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Bakgrund 
Naturskyddsföreningen i Södra Halland har yttrat sig i samråd (bilaga 1) och granskning 

(bilaga 2) i ovanstående detaljplanerärende och finner inte att våra synpunkter har blivit 

tillgodosedda. 

 

Yrkanden 

Naturskyddsföreningen Södra Halland anser inte att detaljplanen med hotellbygge på denna 

plats är förenlig med en långsiktig hållbar utveckling och yrkar på Laholms kommuns beslut 

att anta detaljplanen ska upphävas. 

 

 



Grunder 

Med den kunskap som finns idag om stigande havsnivåer och ökande regnmängder och att 

man i detaljplanearbetet fastslår att skyddsåtgärder såsom strandfodring, samla vatten i täta 

anordningar under mark och pumpa bort vatten som då inte kommer att renas innan det når 

havet, kommer att krävas under byggnadens livslängd.  Mer byggnation så nära havet är 

oförsvarbart. Istället bör en planerad reträtt förberedas och inledas. 

Försiktighetsprincipen skall tillämpas. Vi skall inte äventyra kommande generationers 

ekonomi och möjligheter till ett gott liv i kommunen, genom att fortsätta bygga på ställen 

som inte är säkra ur ett klimatperspektiv och således med största sannolikhet kommer att 

behöva återkommande kostsamma åtgärder för att klara sig. 

Havet stiger, våldsammare väder med oftare förekommande skyfall visar att man i stället 

redan idag måste planera en reträtt av de byggnader och installationer som ligger i 

farozonen. Det är oacceptabelt att använda befintlig bebyggelses felaktiga läge som 

argument för att fortsätta göra fel. Skall sand och dynområdet fungera som skydd mot havet 

behövs ett brett strand- och hedområde i väster. Egentligen behöver det vara ca: 400 meter 

brett (enligt SGI, Sveriges Geologiska Institut) för att fungera ordentligt och kunna utföra sitt 

arbete med ekosystemtjänster som att skydda mot erosion, rena dagvatten, vara vårt bästa 

frilufts- och rekreationsområde med rena havsbad. Naturvärdena i dessa områden är mycket 

höga och unika och kommer att utplånas i området på sikt om planen går igenom. 

Byggnation och senare skyddsåtgärder tar bort naturområdet. 
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