligt lag inte hinder för ut-

veckling av befintliga tätorter eller det lokala närings-
livet. Eftersom förädlingsområdet syftar till just detta 
bedöms dessa riksintressen inte påverkas negativt.

Åtgärder och uppföljning
Detaljplanering och bygglov samt andra tillstånd inom 
området föregås av särskild utredning kring havsni-
våhöjning. En utredning av grönområdens framtida 
användning och förvaltning längs kusten håller på att 
genomföras. Höga naturvärden finns på heden precis 
intill planområde, vilket bör påpekas vid utbyggnad.

Stora Standvägen mynnar ut på stranden i Skummeslövsstrand. Längs med vägen finns service för boende och turister.  
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Belägenhet
Området ligger i ett kustnära läge i direkt anslutning 
till befintlig bebyggelse, öster om motorväg E6 samt 
väster om tätortens centrum och söder om Skummes-
lövs kyrka. Området består av öppen mark. Inom om-
rådet finns ingen befintlig bebyggelse. Området om-
fattar drygt två hektar och är flackt. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass sex påverkas. 

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnorm för vatten, grundvatten, se ned-
an.  Den kemiska kvaliteten bedöms som god i nulä-
get men med risk för överskridande i framtiden. Den 
kvantitativa kvaliteten bedöms som god både i nulä-
get och i framtiden. 

Vatten  
Området ingår i en sekundär zon av vattenskyddsom-
råde. En omfattande exploatering inom flera delar av 
vattenskyddsområdet kan väsentligt minska nybild-
ningen av grundvatten för vattentäkten i Skottorp.

Naturvärden och landskapsbild (artskydd, rekre-
ation)
Växten Hjärtstilla (Leonurus cardiaca) finns invid 
och runt kyrkomuren i angränsning till exploaterings-
området. Växten är rödlistad och klassad som sårbar 
(VU). Landskapsbilden förändras vid en exploatering 
av området. 

Kulturmiljövärden
Inom område finns kända fornlämningar och san-
nolikt krävs en utredning. Skottorp samhälle är kul-
turhistoriskt intressant som bebyggelsemiljö med 
Skummeslövs kyrka och kyrkby med prästgård, se-
kelskiftesvillor och stationsmiljö med representativa 
tegelhus. 

Miljöhänsyn
Närhet till bensinstation. De södra delarna av området 
kan vara påverkat av föroreningar från den tidigare 
banvallen. Närheten till motorväg E6 medför buller.

Riskhänsyn
Framkomsttid inom 19 minuter. Kompenserande åt-
gärder kan krävas för enstaka objekt. Motorväg E6 
trafikeras av fordon med farligt gods. Avståndet till 
motorvägen överstiger 200 meter varför inga extra åt-
gärder bedöms krävas. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Giftfri miljö
• Grundvatten av god kvalitet
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
Hög kostnad. Utbyggnad av VA-ledningar ca 100 me-
ter. Nya dagvattenledningar och skydd av vattentäk-
ten kan medföra särskilt höga kostnader.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark är en varaktig 
påverkan. Jordbruksmarken håller en hög produk-
tionsklass, klass 6. Jordbruksmark är ett nationellt 
intresse och får endast tas i anspråk om det tillgo-
doser väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på annan plats. Samhället ligger 
i ett jordbrukslandskap och i det fall orten ska kun-
na expandera så blir jordbruksmark berörd oavsett i 
vilken riktning orten byggs ut. För kommunen är det 
ett väsentligt samhällsintresse att kunna skapa ut-
byggnadsmöjligheter i attraktiva lägen med en god 

skottorp - st1
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Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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kollektivtrafikförsörjning för att locka fler invånare 
till kommunen. Det finns inte längre kvar så många 
utbyggnadsmöjligheter i det absolut kustnära läget 
varför utbyggnadsmöjligheter öster om väg E6 börjar 
bli intressanta. Skottorp med en karaktärsfull bymiljö 
och kulturhistorisk bebyggelse, dessutom i ett kust-
nära läge och med cykelavstånd till den nya stationen 
i Hemmeslöv är intressant att bygga ut. Ortens, ur 
kommunikationssynpunkt, strategiska läge och kva-
liteter som boendemiljö samt det faktum att det inte 
finns någon alternativ mark att ta i anspråk bedöms 
uppväga det faktum att värdefull jordbruksmark tas i 

anspråk. Området bedöms inte heller vara bruknings-
effektivt då det är litet till omfattningen. Orten utpe-
kas i översiktsplanens utvecklingsstrategi som en av 
de prioriterade orterna genom sitt stationsnära läge 
och attraktiva läge i kustzonen. Att orten kan fortsätta 
utvecklas så att befintlig service kan bibehållas och 
utvecklas anses också vara ett väsentligt samhällsin-
tresse och detta utbyggnadsområde är en del i denna 
strävan. 
Särskild hänsyn kommer att behöva tas till natur- och 
kulturvärden runt kyrkan. Utformningen och skalan 
på bebyggelsen blir viktig i det fortsatta planarbetet. 

Utbyggnadsområdet sett från väster. Av flygbilden framgår att utbyggnadsområdet är rumsligt avgränsat från kyrkan genom 
att detta är ”baksidan” av kyrkoområdet. En byggnation av området kommer tillsammans med idrottsplats och annan befintlig 
bebyggelse att fungera som ett avslut på samhället västerut.   

Utgångspunkten är att den nya bebyggelsen ska un-
derordna sig kyrkan. 

Risken för att bebyggelsen ska påverka den rödlistade 
växten bedöms som begränsad då förekomsten inte är  
i direkt anslutning till utbyggnadsområdet. 

Viss risk för människors hälsa finns genom riskerna 
för buller och markföroreningar från intilliggande 
banvall och bensinstation. 

Området i sig bedöms inte vara sårbart ej heller be-
döms påverkan vara av en gränsöverskridande art. 

Åtgärder och uppföljning
Skademinimerande åtgärder kommer att krävas så att 
antagna riktlinjer för byggnation inom vattenskydds-
område beaktas. Vidare behöver bullerutredningar 
genomföras i samband med detaljplaneläggning lik-
som naturvärdesbedömning av naturvärden och bio-
logisk mångfald. 

För att påverkan inte ska få en negativ effekt på de 
kulturhistoriska värdena är det av vikt att utbyggnad 
sker med hög arkitektonisk kvalitet som står i sam-
klang med ortens specifika karaktär. Det småskaliga, 
varierade, estetiska bör lyftas fram och massproduce-
rade likartade byggnader bör undvikas. Även utred-
ning om fornlämningar kan komma att krävas. 
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St2

Belägenhet
Området ligger i ett kustnära läge i samhällets norra 
del samt i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, 
i skydd av skogsmark. Området består dels av öppen 
mark dels av skogsbevuxen mark. Inom området finns 
ingen befintlig bebyggelse. Området omfattar knappt 
fyra hektar och är flackt. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass sex påverkas. 

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnorm för vatten, grundvatten, se ned-
an.  Den kemiska kvaliteten bedöms som god i nulä-
get men med risk för överskridande i framtiden. Den 
kvantitativa kvaliteten bedöms som god både i nulä-
get och i framtiden. 

Skyddade områden (7 kap)
Tertiär zon vattenskyddsområde.

Vatten  
Bebyggelse med hårdgjorda ytor förändrar ytvattnets 
och grundvattnets kvalité och flöde. En omfattande 
exploatering inom flera delar av vattenskyddsområdet 
kan väsentligt minska nybildningen av grundvatten 
för vattentäkten i Skottorp. 

Naturvärden och landskapsbild
Höga naturvärden inkl biologisk mångfald finns i och 
kring skogsdungen. Den gamla ängsmarken kan vara 
intressant, men kunskap saknas i nuläget. Skogen an-

vänds som tätortsnära rekreationsområde. 

Kulturmiljövärden
Fornlämning förekommer enligt kartunderlag. 

Riskhänsyn
Framkomsttid inom 19 minuter. Kompenserande åt-
gärder kan krävas för enstaka objekt.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Grundvatten av god kvalitet
• Levande skogar (indirekt)
• Ett rikt odlingslandskap
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
Särskild hög kostnad då avloppspumpstation, utbygg-
nad av va-ledningar ca 100 meter och  nya dagvatten-
ledningar krävs. Grundvattennivån är dessutom hög. 

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark har en varaktig 
påverkan. Området är litet med en dålig arrondering 
varför påverkan bedöms som ringa. Idag har Skottorp 
begränsad service men med en utbyggnad ges under-
lag för mer lokal service och mer kollektivtrafik vil-
ket anses vara ett mer väsentligt samhällsintresse än 
fortsatt jordbruksdrift på detta begränsade område. 

Området bedöms vara sårbart då det ingår i en tertiär 
zon för vattenskyddsområde. Utbyggnaden är avsedd 

för bostäder vilket dock bedöms vara förenlig med 
skyddsbestämmelserna. Påverkan på naturvärden är 
svår att bedöma då det saknas kunskap om dessa. Nå-
gon risk för människors hälsa bedöms inte finnas. Ej 
heller bedöms påverkan vara av en gränsöverskridan-
de art. 

Åtgärder och uppföljning
Skademinimerande åtgärder kommer att krävas så att 
antagna riktlinjer för byggnation inom vattenskydds-
område beaktas. Naturvårdsutredning av naturvärden 
och biologisk mångfald med ev. inventering inför 
planläggning. Översvämningsrisk bör utredas. 

skottorp - st2

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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St3

St2

Belägenhet
Området ligger i ett kustnära läge i direkt anslutning 
till befintlig bebyggelse. Området består av öppen 
mark med träddungar. Området omfattar sju hektar 
och är flackt. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass sex påverkas.  

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnorm för vatten, grundvatten, se nedan.  
Den kemiska kvaliteten bedöms som god i nuläget 
men med risk för överskridande i framtiden. Den 
kvantitativa kvaliteten bedöms som god både i nulä-
get och i framtiden. 

Skyddade områden (7 kap)
Primär, sekundär och tertiär zon vattenskyddsområde.

Vatten  
En omfattande exploatering inom flera delar av vat-
tenskyddsområdet kan väsentligt minska nybildning-
en av grundvatten för vattentäkten i Skottorp. Bebyg-
gelse med hårdgjorda ytor förändrar ytvattnets och 
grundvattnets kvalité och flöde. 

Naturvärden och landskapsbild
Smådungar med eventuellt biotopskydd. Landskaps-
bilden påverkas marginellt då utbyggnadsområdet 
kringgärdas av befintlig bebyggelse i tre väderstreck. 

Kulturmiljövärden
Skottorp samhälle är kulturhistoriskt intressant som 
bebyggelsemiljö med kyrkby med prästgård, sekel-
skiftesvillor och stationsmiljö med representativa te-
gelhus. Fornlämning förekommer enligt kartunderlag.

Riskhänsyn
Framkomsttid inom 19 minuter. Kompenserande åt-
gärder kan krävas för enstaka objekt.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
Hög kostnad med anledning av utbyggnad av VA-led-
ningar omfattandes ca 100 meter och nya dagvatten-
ledningar. Skydd med hänsyn till vattentäkten kan 
medföra särskilt höga kostnader.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark är en varaktig 
påverkan. Jordbruksmarken håller en hög produk-
tionsklass, klass 6. Jordbruksmark är ett nationellt 
intresse och får endast tas i anspråk om det tillgo-
doser väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på annan plats. Samhället ligger 

i ett jordbrukslandskap och i det fall orten ska kun-
na expandera så blir jordbruksmark berörd oavsett i 
vilken riktning orten byggs ut. För kommunen är det 
ett väsentligt samhällsintresse att kunna skapa ut-
byggnadsmöjligheter i attraktiva lägen med en god 
kollektivtrafikförsörjning för att locka fler invånare 
till kommunen. Det finns inte längre kvar så många 
utbyggnadsmöjligheter i det absolut kustnära läget 
varför utbyggnadsmöjligheter öster om väg E6 börjar 
bli intressanta. Skottorp med en karaktärsfull bymiljö 
och kulturhistorisk bebyggelse, dessutom i ett kust-
nära läge och med cykelavstånd till den nya stationen 

skottorp - st3

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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i Hemmeslöv är intressant att bygga ut. Ortens, ur 
kommunikationssynpunkt, strategiska läge och kva-
liteter som boendemiljö samt det faktum att det inte 
finns någon alternativ mark att ta i anspråk bedöms 
uppväga det faktum att värdefull jordbruksmark tas i 
anspråk. Området bedöms inte heller vara bruknings-
effektivt då det är litet till omfattningen och kringgär-
dat av befintlig bostadsbebyggelse i tre väderstreck. 

Orten utpekas i översiktsplanens utvecklingsstrategi 
som en av de prioriterade orterna genom sitt stations-
nära läge och attraktiva läge i kustzonen. Att orten 
kan fortsätta utvecklas så att befintlig service kan bi-
behållas anses också vara ett väsentligt samhällsin-
tresse och detta utbyggnadsområde är en del i denna 
strävan. 

Området bedöms vara sårbart då det ingår i primär, 
sekundär och tertiär zon för vattenskyddsområde. Ut-
byggnaden är avsedd för bostäder vilket bedöms vara 
förenligt med skyddsbestämmelserna, men frågan be-
höver uppmärksammas i det fortsatta planarbetet.  

Biologiskt värdefulla områden som kan påverkas 
negativt av en exploatering är allé, träddungar m.m. 
Dessa behöver beaktas i detaljplanearbetet och inar-
betas i gestaltningen av området så att de kan bibe-
hållas. Allén omfattas av biotopsskydd som kräver 
dispens om den inte kan vara kvar. 

Även kulturhistorisk hänsyn kommer att krävas så 
att de kulturhistoriska värdena inte påverkas negativt 
av exploateringen. Områdets omfattning är dock be-
gränsad varför utbyggnaden bedöms kunna utgör ett 
naturligt tillägg till samhället. 

Någon risk för människors hälsa bedöms inte finnas. 
Ej heller bedöms påverkan vara av en gränsöverskri-
dande art. 

Åtgärder och uppföljning
Skademinimerande åtgärder kommer att krävas så att 
antagna riktlinjer för byggnation inom vattenskydds-
område beaktas. 
För att påverkan inte ska ha en negativ effekt på de 
kulturhistoriska värdena är det av vikt att utbyggnad 
sker med hög arkitektonisk kvalitet som står i sam-
klang med ortens specifika karaktär. Det småskaliga, 

Utbyggnadsområdet ansluter väl till befintlig struktur i Skottorp. Beifntlig vegetation bör sparas. 

varierade, estetiska bör lyftas fram och massproduce-
rade likartade byggnader bör undvikas. 
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Belägenhet
Området ligger i ett kustnära läge i direkt anslutning 
till befintlig bebyggelse, öster om samhället, norr om 
Stensåvägen. Området är flackt, bestående av öppen 
mark och omfattar knappt 13 hektar. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass sex påverkas.  

Området gränsar i söder till ett område av riksintresse 
för kulturmiljövården, N 42, Dömestorp m.m. Uttryck 
för riksintresset är bland annat herrgårdslandskapet i 
fullåkersbygd med alléer och märgelgravar.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnorm för vatten, grundvatten, se ned-
an.  Den kemiska kvaliteten bedöms som god i nulä-
get men med risk för överskridande i framtiden. Den 
kvantitativa kvaliteten bedöms som god både i nulä-
get och i framtiden. 

Skyddade områden (7 kap)
Primär, sekundär och tertiär zon vattenskyddsområde.

Vatten  
En omfattande exploatering inom flera delar av vat-
tenskyddsområdet kan väsentligt minska nybildning-
en av grundvatten för vattentäkten i Skottorp.  Be-
byggelse med hårdgjorda ytor förändrar ytvattnets 
och grundvattnets kvalité och flöde. 

Naturvärden och landskapsbild
Området ligger exponerat från öster och i viss mån 

från söder. Landskapsbilden förändras vid en exploa-
tering av området. 

Kulturmiljövärden
Skottorp samhälle är kulturhistoriskt intressant som 
bebyggelsemiljö med kyrkby med prästgård, sekel-
skiftesvillor och stationsmiljö med representativa te-
gelhus. Området är också av kulturhistoriskt intresse 
då planområdet ligger vid området Skottorp-Dömes-
torp-Hasslöv. Fornlämning förekommer enligt kar-
tunderlag.  

Miljöhänsyn
Eventuellt visst trafikbuller från vägen Vallberga-Öst-
ra Karup. 

Riskhänsyn
Framkomsttid inom 19 minuter. Kompenserande åt-
gärder kan krävas för enstaka objekt.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
Hög kostnad med anläggande av avloppspumpsta-
tion, och nya dagvattenledningar. Skydd med hänsyn 
till vattentäkten kan medföra särskilt höga kostnader.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark är en varaktig 
påverkan. Jordbruksmarken håller en hög produk-
tionsklass, klass 6. Jordbruksmark är ett nationellt 
intresse och får endast tas i anspråk om det tillgo-
doser väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på annan plats. Samhället ligger 
i ett jordbrukslandskap och i det fall orten ska kun-
na expandera så blir jordbruksmark berörd oavsett i 
vilken riktning orten byggs ut. För kommunen är det 
ett väsentligt samhällsintresse att kunna skapa ut-
byggnadsmöjligheter i attraktiva lägen med en god 

skottorp - st4

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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kollektivtrafikförsörjning för att locka fler invånare 
till kommunen. Det finns inte längre kvar så många 
utbyggnadsmöjligheter i det absolut kustnära läget 
varför utbyggnadsmöjligheter öster om väg E6 börjar 
bli intressanta. Skottorp med en karaktärsfull bymiljö 
och kulturhistorisk bebyggelse, dessutom i ett kust-
nära läge och med cykelavstånd till den nya stationen 
i Hemmeslöv är intressant att bygga ut. Ortens, ur 
kommunikationssynpunkt, strategiska läge och kva-
liteter som boendemiljö samt det faktum att det inte 
finns någon alternativ mark att ta i anspråk bedöms 
uppväga det faktum att värdefull jordbruksmark tas 
i anspråk. Orten utpekas i översiktsplanens utveck-
lingsstrategi som en av de prioriterade orterna genom 
sitt stationsnära läge och attraktiva läge i kustzonen. 
Att orten kan fortsätta utvecklas så att befintlig servi-
ce kan bibehållas och utvecklas anses också vara ett 
väsentligt samhällsintresse och detta utbyggnadsom-
råde är en del i denna strävan. 

Området bedöms vara sårbart då det ingår i primär, 
sekundär och tertiär zon för vattenskyddsområde. Ut-
byggnaden är avsedd för bostäder vilket bedöms vara 
förenligt med skyddsbestämmelserna, men frågan be-
höver uppmärksammas i det fortsatta planarbetet. 

Kulturhistorisk hänsyn kommer att krävas så att de 
kulturhistoriska värdena inte påverkas negativt av ex-
ploateringen. Området bedöms ansluta väl till befint-
lig bebyggelse i väster, varför exploateringen bedöms 
kunna uppfattas som ett naturligt tillägg till sam-
hället. Området har också avgränsats så att befintlig 
gårdsmiljö österut fortfarande ligger som en solitär i 
jordbrukslandskapet.  

Möjligen finns viss risk för människors hälsa då tra-
fikbuller från vägen Vallberga-Östra Karup eventuellt  
behöver beaktas.

Påverkans art bedöms inte vara gränsöverskridande. 

Åtgärder och uppföljning
Skademinimerande åtgärder kommer att krävas så att 
antagna riktlinjer för byggnation inom vattenskydds-
område beaktas. 

För att påverkan inte ska ha en negativ effekt på de 
kulturhistoriska värdena är det av vikt att utbyggnad 
sker med hög arkitektonisk kvalitet som står i sam-
klang med ortens specifika karaktär. Det småskaliga, 
varierade, estetiska bör lyftas fram och massproduce-
rade likartade byggnader bör undvikas. 

Området bör få en tydlig avgränsning mot jordbruks-
landskapet i öster, gärna i form av en allé eller bus-
kridå som även kan fungera som en grön korridor i 
jordbrukslandskapet. Naturvårdsbedömning av na-
turvärden och biologisk mångfald kommer krävas i 
tidigt detaljplaneskede.

Ungefärlig utbredning av utbyggnadsområdet. Området innebär en expansion av samhället öster. Den solitära gårdsmiljön 
kommer även efter en utbyggnad att uppfattas som friliggande från tätorten. 
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St5

Belägenhet
Förädlingsområdet finns i samhällets centrala delar 
med korsningen Allarpsvägen och Strandvägen samt 
den gamla banvallen. Området består av blandad be-
byggelse samt obebyggd tomtmark och impediment-
mark. Inom området finns befintlig bebyggelse.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnorm för vatten, grundvatten, se nedan.  
Den kemiska kvaliteten bedöms som god i nuläget 
men med risk för överskridande i framtiden. Den 
kvantitativa kvaliteten bedöms som god både i nulä-
get och i framtiden. 

Skyddade områden (7 kap)
Primär och sekundär zon vattenskyddsområde.

Vatten  
En omfattande exploatering inom flera delar av vat-
tenskyddsområdet kan väsentligt minska nybildning-
en av grundvatten för vattentäkten i Skottorp.  Be-
byggelse med hårdgjorda ytor förändrar ytvattnets 
och grundvattnets kvalité och flöde. 

Kulturmiljövärden
Skottorp samhälle är kulturhistoriskt intressant som 
bebyggelsemiljö med Skummeslövs kyrka och präst-
gård, sekelskiftesvillor och stationsmiljö med repre-
sentativa tegelhus. 

Området ligger inom område med kända fornläm-
ningar, sannolikt krävs en utredning.

Miljöhänsyn
Föroreningar från gammalt stationsområde och ban-
vall.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• God bebyggd miljö
• Grundvatten av god kvalitet

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna är beroende av vilka förädlingsåtgärder 
som det blir fråga om. Eventuellt kan det bli fördy-
rande genom att skyddsåtgärder för vattentäkt krävs.

skottorp - st5

Förädlingsområde längs med byvägen och den gamla ban-
vallen. 

Sammanfattande bedömning
Förslaget bedöms inte medföra några negativa konse-
kvenser. Positiva konsekvenser kan förväntas främst 
för stadsbilden och kulturmiljövärdena samt för mil-
jökvalitetsmålet om ”God bebyggd miljö”. Väsentligt 
att de kulturhistoriska värdena beaktas. En upprust-
ning och ombyggnad av byvägen kan förbättra situa-
tionen för gång och cykeltrafik. Även möjligheten att 
tillskapa rekreationsstråk och/eller park bör beaktas. 
En förädling av området kan innebära positiva konse-
kvenser genom att markföroreningar åtgärdas.  

Någon risk för människors hälsa bedöms inte finnas. 
Ej heller bedöms någon påverkan uppstå som kan 
vara av en gränsöverskridande art. 

Åtgärder och uppföljning
Markföroreningar längs den gamla banvallen och vid 
stationsområdet bör utredas i tidigt skede. 
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La1

Belägenhet
Området ligger strax öster om nuvarande tätortsgräns 
längs med Västkustbanan och genomkorsat av riksväg 
24. Området består av jordbruksmark med befintlig 
gårdsbebyggelse. Området omfattar drygt 30 hektar 
och sluttar från riksväg 24 mot norr respektive söder. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass sex påverkas. 

Området gränsar till riksintresse för kommunikatio-
ner, riksväg 24, järnvägen Västkustbanan samt La-
holms station. Riksintresset innebär att riksväg 24 
bedöms ha en grundläggande betydelse för regional 
och interregional trafik. Västkustbanan är av inter-
nationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T 
nätet. Banan sträcker sig från Göteborg till Lund och 
är en mycket viktig bana för person- och godstågs-
trafiken. Banan ingår även i det utpekade strategiska 
godsnätet. Laholms station är väsentlig för resandeut-
byte för internationell/nationell trafik, samt regional/
lokal trafik.

De norra delarna av området omfattas av riksintresse 
för naturvård, NN22, Laholmsområdet. Området har 
stort värde för forskning om frostsprickor från mel-
lanistiderna och de geologiska processer som format 
landskapet efter den senaste nedisningen. Riksintres-
set utgör inget hinder för en planmässig utbyggnad av 
befintliga tätorter. 

Naturvärden och landskapsbild
En exploatering av området förändrar landskapsbil-

den. Området är exponerat från riksväg 24. Det sak-
nas kunskap om naturvärden inkl. biologisk mångfald 
inom området.

Miljöhänsyn
Området påverkas av buller från riksväg 24 och Väst-
kustbanan. Sydväst om området finns vindkraftverk 
som kan påverka området. Djurhållning kan eventu-
ellt förekomma i eller i närheten av området. 

Riskhänsyn
Riksväg 24 och Västkustbanan trafikeras av farligt 
gods. Delar av området ligger inom riskbedömnings-
zon från dessa. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Begränsad klimatpåverkan
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag 

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av området bedöms innebära särskilt 
höga kostnader pga av gatuutbyggnad, omfattande 
ledningsdragningar och avloppspumpstation. 

Sammanfattande bedömning
Området ingår i fördjupning av översiktsplanen för 
Åmot m.fl. och till denna finns en miljökonsekvens-
beskrivning upprättad som detaljerat analyserar om-
rådet.

Utöver vad som beskrivs i MKBn till fördjupningen 
av översiktsplanen kan följande konstateras: 

Ianspråkstagandet av jordbruksmark innebär en var-
aktig påverkan. Jordbruksmarken håller en hög pro-
duktionsklass. Jordbruksmark är ett nationellt intresse 
och får endast tas i anspråk om det tillgodoser väsent-
liga samhällsintressen och detta behov inte kan till-
godoses på annan plats. Området ligger i ett omedel-
bart stationsnära läge vilket skapar förutsättningar för 
ett klimatsmart resande och tillgång till de regionala 
arbetsmarknaderna söder och norr om Laholm. Ut-
byggnad i stationsnära läge är ett väsentligt samhäll-

laholm - la1

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 



LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030 GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-14

DEL 4 - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

55

Utbyggnadsområdet kommer att utgöra en ny entré till Laholm västerifrån. Området sträcker sig hitom järnvägen och ligger 
till största delen utanför bild. 

sintresse som kan uppväga det faktum att åkermark 
tas i anspråk.  

Risk för att människors hälsa påverkas finns genom 
närheten till riksväg 24 och Västkustbanan dels i form 
av buller dels i form av transporter av farligt gods.  
Risk för buller och andra störningar från intilliggan-
de vindkraftverk behöver uppmärksammas. Frågor-
na måste beaktas vid gestaltningen av området så att 
skyddsavstånd och/eller skademinimerande åtgärder 
säkerställs. 

Området bedöms inte vara särskilt sårbart och påver-
kan bedöms inte vara av en gränsöverskridande art. 

Riksintresset för naturvård, NN22, innebär inget 
hinder för planmässig utbyggnad av tätort varför ut-
byggnadsområdet inte bedöms påtagligt skada detta. 
Utbyggnadsområdet bedöms vara förenligt med riks-
intresset för kommunikationer. 

Åtgärder och uppföljning
Naturvärdesbedömning av naturvärden och biologisk 
mångfald bör göras i åkermarkskanter och refuger 
(småbiotoper) i tidigt detaljplaneskede.

Skademinimerande åtgärder/avstånd krävs för att 
riktvärden för buller ska kunna innehållas och risk-
hänsyn till farligt gods tas.  
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Belägenhet
Området ligger i ett strandnära läge invid Lagan, 
omedelbart söder om Ahlavägen samt i direkt anknyt-
ning till befintlig bebyggelse. Området består av jord-
bruksmark med enstaka skogsdunge. Inom området 
finns befintlig gårdsbebyggelse och enstaka bebyg-
gelse. Området omfattar cirka tio hektar och sluttar 
mot söder. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass fem påverkas. 

Området omfattas av två riksintressen för naturvård,  
och ett för kulturmiljövård.  

Riksintresset för naturvård, NN 19, Laholmsbukten, 
Eldsbergaåsen, Genevadsån och Lagan är ett ytmäs-
sigt omfattande område. Relevanta värden för detta 
specifika utbyggnadsområde är den natursköna dal-
gången med vassar, fuktängar, alsumpskogar och 
frodiga lövblandskogar utmed ån. Fågellivet är rikt 
med bl.a. stora mängder rastande änder, svanar och 
grå gäss. I lövskogarna utmed ån finns en rik lundflora 
med bl.a. lungört, vätteros och desmeknopp.

Riksintresset för naturvård, NN22, Laholmsområdet 
har stort värde för forskning om frostsprickor från 
mellanistiderna och de geologiska processer som for-
mat landskapet efter den senaste nedisningen. Riksin-
tresset utgör inget hinder för en planmässig utbygg-
nad av befintliga tätorter. 

Riksintresse för kulturmiljövården, KN 40, Lagada-
len omfattar välbevarade kraftverksmiljöer från tidigt 

1900-tal, vilka utgör exempel på vattenkraftsutbygg-
naden vid 1900-talets början i södra Sverige. Uttryck 
för riksintresset är sju monumentalt formade kraft-
verksmiljöer i tidstypisk stil, med bebyggelse, dam-
mar, tilloppskanaler och nyskapade sjösystem. I om-
rådet ingår även talrika fornlämningsmiljöer såsom 
stenåldersboplatser, monumentala bronsåldershögar, 
gravfält m.m.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Den ekologiska statusen för Lagan är i dagsläget mått-
lig och det finns risk för överskridande i framtiden. 
För grundvatten är situationen för kemisk kvalitet i 
dagsläget god, men det finns risk för överskridande i 
framtiden, se nedan vatten. 

Skyddade områden (7 kap)
Lagan i sydväst och Lillån norr om omfattas av 
strandskydd på 100 meter. 

Vatten  
Bebyggelse med hårdgjorda ytor förändrar ytvattnets 
och grundvattnets kvalité och flöde. 

Naturvärden och landskapsbild
Småbiotoper i jordbrukslandskapet kan eventuellt på-
verkas. Våtmark av klass 1 runt båda vattendragen. 
Naturvärden finns i skogsridå samt längst med Lagan. 
Inom området kan det finnas höga naturvärden inkl. 
biologisk mångfald. Kunskap saknas dock.

Landskapsbilden kommer att förändras vid en exploa-
tering. Upplevelsen av den natursköna dalgången är 

central för riksintresset för naturvård och särskild 
uppmärksamhet krävs så att detta inte påtagligt ska-
das. Dalgången i detta avsnitt är ganska småskalig, 
rumsligt uppdelad av trädrader och bebyggelse. Det 
är först längre västerut, efter kraftverket, som dal-
gången öppnar sig med vida utblickar.

Kulturmiljövärden
Ligger inom område med kända fornminnen.

Miljöhänsyn
Djurhållning förekommer i närområdet. Området kan 
påverkas av buller från väg Laholm-Skogaby. Den 

laholm - la2

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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södra delen av området genomkorsas av kraftledning-
ar. 

Ras, erosion och översvämning
Närheten till Lagan medför risk för ras m.m. Relativt 
flackt landskap intill två vattendrag medför risk för 
översvämning. I väster lågt liggande mark. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• För bedömning av säker strålmiljö saknas kun-
skap/underlag

• Levande sjöar och vattendrag
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering bedöms medföra normala kostnader  
inom den norra delen av området. Den södra delen 
däremot bedöms medföra en hög kostnad då denna 
del kräver en avloppspumpstation. Vid en mer omfat-
tande exploatering krävs kontroll av dricksvattenka-
paciteten, och eventuella åtgärder förväntas medföra 
extra höga kostnader.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmarken är en varaktig 
påverkan. Jordbruksmarken håller en hög produk-
tionsklass och är ett nationellt intresse som endast 
får tas i anspråk om det tillgodoser väsentliga sam-
hällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på 

annan plats. Laholm ligger i ett jordbrukslandskap 
och i det fall orten ska kunna expandera så blir jord-
bruksmark berörd oavsett var orten byggs ut. Områ-
det ligger dock på ett nära avstånd från Laholms his-
toriska centrum och en utbyggnad skulle stödja den 
service som finns där idag. En stark centralort med 
upprätthållet och utvecklat serviceutbud, kulturutbud 
och generell funktion av en mötesplats för kommun-
invånarna är för kommunen ett väsentligt samhällsin-
tresse. Ny cykelbana till Laholm samt busshållplats i 
anslutning till området innebär att transporterna kan 
göras klimatsmart. 

Riksintresset för naturvård, NN22, innebär inget 
hinder för planmässig utbyggnad av tätort varför ut-
byggnadsområdet inte bedöms påtagligt skada det-
ta. Det andra riksintresset för naturvård, NN19 och 
riksintresset för kulturmiljövården, KN40 kräver att 
området gestaltas med stor eftertanke. Tillkomman-
de bebyggelse bör delas upp i mindre grupper för att 
lättare smälta in i det småskaliga landskapet. Med en 
utformning av den tillkommande bebyggelsen, i frå-
ga om placering, höjder, material och omfattning, kan 
hänsyn till dalgångens landskapsrum och kraftverkets 
monumentala intryck tas vilket kan säkerställa att 
riksintressena inte skadas påtagligt. Bibehållandet av 
rumsavgränsande vegetation bedöms också bidra till 
att mildra påverkan på landskapsbilden.

Naturvärdena är höga och området är att betrakta som 
ganska sårbart. Befintlig vegetation finns i områdets 
utkanter och utgångspunkten måste vara att denna ska 
bevaras. För Lagan sammanfaller vegetationen med 
strandskyddet och därmed finns ett skydd för denna. 

Viss risk för människors hälsa finns genom buller från 
väg Laholm-Skogaby, kraftledning som genomkorsar 
de södra delarna samt rasrisken och översvämnings-
risken. Närheten till Lagan innebär att utredning be-
träffande rasrisk kommer att krävas. Närheten inne-
bär vidare att påverkan på miljökvalitetsnormen för 
vatten behöver uppmärksammas. 

Åtgärder och uppföljning
För att påverkan inte ska få negativ effekt på riksin-
tressen och befintliga naturvärden är det av vikt att 
utbyggnad sker med hög arkitektonisk kvalitet som 
underordnar sig platsens karaktär. Småskaligt med 
rumsavgränsande grönska bör vara utgångspunkter. 

Utredning om fornlämningar, ras- och översväm-
ningsrisker och skademinimerande åtgärder för fram-
tida buller kan komma att krävas. Befintlig kraftled-
ning måste också beaktas. 

Vidare kommer det att krävas utredning kring dag-
vattenhantering så att miljökvalitén i Lagan inte på-
verkas negativt.

Utredning kring förekomst av naturvärden, biologisk 
mångfald i åkermarkskanter och refuger samt längst 
med vattendraget krävs eventuellt i tidigt detaljpla-
neskede.
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Belägenhet
Området ligger i södra Laholm, omedelbart nordost 
om väg 24, invid Glänninge sjö samt i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Området består av öppen mark 
med skogsdunge. Inom området finns ingen befintlig 
bebyggelse. Området omfattar ett par hektar och är 
flackt. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Området omfattas av riksintresset för naturvård, 
NN22, Laholmsområdet, och har stort värde för 
forskning om frostsprickor från mellanistiderna och 
de geologiska processer som format landskapet efter 
den senaste nedisningen. Riksintresset utgör inget 
hinder för en planmässig utbyggnad av befintliga tät-
orter. 

Skyddade områden (7 kap)
Glänninge sjö omfattas av strandskydd om 100 meter. 

Vatten  
Viss påverkan på grundvatten.

Naturvärden och landskapsbild
Området används flitigt för fritid och rekreation. Ös-
ter om Glänninge sjö finns flera fotbollsplaner. Häl-
sans stig går igenom området. 

Biologisk kunskap om området saknas.

Miljöhänsyn
Buller från väg 24 kan förekomma. 

Riskhänsyn
Riksväg 24 trafikeras av farligt gods. Området ligger 
utanför riskbedömningszonen. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Levande sjöar och vattendrag
• God bebyggd miljö
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av området är förknippad med höga 
kostnader då det krävs en utbyggnad av långa sträck-
ningar av VA-ledningar samt utbyggnad av avlopps-
pumpstationen inom den södra delen av området. Be-
fintlig kapacitetsbrist i va-ledningar begränsar delvis 
utbyggnadsmöjligheterna. 

Sammanfattande bedömning
Området är ett intressant förtätningsområde i nära 
anslutning till rekreationsområden och cykelstråk till 
centrum. Bibehållandet och utvecklandet av rekrea-
tionsmöjligheterna bör beaktas. 

Platsen bedöms tåla högre hus med utsikt över sjön, 
havet och de öppna landskapen utan att detta stör kul-
turhistoriska värden i den historiska kärnan.  

Viss risk för människors hälsa kan befaras genom 
närheten till väg 24 både vad gäller buller och farligt 
gods. Området bedöms inte vara sårbart och påverkan 
är inte av en gränsöverskridande art. 

Åtgärder och uppföljning
Dagvattenhantering i form av lokalt omhändertagan-
de ska ske så att miljökvalitén i Glänninge sjö inte 
påverkas negativt. 

Rekreationsintresset beaktas vid gestaltning av områ-
det och hänsyn till Hälsans stig krävs så att denna kan 
bibehållas.

Naturvärdesbedömning av naturvärden och biologisk 
mångfald i tidigt detaljplaneskede.

laholm - la3

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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Belägenhet
Området ligger omedelbart söder om väg 24 och i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Området 
består av jordbruksmark med skogsdungar. Inom om-
rådet finns befintlig bebyggelse och gårdsmiljö med 
bland annat hästhållning. Området omfattar 36 hektar 
och är flackt. Området ligger nära skolor. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)

Jordbruksmark av klass fem påverkas.

Riksväg 24 omfattas av riksintresse för kommuni-
kationer. Vägen utgör förbindelse mellan regionala 
centra, vilket innebär att vägen är av särskild regional 
betydelse. Sträckan binder samman Nordöstra Skåne 
med Halmstad.

Skyddade områden (7 kap)
Biotopskyddade landskapselement kan finnas inom 
området.  

Vatten  
Grundvatten och ytvatten påverkas.

Naturvärden och landskapsbild
En exploatering av området förändrar landskapsbil-
den. Området är exponerat både från riksväg 24 och  
omkringliggande landskap. Det saknas kunskap om 
naturvärden inkl. biologisk mångfald inom området.

Kulturmiljövärden
Ligger inom område med kända fornminnen.

Miljöhänsyn
Buller från väg 24 kan förekomma. Genom området 
löper en gammal banvall där förorenad mark kan fö-
rekomma. Inom området finns eventuellt en gammal 
deponi. 

Riskhänsyn
Riksväg 24 trafikeras av farligt gods. Delar av områ-
det ligger inom riskbedömningszon. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Giftfri miljö
• För bedömning av grundvatten av god kvalitet 

saknas kunskap/underlag
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av området bedöms innebära höga 
kostnader främst på grund av omfattande gatuutbygg-
nader. 

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark innebär en var-
aktig påverkan. Jordbruksmarken är ett nationellt in-
tresse som endast får tas i anspråk om det tillgodoser 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på annan plats. Laholm ligger i ett jord-
brukslandskap och i det fall orten ska kunna expan-
dera så blir jordbruksmark berörd oavsett var orten 

byggs ut. Området ligger med direkt cykelväg till 
Laholms historiska centrum och en utbyggnad skulle 
stödja den service som finns där idag. En stark cen-
tralort med upprätthållet och utvecklat serviceutbud, 
kulturutbud och generell funktion av en mötesplats 
för kommuninvånarna är för kommunen ett väsentligt 
samhällsintresse. Området ligger också på cykelav-
stånd till Laholms station vilket ger en god tillgång  
med klimatsmarta transportmedel till de regionala ar-
betsmarknaderna, vilket också anses vara ett väsent-
ligt samhällsintresse. 

laholm - la4

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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Påverkan på naturvärden är svår att bedöma då det 
saknas kunskap om dessa. Inom området kan finnas 
biotopskyddade landskapselement som gestaltning-
en kan behöva beakta. Riksintresset för naturvård, 
NN22, innebär inget hinder för planmässig utbygg-
nad av tätort varför utbyggnadsområdet inte bedöms 
påtagligt skada detta. 

Risk för att människors hälsa påverkas finns genom 
närheten till riksväg 24 dels i form av buller dels i 
form av transporter av farligt gods. Frågorna måste 
beaktas vid gestaltningen av området så att skydds-
avstånd och/eller skademinimerande åtgärder säker-
ställs. Viss risk kan också finnas för att marken inom 
den gamla banvallen är förorenad. 

Åtgärder och uppföljning
Dagvattenhantering ska ske så att grundvatten inte 
påverkas negativt. 

Naturvärdesbedömning av naturvärden och biologisk 
mångfald i tidigt detaljplaneskede. 

Skademinimerande åtgärder/avstånd krävs för att 
riktvärden för buller ska kunna innehållas och risk-
hänsyn till farligt gods tas. 

Utredning om eventuella markföroreningar vid den 
gamla banvallen och deponin. 

Utbyggnadsområdet sett från sydväst. Ungefärlig avgränsning av området.  
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Belägenhet
Området ligger i södra Laholm, i direkt anslutning till 
befintligt verksamhetsområde, angränsande Västkust-
banan samt stationen. Området består av jordbruk-
smark. Inom området finns enstaka befintlig bebyg-
gelse i form av lantbruk. Området omfattar knappt 
150 hektar och sluttar mot söder. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass sex påverkas. 

Området gränsar till riksintresse för kommunikatio-
ner, riksväg 24, järnvägen Västkustbanan samt La-
holms station. Riksintresset innebär att riksväg 24 
bedöms ha en grundläggande betydelse för regional 
och interregional trafik. Västkustbanan är av inter-
nationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T 
nätet. Banan sträcker sig från Göteborg till Lund och 
är en mycket viktig bana för person- och godstågs-
trafiken. Banan ingår även i det utpekade strategiska 
godsnätet. Laholms station är väsentlig för resandeut-
byte för internationell/nationell trafik, samt regional/
lokal trafik.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Området avvattnas till Smedjeån. Den ekologiska sta-
tusen för Smedjeån är i dagsläget måttlig och det finns 
risk för överskridande i framtiden. För grundvatten är 
situationen för kemisk kvalitet i dagsläget god, men 
det finns risk för överskridande i framtiden, se nedan 
vatten.

Vatten  
Bebyggelse med hårdgjorda ytor kan förändra ytvatt-
nets och grundvattnets kvalité och flöde. Påverkan är 
särskilt känslig i och med att området är ett utpekat 
verksamhetsområde som kan förväntas ha viss om-
givningspåverkan och hantering av miljöpåverkande 
ämnen.

Naturvärden och landskapsbild
En exploatering av området förändrar landskapsbil-
den. Småbiotoper kan finnas i jordbrukslandskapet. 
Biotopskyddat område och artskyddsdirektivet med 

viss påverka. I övrigt saknas biologisk kunskap om 
området.

Kulturmiljövärden
Utbyggnadsområdet ligger inom område med kända 
fornminnen, nya utredningar krävs i första hand inom 
den östra delen av området. Den östra delen berör för-
historiska gravhögar m.m.

Miljöhänsyn
Närhet till verksamhetsområde medför buller vilket 
inte kan anses vara ett problem då utbyggnadsområ-
det i sig är avsett för verksamheter. 

laholm - la5

Utbyggnadsområde för verksamheter. 
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Riskhänsyn
Västkustbanan trafikeras av transporter med farligt 
gods. Detta kan inte anses påverka området då detta i 
sig självt är utpekat som ett verksamhetsområde där 
sådana ämnen kan förväntas förekomma. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Frisk luft (indirekt)
• Giftfri miljö (indirekt)
• För bedömning av levande sjöar och vattendrag 

saknas kunskap/underlag
• För bedömning av grundvatten av god kvalitet 

saknas kunskap/underlag
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av området bedöms medföra särskilt 
hög kostnad. Avloppspumpstation och ny utloppsled-
ning till Smedjeån krävs. Mindre bra geotekniska för-
utsättningar och hög grundvattennivå kan också vara 
fördyrande omständigheter.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark är en varaktig 
påverkan. Jordbruksmarken håller en hög produk-
tionsklass. Jordbruksmark är ett nationellt intresse 
och får endast tas i anspråk om det tillgodoser väsent-
liga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgo-

doses på annan plats. Området ligger i ett omedelbart 
stationsnära läge vilket skapar förutsättningar för ett 
klimatsmart resande och järnvägstransporter till verk-
samhetsområdet. Utbyggnad i stationsnära läge är ett 
väsentligt samhällsintresse som kan uppväga det fak-
tum att åkermark tas i anspråk.  

Området ligger inom ett område med kända fornmin-
nen varför nya utredningar krävs i första hand inom 
den östra delen av området. Den östra delen berör för-
historiska gravhögar m.m. 

Området bedöms ha en viss sårbarhet i fråga om på-

verkan på vatten, främst med anledning av att föresla-
gen markanvändning är för verksamheter. 

Någon risk för människor, hälsan eller miljön bedöms 
inte finnas. Påverkan bedöms inte vara av en gränsö-
verskridande art. 

Åtgärder och uppföljning
Arkeologisk utredning krävs. Naturvärdesbedömning 
av naturvärden och biologisk mångfald i tidigt de-
taljplaneskede. Lokalt omhändertagande av dagvatten 
och på så sätt att grundvatten eller vattenkvaliteten i 
Smedjeån inte påverkas negativt. 

Utbyggnadsområdet för verksamheter är en utvidgning av befintligt industriområde i bilden högra del. 
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HISTORISKT C
ENTRUM La6

La7

Belägenhet
Området ligger i centrala Laholm i direkt anslutning 
till befintlig bebyggelse samt f.d. järnvägsområde och 
söder om Lagan samt norr om Östertullsgatan. Områ-
det består av blandad stadsbebyggelse samt nedlagda 
verksamheter och outnyttjad tomtmark. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Området omfattas av två riksintressen för naturvård, 
och ett för kulturmiljövård.  

Riksintresset för naturvård, NN 19, Laholmsbukten, 
Eldsbergaåsen, Genevadsån och Lagan är ett ytmäs-
sigt omfattande område. Relevanta värden för detta 
specifika utbyggnadsområde är den natursköna dal-
gången med vassar, fuktängar, alsumpskogar och 
frodiga lövblandskogar utmed ån. Fågellivet är rikt 
med bl.a. stora mängder rastande änder, svanar och 
grå gäss. I lövskogarna utmed ån finns en rik lundflora 
med bl.a. lungört, vätteros och desmeknopp.

Riksintresset för naturvård, NN22, Laholmsområdet 
har stort värde för forskning om frostsprickor från 
mellanistiderna och de geologiska processer som for-
mat landskapet efter den senaste nedisningen. Riksin-
tresset utgör inget hinder för en planmässig utbygg-
nad av befintliga tätorter. 

Riksintresset för kulturmiljövården, KN 41, Laholms 
innerstad och Lagaholm utgör en småstadsmiljö och 
borgruin med omland vid en sedan förhistorisk tid 
strategiskt viktig plats, som speglar den medeltida 
danska centralmaktens närvaro i rikets periferi samt 

den förindustriella sydskandinaviska stadens utseen-
de och liv. Uttryck för riksintresset är den medeltida 
stadsbildningen och borgruinen. Det oregelbundet 
formade gatunätet och den småskaliga bebyggelsen 
i tegel och korsvirke, till stor del envåningshus, till-
kommen under perioden 1700-1900-tal ingår också. 

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Den ekologiska statusen för Lagan är i dagsläget mått-
lig och det finns risk för överskridande i framtiden. 
För grundvatten är situationen för kemisk kvalitet i 
dagsläget god, men det finns risk för överskridande i 
framtiden, se nedan vatten. 

Vatten  
Bebyggelse med hårdgjorda ytor förändrar ytvattnets 
och grundvattnets kvalité och flöde. 

Naturvärden och landskapsbild
Området ligger i anslutning till grönstråk som sträck-
er sig i nord-sydlig riktning genom staden från Lagan. 

Biologisk kunskap om området saknas.

Kulturmiljövärden
Laholms innerstad utgör en värdefull kulturmiljö. 
Markerade område med fornminne finns i närområ-
det.

Miljöhänsyn
Ev. föroreningar vid f.d. järnvägsområde, och andra 
nedlagda verksamheter. 

Ras, erosion och översvämning
Närheten till Lagan medför risk för ras, erosion och 
översvämning.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Giftfri miljö
• God bebyggd miljö
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap

laholm - la6

Förädlingsområdet. 
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Ekonomiska konsekvenser
Normal kostnad.

Sammanfattande bedömning
En förädling av området bedöms få positiva effekter 
på miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” efter-
som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och bebyg-
gelsemiljö tas om hand.

Påverkan är beroende av vilka förädlingsåtgärder som 
blir aktuella. Någon risk för människor, hälsan och 
miljön bedöms inte finnas. 

Hänsyn till grönstråk och den kulturhistoriska stads-
miljön behöver tas. 

Åtgärder och uppföljning
Beroende av vilka förädlingsåtgärder som blir aktu-
ella.  

Förädlingsområdet utgörs av det tidigare järnvägsområdet och sträcker sig från Lagan i norr och söderut. Området sträcker 
sig diagonalt genom bildens nedre, högra hörn till det övre, vänstra hörnet.  
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Belägenhet
Området ligger i centrala Laholm i direkt anslutning 
till befintlig bebyggelse, invid f.d. järnvägsspår samt 
omedelbart väster om Blomstervägen och vattentor-
net. Området består av öppen mark. Inom området 
finns enstaka befintlig bebyggelse.  

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Området ingår i riksintresset för naturvård, NN22, 
Laholmsområdet som har stort värde för forskning 
om frostsprickor från mellanistiderna och de geolo-
giska processer som format landskapet efter den se-
naste nedisningen. Riksintresset utgör inget hinder 
för en planmässig utbyggnad av befintliga tätorter. 

Naturvärden och landskapsbild
Området utgörs av en mångfunktionell yta för fri-
tidsaktiviteter, park, lek m.m. Området ligger i anslut-
ning till ett grönstråk som sträcker genom staden från 
Lagan och söderut. 

Kulturmiljövärden

Området berör gamla vattentornet, byggd i national-
romantisk stil från 1909.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• God bebyggd miljö
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
Normal kostnad.

Sammanfattande bedömning
Området bedöms vara en lämplig tomt för förtätning, 
även om det innebär att en mångfunktionell grönyta 
tas i anspråk. Tomten ligger i direkt anslutning till 
befintligt grönstråk vilket innebär att tillgången till 
grönområden är fortsatt god, även om förädlingsom-
rådet blir bebyggt. 

Områdets gestaltning behöver beakta vattentornets 
kulturhistoriska värde. 

laholm - la7

Förädlingsområdet. 

Någon risk för människor, hälsan och miljön bedöms 
inte finnas. 

Åtgärder och uppföljning
Krävs ej. 

Området ligger i direkt anslutning till vattentornet. 
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La8

Belägenhet
Området ligger i tätortens södra delar i direkt anslut-
ning till befintlig bebyggelse, angränsande Glänninge 
sjö samt i skydd av skogsdunge. Området består av 
öppen mark. Enstaka befintlig bebyggelse. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Området ingår i riksintresset för naturvård, NN22, 
Laholmsområdet som har stort värde för forskning 
om frostsprickor från mellanistiderna och de geolo-
giska processer som format landskapet efter den se-
naste nedisningen. Riksintresset utgör inget hinder 
för en planmässig utbyggnad av befintliga tätorter. 

Skyddade områden (7 kap)
Glänninge sjö och Hans Ols sjö omfattas av strand-
skydd på 100 meter. 

Vatten
Glänninge sjö är en dödisgrop med grundvatten un-
derifrån vilken är sårbar för föroreningar och ytvat-
tenutsläpp. 

Naturvärden och landskapsbild
Området hyser en speciell flora och fauna. I den täta 
vegetationen runt Hans Ols sjö finns mycket fågel. 
Promenadstråket runt Hans Ols sjö är planterade med 
speciella träd från hela världen. Kunskap saknas om 
biologiska värden inom området saknas.

Kulturmiljövärden
Välbevarade bostadshus från 1900-talets början.

Miljöhänsyn
Områdets södra delar kan eventuellt beröras av buller 
från riksväg 24. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
Normal kostnad.

Sammanfattande bedömning
Området är intressant som förädlingsområde. Kom-
pletterande bebyggelse behöver ta hänsyn till natur-
värden och rekreationsvärden inom området. Bad-
området bör utvecklas. Norra kanten på Glänninge 
sjö kan utvecklas till en större badstrand. Staket och 
väg flyttas norrut och badstranden utvidgas. Detta gör 
området mer tillgängligt och ökar möjligheten att ta 
emot fler besökare. 

Någon risk för människor, hälsan eller miljön bedöms 
inte finnas. Området bedöms inte som särskilt sårbart 
och påverkan bedöms inte vara av gränsöverskridan-
de art. 

Åtgärder och uppföljning
Naturvärdesutredning av naturvärden och biologisk 
mångfald med ev. inventering i tidigt detaljplaneske-
de.

laholm - la8

Förädlingsområdet. 



LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030 GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-14

DEL 4 - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

67

1:89

S:3
    1

1:9
    3

2:15
    2

STATIO
N

AVLO
PPSRENIN

GSVERK

La5

La1
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Belägenhet
Området ligger väster om tätorten i direkt anslutning 
till befintlig bebyggelse, söder om Lagan samt utmed 
järnväg. Området består av jordbruksmark och ge-
nomkorsas av väg 24. Inom området finns befintlig 
bebyggelse. Området omfattar 45 hektar. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass fem och sex påverkas. 

De norra delarna av området omfattas av riksintresset 
för naturvård, NN22, Laholmsområdet. Området har 
stort värde för forskning om frostsprickor från mel-
lanistiderna och de geologiska processer som format 
landskapet efter den senaste nedisningen. Riksintres-
set utgör inget hinder för en planmässig utbyggnad av 
befintliga tätorter. 

Området gränsar till riksintresse för kommunikatio-
ner, riksväg 24, järnvägen Västkustbanan samt La-
holms station. Riksintresset innebär att riksväg 24 har 
en grundläggande betydelse för regional och interre-
gional trafik. Västkustbanan är av internationell be-
tydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet. Banan 
sträcker sig från Göteborg till Lund och är en mycket 
viktig bana för person- och godstågstrafiken. Banan 
ingår även i det utpekade strategiska godsnätet. La-
holms station är väsentlig för resandeutbyte för inter-
nationell/nationell trafik, samt regional/lokal trafik.

Skyddade områden (7 kap)
Generellt biotopskydd i jordbrukslandskapet, bland 
annat allé och märgelgrav.

Vatten  
Ytvatten påverkas. Grundvatten med viss påverkan.

Naturvärden och landskapsbild
Området ligger exponerat delvis på sluttningen ner 
mot Lagan. En exploatering av området kommer att 
förändra landskapsbilden. Utblickarna mot Lagan på-
verkas. 

Kulturmiljövärden
Ligger inom område med kända fornminnen.

Miljöhänsyn
Området påverkas av buller från riksväg 24 och Väst-
kustbanan. Sydväst om området finns vindkraftverk 
som kan påverka området. Djurhållning kan eventu-
ellt förekomma i eller i närheten av området. Norr om 
området finns reningsverk och gocart-bana. 

Riskhänsyn
Riksväg 24 och Västkustbanan trafikeras av farligt 
gods. Delar av området ligger inom riskbedömnings-
zon. En gasledning korsar området i nord-sydlig rikt-
ning, strax öster om Västkustbanan. Till denna råder 
visst bebyggelsefritt avstånd. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Begränsad klimatpåverkan
• För bedömning av levande sjöar och vattendrag 

saknas kunskap/underlag
• Ett rikt odlingslandskap

• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av området norr om riksväg 24 be-
döms vara förenlig med normala kostnader. För  om-
rådet söder om riksväg 24 bedöms kostnader vara hög 
då detta kräver anläggandet av en avloppspumpsta-
tion.

Sammanfattande bedömning
Området ingår i fördjupning av översiktsplanen för 
Åmot m.fl. och till denna finns en miljökonsekvens-

laholm - la9

Utbyggnadsområde för handel och service.
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beskrivning upprättad som detaljerat analyserar om-
rådet. Utöver vad som beskrivs i MKBn till fördjup-
ningen av översiktsplanen kan följande konstateras: 

Ianspråkstagandet av jordbruksmark innebär en var-
aktig påverkan. Jordbruksmarken håller en hög pro-
duktionsklass. Jordbruksmark är ett nationellt intresse 
och får endast tas i anspråk om det tillgodoser väsent-
liga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgo-
doses på annan plats. Området ligger i ett omedelbart 
stationsnära läge och utbyggnaden är ett väsentligt 
samhällsintresse som kan uppväga det faktum att 
åkermark tas i anspråk.  

Risk för att människors hälsa påverkas finns genom 
närheten till riksväg 24 och Västkustbanan dels i form 
av buller dels i form av transporter av farligt gods.  
Risk för buller och andra störningar från intilliggan-
de vindkraftverk behöver uppmärksammas. Vida-
re korsar en gasledning området vilken kräver visst 
byggnadsfritt avstånd. Närheten till reningsverket kan 
också påverka området. Frågorna måste beaktas vid 
gestaltningen av området så att skyddsavstånd och/
eller skademinimerande åtgärder säkerställs.

Riksintresset för naturvård, NN22, innebär inget 
hinder för planmässig utbyggnad av tätort varför ut-
byggnadsområdet inte bedöms påtagligt skada detta. 
Utbyggnadsområdet bedöms vara förenligt med riks-
intresset för kommunikationer. 

Området bedöms till viss del vara sårbart genom sitt 
natursköna läge och biotopskyddade landskapsele-
ment. Gestaltningen av området behöver beakta ut-
blickar mot Lagans dalgång och naturvärden. Tvär-

gående grönstråk är viktiga att åstadkomma genom 
planområdet för att kunna nå Lagan enkelt från mu-
sikkvarteren. Kan även fungera som spridningskorri-
dor för växter och djur.

Åtgärder och uppföljning
Utblick sparas mot Lagan genom området för att 
minska påverkan på landskapsbild. 

Naturvärdesbedömning av naturvärden och biologisk 
mångfald i tidigt detaljplaneskede.

Risk- och störningsutredning. 
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lilla tJärBy - li1

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 

Belägenhet
Området ligger strax norr om Lagan sydost om tätor-
ten och i direkt anslutning till föreslagen förbifart och 
Ahlavägen. Området består av jordbruksmark. Inom 
området finns ingen befintlig bebyggelse. Området 
omfattar ca åtta hektar och avgränsas i öster av Lillån 
och i söder av Ahlavägen och Lagan. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass sex påverkas. 

Området omfattas av två riksintressen för naturvård,  
och ett för kulturmiljövård.  

Riksintresset för naturvård, NN 19, Laholmsbukten, 
Eldsbergaåsen, Genevadsån och Lagan är ett ytmäs-
sigt omfattande område. Relevanta värden för detta 
specifika utbyggnadsområde är den natursköna dal-
gången med vassar, fuktängar, alsumpskogar och 
frodiga lövblandskogar utmed ån. Fågellivet är rikt 
med bl.a. stora mängder rastande änder, svanar och 
grå gäss. I lövskogarna utmed ån finns en rik lundflora 
med bl.a. lungört, vätteros och desmeknopp.

Riksintresset för naturvård, NN22, Laholmsområdet 
har stort värde för forskning om frostsprickor från 
mellanistiderna och de geologiska processer som for-
mat landskapet efter den senaste nedisningen. Riksin-
tresset utgör inget hinder för en planmässig utbygg-
nad av befintliga tätorter. 

Riksintresse för kulturmiljövården, KN 40, Lagada-
len omfattar välbevarade kraftverksmiljöer från tidigt 
1900-tal, vilka utgör exempel på vattenkraftsutbygg-

naden vid 1900-talets början i södra Sverige. Uttryck 
för riksintresset är sju monumentalt formade kraft-
verksmiljöer i tidstypisk stil, med bebyggelse, dam-
mar, tilloppskanaler och nyskapade sjösystem. I om-
rådet ingår även talrika fornlämningsmiljöer såsom 
stenåldersboplatser, monumentala bronsåldershögar, 
gravfält m.m.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Den ekologiska statusen för Lagan är i dagsläget mått-
lig och det finns risk för överskridande i framtiden. 
För grundvatten är situationen för kemisk kvalitet i 
dagsläget god, men det finns risk för överskridande i 
framtiden, se nedan vatten. 

Skyddade områden (7 kap)
Lagan och Lillån omfattas av 100 meter strandskydd.

Vatten  
Bebyggelse med hårdgjorda ytor kan förändra ytvatt-
nets och grundvattnet kvalité och flöde.

Naturvärden och landskapsbild
Småbiotoper i jordbrukslandskapet kan eventuellt på-
verkas. Våtmark av klass 1 runt båda vattendragen. 

Landskapsbilden förändras vid en exploatering. Upp-
levelsen av den natursköna dalgången är central för 
riksintresset för naturvård och uppmärksamhet krävs 
så att detta inte påtagligt skadas. Dalgången i detta av-
snitt är rumsligt uppdelad av trädrader som löper tvärs 
dalgången. Det är först längre västerut, efter kraftver-
ket, som dalgången öppnar sig med vida utblickar. 

Kulturmiljövärden
Berör fast fornlämning, RAÄ Laholm 97:1, boplats-
lämning. Området är beläget intill Kungsladugården; 
en viktig historisk plats och kulturmiljö. Kulturmiljön  
är unik genom att många historiska dimensioner ännu  
är tydliga i landskapet. Forntida lämningar - Kungsla-
dugård - Lagaholms borg - Laholms stad. Genom att  
röja upp grönskan kan tydligare siktlinjer åstadkom-
mas och förståelsen för den historiska kontinuiteten 
ökas.
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Miljöhänsyn
Området kan komma att påverkas av buller när den 
föreslagna förbifarten, ny sträckning av väg 585, har 
genomförts. Ahlavägen kan eventuellt också innebära 
en bullerpåverkan.

Riskhänsyn
En genomförd utbyggnad av förbifarten, ny sträck-
ning av väg 585, kommer att innebära att området lig-
ger inom riskbedömningszon för farligt gods.

Ras, erosion och översvämning
Närheten till Lagan medför risk för ras m.m. Geotek-
niska förutsättningar i form av svallsediment, mel-
lansand med inslag av lera och silt. Relativt flackt 
landskap intill två vattendrag medför risk för över-
svämning.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Myllrande våtmarker
• Grundvatten av god kvalitet
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
Troligtvis hög kostnad på grund av befarade fornläm-
ningar.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark är en varaktig 
påverkan. Jordbruksmarken håller en hög produk-
tionsklass och är ett nationellt intresse som endast 
får tas i anspråk om det tillgodoser väsentliga sam-
hällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på annan plats. Laholm och Lilla Tjärby ligger i ett 
jordbrukslandskap och i det fall orterna ska kunna 
expandera så blir jordbruksmark berörd oavsett var 
orterna byggs ut. Inom Lilla Tjärby finns två plan-
lagda områden för bostäder, vilka i första hand bör 
tas i anspråk. Några förädlingsområden inom orten 

bedöms inte finnas, varför en expansion därefter är 
nödvändig. En utbyggnadsriktning söderut innebär 
att Lilla Tjärby knyts närmre Laholm där det finns en 
god tillgång till service, arbetsplatser, kommunika-
tioner, kultur m.m. Laholms historiska centrum finns 
på cykelavstånd från utbyggnadsområdet, knappt en 
kilometer bort. Genom att knyta Lilla Tjärby och La-
holm närmre varandra ökar befolkningsunderlaget för 
att bibehålla centralortens utbud, vilket är ett väsent-
ligt samhällsintresse. Genom att lokalisera merparten 
av utbyggnaderna i södra delen av Lilla Tjärby möj-
liggörs dessutom miljövänliga transporter för cykel. 

Utbyggnadsområdets placering invid Lagan. 
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Riksintresset för naturvård, NN22, innebär inget hin-
der för planmässig utbyggnad av tätort varför utbygg-
nadsområdet inte bedöms påtagligt skada detta. Det 
andra riksintresset för naturvård, NN19 och riksin-
tresset för kulturmiljövården, KN40 kräver att områ-
det gestaltas med stor eftertanke. Med en utformning 
av den tillkommande bebyggelsen, i fråga om pla-
cering, byggnadshöjd, material och omfattning, kan 
hänsyn till dalgångens landskapsrum och vattenver-
kets monumentala intryck tas vilket kan säkerställa 
att riksintressena inte skadas påtagligt. Bibehållandet 
av rumsavgränsande vegetation bedöms bidra till att 
mildra påverkan på landskapsbilden. 

Viss risk för människors hälsa finns i ett framtida läge 
då förbifarten är utbyggd. Denna nya sträckning av 
väg 585 kan innebära bullerstörningar och risker med 
transporter av farligt gods. Riskfrågan kan hanteras 
med avstånd eller skademinimerande åtgärder. En av-
vägning mellan vilka av dessa som ska vara rådande, 
eller en kombination, får studeras i det fortsatta plan-
arbetet. Man bör dock betänka att om enbart avstånd 
tillämpas utnyttjas marken inte optimalt, vilket inne-
bär att mer jordbruksmark kan behöva tas i anspråk.   

Områdets sårbarhet är oklar. Närheten till Lagan inne-
bär att utredning beträffande rasrisk kommer att krä-
vas. Närheten innebär vidare att påverkan på miljök-
valitetsnormen för vatten behöver uppmärksammas. 

Ahlavägen utgör gräns mellan Lagan och utbyggnads-
området. Avståndet till Lagan från vägen är mellan 
drygt 50 meter till enbart några enstaka meter. Vägen 
skulle kunna utgöra ny gräns för strandskyddet alter-

nativt får bebyggelsen anpassas efter strandskyddet 
och de 100 meterna innehållas.  

Åtgärder och uppföljning
För att påverkan inte ska få negativ effekt på de riks-
intressen och befitliga naturvärden är det av vikt att 
utbyggnad sker med hög arkitektonisk kvalitet som 
underordnar sig platsens karaktär. Småskaligt med 
rumsavgränsande grönska bör vara utgångspunkter. 
En analys av kulturlandskapets värde med beaktande 
av landskapets historiska dimensioner bör genomför-
as inför planering och gestaltning av området. 

Utredning om fornlämningar, rasrisker och skademi-
nimerande åtgärder för framtida buller och transporter 
med farligt gods kan komma att krävas. Vidare kom-
mer det att krävas utredning kring dagvattenhantering 
så att miljökvalitén i Lagan inte påverkas negativt. 

Naturvårdsutredning av naturvärden och biologisk 
mångfald i åkermarkskanter och refuger med ev. in-
ventering i tidigt detaljplaneskede.

Dispens från biotopskydd och strandskydd kan kom-
ma att krävas beroende av hur gestaltningen slutligen 
utformas.   
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Belägenhet
Området ligger strax norr om Lagan samt söder om 
Lilla Tjärby och i direkt anslutning till nuvarande väg 
585. Området består av jordbruksmark med enstaka 
skogsdunge. Inom området finns ingen befintlig be-
byggelse. Området omfattar 20 hektar och består av 
en övre platå och en del som kraftigt sluttar söderut. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass sex påverkas. 

Området omfattas av två riksintressen för naturvård,  
ett för kulturmiljövård samt ett för friluftsliv.  

Riksintresset för naturvård, NN 19, Laholmsbukten, 
Eldsbergaåsen, Genevadsån och Lagan är ett ytmäs-
sigt omfattande område. Relevanta värden för detta 
specifika utbyggnadsområde är den natursköna dal-
gången med vassar, fuktängar, alsumpskogar och 
frodiga lövblandskogar utmed ån. Fågellivet är rikt 
med bl.a. stora mängder rastande änder, svanar och 
grå gäss. I lövskogarna utmed ån finns en rik lundflora 
med bl.a. lungört, vätteros och desmeknopp.

Riksintresset för naturvård, NN22, Laholmsområdet 
har stort värde för forskning om frostsprickor från 
mellanistiderna och de geologiska processer som for-
mat landskapet efter den senaste nedisningen. Riksin-
tresset utgör inget hinder för en planmässig utbygg-
nad av befintliga tätorter. 

Riksintresse för kulturmiljövården, KN 40, Lagada-
len omfattar välbevarade kraftverksmiljöer från tidigt 
1900-tal, vilka utgör exempel på vattenkraftsutbygg-

naden vid 1900-talets början i södra Sverige. Uttryck 
för riksintresset är sju monumentalt formade kraft-
verksmiljöer i tidstypisk stil, med bebyggelse, dam-
mar, tilloppskanaler och nyskapade sjösystem. I om-
rådet ingår även talrika fornlämningsmiljöer såsom 
stenåldersboplatser, monumentala bronsåldershögar, 
gravfält m.m.

Riksintresset för friluftsliv, FN14, Laholmsbukten 
omfattar hela kusten samt flera åar. Relevanta värden 
för detta specifika utbyggnadsområde är fritidsfisket 
i Lagan. 

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Den ekologiska statusen för Lagan är i dagsläget mått-
lig och det finns risk för överskridande i framtiden. 
För grundvatten är situationen för kemisk kvalitet i 
dagsläget god, men det finns risk för överskridande i 
framtiden, se nedan vatten. 

Skyddade områden (7 kap)
Området berörs av strandskydd från Lagan. Bio-
topskyddade objekt förekommer inom området. 

Vatten  
Bebyggelse med hårdgjorda ytor kan förändra ytvatt-
nets och grundvattnet kvalité och flöde. Dagvatten 
från de södra delarna av området bedöms som svåra 
att rena före utsläpp i Lagan på grund av att marken 
här sluttar kraftigt.   

Naturvärden och landskapsbild
Småbiotoper i jordbrukslandskapet kommer att på-

verkas vid en exploatering. Landskapsbilden kommer 
att förändras vid en exploatering. Påverkan är beroe-
den av hur området kommer att gestaltas, hur och var 
bebyggelsen placeras och utformas. Upplevelsen av 
den natursköna dalgången är central för riksintres-
set för naturvård och särskild uppmärksamhet krävs 
så att detta inte påtagligt skadas. Dalgången i detta 
avsnitt är fortfarande rumsligt uppdelad av trädrader 
och husrader som löper tvärs dalgången. Det är först 
efter kraftverket, strax västerut, som dalgången öpp-
nar sig med vida utblickar. Även utbyggnadsområdets 
nedre del är rumsligt avgränsat med husrad i väster 
och trädrader längs den gamla banvallen i öster.   

lilla tJärBy - li2

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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Kulturmiljövärden
Ligger inom område med kända fornminnen. Områ-
det ingår i ett större sammanhang där många historis-
ka dimensioner ännu  är tydliga i landskapet. Forntida 
lämningar - Kungsladugård - Lagaholms borg - La-
holms stad. 

Miljöhänsyn
Området ligger mellan nuvarande väg 585 och fram-
tida tänkt sträckning av väg 585 i form av en förbifart 
utanför samhället. I dagsläget kan man befara bul-
ler från nuvarande 585 och i framtiden från den nya 
sträckningen samt eventuellt från Ahlavägen i söder.  

Störande lukt från djurhållning väster om väg 585 kan 
förekomma liksom störande lukt från befintlig livs-
medelsindustri. 

Riskhänsyn
Väg 585 är en anvisad led för transporter av farligt 
gods och de västra delarna av utbyggnadsområdet lig-
ger inom riskbedömningszonen. En framtida sträck-
ning av väg 585 kommer att frigöra de västra delarna 
från riskbedömningszonen men kommer också att 
medföra att de östra delarna istället ingår. 

Ras, erosion och översvämning
Närheten till Lagan medför risk för ras m.m. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet

• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av området bedöms medföra normala 
kostnader. 

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark innebär en var-
aktig påverkan. Jordbruksmarken håller en hög pro-
duktionsklass och är ett nationellt intresse som endast 
får tas i anspråk om det tillgodoser väsentliga sam-
hällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på 
annan plats. 

Laholm och Lilla Tjärby ligger i ett jordbruksland-
skap och i det fall orterna ska kunna expandera så 
blir jordbruksmark berörd oavsett var orten byggs ut. 
Inom Lilla Tjärby finns två planlagda områden för 
bostäder, vilka i första hand bör tas i anspråk. Någ-
ra förädlingsområden inom orten bedöms inte fin-
nas, varför en expansion därefter är nödvändig. En 
utbyggnadsriktning söderut innebär att Lilla Tjärby 
knyts närmre Laholm där det finns en god tillgång 
till service, arbetsplatser, kommunikationer, kultur 
m.m. Laholms historiska centrum finns på cykelav-
stånd från utbyggnadsområdet, knappt en kilome-
ter bort. Genom att knyta Lilla Tjärby och Laholm 
närmre varandra ökar befolkningsunderlaget för att 
bibehålla centralortens utbud, vilket är ett väsentligt 
samhällsintresse. Genom att lokalisera merparten av 
utbyggnaderna i södra delen av Lilla Tjärby möjlig-

görs dessutom miljövänliga transporter genom det 
rimliga cykelavståndet. 

Riksintresset för naturvård, NN22, innebär inget hin-
der för planmässig utbyggnad av tätort varför utbygg-
nadsområdet inte bedöms påtagligt skada detta. Det 
andra riksintresset för naturvård, NN19 och riksin-
tresset för kulturmiljövården, KN40 kräver att områ-
det gestaltas med stor eftertanke. Med en utformning 
av den tillkommande bebyggelsen, i fråga om pla-
cering, byggnadshöjd, material och omfattning, kan 
hänsyn till dalgångens landskapsrum och vattenver-
kets monumentala intryck tas vilket kan säkerställa 
att riksintressena inte skadas påtagligt. Bibehållandet 
av rumsavgränsande vegetation för den nedre delen 
bedöms bidra till att mildra den tillkommande bebyg-
gelsens påverkan på landskapsbilden. Den övre delen 
av området ligger mer öppet än den nedre delen. Här 
behöver gestaltningen av området beakta att siktlinjer 
genom området fortfarande kan upplevas. 

Utgångspunkten för gestaltningen måste vara att de 
höga naturvärden som finns inom biotopskyddade 
områden och i rasbranter och i blandlövskog kan 
bibehållas och därmed undantas från exploatering. 
Fornlämningssituationen kan komma att kräva mot-
svarande hänsyn. Även fritidsfisket och allmänhetens 
tillgång till åkanten kan beaktas i samband med ge-
staltningen av området så att sådana stråk och platser 
kan öka tillgängligheten genom att grönområde iord-
ningsställs i den mest sydliga delen av området. 

Risk för människor, hälsa eller miljö finns i form av 
läget mellan nuvarande väg 585 och dess framtida 
sträckning med buller och farligt gods som påverkan.  
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Läget nära Lagan innebär också att det finns risk för 
ras, vilket kommer behöva utredas. 

Dagvattnet kan komma att påverka vattenkvaliteten i 
Lagan om svårigheterna att anlägga en effektiv dag-
vattenhantering inte kan möjliggöras på grund av den 
kraftiga topografin. Frågan kräver fortsatt uppmärk-
samhet. 

Sammanfattningsvis bedöms området vara relativt 
sårbart och delvis svårt att exploatera. Samtidigt är 
en boendemiljö i detta läge oerhört kvalitativ med 
ett naturskönt läge och nära centralortens historiska 
stadskärna. Påverkan på befintliga värden och riksin-
tressen bedöms kunna hanteras med en medveten och 
god gestaltning.

Åtgärder och uppföljning
För att påverkan inte ska få negativ effekt på riksin-
tressen och befintliga naturvärden är det av vikt att en 
utbyggnad sker med hög arkitektonisk kvalitet som 
underordnar sig platsens karaktär. Småskaligt med 
rumsavgränsande grönska och förbättrad tillgång till 
åkanten bör vara utgångspunkter. 

En analys av kulturlandskapets värde med beaktande 
av landskapets historiska dimensioner bör genomför-
as inför planering och gestaltning av området. 

Utredning om fornlämningar, rasrisker och skade-
minimerande åtgärder för buller och transporter med 
farligt gods kommer att krävas.

Vidare kommer det att krävas utredning kring dag-
vattenhantering så att miljökvalitén i Lagan inte på-
verkas negativt. 

Naturvärdesbedömning av naturvärden och biologisk 
mångfald i åkermarkskanter, refuger och längst med 
åkanten i tidigt detaljplaneskede.

Dispens från biotopskydd och strandskydd kan kom-
ma att krävas beroende av hur gestaltningen slutligen 
utformas. Skademinimerande åtgärder vore att utfor-
ma området så att den nya bebyggelsen inte place-
ras inom strandskyddat område eller biotopskyddade 
områden och att dessa inte heller påverkas på annat 
sätt.    
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Li3

Belägenhet
Området är beläget öster om orten. Området består 
av öppen mark med enstaka åkerholme och trädrad. 
Inom området finns ingen befintlig bebyggelse. Om-
rådet omfattar drygt åtta hektar och sluttar mot söder. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass sex påverkas.

Området ingår i riksintresse för naturvård, NN22, La-
holmsområdet. Laholmsområdet har stort värde för 
forskning om frostsprickor från mellanistiderna och 
de geologiska processer som format landskapet efter 
den senaste nedisningen. Riksintresset utgör inget 
hinder för en planmässig utbyggnad av befintliga tät-
orter. Området gränsar i söder till ett område av riks-
intresse för kulturmiljövården, KN 40, Lagadalen. 

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Den ekologiska statusen för Lagan är i dagsläget mått-
lig och det finns risk för överskridande i framtiden. 
För grundvatten är situationen för kemisk kvalitet i 
dagsläget god, men det finns risk för överskridande i 
framtiden. 

Skyddade områden (7 kap)
Inom området finns allé, åkerholme etc. som är bio-
topskyddade. 

Vatten  
Bebyggelse med hårdgjorda ytor kan förändra ytvatt-
nets kvalité och flöde. 

Naturvärden och landskapsbild
Inom området finns höga naturvärden och hög bio-
logisk mångfald. Småbiotoper i jordbrukslandskapet 
kan komma att påverkas vid en exploatering om ge-
staltningen av området inte beaktar dessa.  

Området ligger exponerat varför en utbyggnad kom-
mer att förändra landskapsbilden. 

Kulturmiljövärden
Ligger inom område med kända fornminnen. 

Miljöhänsyn
Området kan komma att påverkas av buller när den 
föreslagna förbifarten, ny sträckning av väg 585, har 
genomförts. 

Riskhänsyn
En genomförd utbyggnad av förbifarten, ny sträck-
ning av väg 585, kommer att innebära att området lig-
ger inom riskbedömningszon för farligt gods.

Ras, erosion och översvämning
Närheten till Lagan medför viss risk för ras m.m. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering bedöms medföra en hög kostnad. 
Norra delen av området kräver utbyggnad av lång ga-
tusträckning, ca 150 meter. Den sydöstra delen kräver 
avloppspumpstation.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark är en varaktig 
påverkan. Jordbruksmarken håller en hög produk-
tionsklass. Jordbruksmark är ett nationellt intresse 
och får endast tas i anspråk om det tillgodoser vä-
sentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 

lilla tJärBy - li3

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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tillgodoses på annan plats. Laholm och Lilla Tjärby 
ligger i ett jordbrukslandskap och i det fall orterna ska 
kunna expandera så blir jordbruksmark berörd oav-
sett var orterna byggs ut. Inom Lilla Tjärby finns två 
planlagda områden för bostäder, vilka i första hand 
bör tas i anspråk. Några förädlingsområden inom or-
ten bedöms inte finnas, varför en expansion därefter 
är nödvändig. En utbyggnadsriktning söderut innebär 
att Lilla Tjärby knyts närmre Laholm där det finns en 
god tillgång till service, arbetsplatser, kommunika-
tioner, kultur m.m. Laholms historiska centrum finns 
på cykelavstånd från utbyggnadsområdet, knappt 1,5 
kilometer bort. Genom att knyta Lilla Tjärby och La-
holm närmre varandra ökar befolkningsunderlaget för 
att bibehålla centralortens utbud, vilket är ett väsent-
ligt samhällsintresse. Genom att lokalisera merparten 
av utbyggnaderna i södra delen av Lilla Tjärby möj-
liggörs dessutom miljövänliga transporter genom det 
rimliga cykelavståndet.   

Riksintresset för naturvård innebär inget hinder för 
planmässig utbyggnad av tätort varför utbyggnads-
området inte bedöms påtagligt skada detta. Utbygg-
nadsområdet bedöms inte heller påverka riksintres-
seområdet för kulturmiljövård som finns söder om 
utbyggnadsområdet. Dock berörs fornlämningar var-
för dessa frågor kräver fortsatt uppmärksamhet. Även 
småbiotoper i jordbrukslandskapet påverkas. Ut-
gångspunkten bör även för dessa vara att de bevaras 
och gestaltningen av området anpassas efter dessa. 

Viss risk för människors hälsa finns i ett framtida läge 
då förbifarten är utbyggd. Denna nya sträckning av 
väg 585 kan innebära bullerstörningar och risker med 

transporter av farligt gods. Riskfrågan kan hanteras 
med avstånd eller skademinimerande åtgärder. En av-
vägning mellan vilka av dessa som ska vara rådande, 
eller en kombination, får studeras i det fortsatta plan-
arbetet. Man bör dock betänka att om enbart avstånd 
tillämpas utnyttjas marken inte optimalt, vilket inne-
bär att mer jordbruksmark kan behöva tas i anspråk.

Områdets sårbarhet är oklar. Närheten till Lagan inne-
bär att utredning beträffande rasrisk kommer att krä-
vas. Närheten innebär vidare att påverkan på miljö-
kvalitetsnormen för vatten behöver uppmärksammas. 

Åtgärder och uppföljning
Skademinimerande åtgärder krävs för de kulturhis-
toriska intressena och naturvärdena inom området. 
Inventering bör göras i åkermarkskanter och refuger 
(småbiotoper). Möjligen kan också åtgärder krävas så 
att vattenkvaliteten i Lagan inte försämras. 

Uppmärksamhet kommer att krävas kring hur före-
slagen förbifart, ny sträckning av väg 585, påverkar 
utbyggnadsområdet i fråga om buller och risk. 

Mellan utbyggnadsområdet och befintlig tätort finns ett planlagt, ännu inte helt ianspråkstaget bostadsområde. Detta bör 
först färdigställas innan planeringen påbörjas av aktuellt område. 
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41:1

1:29
    2

1:34
    1

Li4

Belägenhet
Området ligger norr om tätorten, omedelbart väster 
om väg 585 invid Tjärby sjö. Området består av gles 
skog. Inom området finns viss befintlig bebyggelse. 
Området omfattar tre hektar och sluttar ner mot sjön. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Riksintresse för naturvård, NN 22, Laholmsområdet 
berörs. Laholmsområdet har stort värde för forskning 
om frostsprickor från mellanistiderna och de geolo-
giska processer som format landskapet efter den se-
naste nedisningen. Riksintresset utgör inget hinder 
för en planmässig utbyggnad av befintliga tätorter.

Utbyggnadsområdet berörs också av riksintresse för 
kulturmiljövården, KN39, Tjärby. Uttryck för riksin-
tresset är en sammanhållen, relativt välbevarad kyrk-
bybebyggelse från 1700-1900-tal med bland annat 
tegelkyrka från 1906, tingshus i timmer från 1700-ta-
let och gästgiveri från 1850, beläget längs den gamla 
kusthuvudvägen. Omgivande odlingslandskap med 
stor koncentration av karaktärsskapande förhistoriska 
lämningar i form av gravfält med resta stenar samt 
ett antal ensamt liggande gravhögar från brons- och 
järnåldern.

Skyddade områden (7 kap)
Tjärby sjö omfattas av 100 meter strandskydd. 

Vatten  
Bebyggelse med hårdgjorda ytor kan förändra grund-
vattnets kvalité och flöde.

Naturvärden och landskapsbild
Området utgörs av sandmarksbiotop. I områdets när-
het finns stora naturvärden i form av rödlistade arter. 
Gravkullen öster om Fridhemsvägen hyser ginst. 

Tjärbysjön är i dagsläget inte tillgänglig men skulle 
kunna bli ett värdefullt närrekreationsområde genom 
ett iordningsställande av strandzonen i de södra de-
larna av sjön.  

Landskapsbilden bedöms inte påverkas i någon sär-
skild utsträckning. 

Kulturmiljövärden
Ligger inom område med kända fornminnen. Grav-
kulle öster om Fridhemsvägen. 

Miljöhänsyn
Området kan vara utsatt av buller från Fridhemsvä-
gen. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av området bedöms innebära norma-
la kostander. 

Sammanfattande bedömning
Riksintresset för naturvård innebär inget hinder för 

planmässig utbyggnad av tätort. Kärnområdet för 
riksintresset för kulturmiljö är beläget ett par kilome-
ter norr om aktuellt utbyggnadsområde varför detta 
inte bedöms påverkas negativt. Det omkringliggande 
odlingslandskapet som också ingår i riksintresset be-
döms inte heller skadas påtagligt. Utbyggnadsområ-
det ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, 
väster om Fridhemsvägen. Inom området finns inga 
synliga fornlämningar, däremot öster om Fridhemsvä-
gen. Ett tillräckligt avstånd mellan den tillkommande 
bebyggelsen och gravhögen öster om Fridhemsvägen 
bedöms finnas. Gravhögen har även fortsatt ett expo-

lilla tJärBy - li4

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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nerat och fritt läge i jordbrukslandskapet och den till-
kommande bebyggelsen bedöms inte påverka detta.  

Ett utvecklat grönområde skulle inverka positivt på 
människors hälsa då ett efterfrågat närrekreationsom-
råde skulle komma att anläggas. 

Viss risk för människors hälsa bedöms finnas genom 
närheten till Fridhemsvägen och eventuellt buller från 
trafik på denna. Viss risk finns också att en exploate-
ring med hårdgörande av mark påverkar grundvattnet  
negativt och vattenkvaliteten i Tjärby sjö. Några upp-
gifter om miljökvalitetsnormer för Tjärbysjön finns 
inte. 

Påverkan bedöms inte ha någon gränsöverskridande 
effekt och området bedöms inte vara särskilt sårbart, 
läget invid sjön kan dock kräva viss uppmärksamhet 
så att vattenkvaliteten inte påverkas negativt. 

Åtgärder och uppföljning
Skademinimerande åtgärder kan komma att krävas för 
att innehålla gällande bullervärden. Särskilda åtgär-
der kommer att få vidtas för att rena dagvatten innan 
det når Tjärby sjö. Fortsatt planering för att utveckla 
rekreationsstråk längst med sjöns södra delar samt 
eventuellt prövning av dispens från strandskyddet.  

Naturvårdsutredning av naturvärden och biologisk 
mångfald med ev. inventering i tidigt detaljplaneske-
de.

Utbyggnadsområdet är beläget väster om Fridhemsvägen, invid Tjärby sjö. Nordost om Fridhemsvägen, utanför bilden till 
höger, återfinns en markerad gravhög med kulturhistoriskt intresse och höga naturvärden. I bilden visas den ungefärliga 
avgränsningen av utbyggnadsområdet.  
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41:1

1:34
    2

1:34
    1

Li5

Belägenhet
Området ligger i direkt anslutning till befintlig bo-
stadsbebyggelse och industriområde med livsmedel-
industri, sydväst om korsningen Bonnarpsvägen och 
Tjärbyvägen. Området består av jordbruksmark. Inom 
området finns ingen befintlig bebyggelse. Området 
omfattar knappt fem hektar och sluttar mot söder. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass sex påverkas. 

Riksintresse för naturvård, NN 22, Laholmsområdet 
berörs. Laholmsområdet har stort värde för forskning 
om frostsprickor från mellanistiderna och de geolo-
giska processer som format landskapet efter den se-
naste nedisningen. Riksintresset utgör inget hinder 
för en planmässig utbyggnad av befintliga tätorter.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Det är den ekologiska statusen för Lagan som utgör 
en utmaning. Kvaliteten är i dagsläget måttlig och det 
finns risk för överskridande i framtiden. För grundvat-
ten är situationen för kemisk kvalitet i dagsläget god, 
men det finns risk för överskridande i framtiden. Be-
träffande grundvatten är kvantiteten oproblematisk. 

Vatten  
Bebyggelse med hårdgjorda ytor kan förändra ytvatt-
nets och grundvattnets kvalité och flöde. Påverkan är 
särskilt känslig i och med att området är ett utpekat 
verksamhetsområde som kan förväntas ha viss om-
givningspåverkan och hantering av miljöpåverkande 
ämnen.

Kulturmiljövärden
Ligger inom område med kända fornminnen.

Miljöhänsyn
Beroende av vilken verksamhet som etableras inom 
området kan närliggande bostadsbebyggelse komma 
att påverkas av buller. 

Djurhållning med grisstallar finns i närheten, men 
detta behövs inte utgöra ett hinder för etablering av 
verksamheter.  

Riskhänsyn
Väg 585 trafikeras av transporter med farligt gods. 
Detta kan inte anses påverka området då detta i sig 
självt är utpekat som ett verksamhetsområde där så-
dana ämnen kan förväntas förekomma. Verksamhets-
området får därmed god tillgång till anvisade leder. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Frisk luft (indirekt)

lilla tJärBy - li5

Utbyggnadsområde för verksamheter. Utbyggnadsområdet innebär en naturlig utökning av befint-
ligt industriområde.  
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• Giftfri miljö (indirekt)
• För bedömning av levande sjöar och vattendrag 

saknas kunskap/underlag
• För bedömning av grundvatten av god kvalitet 

saknas kunskap/underlag
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av området bedöms medföra normala 
kostnader. 

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark är varaktigt. 
Marken håller en hög klass. Jordbruksmark är ett na-
tionellt intresse och får endast tas i anspråk om det 
tillgodoser väsentliga samhällsintressen och detta be-
hov inte kan tillgodoses på annan plats. Lilla Tjär-
by ligger i ett jordbrukslandskap och i det fall orten 
ska kunna utöka sitt industriområde så måste det ske 
på jordbruksmark. Att en verksamhet kan expandera 
långsiktigt kan också antas vara ett väsentligt sam-
hällsintresse. 

Påverkan på vattenkvaliteten behöver uppmärksam-
mas. Det är miljökvalitetsnormen för ekologisk sta-
tus som bedöms som måttlig med en framtida risk 
för överskridande. Utbyggnadsområdet är dessutom 
föreslaget att användas för verksamheter vilket kan 
befaras medföra en större påverkan. En framtida de-
taljplaneläggning kommer att få utvisa och pröva på-
verkan på miljökvalitetsnormen för vatten.

Påverkan bedöms inte ha någon gränsöverskridande 
effekt och området bedöms inte vara sårbart. Viss risk 
för människors hälsa finns beroende av vilken typ av 
verksamheter som kommer att etableras inom områ-
det. Frågan behöver uppmärksammas i samband med 
planläggning. Däremot bedöms inte närheten till djur-
hållning påverka vilka verksamheter som kan etable-
ras inom området. 

Sammanfattningsvis bedöms området utgöra en na-
turlig utvidgning av befintligt industriområde. Områ-
det får också god tillgång till anvisade leder för farligt 
gods. 

Åtgärder och uppföljning
Skademinimerande åtgärder för att säkerställa en god 
vattenkvalitetet för såväl yt- som grundvatten behö-
ver utredas. Vidare krävs att detaljplanen reglerar vil-
ka verksamheter som kan komma till stånd så att inte 
orimliga miljöstörningar drabbar de närboende. 

Naturvärdesbedömning av naturvärden och biologisk 
mångfald i tidigt detaljplaneskede.
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4:20

4:16

4:15
4:14

4:17

Va1

Belägenhet
Området ligger i östra delen av tätorten, i direkt an-
slutning till befintlig bebyggelse samt med Rännes-
lövsvägen i söder. Området består av jordbruksmark. 
Inom området finns enstaka befintlig bebyggelse. 
Området omfattar ca 4,5 hektar och är flackt. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass sju påverkas.

Vatten  
Ytvattenpåverkan på grund av närhet till Edenberga-
ån. 

Naturvärden och landskapsbild
Området ligger exponerat från det öppna jordbruks-
landskapet i öster. En exploatering av området kom-
mer att förändra landskapsbilden.

Kulturmiljövärden
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse och bebyg-
gelsemiljö finns inom området i form av en befintlig 
gårdsmiljö. Gårdsmiljön är omgärdad av vegetation. 

Miljöhänsyn
Vid ianspråktagande delas jordbruksmarken av och 
försvårar ett rationellt brukande. Närheten till Rän-
neslövsvägen kan medföra buller.

Riskhänsyn
Ränneslövsvägen är trafikerad av transporter med far-
ligt gods. Riskbedömningszon för bostadsbebyggelse 

är upp till 150 meter, vilket är drygt halva områdets 
djup. Beroende av vilken användning som marken får 
kommer riskavstånd och/eller skyddsåtgärder att krä-
vas. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
Normal kostnad. Gäller inom den norra delen av om-
rådet. Inom södra delen påvisar jordartskarta lera/silt.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmarken är en varaktig 
påverkan. Jordbruksmarken håller en hög produk-
tionsklass, klass sju. Jordbruksmark är ett nationellt 
intresse och får endast tas i anspråk om det tillgodoser 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på annan plats. Vallberga ligger i ett jord-
brukslandskap och i det fall orten ska kunna expan-
dera så blir jordbruksmark berörd oavsett var orten 
byggs ut. Inom samhället finns ett antal lediga tomter 
som i första hand ska tas i anspråk. Först därefter kan 
det bli aktuellt med en utvidgning av orten. Områ-
det bedöms ansluta väl till den befintliga bebyggel-
sestrukturen. Uppmärksamhet måste dock ägnas den 
befintliga gårdsmiljön längs med Ränneslövs vägen  
så att dess kulturhistoriska värde tas tillvara.  

Området bedöms inte som sårbart. Risk för människ-
ors hälsa finns i fråga om transporter av farligt gods. 
Skyddsavstånd och/eller åtgärder kommer att krävas. 

Åtgärder och uppföljning
Redan detaljplanelagda områden bör i första hand tas 
i anspråk. Med hänsyn till farligt gods kommer en 
risk utredning att krävas vid planläggning av området. 

vallBerga - va1

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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Va2

Belägenhet
Området ligger i norra delen av tätorten i direkt anslut-
ning till befintligt industriområde med Edenberga ån 
söder därom. Området består av jordbruksmark med 
enstaka skogsdunge i norr. Inom området finns ingen 
befintlig bebyggelse. Området omfattar ett par hektar 
och sluttar mot söder. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass sju påverkas.

Skyddade områden (7 kap)
Biotopskyddat område.

Vatten  
Grundvatten och ytvatten påverkas.

Naturvärden och landskapsbild
Småbiotoper finns i området.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Frisk luft (indirekt)
• Giftfri miljö (indirekt)
• Ett rikt odlingslandskap
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
Exploateringen är förknippad med hög kostnad då 
avloppspumpstation krävs. Jordartskarta påvisar lera/
silt som också kan fördyra en exploatering.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark innebär en var-
aktig påverkan. Jordbruksmarken håller en hög pro-
duktionsklass, klass sju. Jordbruksmark är ett natio-
nellt intresse och får endast tas i anspråk om det till-
godoser väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på annan plats. Vallberga ligger i 
ett jordbrukslandskap och i det fall orten ska kunna 
expandera så blir jordbruksmark berörd oavsett var 
orten byggs ut. Området är en utvidgning av befintligt 
verksamhetsområde. Redan planlagd mark för verk-
samheter finns redan vilken bör tas i anspråk innan 
detta område byggs ut. Att det i orten finns fungeran-

de arbetsplatser är ett väsentligt samhällsintresse då 
det minskar transportbehov och gör att det finns be-
folkning dygnet runt med positiva effekter för service 
och trygghet.  

Hänsyn till biotopskyddad skogsdunge kommer att 
krävas. Denna bör kunna undantas från exploatering. 

Området bedöms inte som sårbart och någon risk för 
människor, hälsa eller miljö bedöms inte finnas. 

Åtgärder och uppföljning
Biotopskyddat område undantas exploateringen av 
området.    

Utbyggnadsområde för verksamheter. 

vallBerga - va2

Biotopskyddat område i bildens nedre, högra hörn. 
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2:65
2:63 Va3

vallBerga - va3

Förädlingsområde.  

Belägenhet
Området utgörs av vägområden och bebyggd och 
obebyggd tomtmark längs med Skottorpsvägen samt 
korsningen Ränneslövsvägen och Skottorpsvägen/
Kövlingevägen. I området ingår även det tidigare 
järnvägsområdet med f.d. station. 

Naturvärden och landskapsbild
Kring den tidigare stationen finns en del uppvuxna 
träd och vegetation. 

Kulturmiljövärden
Inom området finns det f.d. järnvägsområdet och sta-
tionshuset som motsvarar en period i samhällets his-
toria. 

Miljöhänsyn
Markföroreningar inom stationsområdet och längs 
gamla banvallen. 

Riskhänsyn
Ränneslövsvägen öster om korsningen med Skottorp-
vägen samt Skottorpsvägen är utpekad led för trans-
port av farligt gods. Beroende av vilken användning 
som marken får kommer riskavstånd och/eller skydd-
såtgärder att krävas. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• God bebyggd miljö
• Giftfri miljö. 

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna är beroende av vilka förädlingsåtgärder 
som det blir fråga om. Förtätning och etablering av 
ny bebyggelse inom området utmed Lögnäsvägen är 
inte lämplig innan dagvattenavledning för befintlig 
bebyggelse säkerställts.

Sammanfattande bedömning
Förslaget bedöms inte medföra några negativa konse-
kvenser. Positiva konsekvenser kan förväntas främst 
för stadsbilden och kulturmiljövärdena samt för mil-
jökvalitetsmålet om ”God bebyggd miljö”. Väsentligt 
att beakta önskemål om anläggande av grönområde 
på det gamla järnvägsområdet. Markföroreningar 
måste beaktas. 

Åtgärder och uppföljning
Beroende av vilka förädlingsåtgärder och vilken an-
vändning som blir aktuell behöver frågan om riskhän-
syn för farligt gods samt markföroreningar beaktas. 
Även säkerställandet av dagvattenavledning behöver 
beaktas. 

Ungefärlig avgränsning på förädlingsområdet. 
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Rä1

Belägenhet
Området ligger norr om tätorten och idrottsplatsen, 
omedelbart söder om verksamhetsområde samt an-
gränsande Edenbergavägen. Området består av jord-
bruksmark. Inom området finns ingen befintlig be-
byggelse. Området omfattar nio hektar och sluttar 
mot söder. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass fem påverkas.

Naturvärden och landskapsbild
Befintliga trädrader som avgränsar idrottsplatsen 
finns. 

Kulturmiljövärden
Västra delen av området ligger nära kända fornminne.

Miljöhänsyn
Norr om området finns ett befintligt industriområde 
som kan innebära visst buller. 

Riskhänsyn
Framkomsttid är mer än nio minuter varför kompen-
serande åtgärder kan behövas.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
Normal kostnad.

Sammanfattande bedömning
Området bedöms i första hand påverka jordbruksmar-
ken. I övrigt bedöms inte någon påtaglig påverkan 
finnas. Ianspråkstagandet av jordbruksmarken är var-
aktigt. Bedömningen är att det är ett väsentligt sam-
hällsintresse att alla orter kan fortsätta att utvecklas.  I 
Ränneslöv finns service som är angelägen att upprätt-
hålla ett befolkningsunderlag för. Utbyggnadsområ-

det möjliggör för så kallade entreprenörsbostäder där 
också man både kan bo och ha verksamhet. På så sätt 
så ökar befolkningen i samhället, dygnet runt.

Påverkan bedöms inte ha någon gränsöverskridande 
effekt och området bedöms inte vara särskilt sårbart. 
Inte heller någon risk för människors hälsa bedöms 
finnas. 

Åtgärder och uppföljning
Skyddsplantering eller avgränsning mot befintligt 
verksamhetsområde kan öka områdets attraktivitet.

ränneslöv - rä1

Utbyggnadsområde entreprenörsbostäder. Området sett norrifrån med befintlig industri i bildens neder-
kant. Ungefärlig avgränsning av området. 
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Rä2

Belägenhet
Området ligger i direkt anslutning till befintlig be-
byggelse, norr om Smedjeån, i skydd av skogsdung-
ar. Området består av jordbruksmark. Inom området 
finns ingen befintlig bebyggelse. Området omfattar 
2,5 hektar och sluttar mot väster. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass fem påverkas.

Området ingår delvis i ett område av riksintresse för 
naturvården, NN 57, Smedjeån. Området sträcker sig 
från våtmarkerna runt Oxhultasjön längs Smedjeåns 
sträckning fram till i höjd med Ränneslöv. På ett tio-
tal platser i vattendraget delas åfåran upp i flera fåror 
för att längre nedströms återförenas. Detta är för länet 
unikt och ån hyser flera rödlistade arter. Vattendraget 
i sig hyser generellt mycket höga naturvärden och i ån 
finns värdefulla forssträckor, sanka ängsmarker samt 
höga zoologiska och botaniska värden.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer för Smedjeån. Den ekologiska 
statusen är idag god men det finns risk för framtida 
överskridande. 

Vatten  
Grundvatten och ytvatten påverkas. 

Naturvärden och landskapsbild
Området ligger relativt exponerat från Smedjeån var-
för landskapsbilden förändras av en exploatering.

Riskhänsyn
Framkomsttid är mer än nio minuter varför kompen-
serande åtgärder kan behövas.

Ras, erosion och översvämning
Smedjeån kan medföra risk för översvämning.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• För bedömning av begränsad klimatpåverkan sak-
nas kunskap/underlag

• Levande sjöar och vattendrag
• Ett rikt odlingslandskap
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
Normal kostnad. Avloppspumpstation krävs om om-
rådet utvecklas längre än ca 120 meter väster om be-
fintligt bostadsområde.

Sammanfattande bedömning
Området bedöms sammanfattningsvis innebära en re-
lativt liten påverkan. Ianspråkstagandet av jordbruk-
smarken är varaktigt. Marken håller dock en lägre 
klass än den mer produktiva jordbruksmarken som 
återfinns i slättlandskapet. Det är också ett samhäll-
sintresse att alla orter kan fortsätta att utvecklas. 

Påverkan på riksintresset för naturvård bedöms inte 
vara av påtaglig eller varaktig karaktär då avståndet 
mellan utbyggnadsområdet och ån är drygt 100 me-
ter. Det saknas kunskap för att kunna bedöma övriga 

naturvärden i området, men man kan anta att vissa 
värden finns längs med skogsdungarnas bryn. 

Påverkan bedöms inte ha någon gränsöverskridande 
effekt och området bedöms inte vara särskilt sårbart. 
Inte heller någon risk för människors hälsa bedöms 
finnas. 

Åtgärder och uppföljning
Skademinimerande åtgärder så att dagvattenhantering 
inte påverkar vattenkvaliteten i Smedjeån negativt. 
Inför planläggning krävs en inventering av naturvär-
den. 

ränneslöv - rä2

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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BRANDSTATIO
N

HEMBYGDSGÅRD

SERVIC
E

SERVIC
E

KYRKA

Vå1

Belägenhet
Området ligger strax söder om väg 115 i direkt an-
slutning till befintlig bebyggelse, norr om vattendrag 
samt i skydd av skogsdunge. Området består av jord-
bruksmark med skogsparti i söder. Inom området 
finns ingen befintlig bebyggelse. Området omfattar 
3,5 hektar och är flackt. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass fem påverkas.

Naturvärden och landskapsbild
Skogsbevuxna delar söder om området kan påverkas. 

Området ligger rumsligt avgränsat av skog och annan 
bebyggelse, varför landskapsbilden inte förväntas på-
verkas i så stor utsträckning. 

Kulturmiljövärden
Markerade fornminnen finns enligt karta.

Miljöhänsyn
Närheten till väg 115 kan ev. medföra risk för buller. 
Befintlig bebyggelse ligger dock mellan vägen och 
exploateringsområdet och skärmar till viss del buller 
från vägen. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Ett rikt odlingslandskap
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
Exploateringen bedöms innebära en hög kostnad då 
utbyggnaden kräver långa ledningsdragningar, 50-60 
meter, och höga gatukostnader.

Sammanfattande bedömning
Viss osäkerhet råder kring befintliga naturvärden 
inom området. Området bedöms i första hand påverka 
jordbruksmarken. I övrigt bedöms inte någon påtag-
lig påverkan finnas. Marken håller en lägre produk-
tionsklass än den mest produktiva jordbruksmarken. 
Området bedöms vara tveksamt utifrån brukningsef-
fektivt då det kringgärdas av vattendrag, vägar och 
befintlig bebyggelse. Utifrån ett samhällsintresse har 
området en god lokalisering nära service, vilket till 
viss del skulle kunna uppväga det faktum att jord-
bruksmark ianspråktas. 

Påverkan bedöms inte ha någon gränsöverskridande 
effekt och området bedöms inte vara särskilt sårbart. 
Inte heller någon risk för människors hälsa bedöms 
finnas. 

Åtgärder och uppföljning
Områdets naturvärden behöver inventeras. 

våXtorp - vå1

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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E
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KYRKA

Vå2

Belägenhet
Området ligger i östra delen av tätorten, omedelbart 
norr om väg 115, i direkt anslutning till befintlig be-
byggelse. Området består av öppen mark, ängs- och 
betesmark. Inom området finns enstaka befintlig be-
byggelse. Området omfattar 1,5 hektar och är flackt.

Naturvärden och landskapsbild
Området är exponerat från väg 115 och en exploate-
ring kommer att förändra stadsbilden vid entrén till 
samhället. Från övriga väderstreck ligger området 
kringgärdat av vegetation och befintlig bebyggelse 
och förväntas inte förändra landskapsbilden i så stor 
utsträckning. 

Kulturmiljövärden
Markerade fornminnen finns enligt karta.

Miljöhänsyn
Närheten till väg 115 medför buller.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• God bebyggd miljö

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering bedöms vara förknippad med norma-
la kostnader. 

Sammanfattande bedömning
En exploatering av området bedöms i första hand på-
verka stadsbilden och miljökvalitetsmålet ”God be-

byggd miljö” på ett positivt sätt. Området kommer att 
ligga vid en av infarterna till orten och på så sätt ut-
göra en ny entré till Våxtorp. Buller från väg 115 kan 
dock påverka området negativt. 

Området ligger i nära anslutning till skola. Vid en 
exploatering bör trafiksäkerhet, tillfartsvägar och par-
keringssituationen vid skolan och äldreboendet för-
bättras.

Påverkan bedöms inte ha någon gränsöverskridande 
effekt och området bedöms inte vara särskilt sårbart. 
Inte heller någon risk för människors hälsa bedöms 
finnas. 

Åtgärder och uppföljning
Bullerutredning kommer att krävas i samband med en 
planläggning av området. Trafiksituationen i närom-
rådet bör också uppmärksammas.

våXtorp - vå2

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 

Utbyggnadsområdets läge vid infarten till samhället ställer 
extra krav på utformning av området. 
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E
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KYRKA

Vå3

Belägenhet
Området ligger strax norr om väg 115 och omedelbart 
söder om Björbäcksvägen samt i direkt anslutning till 
befintlig bebyggelse. Området består av betesmark, 
ängsmark med enstaka skogsdunge. Inom området 
finns enstaka befintlig bebyggelse, bland annat en 
hästgård och området används idag för hästbete. Om-
rådet omfattar drygt fem hektar och är flackt. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass fem påverkas.

Naturvärden och landskapsbild
Området ligger exponerat från omkringliggande od-
lingslandskap och en exploatering kommer att för-
ändra landskapsbilden. 

Kulturmiljövärden
Området gränsar till Våxtorps kyrka. 

Miljöhänsyn
Närheten till väg 115 kan eventuellt medföra risk för 
buller. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av den östra delen av området be-

döms innebära en normal kostnad. För den västra de-
len krävs en avloppspumpstation vilket innebär högre 
kostnader.

Sammanfattande bedömning
Området bedöms i första hand påverka jordbruks-
marken negativt och miljökvalitetsmålet om ”God 
bebyggd miljö” positivt. 

Marken håller en lägre produktionsklass än den mer 
produktiva jordbruksmarken som återfinns i slätt-
landskapet. Utifrån ett samhällsintresse har området  
dock en god lokalisering i direkt anslutning till skola 
och annan offentlig service vilket bedöms uppväga 
den negativa påverkan av att åkermark tas i anspråk. 
Vid en exploatering bör också trafiksäkerhet, tillfarts-
vägar och parkeringssituationen vid skolan och äldre-
boendet förbättras. 

Påverkan bedöms inte ha någon gränsöverskridande 
effekt och området bedöms inte vara särskilt sårbart. 
Inte heller någon risk för människors hälsa bedöms 
finnas. 

Åtgärder och uppföljning
Trafiksituationen i närområdet bör uppmärksammas 
vid en planläggning av området. Naturvärdesbedöm-
ning av naturvärden och biologisk mångfald i tidigt 
detaljplaneskede.

våXtorp - vå3

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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Vå4

Belägenhet
Området ligger utmed väg 24, i anslutning till befint-
lig bebyggelse samt i skydd av skogsmark. Området 
består av jordbruksmark. Ingen befintlig bebyggelse. 
Området omfattar 3,5 hektar och är flackt. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass fem påverkas. Området grän-
sar till riksintresse för kommunikationer, riksväg 24. 
Riksvägen bedöms ha en grundläggande betydelse 
för regional och interregional trafik. 

Miljöhänsyn
Riksväg 24 medför viss risk för buller, vilket i och för 
sig inte kan anses påverka området då det i sig själv är 
avsett för verksamheter som själva genererar buller. 

Riskhänsyn
Riksväg 24 är en utpekad led för transporter med far-
ligt gods. Detta kan inte anses påverka området då 
detta i sig självt är utpekat som ett verksamhetsområ-
de där sådana ämnen kan förväntas förekomma.  

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Frisk luft (indirekt)
• Giftfri miljö (indirekt)
• Grundvatten av god kvalitet (indirekt)
• Ett rikt odlingslandskap
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av området bedöms innebära en hög 
kostnad då ledningsdragningarna för VA är långa 
(200 meter). Eventuellt krävs också en avloppspump-
station. Befintlig ledningskapacitet kontrolleras med 
hänsyn till planerad verksamhet.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmarken är varaktigt. 
Marken håller dock en lägre klass än den mer pro-
duktiva jordbruksmarken som återfinns i slättland-
skapet. Området är också svårbrukad med en dålig 
arrondering och stenig mark. Att kunna erbjuda verk-
samhetsområden i direkt anslutning till övergripande 
infrastruktur som riksväg 24 anses vara ett väsentligt 
samhällsintresse. Riksväg 24 är ett utpekat riksin-
tresse för kommunikation och också en utpekad led 
för transporter av farligt gods, och bedömningen är 
att värdet av riksintresset ökar när anläggningarnas 
funktion förstärks genom att fler nyttjar dem för dess  
ändamål. Områdets strategiska lokalisering med di-
rekt närhet till transportleder som är väl lämpade för 
transporter till och från industriområdet bedöms där-
för överväga den negativa påverkan som ett ianspråk-
tagande av jordbruksmarken innebär. Lokaliseringen 
stämmer väl överens med de lokala åtgärderna i mil-
jökvalitetsprogrammet. Området bedöms inte inverka 
negativt på riksintresset för kommunikationer, tvärt-
om.  

Området lokalisering i tätorten bedöms vara för-
delaktigt då det inte innebär några stora risker för 
människor, hälsan eller miljön i stort. Påverkan be-

döms inte ha någon gränsöverskridande effekt och 
området bedöms inte vara särskilt sårbart. 

Åtgärder och uppföljning
Kostnaderna för exploateringen av området kan be-
höva detaljstuderas.  

Utbyggnadsområde för verksamheter. 

våXtorp - vå4
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Belägenhet
Området ligger omedelbart öster om tätorten, i direkt 
anslutning till befintligt verksamhetsområde, norr om 
Hishultsvägen samt i skydd av skogsparti. Området 
består av jordbruksmark med enstaka skogsdunge. 
Inom området finns ingen befintlig bebyggelse. Om-
rådet omfattar 13 hektar och är flackt.

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass fem påverkas.

Kulturmiljövärden
Markerade fornminnen finns enligt karta.

Miljöhänsyn
Området kan innebära buller och andra störningar för 
planerade bostäder söder om Hishultsvägen. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Frisk luft (indirekt)
• Giftfri miljö (indirekt)
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av området bedöms innebära en nor-
mal kostnad. En avloppspumpstation krävs inom den 
östra delen av området, vilket ökar kostnaderna.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark innebär en var-
aktig påverkan. Jordbruksmarken håller en lägre pro-
duktionsklass än den mer produktiva jordbruksmar-
ken som återfinns i slättlandskapet. Jordbruksmark är 
ett nationellt intresse och får endast tas i anspråk om 
det tillgodoser väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på annan plats. Området 
bedöms utgöra en naturlig utbyggnad av befintligt 
verksamhetsområde. Att det i orten finns fungerande 
arbetsplatser är ett väsentligt samhällsintresse då det 
minskar transportbehovet och gör att det finns befolk-

ning dygnet runt med positiva effekter för service och 
trygghet. 

Viss risk för människors hälsa finns i fråga om boen-
demiljöerna söder om Hishultsvägen. Transporter till 
området kan påverka bebyggelse längs tillfartsvägar 
om inte föreslagen väg norrut byggs ut. Påverkan be-
döms inte ha någon gränsöverskridande effekt och 
området bedöms inte vara särskilt sårbart. 

Åtgärder och uppföljning
Naturvärdesbedömning i tidigt detaljplaneskede.

Utbyggnadsområde för verksamheter. 

våXtorp - vå5

Utbyggnaden är en naturlig expansion av befintligt område.
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Belägenhet
Området ligger i direkt anslutning till befintlig be-
byggelse, nordöst om Fågelvägen samt i skydd av 
skogsparti. Området består av grustag, öppen mark 
och skogsmark. Området omfattar ca 13 hektar och är 
flackt i de västra delarna. Själva grustaget är flackt i 
botten med sluttande kanter.  

Naturvärden och landskapsbild
Delar av området har höga naturvärden med biologisk 
mångfald. Inom området finns en våtmark. Området 
har ett strategiskt läge för tätortsnära rekreation mel-
lan bostadsbebyggelsen söder om området och skogs-
området norr om. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Frisk luft (indirekt)
• Giftfri miljö (indirekt)
• Myllrande våtmarker
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av området är förknippat med en hög 
kostnad. Avloppspumpstation krävs eftersom områ-
det ligger relativt lågt.

Sammanfattande bedömning
En exploatering av området bedöms främst få kon-
sekvenser för naturvärden och rekreation. Ett grönst-
råk i områdets östra bör bibehållas och utvecklas för 

att även fortsättningsvis garantera tillgänglighet till 
tätortsnära rekreationsområden norr om området för 
boende i tätorten. 

Viss risk för människors hälsa finns genom befintliga 
bostäder väster om området. Uppvuxen vegetation 
kan med fördel användas som skyddsplantering. 

Åtgärder och uppföljning
Naturvårdsutredning av naturvärden och biologisk 
mångfald med ev. inventering i tidigt detaljplaneske-
de.

våXtorp - vå6

Utbyggnadsområde för verksamheter. Utbyggnadsområdet sett norrifrån. 
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Belägenhet
Området är centralt beläget i tätorten, i korsningen 
mellan väg 115 och väg 24 samt sydöst därom och 
i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Området 
består av blandad bebyggelse och obebyggd tomt-
mark. 

Kulturmiljövärden
Markerade fornminnen finns enligt karta. Den kring-
byggda 1700-talsgården ”Farmen i Våxtorp” är av 
kulturhistoriskt intresse.

Miljöhänsyn
Hishultsvägen och riksväg 24 är trafikerade och åt-
gärder i anslutning till dessa kan kräva särskild upp-
märksamhet i fråga om trafiksäkerhet och buller. Sär-
skilt oskyddade trafikanter och skolbarn bör beaktas. 
Det finns behov av säkrare överfart över väg 24 för 
gång och cykeltrafikanter. 

Riskhänsyn
Riksväg 24 är utpekad som led för transporter av far-
ligt gods. Beroende av vilken användning som mar-
ken får kommer riskavstånd och/eller skyddsåtgärder 
att krävas. 

Miljökvalitetsmål
• God bebyggd miljö
• En giftfri miljö (indirekt)

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna är beroende av vilka förädlingsåtgärder 

som det blir fråga om. Inga fördyrande omständighet-
er är kända. 

Sammanfattande bedömning
Förslaget bedöms inte medföra några negativa konse-
kvenser. Positiva konsekvenser kan förväntas främst 
för stadsbilden och kulturmiljövärdena samt för mil-
jökvalitetsmålet om ”God bebyggd miljö”. Den of-
fentliga miljön i tätorten och stadsbilden är ganska 
splittrad och en förädling och kompletteringsbebyg-
gelse av de centrala delarna skulle vara positiv för 
hela samhället. 

Åtgärder och uppföljning
Bedöms ej vara relevant eller nödvändigt.

våXtorp - vå7

Förädlingsområde i de centrala delarna av Våxtorp.
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Ge1

Belägenhet
Området ligger söder om tätorten i nära anslutning till 
befintlig bebyggelse, i skydd av skogsbevuxen kulle. 
Området består av betesmark och jordbruksmark med 
enstaka skogsdungar. Inom området finns ingen be-
fintlig bebyggelse. Området omfattar knappt sju hek-
tar och sluttar mot sydväst.  

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
De västra delarna av området tar i anspråk jordbruk-
smark av klass åtta och de östra delarna av klass sju. 

Naturvärden och landskapsbild
Skogsdungen som angränsar till området är viktig 
som ett tätortsnära rekreationsområde. En promenad-
slinga finns i skogen som kan påverkas. 

Gamla noteringar om förekomst av färgginst finns. I 
övrigt saknas biologisk kunskap, men betesmarkerna 
med berg i dagen kan vara biologiskt intressanta. 

Området har ett exponerat läge från söder och land-
skapsbilden kommer att förändras med en exploate-
ring. 

Kulturmiljövärden
Markerade fornminnen finns enligt karta.

Miljöhänsyn
Djurhållning finns i områdets närområde. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
Hög kostnad. Jordartskarta påvisar berg i området 
vilket kan medföra särskilt hög exploateringskostnad. 
Utbyggnad av va-ledningar till anslutningspunkt är 
också relativt omfattande, ca 60 meter. 

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark är en varaktig 
påverkan. Jordbruksmarken håller en hög produk-

tionsklass, sju och åtta. Jordbruksmark är allmänt ett 
nationellt intresse och får endast tas i anspråk om det 
tillgodoser väsentliga samhällsintressen och detta be-
hov inte kan tillgodoses på annan plats. Genevad lig-
ger i ett jordbrukslandskap och i det fall orten ska kun-
na expandera så blir jordbruksmark berörd oavsett var 
orten byggs ut. Inom samhället finns ett antal lediga 
tomter som i första hand ska tas i anspråk. Därutöver 
finns ett förädlingsområde identifierat som  eventuellt 
kan bli aktuellt för förtätning. Därefter är en utvidg-
ning av orten nödvändig. Aktuellt utbyggnadsområde 
har en god lokalisering i nära anslutning till tätortens 
skola och i ett kollektivtrafiknära läge invid riksväg 

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och kontor. 

genevad - ge1
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15 med snabbuss mellan Laholm och Halmstad. Detta 
fördelaktiga läge samt det faktum att det inte finns nå-
gon alternativ mark att ta i anspråk bedöms uppväga 
det faktum att värdefull jordbruksmark tas i anspråk. 
Vidare anses det som ett väsentligt intresse att orten 
kan fortsätta utvecklas så att befintlig service kan 
bibehållas. Orten utpekas i översiktsplanens utveck-
lingsstrategi som en av de prioriterade orterna genom 
sitt goda kollektivtrafikläge och sitt strategiska läge 
nära Halmstad. Orten är strategisk viktig för kommu-
nen genom att den kan ta del av den expansiva arbets-
marknadsregionen kring Halmstad. För kommunen är 
även detta ett väsentligt samhällsintresse. 

Området ligger i anslutning till en skogsdunge som 
fungerar som ett tätortsnära rekreationsområde. I 
skogen går en slinga som kan påverkas av utbygg-
naden. Detta bör uppmärksammas i samband med ett 
detaljplanearbete så att denna påverkan undviks eller 
minimeras. 

Det saknas kunskap om biologiska värden i området. 
Gamla noteringar om färgginst finns. Betesmarker 
med berg i dagen kan också vara biologiskt intressan-
ta. Även detta behöver uppmärksammas inför ett pl-
anarbete. Landskapsbilden påverkas, dock beroende 
av hur området utformas.

En viss risk för människors hälsa kan finnas genom 
närheten till beteshagar. Påverkans totaleffekt be-
döms annars som relativt begränsad, dock påverkas 
jordbruksmark varaktigt. Påverkan bedöms inte vara 
av en gränsöverskridande natur.

Åtgärder och uppföljning
Skademinimerande åtgärder för att bevara prome-
nadslingan i den tätortsnära skogen krävs. En inven-
tering av naturvärden och biologiska värden behöver 

genomföras innan planarbete påbörjas. Uppmärksam-
het kring djurhållning krävs i samband med ett de-
taljplanarbete.

Utbyggnadsområdet sett från sydväst. Mitt i bilden finns skogsdungen som utbyggnadsområdet vrider sig runt. Till vänster i 
bilden finns riksväg 15 som snabbbussen mellan Laholm och Halmstad trafikerar. 
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Belägenhet
Området ligger norr om tätorten i direkt anslutning 
till befintligt verksamhetsområde och omedelbart 
sydväst om järnvägen Markarydsbanan, samt nordöst 
om riksväg 15. Området ligger i skydd av en skogs-
dunge strax söder om Genevadsån och består av öp-
pen mark med enstaka träd och byggnader. Området 
omfattar 2,5 hektar och är flackt. Norr om området 
sluttar marken ner mot ån.

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass åtta påverkas.

Området innefattas av riksintresse för naturvård, NN 
19, Laholmsbukten, Eldsbergaåsen, Genevadsån och 
Lagan. Riksintresseområdet är omfattande. Relevanta  
värden för detta specifika utbyggnadsområde bedöms 
en värdefull och ursprunglig lax- och havsöringstam 
vara samt i viss mån bottenfaunaförhållanden för lek 
i Genevadsåns huvudfåra.

Området gränsar till riksintresse för kommunika-
tioner, riksväg 15 och järnvägen Markarydsbanan. 
Riksintresset innebär att anläggningarna bedöms ha 
en grundläggande betydelse för regional och interre-
gional trafik. 

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer för Genevadsån. Se nedan un-
der vatten.

Skyddade områden (7 kap)
Genevadsåns omfattas av 100 meter strandskydd. Det 

innebär att stora delar av utpekat verksamhetsområde 
berörs av strandskyddet och att dispens krävs. 

Vatten  
Bebyggelse med hårdgjorda ytor kan förändra ytvatt-
nets och grundvattnets kvalité och flöde. Påverkan är 
särskilt känslig i och med att området är ett utpekat 
verksamhetsområde som kan förväntas ha viss om-
givningspåverkan och hantering av miljöpåverkande 
ämnen.  

Naturvärden och landskapsbild
Småbiotoper i jordbrukslandskapet kan förekomma, 
framförallt i anslutning till Genevadsån. 

Kulturmiljövärden
Norr om Genevadsån i Eldsberga socken i Halmstads 
kommun, har nyligen påträffats en mängd musköt-
kulor som med största sannolikhet härrör från slaget 
vid Genevad år 1657. Planerat utbyggnadsområde har 
inget formellt skydd men området är mycket intres-
sant ur ett arkeologiskt perspektiv. 

Miljöhänsyn
Riksväg 15 medför viss risk för buller, vilket i och för 
sig inte kan anses påverka området då det i sig själv 
är avsett för verksamheter som själva genrerar buller. 

Riskhänsyn
Riksväg 15 och Markarydsbanan trafikeras av trans-
porter med farligt gods. Detta kan inte anses påverka 
området då detta i sig självt är utpekat som ett verk-
samhetsområde där sådana ämnen kan förväntas fö-

rekomma. Byggnadsfritt avstånd längs med riksväg 
15 krävs. Till Markarydsbanan krävs skyddsavstånd.   

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Frisk luft (indirekt)
• Giftfri miljö (indirekt)
• Levande sjöar och vattendrag
• Ett rikt odlingslandskap
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
Särskilt hög kostnad. Utbyggnaden av teknisk in-

genevad - ge2

Utbyggnadsområde för verksamheter. 
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frastruktur förväntas vara omfattande med långa 
ledningsutbyggnader, ca 250 meter, och avlopps-
pumpstation. En utbyggnad bör inte ske innan om-
råde Ge3 är utbyggt. Grundläggningen förväntas för-
svåras då jordartskarta påvisar förekomst av lera/silt.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark är en varaktig 
påverkan och jordbruksmarken är av en hög klass, 
klass åtta av tio. Jordbruksmark är allmänt ett natio-
nellt intresse och får endast tas i anspråk om det till-
godoser väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på annan plats. Genevad ligger i 
ett jordbrukslandskap och i det fall orten ska kunna 
bygga verksamhetsområden så måste det ske på jord-
bruksmark. Skälen för att en utbyggnad av verksam-
hetsområden i Genevad bedöms vara ett väsentligt 
samhällsintresse är att lokaliseringen är synnerligen 
lämplig i anslutning till både riksväg 15 och järnvä-
gen Markarydsbanan. Dessa båda kommunikations-
anläggningar är av riksintresse och bedömningen 
är att värdet av riksintresset ökar när anläggningar-
nas funktion förstärks genom att fler nyttjar dem för 
dess  ändamål. Områdets strategiska lokalisering med 
direkt närhet till transportleder som är väl lämpade 
för transporter till och från industriområdet bedöms 
därför överväga den negativa påverkan som ett ian-
språktagande av jordbruksmarken innebär. Området 
bedöms inte heller inverka negativt på riksintresset 
för kommunikationer, tvärtom.  

Riksintresset för naturvård och andra värden kopp-
lade till Genevadsån och dess närhet påverkas. Hu-
ruvida denna påverkan är påtaglig är i nuläget osä-
kert. Man kan dock konstatera att Genevadsån inte 
bedöms vara det mest centrala värdet i riksintresset, 
även om ån hyser en unik laxstam. Området ligger 

inom strandskydd och bedöms ha viss sårbarhet för 
påverkan på vattenmiljöerna och miljökvalitetsnor-
merna. Det är miljökvalitetsnormen för ekologisk sta-
tus som bedöms som dåliga med en framtida risk för 
överskridande. 

Någon risk för människors hälsa bedöms inte finnas. 
Den bedömda totaleffekten av utbyggnadsområdets 
påverkan är att det finns väsentliga samhällsintressen 
för att ta i anspråk jordbruksmark. Riksintresset för  
kommunikationer bedöms inte alls påverkas negativt. 
En farhåga för att riksintresset för naturvård påverkas 
negativt finns, dock är det oklart huruvida påverkan 
skulle innebära en påtaglig skada. Samma sak gäller 

miljökvalitetsnormen för vatten och vattenmiljön i 
stort. En framtida detaljplaneläggning kommer att få 
utvisa och pröva detta. En exploatering kräver ock-
så dispens från strandskyddet och i behandlingen av 
denna kommer frågan behöva belysas. 

Åtgärder och uppföljning
Skademinimerande åtgärder krävs så att miljökvali-
teten i Genevadsån inte påverkas negativt av dagvat-
tenhantering etc. 
Utredningsbehov kring strandskydd, miljökvali-
tetsnorm för vatten och riksintresse för naturvård 
kommer att finnas inför detaljplaneläggning. Även 
arkeologiska utredningar kommer att krävas.

Utbyggnadsområdets belägenhet sett österifrån. I bilden nedre del passerar järnvägen, Markarydsbanan, och i den övre de-
len syns riksväg 15. Båda dessa kommunikationsleder gör att området får ett strategiskt läge i fråga om transporter. I bildens 
högra kant skymtar Genevadsån omgiven av vegatation.   
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Belägenhet
Området ligger mellan riksväg 15 och Halmstadsvä-
gen, i direkt anslutning till befintligt verksamhetsom-
råde. Området består av öppen mark. Inom området 
finns ingen befintlig bebyggelse. Området omfattar 
knappt fyra hektar och är flackt. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass åtta påverkas.

Området gränsar till riksintresse för kommunikatio-
ner, riksväg 15. Riksvägen bedöms ha en grundläg-
gande betydelse för regional och interregional trafik. 

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer för vatten. Se nedan, vatten.

Vatten  
Bebyggelse med hårdgjorda ytor kan förändra ytvatt-
nets och grundvattnets kvalité och flöde. Påverkan är 
särskilt känslig i och med att området är ett utpekat 
verksamhetsområde som kan förväntas ha viss om-
givningspåverkan och hantering av miljöpåverkande 
ämnen.  

Miljöhänsyn
Riksväg 15 medför viss risk för buller, vilket i och för 
sig inte kan anses påverka området då det i sig själv 
är avsett för verksamheter som själva genrerar buller. 

Riskhänsyn
Riksväg 15 och Markarydsbanan trafikeras av trans-

porter med farligt gods. Detta kan inte anses påverka 
området då detta i sig självt är utpekat som ett verk-
samhetsområde där sådana ämnen kan förväntas före-
komma. Byggnadsfritt avstånd längs med riksväg 15.  

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Frisk luft (indirekt)
• Giftfri miljö (indirekt)
• Levande sjöar och vattendrag
• Ett rikt odlingslandskap

Ekonomiska konsekvenser
Särskilt hög kostnad. Utbyggnaden av teknisk in-
frastruktur förväntas vara omfattande med långa 
ledningsutbyggnader, ca 200 meter, och avlopps-
pumpstation. Området bör exploateras innan område 
Ge2. Grundläggningen förväntas försvåras då jordart-
skarta påvisar förekomst av lera/silt.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark är en varaktig på-
verkan och jordbruksmarken är av en hög klass, klass 
åtta av tio. Jordbruksmark är ett nationellt intresse och 
får endast tas i anspråk om det tillgodoser väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på annan plats. Genevad ligger i ett jordbrukslandskap 
och i det fall orten ska kunna bygga verksamhetsområ-
den så måste det ske på jordbruksmark. Skälen till att 
en utbyggnad av verksamhetsområden i orten bedöms 
vara ett väsentligt samhällsintresse är att lokalisering-
en är synnerligen lämplig i anslutning till riksväg 15. 
Områdets strategiska lokalisering med direkt närhet 

till transportleder som är väl lämpade för transporter 
till och från industriområdet bedöms därför övervä-
ga den negativa påverkan som ett ianspråktagande av 
jordbruksmarken innebär. 

Området ligger på ett visst avstånd från Genevadsån 
varför miljökvalitetsnormen för vatten inte bedöms 
påvekras negativt, om bara viss försiktighet vidtas.  

Åtgärder och uppföljning
Skademinimerande åtgärder krävs så att miljökvali-
teten i Genevadsån inte påverkas negativt av dagvat-
tenhantering etc.

genevad - ge3

Utbyggnadsområde för verksamheter. 
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Belägenhet
Området ligger centralt i tätorten i direkt anslutning 
till befintlig bebyggelse, längs med järnvägsspår. 
Området består av enstaka byggnader samt obebyggd 
tomtmark. Området är drygt två hektar och är flackt. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Området gränsar till riksintresse för kommunikatio-
ner, järnvägen Markarydsbanan. Markarydsbanan, 
som sträcker sig mellan Eldsberga och Hässleholm, 
är en viktig förbindelse mellan Västkustbanan och 
Södra Stambanan för godståg men är även viktig som 
omledningsbana för persontåg. 

Kulturmiljövärden
Inom och i anslutning till området finns kulturhis-
toriskt intressant bebyggelse och bebyggelsemiljö i 
form av äldre industribebyggelse.

Miljöhänsyn 
Närheten till järnvägen medför risk för buller. Åtgär-
der och skyddsavstånd är beroende av vilken använd-
ning som förädlingen resulterar i. 

Riskhänsyn
Markarydsbanan trafikeras av transporter med farligt 
gods. Åtgärder och skyddsavstånd är beroende av vil-
ken användning som förädlingen resulterar i.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:
• God bebyggd miljö. 

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna är beroende av vilka förädlingsåtgärder 
som det blir fråga om.

Sammanfattande bedömning
En förädling av området bedöms få positiva effekter 
på miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” efter-
som kulturhistorisk bebyggelse och bebyggelsemiljö 
tas om hand. I samband med ett framtida tågstopp blir 
området strategiskt som stationsområde. 

Risken för människor och hälsan är beroende av 
vilken användning och vilka åtgärder som slutligen 
kommer till stånd. Risken består i närheten till Mar-
karydsbanan med buller och farligt gods som påver-
kansfaktorer. 

Åtgärder och uppföljning
Eventuella skyddsavstånd till Markarydsbanan behö-
ver uppmärksammas vid förädlingsarbetet. 

genevad - ge4

Förädlingsområde. Området är beläget till vänster om järnvägen i bilden ovan.  
Av fotografiet framgår tydligt den kulturhistoriskt intressant  
tegelbebyggelsen.  
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Belägenhet
Området ligger norr om Elestorpsvägen, i direkt 
anslutning till befintlig bebyggelse samt i skydd av 
skogsdunge och allé. Området består av jordbruks-
mark. Inom området finns ingen befintlig bebyggelse. 
Området omfattar drygt två hektar och är flackt, slut-
tande mot söder. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass sju påverkas. 

Söder om området finns ett område av riksintresse för 
kulturmiljövården, KN 39, Tjärby. 

Skyddade områden (7 kap)
Allén som utgör områdets västra gräns omfattas av 
biotopskydd.

Vatten  
Stora delar av Veinge tätort omfattas av vattenskydds-
område. Detta område ligger dock strax väster om 
den yttre zonen och omfattas inte av skyddsområde. 

Naturvärden och landskapsbild
En exploatering av området kommer att förändra 
landskapsbilden. Området är rumsligt välavgränsat 
av vegetation och omkringliggande vägar varför för-
utsättningarna för en god helhetsverkan bedöms som 
fördelaktiga. 

Kulturmiljövärden
Markerade fornminnen finns enligt karta. 

Miljöhänsyn
Buller från Elestorpsvägen. 

Riskhänsyn
Framkomsttid överstiger nio minuter. Kompenseran-
de åtgärder kan behövas.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av området bedöms medföra höga 
kostnader genom relativt långa ledningsdragningar 
samt behov av avloppspumpstation. 

Sammanfattande bedömning
Området bedöms sammanfattningsvis innebära en re-
lativt liten påverkan. Ianspråkstagandet av jordbruk-
smark är varaktigt och produktionsklassen är hög. 
Jordbruksmark är ett nationellt intresse och får endast 
tas i anspråk om det tillgodoser väsentliga samhällsin-
tressen och detta behov inte kan tillgodoses på annan 
plats. Veinge ligger i ett jordbrukslandskap och i det 
fall orten ska kunna expandera så blir jordbruksmark 
berörd oavsett var orten byggs ut. Inom samhället 
finns ett stort planlagt men inte utbyggt bostadsom-
råde som först bör genomföras innan ytterligare om-
råden planläggs. Två förädlingsområden föreslås som  
kan bli aktuella för förtätning. Därefter är en utvidg-

ning av orten nödvändig. Aktuellt utbyggnadsområde 
har en god lokalisering i nära anslutning till tätortens 
skola och annan service. Orten utpekas i översikts-
planens utvecklingsstrategi som en av de prioriterade 
orterna för utbyggnad genom sitt goda kollektivtra-
fikläge och kommunens ambition är att verka för att 
orten får ett tågstopp. Orten är också  strategisk vik-
tig för kommunen genom att den kan ta del av den 
expansiva arbetsmarknadsregionen kring Halmstad. 
För kommunen är detta ett väsentligt samhällsintres-
se som uppväger det faktum att jordbruksmark tas i 
anspråk. Området bedöms också vara svårbrukat både 
på grund av sin storlek och av sin belägenhet utan 

veinge - ve1

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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möjligheter att utöka brukningsarealen. 

Viss risk för människors hälsa bedöms finnas genom 
bullerpåverkan från Elestorpsvägen. 

Påverkan bedöms inte ha någon gränsöverskridande 
effekt och området bedöms inte vara särskilt sårbart 
även om viss fortsatt uppmärksamhet kan behöva rik-
tas mot vattenskyddsområdet. 

Riksintresset för kulturmiljövård bedöms inte påver-
kas. 

Åtgärder och uppföljning
Skyddsavstånd eller bullerdämpande åtgärder till väg 
så att gällande riktvärden för buller kan innehållas. 

Arkeologisk utredning kan komma att krävas. 

Redan planlagda områden bör först exploateras. 

Utbyggnadsområdet är beläget i anslutning till det befintliga samhället och avgränsas tydligt av en allé i väster. 



LAHOLMS KOMMUN - FRAMTIDSPLAN MED SIKTE PÅ 2030 GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-14

DEL 4 - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

101

s

1:12
1:42

S:7
    3S:11

    2

Ve7

Ve2

Belägenhet
Området ligger i de norra delarna av tätorten i direkt 
anslutning till befintlig bebyggelse samt nordost om 
järnväg. Området består av öppen mark med enstaka 
vegetation. Inom området finns ingen befintlig be-
byggelse. Området omfattar 3,5 hektar och är relativt 
flackt. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass sex påverkas. 

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnorm för grundvatten, se nedan vatten.

Skyddade områden (7 kap)
Området ingår i den tertiära zonen för vattenskydds-
område, se nedan vatten. 

Biotopskyddade områden såsom småbiotoper och 
gravkullar med ginst kan finnas i området. 

Vatten  
Grundvatten kan påverkas då bebyggelse med hård-
gjorda ytor förändrar ytvattnets och grundvattnets 
kvalité och flöde. Miljökvalitetsnormen för grund-
vatten för Laholmsområdet vad gäller kemisk kvali-
tet bedöms som god i dagsläget men med en risk för 
överskridande i framtiden. Beträffande kvantiteten är 
statusen god och det bedöms inte finnas någon risk för 
framtida förändringar beträffande kvantitet. 

Naturvärden och landskapsbild
Höga naturvärden med biologisk mångfald. Områ-

det ligger exponerat från norr varför landskapsbilden 
kommer att förändras vid en exploatering. 

Kulturmiljövärden
Markerade fornminnen finns enligt karta. En marke-
rad gravhög finns inom området. 

Riskhänsyn
Framkomsttid överstiger nio minuter. Kompenseran-
de åtgärder kan behövas.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av området bedöms medföra en hög 
kostnad då avloppspumpstation krävs. 

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark är varaktigt och 
produktionsklassen är hög. Jordbruksmark är ett na-
tionellt intresse och får endast tas i anspråk om det 
tillgodoser väsentliga samhällsintressen och detta be-
hov inte kan tillgodoses på annan plats. Veinge ligger 
i ett jordbrukslandskap och i det fall orten ska kunna 
expandera så blir jordbruksmark berörd oavsett var 
orten byggs ut. Inom samhället finns ett stort plan-
lagt men inte utbyggt bostadsområde som först bör 
genomföras innan ytterligare områden planläggs. 
Två förädlingsområden föreslås som kan bli aktuel-

la för förtätning. Därefter är en utvidgning av orten 
nödvändig. Aktuellt utbyggnadsområde har en god 
lokalisering i nära anslutning till tätortens skola och 
annan service. Orten utpekas i översiktsplanens ut-
vecklingsstrategi som en av de prioriterade orterna 
för utbyggnad genom sitt goda kollektivtrafikläge 
och kommunens ambition är att verka för att orten 
får ett tågstopp. Orten är också  strategiskt viktig för 
kommunen genom att den kan ta del av den expansiva 
arbetsmarknadsregionen kring Halmstad. För kom-
munen är detta ett väsentligt samhällsintresse som 
uppväger det faktum att jordbruksmark tas i anspråk.

veinge - ve2

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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framtida 
stationsläge

Området bedöms vara sårbart med hänsyn till grund-
vatten och att området ingår i tertiär zon för vatten-
skyddsområdet. Utbyggnaden är avsedd för bostäder 
vilket bedöms vara förenligt med skyddsbestämmel-
serna, men frågan behöver uppmärksammas i det 
fortsatta planarbetet.

Gestaltningen av området kommer att behöva ägnas 
särskild omsorg då området ligger väl exponerat, så 
att inte landskapsbilden och kulturhistoriska intressen 
i form av gravhög påverkas negativt. 

Påverkan bedöms inte ha någon gränsöverskridande 
effekt och någon risk för människor, hälsan eller mil-
jön bedöms inte finnas. 

Åtgärder och uppföljning
Skademinimerande åtgärder kommer att krävas så att 
antagna riktlinjer för byggnation inom vattenskydds-
område beaktas.

Områdets gestaltning och hänsyn till landskapsbilden 
behöver också uppmärksammas särskilt liksom even-
tuella fornlämningar inom området. 

Redan planlagda områden bör först exploateras. 

Utbyggnadsområdets läge i norra delen av tätorten. Området kommer att få ett stationsnära läge vid ett framtida tågstopp i 
Veinge. Ungefärlig avgränsning av området i flygbilden. 
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Belägenhet
Områdena ligger i den östra och nordöstra delen av 
tätorten i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. 
Områdena består av jordbruksmark. Inom det norra 
området, Ve3, finns ingen befintlig bebyggelse medan 
det i det södra området, Ve4, finns en befintlig gårds-
miljö. Områdena omfattar knappt en hektar respek-
tive två hektar och sluttar mot öster. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass fem påverkas. 

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer för grundvatten, se nedan vat-
ten. 

Skyddade områden (7 kap)
Vattenskyddsområde sekundär zon, se nedan vatten.

Vatten  
Grundvatten kan påverkas då bebyggelse med hård-
gjorda ytor förändrar ytvattnets och grundvattnets 
kvalité och flöde. Miljökvalitetsnormen för grund-
vatten för Laholmsområdet vad gäller kemisk kvali-
tet bedöms som god i dagsläget men med en risk för 
överskridande i framtiden. Beträffande kvantiteten är 
statusen god och det bedöms inte finnas någon risk för 
framtida förändringar beträffande kvantitet. 

Naturvärden och landskapsbild
Höga naturvärden med biologisk mångfald. Området 

ligger exponerat från norr och öster, varför landskaps-
bilden kommer att förändras vid en exploatering. 

Kulturmiljövärden

Markerade fornminnen finns enligt karta. Beroende 
av hur det södra området, Ve4, gestaltas kan den be-
fintliga gårdsmiljön i det södra utbyggnadsområdet 
påverkas. 

Riskhänsyn (farligt gods, framkomst)
Framkomsttid överstiger nio minuter. Kompenseran-
de åtgärder kan behövas.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Grundvatten av god kvalitet
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av områdena bedöms innebära en 
normal kostnad under förutsättning att närliggande 
områden är utbyggda. Skydd av vattentäkt kan dock 
medföra särskilt hög kostnad inom båda områdena. 

veinge - ve3 & ve4

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark är varaktigt och 
produktionsklassen är hög. Jordbruksmark är ett na-
tionellt intresse och får endast tas i anspråk om det 
tillgodoser väsentliga samhällsintressen och detta be-
hov inte kan tillgodoses på annan plats. Veinge ligger 
i ett jordbrukslandskap och i det fall orten ska kunna 
expandera så blir jordbruksmark berörd oavsett var 
orten byggs ut. Inom samhället finns ett stort plan-
lagt men inte utbyggt bostadsområde som först bör 
genomföras innan ytterligare områden planläggs. Två 
förädlingsområden föreslås som kan bli aktuella för 
förtätning. Därefter är en utvidgning av orten nödvän-
dig. Aktuella utbyggnadsområden har ett stationsnära 
läge och en god lokalisering i nära anslutning till tät-
ortens skola och annan service. Orten utpekas i över-
siktsplanens utvecklingsstrategi som en av de priori-
terade orterna för utbyggnad genom sitt goda kollek-
tivtrafikläge och kommunens ambition är att verka för 
att orten får ett tågstopp. Orten är också  strategiskt 
viktig för kommunen genom att den kan ta del av den 
expansiva arbetsmarknadsregionen kring Halmstad. 
För kommunen är detta ett väsentligt samhällsintres-
se som uppväger det faktum att jordbruksmark tas i 
anspråk.

Områdena bedöms vara sårbara med hänsyn till 
grundvatten och att områdena ingår i sekundär zon 
för vattenskyddsområdet. Utbyggnaden är avsedd för 
bostäder vilket bedöms vara förenligt med skyddsbe-
stämmelserna, men frågan behöver uppmärksammas 
i det fortsatta planarbetet.

Påverkan bedöms inte ha någon gränsöverskridande 

effekt och någon risk för människor, hälsan eller mil-
jön bedöms inte finnas. 

Åtgärder och uppföljning
Skademinimerande åtgärder kommer att krävas så att 
antagna riktlinjer för byggnation inom vattenskydds-

De två utbyggnadsområdena i östra delen av tätorten och med det framtida stationsläget till vänster i bild. Mellan de båda 
utbyggnadsområdena och befintlig bebyggelse finns planlagda, ännu inte utbyggda bostadsområden. 

område beaktas. Redan planlagda områden bör först 
exploateras. 
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Belägenhet
Området ligger söder om tätorten i direkt anslutning 
till riksväg 15. Området består av jordbruksmark och 
skogsmark. Området omfattar ca fem hektar och är 
flackt utan befintlig bebyggelse.  

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass fyra påverkas. 

Området gränsar till riksintresse för kommunikatio-
ner, riksväg 15. Riksvägen bedöms ha en grundläg-
gande betydelse för regional och interregional trafik.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer för vatten. Se nedan, vatten.

Vatten  
Stora delar av Veinge tätort omfattas av vattenskydds-
område, dock ligger detta område strax väster om 
skyddsområdet. 

Naturvärden och landskapsbild
Både öster och väster om området finns grustag med 
stora biologiska värden. Spridningskorridor mellan 
dessa behöver beaktas vid exploatering så att dessa 
områden inte påverkas negativt. 

Kulturmiljövärden
Markerade fornminnen finns enligt karta.

Miljöhänsyn
Riksväg 15 medför viss risk för buller, vilket i och för 

sig inte kan anses påverka området då det i sig själv 
är avsett för verksamheter som själva genrerar buller.  

Riskhänsyn
Riksväg 15 trafikeras av transporter med farligt gods. 
Detta kan inte anses påverka området då detta i sig 
självt är utpekat som ett verksamhetsområde där så-
dana ämnen kan förväntas förekomma. Byggnadsfritt 
avstånd längs med riksväg 15.  

Framkomstid överstiger nio minuter. Kompenserande 
åtgärder kan behövas.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Frisk luft (indirekt)
• Giftfri miljö (indirekt)
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av området bedöms medföra höga 
kostnader då det krävs en avloppspumpstation.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark är en varaktig på-
verkan. Jordbruksmark är ett nationellt intresse och får 
endast tas i anspråk om det tillgodoser väsentliga sam-
hällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på 
annan plats. Även skogsmark är ett nationellt intresse 
och sådan mark får tas i anspråk om det inte hindrar 
ett rationellt skogsbruk. Skälen till att en utbyggnad 

av verksamhetsområdet bedöms vara ett väsentligt 
samhällsintresse är att lokaliseringen är synnerligen 
lämplig i anslutning till riksväg 15. Områdets strate-
giska lokaliseringen med direkt närhet till transport-
leder som är väl lämpade för transporter till och från 
industriområdet bedöms därför överväga den negativa 
påverkan som ett ianspråktagande av jordbruksmar-
ken innebär. Områdets lokalisering i utkanten av tät-
orten innebär vidare att någon risk för människor inte 
föreligger. 

Redan planlagt verksamhetsområde norr om aktuellt 
utbyggnadsområde är inte utbyggt och bör i första 

veinge - ve5

Utbyggnadsområde för verksamheter. 
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hand tas i anspråk innan detta område planläggs. Vid 
planläggningen måste naturvärdena i de båda grus-
tagen beaktas och spridningskorridor mellan dessa 
områden säkerställas. Ett stråk på upp mot 100 meter 
med öppen grus/sand kan behövas för att påverkan 
inte ska vara för stor.   

Området ligger inte inom utpekat vattenskyddsom-
råde, men hänsyn kan ändå behöva visas inte minst 
med anledning av att området är avsett för verksam-
heter där hantering av miljöpåverkande ämnen kan 
förekomma. 

Åtgärder och uppföljning
Som skademinimerande åtgärder krävs anläggandet 
av en spridningskorridor genom tilltänkt område så 
att arter kan förflytta sig mellan de båda intilliggande 
grusområdena. Även hänsyn till vattenskyddsområdet 
bör uppmärksammas i samband med planläggning. 

Utbyggnadsområdet i direkt anslutning till riksväg 15 samt beläget mellan två grustag med mycket stora naturvärden. Det 
västra grustaget strax utanför bild. Mellan utbyggnadsområdet och befintligt verksamhetsområde norrut finns ett detaljplane-
lagt, men inte utbyggt verksamhetsområde. 
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Belägenhet
Området ligger strategiskt mitt i tätorten i anslutning 
till det planerade stationsläget och med Laholmsvä-
gen genomkorsande området. Området består av be-
byggd och obebyggd mark bland annat innehållandes 
bostadsbebyggelse, verksamheter, växthus samt äld-
reboende. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Området omfattar riksintresse för kommunikationer, 
järnvägen Markarydsbanan. Markarydsbanan, som 
sträcker sig mellan Eldsberga och Hässleholm, är en 
viktig förbindelse mellan Västkustbanan och Södra 
Stambanan för godståg men är även viktig som om-
ledningsbana för persontåg. 

I väster tangerar området riksintresse för kulturmiljö-
vård, KN 39, Tjärby. Centralt i riksintresset är tätorten 
Tjärby med omgivande odlingslandskap. Nebo-par-
ken med utsiktstorn uppfört 1926 på Veingehöjden 
intill Trehögarna ingår också i området.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer för grundvatten, se nedan vat-
ten. 

Skyddade områden (7 kap)
Vattenskyddsområde sekundär zon, se nedan vatten.

Vatten  
Grundvatten kan påverkas då bebyggelse med hård-
gjorda ytor förändrar ytvattnets och grundvattnets 

kvalité och flöde. Området är förvisso redan exploa-
terat men viss risk för påverkan bedöms ändå finnas. 
Miljökvalitetsnormen för grundvatten för Laholms-
området vad gäller kemisk kvalitet bedöms som god i 
dagsläget men med en risk för överskridande i fram-
tiden. Beträffande kvantiteten är statusen god och det 
bedöms inte finnas någon risk för framtida föränd-
ringar beträffande kvantitet. 

Naturvärden och landskapsbild
Den gamla banvallen och spårområdena är botaniskt 
intressanta. Ett av ginstens kärnområde i Sverige och 
helt unikt. Nålginst och hårginst växer i området. Res-
taureringsinsatser har gjorts av Länsstyrelsen. Stor 
försiktighet behöver tas för att inte fördärva värdena. 
Detta skall dock inte hindra utbyggnad av spår om 
stor försiktighet iakttas. 

Kulturmiljövärden
Markerade fornminnen finns enligt karta. Inom och 
i anslutning till området kan finnas kulturhistoriskt 
intressant bebyggelse och bebyggelsemiljö i form av 
stationsbebyggelse.

Miljöhänsyn 
Närheten till järnvägen medför risk för buller. Åtgär-
der och skyddsavstånd är beroende av vilken använd-
ning som förädlingen resulterar i. 

Riskhänsyn
Markarydsbanan trafikeras av transporter med farligt 
gods. Åtgärder och skyddsavstånd är beroende av vil-
ken användning som förädlingen resulterar i.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Grundvatten av god kvalitet
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna är beroende av vilka åtgärder som det 
blir fråga om. Skydd av vattentäkt kan eventuellt 
medföra särskilt hög kostnad. 

veinge - ve6

Förädlingsområde i anslutning till föreslagen station. 
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Sammanfattande bedömning
En förädling av området bedöms sammanfattningsvis 
få positiva effekter på miljökvalitetsmålet ”God be-
byggd miljö”. Även för miljökvalitetsmålen som har 
bäring på klimatförändringar bedöms påverkan som 
positiv då området i samband med ett framtida tåg-
stopp får ett utmärkt kollektivtrafiknära läge. En för-
tätning innebär också att andra utbyggnadsområden 
på jordbruksmark kan avvakta exploatering vilket 
också bedöms som positivt utifrån hållbarhetsaspek-
ter. 

Området bedöms som sårbart med anledning av att 
det ingår i vattenskyddsområdets sekundära zon samt 
att det innehåller mycket stora naturvärden.  

Risken för människor och hälsan är beroende av 
vilken användning och vilka åtgärder som slutligen 
kommer till stånd. Risken består i närheten till Mar-
karydsbanan med buller och farligt gods som påver-
kansfaktorer. 

Varken riksintresset för kommunikationer eller kul-
turmiljövården bedöms påverkas negativt av en för-
ädling inom utpekat område. 

Åtgärder och uppföljning
Stor försiktighet och hänsyn till botaniska värden vid 
nybyggnation av spår. Ingen hårdläggning bör ske. 
Bevara de öppna sand och grusområdena. Antagna 
riktlinjer för byggnation inom vattenskyddsområde 
beaktas. Eventuella skyddsavstånd till Markarydsba-
nan behöver uppmärksammas vid förädlingsarbetet. 

Förädlingsområdet centralt lokaliserat i tätorten och med en blandad bebyggelse längs med infartsgatan till samhället, La-
holmsvägen. Den sydöstra avgränsningen saknas i bild. 
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Belägenhet
Området ligger inom samlad bebyggelse omedelbart 
sydväst om skolan samt norr om järnväg. Området 
består av viss bebyggelse samt område för angöring.  

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Området gränsar till riksintresse för kommunikatio-
ner, järnvägen Markarydsbanan. Markarydsbanan är 
en viktig förbindelse mellan Västkustbanan och Söd-
ra Stambanan för godståg men är även viktig som om-
ledningsbana för persontåg. 

Skyddade områden (7 kap)
Området ingår i den tertiära zonen för vattenskydds-
område, se nedan vatten. 

Vatten  
Grundvatten kan påverkas då bebyggelse med hård-
gjorda ytor förändrar ytvattnets och grundvattnets 
kvalité och flöde. Miljökvalitetsnormen för grund-
vatten för Laholmsområdet vad gäller kemisk kvali-
tet bedöms i dagsläget som god, men med en risk för 
överskridande i framtiden. Beträffande kvantiteten är 
statusen god utan risk för framtida förändringar. 

Kulturmiljövärden
Markerade fornminnen finns enligt karta.

Miljöhänsyn 
Närheten till järnvägen medför risk för buller. Åtgär-
der och skyddsavstånd är beroende av vilken använd-
ning som förädlingen resulterar i. 

veinge - ve7

Utpekat förädlingsområde.

Riskhänsyn
Markarydsbanan trafikeras av transporter med farligt 
gods. Åtgärder och skyddsavstånd är beroende av vil-
ken användning som förädlingen resulterar i.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Grundvatten av god kvalitet 
• God bebyggd miljö. 

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna är beroende av vilka förädlingsåtgärder 
som det blir fråga om.

Sammanfattande bedömning
En förädling av området bedöms få positiva effekter 
på miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. En för-
tätning innebär också att exploatering av jordbruks-
mark kan minskas vilket är positivt för hållbarhetsas-
pekter. Risken för människor och hälsan är beroende 
av vilken användning och vilka åtgärder som slutli-
gen kommer till stånd. 

Åtgärder och uppföljning
Eventuella skyddsavstånd till Markarydsbanan behö-
ver uppmärksammas samt skyddsåtgärder för vatten-
skyddsområdet. 

Förädlingsområde i anslutning till befintlig skola. 
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Belägenhet
Området ligger i de östra delarna av tätorten i direkt 
anslutning till befintlig bebyggelse, strax norr om 
Perstorpsvägen. Området består av jordbruksmark. 
Inom området finns ingen befintlig bebyggelse. Om-
rådet omfattar två hektar och är flackt.

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)

Jordbruksmark av klass fem påverkas.  

Området ingår i område av riksintresse för natur-
vården, NN 22, Laholmsområdet. Området har stort 
värde för forskning om frostsprickor från mellanisti-
derna och de geologiska processer som format land-
skapet efter den senaste nedisningen. Riksintresset 
utgör inget hinder för en planmässig utbyggnad av 
befintliga tätorter.

Naturvärden och landskapsbild
Området är välavgränsat mot omgivande landskap 
varför påverkan på landskapsbilden bedöms vara 
ringa. 

Kunskap saknas om naturvärden och biologisk mång-
fald.

Kulturmiljövärden
Markerade fornminnen finns enligt karta.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering bedöms vara förknippad med höga 
kostnader då omfattande ledningsdragningar krävs. 
Etablering av ny bebyggelse förutsätter möjlighet till 
lokalt omhändertagande av dagvatten (infiltration) då 
system för dagvattenavledning saknas i området. 

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmarken är varaktigt. 
Marken håller dock en lägre klass. Området är svår-
brukat med befintlig bebyggelse runt om. 

Påverkan bedöms inte ha någon gränsöverskridande 
effekt och området bedöms inte vara särskilt sårbart. 
Inte heller bedöms det finnas någon risk för männis-
kor, hälsan eller miljön i stort. 

Åtgärder och uppföljning
Naturvärdesbedömning av naturvärden och biologisk 
mångfald i tidigt detaljplaneskede. Utredning för lo-
kalt omhändertagande av dagvatten. 

ysBy - ys1

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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Belägenhet
Området ligger i de sydöstra delarna av tätorten i di-
rekt anslutning till befintlig bebyggelse, strax nordost 
om Munkagårdsvägen. Området består av jordbruk-
smark med skogsdunge i norr. Inom området finns 
ingen befintlig bebyggelse. Området omfattar 1,5 
hektar och är flackt.

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)

Jordbruksmark av klass fem påverkas.  

Området ingår i område av riksintresse för natur-
vården, NN 22, Laholmsområdet. Området har stort 
värde för forskning om frostsprickor från mellanisti-
derna och de geologiska processer som format land-
skapet efter den senaste nedisningen. Riksintresset 
utgör inget hinder för en planmässig utbyggnad av 
befintliga tätorter.

Naturvärden och landskapsbild
Området är välavgränsat mot omgivande landskap 
varför påverkan på landskapsbilden bedöms vara 
ringa. 

Det saknas kunskap om naturvärden inom och i an-
slutning till området. 

Kulturmiljövärden
Markerade fornminnen finns enligt karta. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö

Ekonomiska konsekvenser
Normal kostnad.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmarken är varaktigt. 
Marken håller dock en lägre klass. Området är svår-
brukat med befintlig bebyggelse runt om. 

Påverkan bedöms inte ha någon gränsöverskridande 
effekt och området bedöms inte vara särskilt sårbart. 

Inte heller bedöms det finnas någon risk för männis-
kor, hälsan eller miljön i stort. 

Åtgärder och uppföljning
Naturvärdesbedömning av naturvärden och biologisk 
mångfald i tidigt detaljplaneskede.

ysBy - ys2

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 

Utbyggnadsområdet Ys1 till vänster i bild och Ys2 till höger. 
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Ys3

Belägenhet
Området ligger i västra delarna av Ysby, längs med 
Ljunghemsvägen. Området består av jordbruksmark 
avgränsad av befintlig vegetation och väg. Området 
omfattar ca tre hektar. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)

Jordbruksmark av klass fem påverkas.  

Området ingår i område av riksintresse för natur-
vården, NN 22, Laholmsområdet. Området har stort 
värde för forskning om frostsprickor från mellanisti-
derna och de geologiska processer som format land-
skapet efter den senaste nedisningen. Riksintresset 
utgör inget hinder för en planmässig utbyggnad av 
befintliga tätorter.

Naturvärden och landskapsbild
Området är välavgränsat mot omgivande landskap 
varför påverkan på landskapsbilden bedöms vara be-
gränsad. Området har dock ett exponerat läge längs 
med Ljunghemsvägen.   

Kulturmiljövärden
Kulturhistorisk intressant radby (oskiftade gårdar) 
norr om vägen, väster om utbyggnadsområdet. En 
obebyggd zon bör bevaras mellan den kvarvarande 
gårds/bymiljön och tätortsdelen längre österut.  

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Ett rikt odlingslandskap

• God bebyggd miljö

Ekonomiska konsekvenser
Exploateringen föranleder en hög kostnad då en av-
loppspumpstation krävs. 

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmarken är varaktigt. 
Marken håller dock en lägre klass än den mer produk-
tiva jordbruksmarken som återfinns i fullåkersbygden. 
Området bedöms kunna beakta de kulturhistoriska 
värdena väl. Syftet med området är så kallade entre-
prenörsbostäder där verksamheter och bostäder kan 

kombineras på ytmässigt väl tilltagna tomter. Dessa 
bör kunna inordnas i en struktur som underordnar sig 
den befintliga radbyn längs vägen. Området ses som 
en del i en landsbygdsutveckling vilket bedöms vara 
ett väsentligt samhällsintresse för kommunen.  Påver-
kan bedöms inte ha någon gränsöverskridande effekt 
och området bedöms inte vara särskilt sårbart. Inte 
heller bedöms det finnas någon risk för människor, 
hälsan eller miljön i stort. 

Åtgärder och uppföljning
Krävs ej. Möjligen behöver förhållanden kring forn-
lämningar utredas.

ysBy - ys3

Utbyggnadsområde entreprenörsbostäder. Ny bebyggelse kan anpassas till den kulturhistorisk intres-
santa strukturen med radby på norra sidan vägen. 
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Belägenhet
Områdena ligger centralt i tätorten i anslutning till 
skola och kyrka. Området består av öppen mark med 
enstaka vegetation. Inom området finns ingen befint-
lig bebyggelse. Området omfattar knappt en hektar  
vardera. Topografin är flack. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Områdena ingår inte i riksintresseområden. Dock 
finns ett område av riksintresse för kulturmiljövår-
den, KN 40, Lagadalen strax söder om områdena och 
ett område av riksintresse för naturvården, NN 21, 
Krokåns dalgång strax norr om områdena. Även Mar-
karydsbanan och riksväg 15, som passerar söder om 
samhället är av riksintressen, kommunikationer. 

Vatten  
Underlag saknas för bedömning av grundvatten.

Naturvärden och landskapsbild
Området består av öppen mark utan några stora re-
kreationsvärden. Området genomkorsas dock av någ-
ra upptrampade stigar mellan kyrkan och skolan som 
kan behöva beaktas i samband med gestaltning av 
områdena. I anslutning till utbyggnadsområdena fö-
reslås också ett mindre grönområde anläggas vilket 
kommer att öka rekreationsmöjligheterna i området. 
Grönområdet avses också fungera som en buffert 
mellan den nya bebyggelsen och Knäreds kyrka. 

Kulturmiljövärden
Området ligger i nära anslutning till markerade forn-

minne. Området ligger inom Knäreds kyrkby, vilket 
är av kulturhistoriskt intresse. Bebyggelsen i anslut-
ning till utpekade områden är av varierande ursprung 
och utförande. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
Normal kostnad.

Sammanfattande bedömning
Områdena erbjuder en bra förtätningsmöjlighet på ett 
centralt läge i tätorten nära service och utan risk för 
miljöstörningar. Planerat grönområde bedöms vida-
re tillföra rekreationsmöjligheter samtidigt som det 
fungerar som en buffert mellan kyrkan och tillkom-
mande bebyggelse. Landskapsbilden förändras var-
aktigt vid en exploatering och hänsyn till kulturhis-

knäred - kn1 & kn2

Utbyggnadsområde Kn2 bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 

Utbyggnadsområde Kn1 bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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toriska värden behöver beaktas. Befintlig bebyggelse 
som finns i anslutning till utbyggnadsområdena är va-
rierad och en utbyggnad av områdena skulle positivt 
kunna bidra till att en helhetsmiljö skapas där kyrkan 
kan framhållas. 

Områden och objekt av riksintresse som ligger beläg-
na söder och norr om utbyggnadsområdena bedöms 
inte påverkas negativt av exploateringen.  

Påverkan bedöms inte ha någon gränsöverskridande 
effekt och området bedöms inte vara särskilt sårbart. 
Inte heller bedöms det finnas någon risk för männis-
kor, hälsan eller miljön i stort. 

Åtgärder och uppföljning
Krävs ej. Möjligen behöver förhållanden kring forn-
lämningar utredas.

De två utbyggnadsområdenas läge i förhållande till Knäreds kyrka. Skolan längst till vänster i bild och Prästagårdsvägen 
söderut till höger i bild.   
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Belägenhet

Området ligger i de nordöstra delarna av tätorten i di-
rekt anslutning till befintlig bebyggelse, omedelbart 
öster om Björkeredsvägen samt väster om vattendrag. 
Området består av jordbruksmark kringgärdad av 
viss vegetation. Inom området finns ingen befintlig 
bebyggelse. Området omfattar knappt en hektar och 
är flackt. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass tre påverkas. 

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Den ekologiska statusen på miljökvalitetsnormen för 
vatten i vattendrag kring Knäred är dålig med risk för 
överskridande i framtiden, se vidare under vatten. 

Skyddade områden (7 kap)
Området ligger delvis inom strandskydd.

Vatten  
Grundvatten och ytvatten påverkas. Bebyggelse med 
hårdgjorda ytor kan förändra ytvattnets och grund-
vattnets kvalité och flöde. 

Naturvärden och landskapsbild
Landskapsbilden förändras vid en exploatering. Ut-
byggnadsområdet är rumsligen väl avgränsat varför 
påverkan bedöms som lokal. 

Underlag saknas för att bedöma påverkan på befintli-
ga naturvärden och artskyddsdirektivet. Naturvärden 

kan finnas i de bryn som omgärdar utbyggnadsområ-
det.  

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Begränsad klimatpåverkan
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering kommer att innebära en hög kostnad 
då ledningsdragningarna bedöms bli långa.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmarken är varaktigt. 
Marken håller dock en betydligt lägre klass än den 
mer produktiva jordbruksmarken som återfinns i 
slättlandskapet. Områdets relativt begränsade storlek 
och därmed tveksamma brukningseffektivitet, utan 
möjlighet till utvidgning, innebär också att jordbruks-
markens värde kan ifrågasättas. 

Utbyggnadsområdets påverkan på omkingliggande 
naturvärden är oklart. Delar av området ligger inom 
strandskydd. Dock innehålls som minst ett avstånd 
om knappt 40 meter till vattendraget varför allmän-
heten fortfarande kommer ha tillgång till detta. In-
trånget i strandskyddet motiveras av att motsvarande 
avstånd har accepterats i en annan detaljplan strax sö-
der om utbyggnadsområdet.   

Området bedöms ha viss sårbarhet för påverkan på 
vattenmiljöerna och miljökvalitetsnormerna. Det är 
miljökvalitetsnormen för ekologisk status som be-
döms som dålig med en framtida risk för överskri-
dande. Utbyggnadsområdet är föreslaget att användas 
för bostäder vilket inte bedöms vara särskilt riskfyllt. 
Med en medveten dagvattenhantering bör påverkan 
kunna minimeras. 

Påverkan bedöms inte ha någon gränsöverskridande 
effekt och någon risk för människors hälsa bedöms 
inte finnas. Utifrån miljökvalitetsmålen kring klimat-
påverkan har området en mindre gynnsam placering 

knäred - kn3

Utbyggnadsområde bebyggelse; bostäder, service och 
kontor. 
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då det är relativt långt till service och kollektivtrafik.  
En ny cykelbro över Krokån i väster skulle minska 
avstånden betydligt. 

Åtgärder och uppföljning
Skademinimerande åtgärder för påverkan på miljö-
kvalitetsnormerna för vatten samt intrånget i strand-
skyddet kan komma att krävas. Innan detaljplanelägg-
ning bör inventering av naturvärden genomföras. 
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knäred - kn4
Belägenhet
Området ligger i de östra delarna av tätorten längs med 
Dyreborgsvägen och i direkt anslutning till befintligt 
industriområde. Området består av öppen mark med 
viss vegetation. De södra delarna genomkorsas av ett 
vattendrag. Inom området finns ingen befintlig be-
byggelse. Området omfattar ca fyra hektar. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass tre påverkas. 

Områdets södra delar ingår i ett riksintresse för kul-
turmiljövården, KN 40, Lagadalen. Uttryck för riksin-
tresset är sju monumentalt formade kraftverksmiljöer 
i tidstypisk stil, med bebyggelse, dammar, tillopps-
kanaler och nyskapade sjösystem. Särskilt värdefulla 
delområden är kraftstationerna i Karsefors och Sko-
gaby, inget av dem i Knäred.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Den ekologiska statusen på miljökvalitetsnorm för 
vatten i vattendrag kring Knäred är dålig med risk för 
överskridande i framtiden. 

Skyddade områden (7 kap)
Området ligger delvis inom strandskydd. Befintliga 
trädrader inom området omfattas av biotopskydd. 

Vatten  
Grundvatten och ytvatten påverkas. Bebyggelse med 
hårdgjorda ytor kan förändra ytvattnets och grund-
vattnets kvalité och flöde. Påverkan är särskilt känslig 

i och med att området är utpekat som verksamhets-
område som kan förväntas ha viss omgivningspåver-
kan och hantering av miljöpåverkande ämnen. 

Naturvärden och landskapsbild
En exploatering av området kommer att förändra 
landskapsbilden.

Underlag saknas för att bedöma påverkan på befint-
liga naturvärden och artskyddsdirektivet, men höga 
naturvärden inkl. biologisk mångfald bedöms finnas 
inom området med hänsyn till småbiotoper och det 
korsande vattendraget. 

Kulturmiljövärden
I närområdet finns markerade fornminne. 

Miljöhänsyn
Om föreslagen väg från Sjöaredsvägen söderut till 
riksväg 15 inte byggs ut riskerar transporterna genom 
Knäred bli fler med ett ökat buller som konsekvens. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft (indirekt)
• Giftfri miljö (indirekt)
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
En utbyggnad bedöms medföra särskilt höga kostna-
der då ledningssträckningarna för vatten- och avlopp 
blir mycket omfattande, ca 300 meter. En avlopps-
pumpstation kommer också att krävas. Anläggnings-
kostnaderna och markbehandling förväntas också 
vara kostsamma på grund av kuperad terräng. Inslag 
av torv/ kärr kan förekomma.

Sammanfattande bedömning
Ianspråkstagandet av jordbruksmark är varaktigt. 
Marken håller dock en betydligt lägre klass än den 
mer produktiva jordbruksmarken som återfinns i 

Utbyggnadsområde för verksamheter. 
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slättlandskapet varför det är tveksamt om bevarandet 
av just denna mark kan anses vara ett väsentligt sam-
hällsintresse. 

Området ligger inom strandskydd och bedöms ha 
viss sårbarhet för påverkan på vattenmiljöerna och 
miljökvalitetsnormerna. Det är miljökvalitetsnormen 
för ekologisk status som bedöms som dålig med en 
framtida risk för överskridande. Utbyggnadsområdet 
är dessutom föreslaget att användas för verksamhe-
ter vilket kan befaras medföra en större påverkan. En 
framtida detaljplaneläggning kommer att få utvisa 
och pröva påverkan på miljökvalitetsnormen för vat-
ten.  

Påverkan på naturvärden är oklar. Dispens från bio-
topskydd kommer dock att krävas och frågan kommer 
behöva utredas i det sammanhanget.  En exploatering 
kräver också dispens från strandskydd.

Påverkan bedöms inte ha någon gränsöverskridan-
de effekt och någon direkt risk för människors hälsa 
bedöms inte finnas. Beroende av om föreslagen väg 
genomförs innan eller samtidigt med exploateringen 
av utbyggnadsområdet kan dock en kumulativ påver-
kan  befaras genom mer genomfartstrafik och buller 
genom samhället. 

Utifrån miljökvalitetsmålen kan man konstatera att 
ett genomförande av utbyggnaden utan en ny väg 
kommer att ge en större klimatpåverkan än om vägen 
byggs. 

Åtgärder och uppföljning
Skademinimerande åtgärder för påverkan på miljö-

kvalitetsnormerna för vatten samt intrånget i strand-
skyddet kan komma att krävas liksom dispens från 
biotopskyddet. Innan detaljplaneläggning bör inven-
tering av naturvärden genomföras. 

Exploateringen av verksamhetsområdet bör tidsmäs-
sigt föregås av en utbyggnad av ny väg som ansluter 
till riksväg 15. 
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knäred - kn5
Belägenhet
Området ligger de sydöstra delarna av tätorten i an-
knytning till vattendrag samt i direkt anknytning 
till järnvägen Markarydsbanan. Området består av 
skogsbevuxen mark. Inom området finns ingen be-
fintlig bebyggelse. Området omfattar drygt sex hektar 
och är flackt, sluttande mot norr. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Område med skogsmark påverkas. 

De norra delarna av utbyggnadsområdet ingår i om-
råde av riksintresse för kulturmiljövården, KN 40, 
Lagadalen. Uttryck för riksintresset är sju monumen-
talt formade kraftverksmiljöer i tidstypisk stil, med 
bebyggelse, dammar, tilloppskanaler och nyskapade 
sjösystem. Särskilt värdefulla delområden är kraft-
stationerna i Karsefors och Skogaby, inget av dem i 
Knäred.

Riksintresse för kommunikationer, riksväg 15 och 
järnvägen Markarydsbanan. Riksintresset innebär att 
anläggningarna bedöms ha en grundläggande bety-
delse för regional och interregional trafik.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Den ekologiska statusen på miljökvalitetsnormen för 
Lagan är måttlig med risk för överskridande i framti-
den, se vidare under vatten. 

Skyddade områden (7 kap)
De norra delarna av utbyggnadsområdet omfattas av 
strandskydd.

Vatten  
Bebyggelse med hårdgjorda ytor kan förändra ytvatt-
nets och grundvattnets kvalité och flöde. Påverkan är 
särskilt känslig i och med att området är ett utpekat 
verksamhetsområde som kan förväntas ha viss om-
givningspåverkan och hantering av miljöpåverkande 
ämnen.

Miljöhänsyn
Riksväg 15 och Markarydsbanan medför viss risk för 
buller, vilket i och för sig inte kan anses påverka om-
rådet då det i sig självt är avsett för verksamheter som 
själva genrerar buller.

Riskhänsyn
Riksväg 15 och Markarydsbanan trafikeras av trans-
porter med farligt gods. Detta kan inte anses påverka 
området då detta i sig självt är utpekat som ett verk-
samhetsområde där sådana ämnen kan förväntas före-
komma. Längs med riksväg 15 krävs ett byggnadsfritt 
avstånd enligt väglagen. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Frisk luft (indirekt)
• Giftfri miljö (indirekt)
• Levande sjöar och vattendrag
• Levande skogar
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av utbyggnadsområdet bedöms inne-

bära en hög kostnad, då terrängen är kuperad och 
marken har inslag av torv/kärr. Bedömningen förut-
sätter att närliggande detaljplanerat verksamhetsom-
råde är utbyggt.

Sammanfattande bedömning
Skogsmark är ett nationellt intresse och ska så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan för-
svåra ett rationellt skogsbruk. Området är idag kring-
gärdat av befintligt verksamhetsområde, Lagan och 
kommunikationsstråk varför det är tveksamt om om-
rådet idag kan brukas rationellt. 

Utbyggnadsområde för verksamheter. 
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Området bedöms inte inverka negativt på riksintres-
set för kommunikationer, tvärtom. Värdet av riksin-
tresset bedöms öka när anläggningarnas funktion för-
stärks genom att fler nyttjar dem för dess ändamål. 
Områdets strategiska lokalisering med direkt närhet 
till transportleder som är väl lämpade för transporter 
till och från industriområdet bedöms därför överväga.  

Riksintresset för kulturmiljövården bedöms inte på-
verkas negativt av utbyggnaden. Lagans södra sida är 
redan idag ianspråktagen för verksamheter och utpe-
kat utbyggnadsområde bedöms vara en naturlig för-
längning av detta område. 

Området ligger delvis inom strandskydd och bedöms 
ha viss sårbarhet för påverkan på vattenmiljöerna och 
miljökvalitetsnormerna. Det är miljökvalitetsnormen 
för den ekologiska statusen som bedöms som dålig 
med en framtida risk för överskridande. Utbyggnads-
området är föreslaget att användas för verksamheter 
vilket kan befaras medföra en större påverkan. En 
framtida detaljplaneläggning kommer att få utvisa 
och pröva påverkan på miljökvalitetsnormen för vat-
ten. En exploatering kräver också dispens från strand-
skydd och i behandlingen av denna kommer frågan 
behöva belysas. Ett alternativ kan vara att iordnings-
ställa ett grönområde längs med Lagan som skydds-
område. 

Någon risk för människors hälsa bedöms inte finnas. 
Lokaliseringen av utbyggnadsområdet i direkt anslut-
ning till övergripande infrastruktur är gynnsam då 
trafiken till området inte bedöms påverka befintlig 
bebyggelse i lika stor utsträckning som om området 
hade varit lokaliserat i anslutning till tätorten. 

Åtgärder och uppföljning
Skademinimerande åtgärder krävs så att miljökvali-
teten i Lagan inte påverkas negativt av dagvattenhan-
tering etc. Utredningsbehov kring strandskydd och 
miljökvalitetsnorm för vatten kommer att finnas inför 
detaljplaneläggning. 
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Belägenhet
Förädlingsområdet sträcker sig mellan de centrala 
delarna av tätorten och söderut till det före detta järn-
vägsområdet strax söder om Lagan, längs med vägar-
na Sjöaredsvägen, Stationsvägen och Prästagårdsvä-
gen. Området består av bebyggd och obebyggd tomt-
mark. Området är förhållandevis flackt. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Området norr om Lagan ingår i område av riksintresse 
för kulturmiljövården, KN 40, Lagadalen. Uttryck för 
riksintresset är sju monumentalt formade kraftverks-
miljöer i tidstypisk stil, med bebyggelse, dammar, 
tilloppskanaler och nyskapade sjösystem. Särskilt 
värdefulla delområden är kraftstationerna i Karsefors 
och Skogaby, inget av dem i Knäred.

Riksintresse för kommunikationer, riksväg 15 och 
järnvägen Markarydsbanan. Riksintresset innebär att 
anläggningarna bedöms ha en grundläggande bety-
delse för regional och interregional trafik.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Den ekologiska statusen på miljökvalitetsnormen för 
Lagan är måttlig med risk för överskridande i framti-
den, se vidare under vatten. 

Skyddade områden (7 kap)
Förädlingsområdet omfattas delvis av strandskydd. 
De södra delarna av förädlingsområdet ingår i skydds-
område för Knäreds vattentäkt.

Vatten  
Området är till största delen redan ianspråktaget var-
för ytterligare påverkan på vattenmiljön anses som 
begränsad. Detta är självklart beroende av vilka för-
ädlingsåtgärder som det blir fråga om. 

Naturvärden och landskapsbild
Åkanten är bevuxen med skuggande träd vilka har 
betydelse för vattenmiljön. Beroende av hur mycket 
vegetation som bevaras och vilka andra åtgärder som 
kan vara aktuella kan miljöer som har betydelse för 
artskyddsdirektivet påverkas. 

Landskapsbilden förändras vid en förädling och upp-
rustning av området, se nedan kulturmiljövärden. 

Kulturmiljövärden
En förädling av området och förbättring av den of-
fentliga gatumiljön skulle innebära att Knäred fick 
en förbättrad stadsbild vid entrén till samhället i ett 
område som idag upplevs som splittrat och lite ned-
gånget. 

Miljöhänsyn
Närheten till järnvägen och riksväg 15 medför risk 

knäred - kn6

Förädlingsområde med syfte att knyta samman en framtida 
station med tätortens centrala delar. 

Förädlingsområdet sträcker sig på båda sidor Lagan och 
syftar till att ge Knäred en ny entré. 
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för buller. Åtgärder och skyddsavstånd är beroende 
av vilken användning som förädlingen resulterar i.

Riskhänsyn
Markarydsbanan och riksväg 15 trafikeras av trans-
porter med farligt gods. Åtgärder och skyddsavstånd 
är beroende av vilken användning som förädlingen 
resulterar i.

Ras, erosion och översvämning
Stabilitetskartläggning från MSB visar på ras och er-
osionsrisk. MSB anger att området inte kan klassas 
som tillfredställande stabilt eller som tillräckligt ut-
rett. Hänsyn måste tas för åtgärder mot höga flöden 
och översvämning. Området skulle påverkas kraftigt 
av ett eventuellt dammbrott. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Grundvatten av god kvalitet
• Levande sjöar och vattendrag
• God bebyggd miljö
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna är beroende av vilka förädlingsåtgärder 
som det blir fråga om. Normala kostnader förväntas i 
förädlingsområde inom befintligt bebyggda områden 
norr om Lagan. Särskilt hög kostnad befaras i områ-
det söder om Lagan där risk för översvämning finns 
vilket kan kräva skyddsåtgärder. 

Sammanfattande bedömning
Avsikten med förädlingsområdet är inte att hela om-
rådet ska bebyggas. Syftet är att rusta upp miljön och 
förtydliga kopplingar och stråk mellan en framtida 
station och de centrala delarna av tätorten. En föräd-
ling av området bedöms därför få positiva effekter på 
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” eftersom 
kulturhistorisk intressant bebyggelsemiljö tas om 
hand.

Området bedöms som sårbart med hänsyn till miljö-
kvalitetsnormer för vatten, översvämningsrisk, risk-
hänsyn för farligt gods och buller samt befintliga na-
turvärden. Hur stor påverkan blir är beroende av vilka 
förädlingsåtgärder som blir aktuella. 

Risken för människor och hälsan är beroende av vil-
ken användning och vilka förädlingsåtgärder som 
slutligen kommer till stånd. Risken består i närheten 
till Markarydsbanan och riksväg 15 med buller och 
farligt gods som påverkansfaktorer. 

Förädlingsområdet bedöms inte påverka riksintresset 
för kommunikationer eller för kulturmiljövården ne-
gativt. 

Åtgärder och uppföljning
Eventuella skyddsavstånd till Markarydsbanan och 
riksväg 15 behöver uppmärksammas vid förädlings-
arbetet. 

Skademinimerande åtgärder kan krävas för att antag-
na riktlinjer för byggnation inom vattenskyddsområ-
de beaktas. Vidare behöver dagvattenhantering ske så 
att miljökvalitetsnormerna för Lagan inte påverkas 

negativt. Ett förädlingsarbete bör också beakta att 
stora träd bibehålles inom planområdet.  
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knäred - kn7
Belägenhet
Området utgörs av befintligt verksamhetsområde be-
läget norr om Lagan och söder om Otterdalsvägen 
i tätortens västra delar. Området består av bebyggd 
och obebyggd tomtmark. Området är förhållandevis 
flackt, beläget på en klack ovanför Lagan. Utpekandet 
innebär att alternativa användningar av marken kan 
prövas om och när verksamheter inte längre är aktu-
ellt. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Området norr om Lagan ingår i område av riksintresse 
för kulturmiljövården, KN 40, Lagadalen. Uttryck för 
riksintresset är sju monumentalt formade kraftverks-
miljöer i tidstypisk stil, med bebyggelse, dammar, 
tilloppskanaler och nyskapade sjösystem. Särskilt 
värdefulla delområden är kraftstationerna i Karsefors 
och Skogaby, inget av dem i Knäred.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Den ekologiska statusen på miljökvalitetsnormen för 
Lagan är måttlig med risk för överskridande i framti-
den, se vidare under vatten. 

Skyddade områden (7 kap)
Delar av området ligger inom strandskydd från La-
gan. 

Vatten  
Området är till största delen redan ianspråktaget var-
för ytterligare påverkan på vattenmiljön anses som 

begränsad. Detta är självklart beroende av vilka åt-
gärder som det blir fråga om. 

Naturvärden och landskapsbild
Åkanten är bevuxen med skuggande träd vilka har 
betydelse för vattenmiljön. Beroende av hur mycket 
vegetation som bevaras och vilka andra åtgärder som 
kan vara aktuella kan miljöer som har betydelse för 
artskyddsdirektivet påverkas. 

Kulturmiljövärden
Det är oklart vilka kulturhistoriskt intressanta bygg-
nader som finns inom området. 

Miljöhänsyn 
Närheten till järnvägen och riksväg 15 medför viss 
risk för buller. Åtgärder och skyddsavstånd är bero-
ende av vilken användning som förädlingen resulterar 
i. Området ligger också nära det kommunala avlopps-
reningsverket vilket kan påverka vilka användningar 
som kan anses som lämpliga. 

Riskhänsyn
Markarydsbanan och riksväg 15 trafikeras av trans-
porter med farligt gods. Området berörs enbart mar-
ginellt, i de södra delarna, av den 150 meter breda 
riskbedömningszonen från dessa båda utpekade leder 
för transporter av farligt gods. 

Ras, erosion och översvämning
Stabilitetskartläggning från MSB visar på ras och er-
osionsrisk. MSB anger att området inte kan klassas 

som tillfredställande stabilt eller som tillräckligt ut-
rett. I områdets södra del förekommer stranderosion.

Miljökvalitetsmål

Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Grundvatten av god kvalitet
• Levande sjöar och vattendrag
• God bebyggd miljö
• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 

kunskap/underlag

Förädlingsområde i ånära läge. 
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Ekonomiska konsekvenser
Om en exploatering av området skulle bli aktuell för 
andra ändamål än verksamheter krävs troligtvis en 
sanering av marken från föroreningar. Detta kommer 
troligtvis att innebära en särskilt hög kostnad.

Sammanfattande bedömning
Avsikten med förädlingsområdet är att möjliggöra 
för en annan användning av detta ånära läge den dag 
verksamheterna inte längre vill vara kvar. Vilken an-
vändning som då kan vara aktuell är inte möjlig att sia 
om i detta läge. Därför är det svårt att uttala sig om 
vilken varaktig påverkan en förädling skulle innebä-
ra. En förädling av området bedöms ändå få positiva 
effekter på miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” 
eftersom ett ånära läge kan bli tillgängligt för fler att 
vistas i. Förädlingsområdet bedöms inte påverka riks-
intresset för kulturmiljövården negativt. 

Området bedöms som relativt sårbart med hänsyn till 
miljökvalitetsnormer för vatten, ras och erosionsrisk 
samt troligtvis en förekomst av markföroreningar, nå-
got som också kan bli kostsamt. 

Risken för människor och hälsan är beroende av 
vilken användning och vilka åtgärder som slutligen 
kommer till stånd. 

Åtgärder och uppföljning
Skademinimerande åtgärder kommer att krävas för 
att grundläggningsförhållandena ska vara godtagbara. 
Vidare behöver dagvattenhantering ske så att miljö-
kvalitetsnormerna för Lagan inte påverkas negativt. 
Dispens från strandskydd kommer att krävas beroen-

de av vilka åtgärder som genomförs. Ett förädlingsar-
bete bör beakta att stora träd bibehålls inom planom-
rådet i anslutning till åkanten.  

Förädlingsområdets placering vid Lagan. 
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31:2

BANK
SKOLA

KONSTHALL

Hi1

Belägenhet
Området ligger i ett strandnära läge invid Smedjeån 
samt i direkt anslutning till Möllevägen, i de norra de-
larna av tätorten. Området består av öppen mark med 
intilliggande skogspartier. Inom området finns ingen 
befintlig bebyggelse. Området omfattar ca en hektar 
och är sluttande mot ån. Öster om området finns en 
markant kulle. 

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer för Smedjeån. I nuläget är den 
ekologiska statusen måttlig, men det finns risk för 
överskridande i framtiden. Den kemiska statusen, om 
man bortser från kvicksilver, är god och det bedöms 
inte finnas någon risk för överskridande i framtiden. 

Skyddade områden (7 kap)
Merparten av området ligger inom strandskyddat om-
råde längst med ån. Området är ett utpekat så kallat 
LIS-område. 

Vatten  
Ytvatten, Smedjeån, påverkas.

Naturvärden och landskapsbild 
Höga naturvärden inkl. biologisk mångfald. Oklart 
om artskyddsdirektivet påverkas. Landskapsbilden 
påverkas, dock beroende av hur området utformas. 
Genom området går den så kallade ”kyrkslingan” 
som används för närrekreation av tätortens befolk-
ning. Strax norr om området finns en gångbro som 
korsar Smedjeån. Därefter fortsätter slingan i en båge 
västerut norr om ån. Området ingår i ett större område 

som ägs av kommunen med avsikt att användas för 
tätortsnära rekreation. 

Kulturmiljövärden
Område med markerade fornminne. 

Riskhänsyn
Framkomsttid överstiger nio minuter. Kompenseran-
de åtgärder kan behövas.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Levande sjöar och vattendrag
• Levande skogar
• För bedömning av ett rikt odlingslandskap saknas 

kunskap/underlag
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska konsekvenser
Underlag för att göra en bedömning av investerings-
kostnader saknas. 

Sammanfattande bedömning
Området bedöms vara relativt svårt att exploatera på 
grund av dess topografi. Samtidigt finns infrastruktur 
i direkt anslutning till området som kan anslutas. 

Området är till vissa delar, främst de strandnära, sår-
bart och det kommer att krävas uppmärksamhet så att 
inte vattenkvaliteten i Smedjeån påverkas negativt.  

Andra konsekvenser som behöver uppmärksammas 
är närrekreation och intrånget i strandskyddat områ-

de. Beträffande närrekreation så bedöms en exploa-
tering vara förenlig med att kyrkslingan bevaras och 
även fortsättningsvis kan passera genom området. 
Karaktären kommer dock att vara en annan genom att 
området blir bebyggt. 

Skälen för att göra intrång i strandskyddat område är i 
första hand för att åstadkomma en landsbygdsutveck-
ling genom att ett attraktivt och ånära läge kan erbju-
das för permanentboende. Hishult är ett samhälle som 
under lång tid har haft en stagnerande befolknings-
utveckling. Samhället har i dagsläget såväl offentlig 
som kommersiell service och det är oerhört angeläget 

hishult - hi 1

Utbyggnadsområde, bebyggelse; bostäder, service, kontor.
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att det tillkommer bostäder för att upprätthålla denna. 
Den samlade bedömningen blir därför att området är 
relativt begränsat till sin omfattning och att exploate-
ringsintresset i detta fall får överväga, men att denna 
inte får komma till stånd utan att vattenkvaliteten i 
Smedjeån kan garanteras och att allmänheten har fort-
satt tillgång till kyrkslingan. 

Någon risk för människor, hälsan eller miljön bedöms 
inte finns. Påverkan bedöms inte heller vara av en 
gränsöverskridande karaktär. 

Åtgärder och uppföljning
Skademinimerande åtgärder kan vara att man efter-
strävar ett så stort avstånd som möjligt till åstranden. 
Vidare att dagvattenhantering ska ske så att miljökva-
litén i Smedjeån inte påverkas negativt. Framförallt 
vattenkvaliteten behöver uppmärksammas och utre-
das i ett fortsatt planarbete och även vara föremål för 
uppföljning. 

Naturvårdsutredning av naturvärden och biologisk 
mångfald med eventuellt inventering i tidigt de-
taljplaneskede.

Utbyggnadsområdets ungefärliga placering i närheten av kyrkan och Smedjeån. 
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1:97BANK
SKOLA

GÄSTGIVERI

Hi2

Belägenhet
Området ligger i de södra delarna av tätorten, i direkt 
anslutning till befintlig bebyggelse och omedelbart 
sydväst om Markarydsvägen. Området består av öppen 
mark. Inom området finns enstaka befintlig bebyggel-
se. Området är flackt, omfattandes knappt 1,5 hektar. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass fyra påverkas. 

Vatten  
Området ligger nära kommunal grundvattentäkt var-
för en påverkan på grundvattnet befaras. Området 
kommer troligen att ingå i ett kommande vatten-
skyddsområde.

Naturvärden och landskapsbild 
Området ligger relativt exponerat i öppen mark var-
för landskapsbilden påverkas. Vegetationsridåer finns 
i områdets östra och södra kant, varför påverkan inte 
bedöms vara så betydande. Värderingen av om på-
verkan är negativ eller positiv är också beroende hur 
området utformas.

Miljöhänsyn 
Hästhagar till ridbana finns strax intill, vilket med 
hänsyn till allergirisk kan påverka hur nära bostads-
bebyggelse kan uppföras.  

Riskhänsyn
Framkomsttid överstiger nio minuter. Kompenseran-
de åtgärder kan behövas.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 
kunskap/underlag. 

• God bebyggd miljö

Ekonomiska konsekvenser
Normal kostnad inom den norra delen av området. 
Hög kostnad inom södra delen då det krävs avlopps-
pumpstation. Eventuellt kostnader för skydd av vat-
tentäkt kan tillkomma inom hela området.

Sammanfattande bedömning
Området bedöms sammanfattningsvis innebära en re-
lativt liten påverkan. Ianspråkstagandet av jordbruk-
smark är varaktigt. Marken håller dock en lägre klass 
än den mer produktiva jordbruksmarken som åter-
finns i slättlandskapet. 

Områdets relativt begränsade storlek samt lokalise-
ringen av området i direkt närhet till såväl kommer-
siell som offentlig service gör dock att det bedöms 
finnas synnerliga skäl för exploateringen. Närheten 
till service bidrar till miljökvalitetsmålet ”God be-
byggd miljö”.  

Påverkan bedöms inte ha någon gränsöverskridande 
effekt och området bedöms inte vara särskilt sårbart. 
En viss risk för människors hälsa kan finnas genom 
närheten till hästhagar. 

Åtgärder och uppföljning
Eventuella skyddsåtgärder för vattentäkt behöver be-
vakas i det fortsatta planarbetet. Naturvårdsutredning 

hishult - hi2

Utbyggnadsområde, bebyggelse; bostäder, service, kontor.

av naturvärden och biologisk mångfald med eventuell 
inventering i tidigt detaljplaneskede.
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KONSTHALL

Hi3

Belägenhet
Området ligger i de västra delarna av tätorten, ome-
delbart norr om Södra tvärgatan samt i anknytning till 
befintlig bebyggelse. Området består av öppen mark. 
Inom området finns ingen befintlig bebyggelse. Om-
rådet omfattar drygt en hektar och är beläget på en 
platå. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass fyra påverkas.

Vatten
Området ligger nära kommunal grundvattentäkt var-
för en påverkan på grundvattnet befaras. Området 
kommer troligen att ingå i ett kommande vatten-
skyddsområde.

Naturvärden och landskapsbild
Området ligger exponerat från väster på en höjd och 
i öppen mark varför landskapsbilden påverkas. Viss 
vegetation finns i områdets sydöstra del. Värderingen 
av om påverkan är negativ eller positiv är beroende av 
hur området utformas. Kunskap saknas om naturvär-
den inkl. biologisk mångfald.

Kulturmiljövärden
I närområde finns markerade fornminnen.

Miljöhänsyn 
Närheten till Nordanåvägen och industriområdet väs-
ter om denna kan eventuellt innebära buller och andra 

störningar. Dock ligger området betydligt högre än 
både vägen och industriområdet, vilket kan vara för-
delaktigt genom att det hindrar bullerspridning. 

Riskhänsyn
Framkomsttid överstiger nio minuter. Kompenseran-
de åtgärder kan behövas.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• För bedömning av ett rikt växt- och djurliv saknas 
kunskap/underlag

• För bedömning av ett rikt odlingslandskap saknas 
kunskap/underlag

Ekonomiska konsekvenser
Utbyggnaden innebär en hög kostnad då det krävs av-
loppspumpstation och omfattande ledningsdragning 
överstigande 50 meter. Eventuellt krävs även kostna-
der för skydd av vattentäkt vilket kan medföra särskilt 
höga kostnader.

Sammanfattande bedömning
Viss osäkerhet råder kring befintliga naturvärden inom 
området, men utifrån tillgänglig kunskap bedöms en 
exploatering av området inte innebära några större 
negativa konsekvenser. Att odlingsmark tas i anspråk 
är dock irreversibelt. Marken håller en lägre klass än 
den mer produktiva jordbruksmarken som återfinns 
i slättlandskapet. Området bedöms inte heller vara 
brukningseffektivt då det är litet, drygt en hektar, utan 
möjligheter att ingå i en större brukningsenhet då det 
kringgärdas av vägar och befintlig bebyggelse. Hur 

hishult - hi3

Utbyggnadsområde, bebyggelse; bostäder, service, kontor.

landskapsbilden påverkas är beroende av hur området 
och arkitekturen gestaltas. 

Åtgärder och uppföljning
Skyddsavstånd från industri och Nordanåvägen behö-
ver utredas.  

Utredning av förekomst av höga naturvärden och bio-
logisk mångfald med eventuell inventering i tidigt 
detaljplaneskede.
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Hi4

Belägenhet
Området ligger sydväst om tätorten i direkt anslut-
ning till befintligt industriområde. Området angränsar 
Nordanåvägen samt genomkorsas av Slätthultsvägen. 
Området består av öppen mark med skogsdungar. 
Inom området finns befintlig bebyggelse. Området 
omfattar drygt sju hektar och är förhållandevis flackt. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden (3 kap MB)
Jordbruksmark av klass fyra tas i anspråk.  

Naturvärden och landskapsbild 
I området nordvästra del finns ett mindre område med 
barrskog. 

Riskhänsyn
Framkomsttid överstiger nio minuter. Kompenseran-
de åtgärder kan behövas.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft
• God bebyggd miljö

Ekonomiska konsekvenser
Normala kostnader. Gäller under förutsättning att när-
liggande redan detaljplanerat verksamhetsområde är 
utbyggt.

Sammanfattande bedömning
Områdets påverkan bedöms främst handla om explo-

ateringen av jordbruksmark samt lokalisering i för-
hållande till miljökvalitetsmålen med bäring på kli-
matpåverkan. 

Ianspråkstagandet av jordbruksmarken är irreversi-
belt. Marken håller dock en lägre klass än den mer 
produktiva jordbruksmarken som återfinns i slätt-
landskapet. Området är en naturlig utökning av be-
fintligt industriområde med synergieffekter i fråga om 
tillfartsvägar, teknisk försörjning etc. vilket bedöms 
överväga den negativa effekten av ianspråktagandet 
av jordbruksmarken. 

Med hänsyn till människors hälsa och ur risksynpunkt 
bedöms områdets lokalisering vara fördelaktigt då det 
ligger avskilt från resten av tätorten. 

Området kan inte få anslutning till järnväg och ligger 
inte heller i direkt anslutning till den mest övergri-
pande infrastrukturen. Därför kan området antas få 
en påverkan på de miljökvalitetsmål som har bäring 
på  transportarbete och klimatpåverkan. Samtidigt är 
det positivt för samhället att nya arbetsplatser kan 
tillkomma, vilket i sig kan ha en positiv påverkan på 
klimatrelaterade miljökvalitetsmål då arbetsresorna 
blir korta och kan ske med gång eller cykel. Området 
bedöms därför få en positiv påverkan på miljökvali-
tetsmålet ”God bebyggd miljö”. 

Påverkans totaleffekt bedöms som begränsad. Den 
bedöms inte heller vara av en gränsöverskridande na-
tur. 

Åtgärder och uppföljning
Krävs ej. 

hishult - hi 4

Utbyggnadsområden för verksamheter
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Hi5

Belägenhet
Området utgörs av vägområden och bebyggd och 
obebyggd tomtmark längs med Markarydsvägen ge-
nom samhället. 

Vatten  
Området ligger nära kommunal grundvattentäkt var-
för en påverkan på grundvattnet befaras. Området 
kommer troligen att ingå i ett kommande vatten-
skyddsområde.

Naturvärden och landskapsbild 
Stadsbilden skulle påverkas positivt om genomfarts-
gatan och dess närområde skulle bli föremål för upp-
rustning och kompletteringsbebyggelse. Genom att 
förbättra gatumiljön och utveckla en sammanhållen 
gestaltning skulle viktiga målpunkter längs gatan 
kunna framhållas bättre vilket kanske också skulle 
leda till synergieffekter i fråga om besökare.  

Kulturmiljövärden
Även kulturmiljövärden i tätorten skulle kunna lyftas 

fram om den offentliga miljön i orten förbättrades. 
Kyrkan, konsthallen och gästgivargården finns alla 
längs med Markarydsvägen. 

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras:

• God bebyggd miljö.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna är beroende av vilka åtgärder som det 

hishult - hi5

Förädlingsområde
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blir fråga om. Eventuellt kan det bli fördyrande ge-
nom att skyddsåtgärder för vattentäkt krävs.

Sammanfattande bedömning
Förslaget bedöms inte medföra några negativa konse-
kvenser. Positiva konsekvenser kan förväntas främst 
för stadsbilden och kulturmiljövärdena samt för mil-
jökvalitetsmålet om ”God bebyggd miljö”. Väsentligt 
att beakta gång och cykeltrafik längs Markarydsvä-
gen och korsningspunkter med denna. 

Åtgärder och uppföljning
Bedöms ej vara relevant eller nödvändigt. 

En omgestaltad bygata genom tätorten med målsättning att 
förbättra för gång- och cykeltrafikanter skulle bidra till mil-
jömålet ”God bebyggd miljö”. Viss förtätning kan eventuellt  
också vara möjlig, liksom iordningställande av ett bytorg.  
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5.3 aVfäRDaDe utByGGNaDSOMRåDeN
Under arbetets gång har fler områden än de som nu 
pekas ut varit diskuterade. Områdens utbredning har 
också varierat. I samrådshandlingen fanns utbygg-
nadsområden utpekade som skulle rymma hela 8500 
nya bostäder. Det var långt över det faktiska utbygg-
nadsbehovet, men dels var syftet med samrådet att 
pröva olika alternativ dels har översiktsplanen som 
målsättning att möjliggöra för utbyggnader i kom-
munens alla tätorter och då blir omfattningen direkt 
större än det faktiska behovet. 

De utbyggnadsområden som har utgått eller förändrat 
i storlek är följande: 

• Åmot, utbyggnadsområdet har delats upp i två 
etapper för att utgöra en rimligare utbyggnads-
takt. 

• Mellbystrand, utbyggnadsområde för verksamhe-
ter har ändrats till utbyggnadsområde bebyggelse 
och minskats i omfattning.

• Svarvareskogen i Skummeslövsstrand har utgått 
som utbyggnadsområde med hänsyn till fram-
komna synpunkter, naturvärden samt rekreations-
värde. 

• Utbyggnadsområde för verksamheter i Skumme-
slövsstrand har halverats på grund av tveksamma 
grundläggningsförhållanden. 

• Ett område har utgått och två utbyggnadsområ-
den för bebyggelse har minskats radikalt i Skot-
torp för att bättre svara mot ett rimligt utbygg-
nadsbehov. Minskningen har också föranletts av 

hänsyn till biotopskydd, översvämningsrisk och 
kulturmiljövärden. 

• Köpingelandet norr om Lagan i Laholm har utgått 
med hänsyn till arkeologi, tveksamma grundlägg-
ningsförhållanden och hänsyn till naturvärden 
och kulturmiljövärden. 

• Utbyggnadsområde söder om Lilla Tjärby om-
definierades inför granskningsskedet till utred-
ningsområde då förutsättningarna för utbyggnad 
inte var tillräckligt klarlagda. Inför antagandet 
har området utgått med hänsyn till framförda syn-
punkter främst från Länsstyrelsen i Hallands län.  

• Utbyggnadsområde vid Smedjeån i Ränneslöv 
har minskats med hänsyn till naturvärden. 

• Ett utbyggnadsområde i södra Våxtorp har lagts 
i en framtida utbyggnadsetapp för att spegla en 
rimligare utbyggnadsomfattning. 

• Utbyggnadsområdet i norra Veinge har lagts i en 
framtida utbyggnadsetapp då utbyggnadsbeho-
vet inte bedöms vara så stort som möjliggjordes i 
samrådshandlingen. Ett utbyggnadsområde i väs-
tra Veinge har halverats med hänsyn till tveksam-
ma grundläggningsförhållanden. 

• Ett utbyggnadsområde för entreprenörsbostäder i 
Ysby har utgått på markägarens initiativ. 

• Ett utbyggnadsområde i västra Knäred har utgått 
ur planen då efterfrågan inte bedöms som så stor 
och området dessutom bedöms som svårt att ex-
ploatera på grund av topografi. 

• Ett utbyggnadsområde i norra Knäred har om-
definierats till utredningsområde då naturvärden 
inom området inte är tillräckligt utredda. 

• Ett verksamhetsområde i Knäred har utgått och 
ett har minskats då efterfrågan inte bedöms vara i 
paritet med utlagda utbyggnadsområden. 

• Utbyggnadsområden för entreprenörsbostäder i 
Hishult har utgått. 

• Ett utbyggnadsområde i Hishult vid Smedjeån 
har minskats med hänsyn till naturvärden och 
grundläggningsförhållanden. 

De utbyggnadsområden som nu redovisas rymmer 
cirka hälften, d.v.s. 4500 bostäder, mot samrådsför-
slaget. Detta är fortfarande mer omfattande än vad det 
faktiska behovet är, men anses vara rimligt när man 
beaktar att alla tätorter ska innehålla utbyggnadsmöj-
ligheter och att viss flexibilitet behövs då tidsperspek-
tivet är långt. 
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Planering av mark- och vattenområden innebär att av-
vägningar mellan olika intressen behöver göras. I den 
översiktliga planeringen är det främst avvägningar 
mellan olika allmänna intressen som krävs. 

Då översiktsplanen till sin natur är övergripande och 
snarare handlar om lokaliseringsfrågor än utformning 
av de enskilda utbyggnadsområdena måste man kon-
statera att det i flera fall saknas detaljerad kunskap 
om de platsspecifika värdena. Analyserna som har ge-
nomförts för framtidsplanens förslag har därför gjorts 
utifrån den kunskap som i dagsläget finns tillgänglig. 

Jordbruksmark vs. tätortsexpansion
En av de svåra avvägningssituationerna som fram-
tidsplanen innebär är den mellan tätortsexpansion och 
ianspråktagandet av jordbruksmark. Jordbruksmar-
ken är ett nationellt intresse och i ljuset av framtida 
klimatförändringar och befolkningsökningar är det 
väsentligt att jordbruksmark kan sparas för produk-
tionen av livsmedel, fiber och biobränsle. Samtidigt 
är bostadsförsörjning och näringslivsutveckling vä-
sentliga samhällsintressen som också måste beaktas.  
Alternativen till att ianspråkta jordbruksmark är en 
tätortsförtätning eller att bygga någon annanstans el-
ler att inte bygga alls. Det sistnämnda är inte ett al-
ternativ då det skulle innebära att samhällen inte kan 
utvecklas eller bibehålla ett befolkningsunderlag för 
olika typer av service. Att lokalisera utbyggnader på 
annan plats skulle vara möjligt, men i så fall skulle 
man inte ta hänsyn till andra väsentliga samhällsin-
tressen som exempelvis att bygga i stationsnära lägen 
eller där investeringar i andra väsentliga samhällsin-
tressen redan har gjorts. 

Utgångpunkter för de förslag som läggs och där ett  
ianspråktagande av jordbruksmark blir konsekvensen 
har varit: 

• Jordbruksmark av de högsta klasserna ska undvi-
kas. 

• Ett effektivt jordbruk ska inte förhindras. 
• Förslaget ska ha andra positiva effekter för vä-

sentliga samhällsintressen såsom lokalisering nära 
stationer eller annan attraktiv kollektivtrafik eller i 
anslutning till redan gjorda samhällsinvesteringar. 

• Utformningen i påföljande planeringsskede bör 
utgå ifrån att marken ska användas så effektivt 
som möjlighet, d.v.s. tätheten bör vara hög. Där-
med ”räcker” marken längre och till fler bostäder. 

Hela kommunen utvecklas vs. där folk vill bo
En annan avvägningssituation som framtidsplanen 
behöver förhålla sig till är om strävan ska vara att alla 
kommunens tätorter ska växa eller om man särskilt 
ska satsa där man ser att efterfrågan är som störst. 
Jämfört med andra kommuner längs med kusten har 
Laholm haft en påtagligt lägre befolkningsökning. 
För att öka kommunens konkurrenskraft har ett fokus 
på utbyggnadsmöjligheter i kustzonen och stationsor-
terna, befintliga såväl som föreslagna, fått genomslag.  
Samtidigt så måste en ansvarsfull planering möjlig-
göra för utveckling av kommunens alla tätorter, även 
de orter där det idag inte finns ekonomiska incitament 
att bygga. Därför innehåller framtidsplanen utbygg-
nadsområden för alla tätorter i kommunen. 

Riksintressen
Merparten av utpekade områden av riksintresse är för-

enliga med varandra. Det enda fallet där dessa möjli-
gen kan stå i konflikt med varandra är i kustzonen 
där besökstrycket kan riskera att påverka naturvär-
dena negativt. Vägledande för en avvägning mellan 
dessa intressen är att inom tätortsområden i kustzonen 
väger friluftslivets intressen tyngre, medan det inom 
områden i kustzonen som omfattas av naturreservat 
ska naturvårdens intressen väga tyngre. 

Allmänna hänsynsreglerna
Miljöbalken listar så kallade allmänna hänsynsreg-
lerna som ska ligga till grund för all verksamhet och 
alla beslut enligt lagen. Utifrån kunskapskravet och 
försiktighetsprincipen kan konstateras att översikts-
planen är utarbetad utifrån känt underlagsmaterial, 
men att denna kommer att behöva fördjupas i ett de-
taljplanearbete.

Beträffande hushållningsprincipen och lokaliserings-
principen kan nämnas vikten av att utnyttja de sta-
tionsnära lägena och att utveckla fler. I hushållnings-
principen kan också ingå planens målsättningar om 
att stärka och bibehålla ett jordbruk, skogsbruk och 
produktion av grön energi. 

Kommentar
Översiktsplanen bedöms sammanfattningsvis vara 
förenligt med miljöbalkens hänsynsregler och plan- 
och bygglagens lämplighetskrav. 

Företräde har getts till en framtida markanvändning  
som anses medverka till en långsiktigt god hushåll-
ning med mark och vatten och med energi och råva-
ror. Hänsyn till befintliga förhållanden och värdefulla 

6 samlad Bedömning
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miljöer har beaktats och åtgärder har föreslagit så att 
hela kommunen kan växa. Översiktsplanen skapar 
förutsättningar för en god livsmiljö och olika använ-
dares skilda möjligheter och behov. Översiktsplanen 
anses bidra till en långsiktigt stabil utveckling av 
kommunen.
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