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SAMMANFATTNING 
Det förslag till tillägg till grönområdesutredningen som framtagits av planeringskontoret och sam-

hällsbyggnadskontoret visar att 24 områden av de totalt 230 områden som inventeras i grönområdes-

utredningen för kustområdet är intressanta att närmare granska för samhällsviktig verksamhet eller 

bostadsbebyggelse. Vidare kan betonas att denna utredning inte skall ses som ett allomfattande doku-

ment. Det kan i fördjupade studier framkomma förhållanden eller fakta som motiverar andra ställ-

ningstaganden som inte har kunnat förutses i detta läge. 

 

En grundläggande förutsättning vad avser samtliga områden är att områdets närmare lämplighet 

måste prövas i detaljplan. Detaljplaneprocessen med dess möjligheter till inflytande från olika intres-

sen ger en betydligt mer allsidig bedömning av såväl enskilda som allmänna intressen. 

 

För att få en bättre helhetsuppfattning är det viktigt att man läser detta tillägg ihop med tidigare ut-

förd grönområdesutredning samt den natur– och rekreationsbedömning (Gröna värden i Mellbystrand 

och Skummeslövsstrand—för folk och fä, MiNa Natur AB) som utarbetades i samband med grönom-

rådesutredningen. Det är även fördelaktigt att tillägget läses ihop med Laholms kommuns klimatan-

passningsplan samt naturvårdsplan. 

 

Laholmsbuktens VA har efter en laserscanning gjort en analys över hur dagvattenströmmarna ter sig 

i Mellbystrand och Skummeslövsstrand. En samlad bedömning gällande dagvattenhantering är att 

inga av grönområdena får utsättas av allt för mycket bebyggelse, då det är viktigt att bevara infiltrat-

ionsytor som medger lokalt omhändertagande av dagvatten. En dagvattenutredning måste tillämpas 

på alla grönområden, viktigast är det i de områden som har klass 1 och 2 i kategorin Översvämning 

enligt grönområdesutredningen.  

 

Likadant bör en naturvärdesinventering genomföras i alla grönområden som är aktuella för bebyg-

gelse i samband med ett detaljplanearbete, framförallt i de områden som har klass 1 och 2 i kategorin 

Naturvärden enligt grönområdesutredningen. Gällande grönområden som berörs av åkermark enligt 

den åkermarksklassificering som utfördes under 1970-talet, ska värdet av åkermark särskilt studeras 

vid en eventuell byggnation. De grönområden som ligger inom 150 m från farligt gods-led ska även 

de särskilt studeras, med hänsyn till de risker som kan uppstå. Likadant måste bullerproblematiken 

lösas inom de områden som utsätts för buller, en särskild bullerutredning bör göras för dessa områ-

den. 

 

Beträffande de naturliga grönstråk som finns är det viktigt att ta hänsyn till dessa vid en byggnation 

och att dessa bidrar till att upprätthålla ekosystemtjänsterna inom området. 
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INLEDNING 
Kommunfullmäktige i Laholms kommun beslu-

tade 2012-06-26 § 105 att ge miljö- och bygg-

nadsnämnden i uppdrag att göra en grönområ-

desutredning för Mellbystrand och Skum-

meslövsstrand. Syftet med grönområdesutred-

ningen var att denna skulle utgöra ett verktyg 

som skulle användas vid bedömning av olika 

planfrågor. Utredningen skulle kunna användas 

som faktaunderlag vid framtida arbete med för-

djupad översiktsplan för kustområdet och även 

med den kommunövergripande översiktsplanen. 

Utredningen skulle även fungera vägledande vid 

detaljplaneärenden och andra politiska beslut 

beträffande kustområdet. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 17 

juni 2015 § 102 att överlämna grönområdesut-

redningen till kommunstyrelsen för godkän-

nande. Vidare föreslog miljö- och byggnads-

nämnden att kommunstyrelsen ska upprätta en 

fördjupad översiktsplan för Mellbystrand och 

Skummeslövsstrand. 

 

Vid ärendets beredning konstaterade planerings-

kontoret att ett framtagande av en fördjupad 

översiktsplan är tidsödande, och att personella 

resurser för närvarande saknas för ett arbete av 

denna omfattning. Det ses dock som angeläget 

att samhällsviktiga åtgärder fortlöpande kan 

genomföras i kustområdet. Planeringskontoret 

ansåg även att grönområdesutredningen var 

övergripande och att behandlingen av ärendet 

skulle underlättas om förslag till lämpliga grön-

områden, som i detaljplan kan prövas för alter-

nativ användning för samhällsviktiga funktioner 

eller angelägen bebyggelse i övrigt, tas fram. 

Förslaget från planeringskontoret var således att 

grönområdesutredningen kompletteras så att 

denna utgör ett verktyg som kan användas vid 

bedömning av olika förfrågningar om planlägg-

ning i avvaktan på att en fördjupad översikts-

plan tas fram. 

 

Kommunstyrelsen beslöt därefter den 11 augusti 

2015 § 167 att ge planeringskontoret i uppdrag 

att i samråd med samhällsbyggnadskontoret 

komplettera grönområdesutredningen med för-

slag på grönområden, som är lämpliga att ge-

nom detaljplan pröva för samhällsservice, så 

som förskola, skola, idrottsanläggning, rörligt 

friluftsliv, camping, uthyrningsstugor samt för-

tätad bebyggelse för att skapa bostäder. 

 

Syfte 
Syftet med detta tillägg är att det ska utgöra ett 

komplement till den grönområdesutredning som 

har arbetats fram för Mellbystrand och Skum-

meslövsstrand i Laholms kommun. Då grönom-

rådesutredningen har bedömts som övergri-

pande och det anses vara angeläget att sam-

hällsviktiga åtgärder genomförs i både Mell-

bystrand och Skummeslövsstrand, väljer La-

holms kommun att färdigställa detta tillägg, i 

väntan på en fördjupad översiktsplan. 

 

I detta tillägg ska Laholms kommun peka ut 

vissa utvalda grönområden som kan ses som 

lämpliga att bebygga, så länge det är ur ett sam-

hällsviktigt perspektiv, så som förskola, skola, 

idrottsanläggning, rörligt friluftsliv, camping, 

uthyrningsstugor samt förtätad bebyggelse för 

att skapa bostäder. 

 

Tillägget ska, precis som syftet med grönområ-

desutredningen, även kunna användas som fak-

taunderlag vid framtida arbete med fördjupad 

översiktsplan för Mellbystrand och Skum-

meslövsstrand samt även med den kommunö-

vergripande översiktsplanen. Tillägget ska även 

fungera vägledande vid detaljplaneärenden och 

andra politiska beslut beträffande Mellbystrand 

och Skummeslövsstrand. 

 

Urval av grönområden  
Då det inte har setts som aktuellt att granska 

vartenda grönområde just för detta tillägg har 

planeringskontoret, i samråd med samhälls-

byggnadskontoret, pekat ut olika grönområden 

som skulle kunna användas för samhällsservice. 

För att kunna avgöra vilka grönområden som 

bedöms som lämpliga för samhällsservice har 

det gjorts en övergripande utgallring av de olika 

grönområdena utefter olika urvalsprinciper. 

 

Följande urvalsprinciper har därmed varit vägle-

dande i arbetet: 
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 Grönytor som finns med i kommunens 

översiktsplan ”Framtidsplan 2030” som 

områden där annan markanvändning före-

slagit har tagits med i detta tillägg. Detta 

har varit övergripande i förhållande till 

övriga variabler i grönområdesutredning-

en. 

 Områden som berörs av Natura 2000, 

naturreservat eller strandskydd har plock-

ats bort då detta värnas enligt lag 

 Områden med högsta naturvärdesklass, 

enligt grönområdesutredningen, har und-

vikits. I enstaka fall har sådant område 

tagits med eftersom dessa naturvärden är 

belägna i en avgränsad del av området.  

 I det fall som områden med bedömt höga 

rekreationsvärden tagits med har bedöm-

ningar gjorts om att dessa värden kan 

kvarstå eller förbättras genom en bygg-

nation i någon del av området. 

 Om kompensationsåtgärder ses som möj-

liga för en viss naturtyp i angränsande 

områden har en bedömning gjorts att ett 

sådant område kan tas med i tillägget.  

 Omhändertagande av dagvatten, bland 

annat som översvämningsytor, bedöms 

som viktigt. I den mån områden som har 

en sådan funktion har tagits med, förut-

sätts att denna funktion kan kvarstå inom 

området eller ske i samverkan med intil-

liggande områden. Här har även angetts 

att kompletterande studier erfordras i 

många fall. 

 Områdets lämplighet ur ett översiktligt 

samhällsbyggnadsperspektiv har vägts in 

till skillnad från i huvudutredningen. Ex-

empelvis har grönområden med låga na-

tur- och rekreationsvärden inte tagits med 

om det ligger mitt i ett bostadskvarter och 

har begränsade möjligheter till tillfart. 

 Områdets belägenhet till service och in-

frastruktur som exempelvis kollektivtra-

fik har vägts in. 

 

Samtidigt måste betonas att i samtliga fall är en 

förutsättning att områdets närmare lämplighet 

måste prövas i detaljplan. Detaljplaneprocessen 

med dess möjligheter till inflytande från olika 

intressen ger en betydligt mer allsidig bedöm-

ning av såväl enskilda som allmänna intressen. 

 

Laholmsbuktens VA har efter en laserscanning 

gjort en analys över hur dagvattenströmmarna 

ter sig i Mellbystrand och Skummeslövsstrand. 

Det resultat de kom fram till styrker tidigare 

utförd ytavrinningsplan som gjorts för orterna 

(Ytavrinningsplan och översiktlig riskvärdering 

i samband med kraftig nederbörd i Skummeslöv 

och Mellbystrand, uppdragsnummer 12802481, 

DHI Sverige, Malmö, 2013-11-29). Ytavrinning-

splanen redovisar att kraftig nederbörd kommer 

att generera många mindre översvämningsytor 

fördelade över hela området. Detta är en effekt 

av den relativt flacka terrängen där vatten an-

samlas i många mindre svackor belägna både på 

grönområden och i bebyggelse. 

 

I ytavrinningsplanen konstaterar man även att 

de grönytor som har betydelse för att vattnet ska 

kunna nå havet är extra viktiga att bevara, detta 

gäller framförallt de närmast kuststräckan. Man 

påpekar att det är viktigt att man leder ytvattnet 

från bebyggelse till grönområden och föreslår 

åtgärder som exempelvis öppna dagvat-

tenlösningar. Grönområdena skulle även kunna 

användas till fördröjande magasin och 

översvämningsytor. Effekten av ny bebyggelse 

på befintlig dagvattensituation kan minskas ge-

nom att satsa på lokala lösningar, så som lokal 

fördröjning på fastigheten, lokala infiltration-

sytor, svackdiken med mera. Trots detta bör 

uppmärksammas att en ökad exploateringsgrad 

kommer att innebära en minskad andel grönytor 

och därmed resultera i en förvärrad översvämn-

ingssituation i omkringliggande områden. 

 

Bedömning 
Vid bedömningen av de utpekade grönområ-

dena har planeringskontoret och samhällsbygg-

nadskontoret utgått efter kategorierna naturvär-

den, rekreationsvärden, översvämning, åker-

mark, närhet till farligt gods-led och översväm-

ning enligt grönområdesutredningen samt de 

urvalsprinciper som omnämns under rubriken 

Urval av grönområden. För tolkning av natur- 

och rekreationsvärde har bedömningen utgått 

från den natur– och rekreationsbedömning  
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(Gröna värden i Mellbystrand och Skum-

meslövsstrand—för folk och fä, MiNa Natur AB) 

som utarbetades i samband med grönområdesut-

redningen. 

 

Viktigt att poängtera är att de områden som har 

pekats ut som möjliga att bebygga på, kan i ett 

detaljplaneskede visa sig olämpligt att bebygga 

beträffande andra förutsättningar som inte har 

kunnat förutses i grönområdesutredningen. 

 

Läsanvisning 
Då detta är ett tillägg till tidigare utförd grön-

områdesutredning är det angeläget att man läser 

denna ihop med grönområdesutredningen.  

 

Det är viktigt att både tillägget och grönområ-

desutredningen läses ihop med den natur– och 

rekreationsbedömning (Gröna värden i Mell-

bystrand och Skummeslövsstrand—för folk och 

fä, MiNa Natur AB) som utarbetades i samband 

med grönområdesutredningen. 

 

Tillägget och grönområdesutredningen kan  

med fördel läsas ihop med Laholms kommuns 

klimatanpassningsplan samt naturvårdsplan. 
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DE UTVALDA GRÖNOMRÅDENA 
Då det kan vara svårt att orientera sig gällande vilka grönområden som granskas i detta tillägg, finns 

det översiktliga kartor för både Mellbystrand och Skummeslövsstrand på nästkommande sidor. På 

dessa kartor redovisas de grönområden som har plockats ut för bedömning i detta tillägg. De utvalda 

områdena är markerade med röd färg.  
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GRÖNOMRÅDE 17 
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Fastighet(er): Åmot 2:4, norr om Birger Pers väg, väster om Marias väg. Storlek: ca. 1,3 
hektar. 

Naturvärden 
Klass 3. 

Ung tallskog med öppna glänt-

or med stråk mot nordväst.  

Typiska arter: fibblor, fjärilar. 

N1, N4, N9. 

Ytavrinning 
Klass 1. 

Mycket viktig för dagvatten-

hantering. Översvämnings-

områden med vattendjup > 0,5 

meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 2. 

Röjning kan öppna området  

till en viktig rekreationsled 

mellan grönområden.  

R1, R3, R8. 

Bedömning 
En del av området kan bebyggas, om vissa åtgärder vidtas. 
 

Området finns utpekat i översiktsplanen som ett förtätningsområde för Mellbystrand centrum. Områ-

dets värde för rekreation bedöms något begränsad i och med den trafikerade vägen som går längs 

med området ner till stranden. Hänsyn bör tas till de befintliga stigarna. Både ett nord-sydligt och 

nordvästligt stråk bör bevaras. Inom området växer det bl.a. ungtall och björksly. I nordöstra hörnet 

finns ekar som är värda att bevara, likadant bör sandmarkskaraktären utvecklas. 

 

Området kan få stor vikt för dagvattenhanteringen både för detta område och intilliggande område 

nr 18.  En viss del av området kan bebyggas om dagvattenhantering löses i resterande delar. Lämp-

ligt är att västra delen av området används för dagvattenhantering. Dagvattenfrågan måste lösas 

innan byggnation. 



 

GRÖNOMRÅDE 18 
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Fastighet(er): Åmot 2:256 och 1:97, söder om Birger Pers väg. Storlek: ca. 0,4 hektar. 

Naturvärden 
Klass 2. 

Liten öppen yta med sandig 

mark. Typiska arter: fibblor, 

fjärilar. 

N1, N3, N4, N9. 

Ytavrinning 
Klass 1. 

Mycket viktig för dagvatten-

hantering. Översvämnings-

områden med vattendjup > 0,5 

meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 2. 

Rågångar mot söder. Utgör ett 

stråk med intilliggande grön-

områden. 

R1, R3, R8. 

Bedömning 
Bebyggelse möjlig, om vissa åtgärder vidtas. 
 

Området finns utpekat i översiktsplanen som ett förtätningsområde för Mellbystrand centrum. Områ-

dets värde för rekreation bedöms begränsad i och med den trafikerade vägen som går längs med om-

rådet ner till stranden. Området är begränsat av enskilda tomter i både öst och väst.   

 

För områdets dagvattenproblematik kan detta förslagsvis lösas genom avrinning mot intilliggande 

grönområde nr 17. Dagvattenfrågan måste lösas innan byggnation. 

 

 



 

GRÖNOMRÅDE 21 
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Fastighet(er): Åmot 1:97, norr om Birger Pers väg, väster om Birgittavägen, öster om Norra 
Strandvägen, nära stranden. Storlek: ca. 0,5 hektar. 

Naturvärden 
Klass 1. 

Mycket fin sandhed i nordöstra 

hörnet. Finns rödlistade arter 

samt habitat i Natura 2000. 

N1, N2, N3, N4, N5 ,N6, N9. 

Ytavrinning 
Klass 2. 

Viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med 

vattendjup > 0,2 meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 1. 

Strövstig längs norra sidan. 

Utgör ett stråk med intillig-

gande grönområden. 

R1, R2, R3, R4, R8. 

Bedömning 
En del av området kan bebyggas, om vissa åtgärder vidtas. 
 

Området finns utpekat i översiktsplanen som ett förtätningsområde för Mellbystrand centrum. Grön-

området har höga natur- och rekreationsvärden. Exempelvis innehåller området rödlistade arter och 

en betydande del av habitaten inom området är listade i Natura 2000-nätverket. I nuläget planeras 

området att bebyggas med en turistanläggning. Eftersom natur- och rekreationsvärdena är så kon-

centrerade till fastighetens norra och nordöstra delar, bör ny byggnation och övriga åtgärder förläg-

gas till andra platser än just dessa. En specifik naturvärdesinventering bör göras, innehållande kom-

pensationsåtgärder. Dagvattenproblematiken måste särskilt utredas och lösas vid en framtida bebyg-

gelse. Då området ligger så pass nära havet är det särskilt viktigt att reningen av vattnet utreds med 

tanke på närhet till gator och parkering, kontra vattendirektivet. 



 

GRÖNOMRÅDE 22 
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Fastighet(er): Åmot 2:256, 1:100, 1:79 och 1:102, norr om Rombergs väg, väster om Kust-
vägen, öster om Sibyllavägen, nära stranden. Storlek: ca. 0,9 hektar. 

Naturvärden 
Klass 3. 

Öppen gräsyta som används 

till parkering. Inga påtagliga 

värden finns. 

N6, N9. 

Ytavrinning 
Klass 1. 

Mycket viktig för dagvatten-

hantering. Översvämnings-

områden med vattendjup > 0,5 

meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 3. 

Utgör ett stråk med intillig-

gande grönområden. 

R3, R8. 

Bedömning 
Bebyggelse möjlig, om vissa åtgärder vidtas. 
 

Området finns utpekat i översiktsplanen som ett förtätningsområde för Mellbystrand centrum och 

finns med i det planprogram som upprättas för Mellbystrand centrum. Området har inga höga natur

– och rekreationsvärden, dock måste en dagvattenlösning hanteras inom området. 

 

Tillsammans med de intilliggande grönområdena nr 23, 24 samt 46 kan de med fördel samspela med 

varandra gällande både dagvattenhanteringen och till att möjliggöra ett nord-sydligt stråk. 



 

GRÖNOMRÅDE 23 
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Fastighet(er): Åmot 1:100, söder om Rombergs väg, väster om Kustvägen, nära stranden. 
Storlek: ca. 0,3 hektar. 

Naturvärden 
Klass 3. 

Mindre grusad yta som an-

vänds som återvinningsstation. 

N9. 

Ytavrinning 
Klass 2. 

Viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med 

vattendjup > 0,2 meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 3. 

Utgör ett stråk med intillig-

gande grönområden. 

R8. 

Bedömning 
Bebyggelse möjlig, om vissa åtgärder vidtas. 
 

Området finns utpekat i översiktsplanen som ett förtätningsområde för Mellbystrand centrum och 

finns med i det planprogram som upprättas för Mellbystrand centrum. Området används idag som 

återvinningsstation och utgörs till största del av grus. Området har inga höga värden avseende natur 

och rekreation och har inte heller någon större vikt beträffande dagvattenhantering. Dock bör man 

ändå ta hänsyn till dagvattenhanteringen och även lösa frågan inom detta område. 

 

Tillsammans med de intilliggande grönområdena nr 22, 24 samt 46 kan de med fördel samspela med 

varandra gällande både dagvattenhanteringen och till att möjliggöra ett nord-sydligt stråk. 



 

GRÖNOMRÅDE 24 
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Fastighet(er): Västra Mellby 6:1, norr om Klittervägen, väster om Kustvägen, nära stranden. 
Storlek: ca. 0,9 hektar. 

Naturvärden 
Klass 3. 

Björkskogsdunge  med yngre 

träd i norr, södra delen har 

öppen och slagen gräsmark. 

N1, N9. 

Ytavrinning 
Klass 1. 

Mycket viktig för dagvatten-

hantering. Översvämnings-

områden med vattendjup > 0,5 

meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 2. 

Utgör ett stråk med intillig-

gande grönområden. Delvis 

privatiserad. 

R1, R3, R8. 

Bedömning 
Bebyggelse möjlig, om vissa åtgärder vidtas. 
 

Området finns utpekat i översiktsplanen som ett förtätningsområde för Mellbystrand centrum och 

delar av området finns även med i det planprogram som upprättas för Mellbystrand centrum. Områ-

det har inga höga natur– och rekreationsvärden, men kan bidra till att ett stråk bildas både för re-

kreation och natur. Dagvattenomhändertagandet inom området måste särskilt studeras.  

 

Tillsammans med de intilliggande grönområdena nr 22, 23 samt 46 kan de med fördel samspela med 

varandra gällande både dagvattenhanteringen och till att möjliggöra ett nord-sydligt stråk. 



 

GRÖNOMRÅDE 28 

20 

Fastighet(er): Åmot 1:98 och Västra Mellby 7:1, söder om Rombergs väg, norr om Svamp-
vägen. Storlek: ca. 0,9 hektar. 

Naturvärden 
Klass 2. 

Tallskog. Röjning kan skapa en 

ökad biologisk mångfald. 

Finns habitat i Natura 2000. 

N3, N4, N6, N9. 

Ytavrinning 
Klass 2. 

Viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med 

vattendjup > 0,2 meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 2. 

Flera stigar, och ett brett stråk 

norrut. Röjning kan öka till-

gängligheten. 

R1, R2, R3, R4. 

Bedömning 
Bebyggelse möjlig, om vissa åtgärder vidtas. 
 

Området är stort till ytan och ligger avskilt. En bedömning är att en förtätad bebyggelse skulle kunna 

placeras inom området så att rekreationsvärdena inte påverkas negativt. Befintliga rekreationsstigar 

bevaras inom området och bör samspela med de intilliggande grönområdena nr 26, 27 och 29. 

 

Inom området finns det naturtyper enligt Natura 2000-habitat. En särskild naturvärdesinventering 

bör göras om intresse för byggnation finns. 

 

Hänsyn måste tas till dagvattenhanteringen och frågan måste lösas inom detta område. 



 

GRÖNOMRÅDE 29 

21 

Fastighet(er): Västra Mellby 7:1, söder om Svampvägen, norr om Grönatorgsvägen. Stor-
lek: ca. 0,9 hektar. 

Naturvärden 
Klass 2. 

Tallskog med äldre träd, samt 

inslag av yngre björk. Finns 

habitat i Natura 2000. 

N3, N4, N6, N9. 

Ytavrinning 
Klass 2. 

Viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med 

vattendjup > 0,2 meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 2. 

R1, R2, R3, R4. 

Bedömning 
Bebyggelse möjlig, om vissa åtgärder vidtas. 
 

Området är stort till ytan och ligger avskilt. En bedömning är att en förtätad bebyggelse skulle kunna 

placeras inom området så att rekreationsvärdena inte påverkas negativt. Befintliga rekreationsstigar 

ska bevaras inom området och bör samspela med de intilliggande grönområdena nr 26, 27 och 28. 

 

Inom området finns det naturtyper enligt Natura 2000-habitat. En särskild naturvärdesinventering 

bör göras om intresse för byggnation finns. 

 

Hänsyn måste tas till dagvattenhanteringen och frågan måste lösas inom detta område. 



 

GRÖNOMRÅDE 30 

22 

Fastighet(er): Åmot 1:79, 1:98, 1:141 och 1:142, öster om Gränsvägen, norr om Rombergs 
väg, väster om E6. Storlek: ca. 1,6 hektar. 

Naturvärden 
Klass 2. 

Äldre tallskog med naturtyp. 

Finns habitat i Natura 2000. 

N1, N3, N6, N9. 

Ytavrinning 
Klass 2. 

Viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med 

vattendjup > 0,2 meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 2. 

Utgör ett stråk med intillig-

gande grönområden.  

R1, R2, R3, R4, R8. 

Bedömning 
Begränsad bebyggelse möjlig, om vissa åtgärder vidtas. 
 

Området är stort till ytan och ligger avskilt. En bedömning är att en förtätad bebyggelse skulle kunna 

placeras inom området så att rekreationsvärdena inte påverkas negativt. Befintliga rekreationsstigar 

bevaras inom området. Området används idag till rekreation till viss del och området bör därför stu-

deras noggrant. Bl.a. bör man ta hänsyn till att både ett nord-sydligt och ost-västligt stråk bevaras. 

Området är även relativt kuperat. 

 

Inom området finns det naturtyper enligt Natura 2000-habitat. En särskild naturvärdesinventering 

bör göras om intresse för byggnation finns. Hänsyn måste även tas till dagvattenhanteringen och 

frågan måste lösas inom detta område. 



 

GRÖNOMRÅDE 39 

23 

Fastighet(er): Västra Mellby 8:1, söder om Grönatorgsvägen, öster om Hallandsvägen, norr 
om Tegnérvägen. Storlek: ca. 0,7 hektar. 

Naturvärden 
Klass 3. 

Gallrad blandskog med tall 

och björk. Trivial skogsmark. 

N9. 

Ytavrinning 
Klass 2. 

Viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med 

vattendjup > 0,2 meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 3. 

Utgör ett stråk med intillig-

gande grönområden.  

R1, R8. 

Bedömning 
Bebyggelse möjlig, om vissa åtgärder vidtas. 
 

Området har inga direkta höga värden gällande natur och rekreation. Det ligger även nära service 

och kollektivtrafik. Området lämpar sig väl för en förtätad bebyggelse, dock är det viktigt att bevara 

infiltrationsytor. 

 

Områdets dagvattenhantering bör lösas, förslagsvis skulle detta kunna samspela med grönområde nr 

37. 



 

GRÖNOMRÅDE 40 

24 

Fastighet(er): Västra Mellby 8:1 och Mellby 6:20, norr om Hilders väg, öster om Blåbärsvä-
gen, väster om E6. Storlek: ca. 1,4 hektar. 

Naturvärden 
Klass 2. 

Tallskog, delvis äldre träd 

samt yngre björk. Tallar kan 

med fördel tillåtas bli åldriga. 

N4, N6, N9. 

Ytavrinning 
Klass 2. 

Viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med 

vattendjup > 0,2 meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 2. 

En del stråk, men något priva-

tiserat. Utgör ett stråk med 

intilliggande grönområden.  

R1, R3, R8. 

Bedömning 
Bebyggelse möjlig, om vissa åtgärder vidtas. 
 

Området har inga direkta höga värden gällande natur och rekreation. Det ligger även nära service 

och kollektivtrafik. Området kan lämpa sig för en förtätad bebyggelse. Hänsyn bör tas till ett ost-

västligt stråk tillsammans med intilliggande grönområde nr 41. 

 

Områdets dagvattenhantering bör lösas. Eventuellt skulle områdets dagvattenhantering samspela 

med grönområde nr 41. 



 

GRÖNOMRÅDE 46 

25 

Fastighet(er): Västra Mellby 6:1, norr om Grönatorgsvägen, väster om Kustvägen, söder om 
Klittervägen, nära stranden. Storlek: ca. 0,7 hektar. 

Naturvärden 
Klass 3. 

Björkdunge med utvecklat 

buskskikt. En del öppna ytor. 

Typiska arter: fibblor, fjärilar. 

N1, N9. 

Ytavrinning 
Klass 1. 

Mycket viktig för dagvatten-

hantering. Översvämnings-

områden med vattendjup > 0,5 

meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 3. 

Utgör ett stråk med intillig-

gande grönområden. Röjning 

kan öka tillgängligheten. 

R1, R8. 

Bedömning 
Bebyggelse något begränsad men möjlig, om vissa åtgärder vidtas. 
 

Området finns utpekat i översiktsplanen som ett förtätningsområde för Mellbystrand centrum. Natur– 

och rekreationsvärden motverkar inte detta. Dagvattenomhändertagandet inom området måste sär-

skilt studeras. En transformatorstation finns inom området som kan försvåra en eventuell framtida 

byggnation. Mångfunktionell våtmark skulle kunna övervägas inom området. 

 

Tillsammans med de intilliggande grönområdena nr 22, 23 samt 24 kan de med fördel samspela med 

varandra gällande både dagvattenhanteringen och till att möjliggöra ett nord-sydligt stråk. 



 

GRÖNOMRÅDE 59 

26 

Fastighet(er): Västra Mellby 2:19 och Mellby 2:13. Norr om Dalqvists väg, nära stranden. 
Storlek: ca. 1,9 hektar. 

Naturvärden 
Klass 2. 

Gammalt dynområde med 

bäck. Västra delen igenväxt 

med bergtall. Rödlistade arter. 

N1, N2, N4, N6, N9. 

Ytavrinning 
Klass 1. 

Mycket viktig för dagvatten-

hantering. Översvämnings-

områden med vattendjup > 0,5 

meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 1. 

Utgör ett stråk med intillig-

gande grönområden.  

R1, R2, R3, R4, R8. 

Bedömning 
En begränsad del av området kan bebyggas, om vissa åtgärder vidtas. 
 

Befintlig parkering som finns i anslutning till området är förbundet med gång– och cykelstigar som 

är viktiga för rekreationen. Stigarna bör bibehållas. Stora delar av området, framförallt västra de-

len, bör bevaras som rekreationsområde, men på grund av områdets storlek kan vissa delar bebygg-

gas. Vid en eventuell bebyggelse kan man med fördel tillskapa nya rekreationsområden inom aktuellt 

grönområde. Inom grönområdet finns det rödlistade arter, hänsyn ska tas till detta och en naturvär-

desinventering med tillhörande kompensationsåtgärder ska utföras vid intresse av byggnation. 

 

Dagvattenhantering är mycket viktig inom området. Vid en eventuell byggnation bör dagvattenhante-

ring kvarstå inom området och samspela med omkringliggande grönområden.   



 

GRÖNOMRÅDE 71 

27 

Fastighet(er): Mellby 1:81, norr om Sjöfågelvägen, väster om E6. Storlek: ca. 1,9 hektar. 

Naturvärden 
Klass 3. 

Yngre blandskog, en del 

parkslide. 

N6, N9. 

Ytavrinning 
Klass 2. 

Viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med 

vattendjup > 0,2 meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 2. 

Stigar. Delvis igenvuxen rå-

gång. Buller från E6. Närom-

råde till Mellbystrandsskolan. 

R1, R3, R8. 

Bedömning 
Möjligen kan västra delen av grönområdet tas i anspråk för skolans behov. 
 

Norrut och österut hänger grönområde 71 ihop med grönområde nr 68, 69 och 70, som i sin tur 

hänger ihop med andra anslutande grönområden. Dessa bildar tillsammans ett relativt stort grönom-

råde. Grönområde 71:s norra del är enbart en smal remsa, medan den västra och östra delen är lite 

större. Den östra delen bör ej bebyggas; dels ligger den nära E6 och dels skulle den innebära nästan 

en halvering av det östra skogsområdets bredd.  

 

Grönområdets västra del gränsar till Mellbystrandsskolan. En eventuell framtida användning för 

detta område ska ske till förmån för skolans behov. 



 

GRÖNOMRÅDE 76 

28 

Fastighet(er): Mellby s:36 och 16:1, norr om Sjöfågelvägen, söder om Mellbyvägen, väster 
om Kustvägen, nära stranden. Storlek: ca. 2,5 hektar. 

Naturvärden 
Klass 2. 

Södra delen öppen, i övrigt 

blandskog med tall och björk. 

Västra delen liknar strandhed. 

N1, N3, N4, N9. 

Ytavrinning 
Klass 1. 

Mycket viktig för dagvatten-

hantering. Översvämnings-

områden med vattendjup > 0,5 

meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 2. 

Rågång i nordväst mot stran-

den. Utgör ett stråk med intil-

liggande grönområden.  

R1, R3, R8. 

Bedömning 
En begränsad del av området kan bebyggas, om vissa åtgärder vidtas. 
 

Området används idag till rekreation, stigar finns genom området. Området betecknas som viktig för 

omhändertagandet av dagvattnet i dagvattenutredningen för Mellbystrand. Dock finns dagvattensy-

stem utbyggt som motiverar att viss byggnation kan ske. De rekreationsbehov som finns inom områ-

det bör i sådana fall kvarstå, ex. ett nord-sydligt stråk, så det sammansluter med grönområde nr 77 

och 78. Även de öst-västliga stråken mot stranden bör bevaras. 

 

Inom området finns det naturtyper enligt Natura 2000-habitat. En särskild naturvärdesinventering 

med tillhörande kompensationsåtgärder bör göras om intresse för byggnation finns. 



 

GRÖNOMRÅDE 78 

29 

Fastighet(er): Mellby 15:1 och 3:29, norr om Kolonivägen, söder om Brodds väg, väster om 
Kustvägen, nära stranden. Storlek: ca. 4,0 hektar. 

Naturvärden 
Klass 3. 

Lövträdsdunge i norr med al, 

björk och fläder. 

N9. 

Ytavrinning 
Klass 1. 

Mycket viktig för dagvatten-

hantering. Översvämnings-

områden med vattendjup > 0,5 

meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 2. 

Flera rågångar österut. Utgör 

ett stråk med intilliggande 

grönområden.  

R1, R3, R8. 

Bedömning 
En del av området kan bebyggas, om vissa åtgärder vidtas. 
 

Grönområdet är av klass 1 vad gäller ytavrinning. Skulle en byggnation bli aktuell måste dagvatten-

hanteringen utredas väl. Området är dessutom jordbruksmark, en ändlig resurs. Även om marken 

inte är med i åkermarksklassificeringen är den inte desto mindre värdefull. Detta är aspekter som 

behöver vägas in vid beslut om bebyggelse, exempelvis rekommenderas att inte hela området be-

byggs. Vägs grönområdets natur- och rekreationsvärden mot mer betydelsefulla områden av klass 2 

eller mer är detta grönområde att föredra. Bebyggelse kan med fördel planeras så att befintliga na-

tur- och rekreationsvärden bevaras och även förädlas. De stråk som ansluter till området i öst samt 

det stråk som finns ut mot havet tillsammans med grönområde nr 88 bör bevaras. Området bör även 

kopplas ihop med grönområde nr 76, 77 och 89. 



 

GRÖNOMRÅDE 80 

30 

Fastighet(er): Mellby 1:81, söder om Sjöfågelvägen, norr om Brodds väg. Storlek: ca. 1,2 
hektar. 

Naturvärden 
Klass 3. 

Medelålders tallskog med väl-

utvecklat buskskikt. 

N9. 

Ytavrinning 
Klass 2. 

Viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med 

vattendjup > 0,2 meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 3. 

Stråk mot söder. Närområde 

till Junibackens förskola. 

R1, R3. 

Bedömning 
Marken får endast tas i anspråk till förskolans behov 

 
Grönområdet är delvis omringat av annan bebyggelse. Detta kan försvåra väganslutningar till en 

eventuell kommande byggnation. Området ligger i direkt anslutning till Junibackens förskola och bör 

därför användas för förskolans behov. 

 

Inte att förringa är området därutöver av vikt för ytavrinningen och plats måste skapas för erforder-

lig dagvattenhantering. 

 



 

GRÖNOMRÅDE 141 

31 

Fastighet(er): Skummeslöv 4:5, väster om E6. Storlek: ca. 8,4 hektar. 

Naturvärden 
Klass 3. 

Åkermark med trädrad i väster 

och söder. 

N7, N8. 

Ytavrinning 
Klass 2. 

Viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med 

vattendjup > 0,2 meter uppstår.  

Åkermark 
Klass 2. 

Ingår i åkermarksklassificering-

en från 1970-talet. Värdet av 

åkermark måste beaktas. 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
Klass 2. 

Inom 150 m. från farlig gods-led, 

risker med farligt gods ska 

beaktas. 

Rekreationsvärden 
Klass 3. 

Kulturhistoriska spår finns. 

R5, R6. 

Bedömning 
Bebyggelse möjlig, om vissa åtgärder vidtas. 

 
Området finns med i kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2030, som ett intresseområde för bo-

städer och service. Området har både låga rekreations– och naturvärden. Dagvattenhantering bör 

dock studeras närmare inom området. 

 

Hänsyn bör tas till ett nord-sydligt stråk tillsammans med de intilliggande grönområdena nr 142 och 

226. Hänsyn bör även tas till den sandmarkskaraktär som finns inom området. 

 

Åtgärder mot buller och risker från E6 måste utföras vid en eventuell byggnation. Området berörs av 

åkermark som ingår i åkermarksklassificeringen från 1970-talet. Därför bör detta belysas i samband 

med detaljplanearbetet. 



 

GRÖNOMRÅDE 142 

32 

Fastighet(er): Skummeslöv 4:1, väster om E6. Storlek: ca. 12,6 hektar. 

Naturvärden 
Klass 3. 

Västra delen bete på åkermark, 

södra delen mer torr mark med 

rölleka, rotfibbla. 

N7, N8 

Ytavrinning 
Klass 2. 

Viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med 

vattendjup > 0,2 meter uppstår.  

Åkermark 
Klass 2. 

Ingår i åkermarksklassificering-

en från 1970-talet. Värdet av 

åkermark måste beaktas. 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
Klass 2. 

Inom 150 m. från farlig gods-led, 

risker med farligt gods ska 

beaktas. 

Rekreationsvärden 
Klass 3. 

Kulturhistoriska spår finns. 

R5, R6. 

Bedömning 
Bebyggelse möjlig, om vissa åtgärder vidtas. 

 
Området finns med i kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2030 som ett intresseområde för bostä-

der och service. Området har både låga rekreations– och naturvärden. Dagvattenhantering bör dock 

studeras närmare inom området. 

 

Hänsyn bör tas till ett nord-sydligt stråk tillsammans med de intilliggande grönområdena nr 141 och 

176. Hänsyn bör även tas till den sandmarkskaraktär som finns inom området. 

 

Åtgärder mot buller och risker från E6 måste utföras vid en eventuell byggnation. Området berörs av 

åkermark som ingår i åkermarksklassificeringen från 1970-talet. Därför bör detta belysas i samband 

med detaljplanearbetet. 



 

GRÖNOMRÅDE 146 

33 

Fastighet(er): Skummeslöv 5:14 och 13:61, väster om Svarvareskogsvägen, öster om Norra 
Kustvägen. Storlek: ca. 0,4 hektar. 

Naturvärden 
Klass 3. 

Öppen yta med enstaka tallar 

och björkar.  

N4, N9. 

Ytavrinning 
Klass 2. 

Viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med 

vattendjup > 0,2 meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 2. 

Stråk mot väster hela vägen till 

stranden. 

R3, R8 

Bedömning 
Bebyggelse möjlig, om vissa åtgärder vidtas. 

 
Området har låga naturvärden samt relativt låga rekreationsvärden, vilket inte hindrar en eventuell 

byggnation. Området kan därför lämpa sig för en förtätad bebyggelse. Dock är området litet, så dag-

vattenhanteringen kan bli problematisk. Dagvattenhantering bör därför studeras närmare inom om-

rådet vid en byggnation. 

 

Stråket mellan havet och Svarvareskogen bör bevaras och kan med fördel öppnas upp. 



 

GRÖNOMRÅDE 148 

34 

Fastighet(er): Skummeslöv 5:42, norr om Rydholmsvägen, väster om Åsagatan, söder om 
Skogspromenaden, nära stranden. Storlek: ca. 0,6 hektar. 

Naturvärden 
Klass 3. 

Relativt öppen yta med enstaka 

hagtorn, sälg och björk. Kan 

öppnas mer. 

N4. 

Ytavrinning 
Klass 2. 

Viktigt för dagvattenhantering. 

Översvämningsområden med 

vattendjup > 0,2 meter uppstår.  

Åkermark 
-- 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 3. 

-- 

Bedömning 
En del av området kan bebyggas, om vissa åtgärder vidtas. 

 
Området har låga naturvärden, där även gjord inventering pekar på att befintliga träd och buskar 

kan avlägsnas. Områdets östra del är igenvuxet medan den västra delen är välskött med öppna ytor 

och träd.  

 

Grönområdets östra och södra kanter ligger längs vägar, och passar ur denna synpunkt bra för be-

byggelse. Den västra delen bör lämnas obebyggd; dels för att skapa en buffertzon gentemot befintlig 

bebyggelse och dels för att ta hand om dagvatten. Området bör studeras noggrannare avseende dag-

vattenhanteringen. 
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Fastighet(er): Skummeslöv 9:5, öster om Södra Kustvägen, söder om Fiskaregatan. Stor-
lek: ca. 2,5 hektar. 

Naturvärden 
Klass 2. 

En del yngre tall, delar med fin 

ljunghed. Området har stort 

potential. 

N1, N4, N5, N9. 

Ytavrinning 
Klass 1. 

Mycket viktig för dagvatten-

hantering. Översvämnings-

områden med vattendjup > 0,5 

meter uppstår.  

Åkermark 
Klass 2. 

Ingår i åkermarksklassificering-

en från 1970-talet. Värdet av 

åkermark måste beaktas. 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 2. 

Utgör ett stråk med intillig-

gande grönområden.  

R1, R3, R8. 

Bedömning 
En del av området kan bebyggas, om vissa åtgärder vidtas. 

 
Området har relativt låga natur– och rekreationsvärden. Dock finns där stigar genom området som 

med fördel kan användas till rekreation, ex för det intilliggande campingområdet. Området utgör 

även ett grönstråk med intilliggande grönområden, ex. bör de stråk som löper i ost-västlig riktning 

tillsammans med grönområdena nr 161 och 162 bevaras. 

 

Området bedöms även som viktigt för omhändertagande av dagvatten. Om en mindre del av området 

ska användas till byggnation bör noggranna utredningar göras kring dagvattenhanteringen. Områ-

det berörs av åkermark som ingår i åkermarksklassificeringen från 1970-talet. Därför bör detta bely-

sas i samband med detaljplanearbetet. 



 

GRÖNOMRÅDE 180 
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Fastighet(er): Skummeslöv 3:9, öster om Barrvägen. Storlek: ca. 6,7 hektar. 

Naturvärden 
Klass 2. 

Bred remsa med inslag av tall-

skog. Röjning skapar öppen 

sandmark. 

N6, N8, N9. 

Ytavrinning 
Klass 3. 

Mindre viktigt för dagvattenhan-

tering. Översvämningsområden 

med vattendjup < 0,2 meter upp-

står. 

Åkermark 
Klass 2. 

Ingår i åkermarksklassificering-

en från 1970-talet. Värdet av 

åkermark måste beaktas. 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 2. 

Bred remsa utanför camping-

område. 

R1, R3, R6. 

Bedömning 
En del av området kan bebyggas, om vissa åtgärder vidtas. 

 
Positivt planbesked finns för detta område sedan ett antal år tillbaka. Större delar av området är 

även utpekat som utbyggnadsområde i översiktsplanen. 

 

Vissa delar av området används idag som rekreationsområden och detta bör därför beaktas vid en 

byggnation. Ett väl tilltaget nord-sydligt grönstråk bör bevaras så att intilliggande grönområden 

sammankopplas. Området berörs av åkermark som ingår i åkermarksklassificeringen från 1970-

talet. Därför bör detta belysas i samband med detaljplanearbetet.. En särskild naturvärdesinvente-

ring för detta område bör genomföras med tillhörande kompensationsåtgärder som grund till en be-

byggelse. Detta kan med fördel göras tillsammans med grönområde nr 181. 
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Fastighet(er): Skummeslöv 3:10, öster om Barrvägen. Storlek: ca. 9,3 hektar. 

Naturvärden 
Klass 1. 

Stort sandigt område med en 

del ung tall och björk, fin 

sandmarksflora.  

N1, N3, N4, N5, N6, N8 

Ytavrinning 
Klass 3. 

Mindre viktigt för dagvattenhan-

tering. Översvämningsområden 

med vattendjup < 0,2 meter upp-

står. 

Åkermark 
Klass 2. 

Ingår i åkermarksklassificering-

en från 1970-talet. Värdet av 

åkermark måste beaktas. 

Riskbedömningsområde 
farligt gods 
-- 

Rekreationsvärden 
Klass 2. 

Ingår i ett stråk mot väster. 

Utgör ett stråk med intillig-

gande grönområden.  

R1, R3, R6, R8. 

Bedömning 
En del av området kan bebyggas, om vissa åtgärder vidtas. 

 
Positivt planbesked finns för detta område sedan ett antal år tillbaka. Större delar av området är 

även utpekat som utbyggnadsområde i översiktsplanen. 

 

Vissa delar av området används idag som rekreationsområden och detta bör därför beaktas vid en 

byggnation. Ett väl tilltaget nord-sydligt grönstråk bör bevaras så att intilliggande grönområden 

sammankopplas. Området berörs av åkermark som ingår i åkermarksklassificeringen från 1970-

talet. Därför bör detta belysas i samband med detaljplanearbetet.. Inom området finns det naturtyper 

enligt Natura 2000-habitat. En särskild naturvärdesinventering för detta område bör genomföras 

med tillhörande kompensationsåtgärder som grund till en bebyggelse. Detta kan med fördel göras 

tillsammans med grönområde nr 180. 
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