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14 oktober 2020 kl. 18.30 

Miljö- och byggnadsnämnden i Laholm bjuder 
in till digitalt samrådsmöte kring förslag till  
detaljplan för Plommonet 6 och del av Laga-
holm 2:20, Laholm, Laholms kommun. 

Samrådsmötet kommer genomföras via Micro-
soft Teams. Information om hur du deltar på 
samrådsmötet finns på: www.laholm.se/samrad

Planområdet är beläget centralt i huvudorten 
Laholm och innefattar en del av befintlig kyrko-
gård, samt en intilliggande bostadsfastighet.  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveck- 
ling av nuvarande kyrkogårdsverksamhet 
genom att långsiktigt säkerställa ytor som 
behövs för driften av kyrkogårdens verksamhet. 
Detaljplanen ändrar markanvändningen för 
fastigheten Plommonet 6 från bostadsändamål 
till begravningsändamål.

Under samrådstiden finns planförslagen till- 
gängliga på Laholms kommuns hemsida:  
www.laholm.se/bo, miljö & trafik/planer och 
utredningar/detaljplaner/pågående detaljplaner.
Planförslaget finns även utställt i Tidnings-
hörnan i Stadshusets entré samt tillgänglig på 
samhällsbyggnadskontoret, Humlegången 6, 
Laholm, telefon: 0430-150 00

Hos Medborgarservice kan du få hjälp med dina kommunärenden, telefon 0430-150 00. 
På Stadsbiblioteket finns tillgång till dator och Internet. Laholms kommun www.laholm.se

Under samrådsmötet ges information om 
detaljplanen och ni kan lämna era synpunkter 
på förslaget. Inbjudna är sakägare, fastighets-
ägare och andra som har ett väsentligt intresse 
av frågan. 
Om hyresgäster eller andra boende berörs är 
fastighetsägaren skyldig att informera dessa. 
Från kommunen medverkar miljö- och bygg-
nadsnämndens ordförande och tjänstemän från 
samhällsbyggnadskontoret

Synpunkter och överklaganderätt
Eventuella synpunkter ska ha inkommit skrift-
ligen, försedd med namn, adress och fastighets-
beteckning, senast den 29 oktober 2020 till:

Miljö- och byggnadsnämnden 
Laholms kommun 
312 80 Laholm.  
miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

För att kunna överklaga detaljplanen behöver 
dina synpunkter ha lämnats in antingen under 
samrådstiden eller granskningstiden.

Detaljplanen är på samråd enligt 5 kap 11 §, 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Samråd 
sker även kring upprättad miljöbedömning som 
visar att planförslaget inte innebär betydande 
miljöpåverkan. 

Efter samrådstidens slut och när ärendet har 
behandlats i miljö- och byggnadsnämnden 
förbereds detaljplanen för granskning. 
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