Kommuninformation
Samrådsmöte
14 september 2022 kl. 18.30

Samhällsbyggnadsnämnden i Laholm bjuder
in till samrådsmöte i Glänningeskolans matsal,
kring förslag till:
Detaljplan för Bryggaren 10 m.fl., Laholm,
Laholms kommun.
Planområdet är beläget i den södra delen av
Laholm, norr om LP Hanssons väg, strax söder
om Stadsparken. Villabebyggelse omgärdar
området i tre väderstreck.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- tilloch nybyggnation av flerbostadshus. Befintlig
handel omvandlas till centrumverksamhet för
att möjliggöra en bredare användning av området.
Detaljplanen ska även säkra en allmän gångoch cykelväg.
Detaljplanen möjliggör för ett tillskott av lägenheter i Laholms tätort på redan exploaterad mark.

nämndens ordförande och tjänstemän från planoch exploateringsenheten, även representanter
från exploatören finns närvarande.
Synpunkter och överklaganderätt

För att lämna synpunkter och för att få rätt att
överklaga så behöver du lämna in skriftliga
synpunkter, via mejl eller post, med namn,
adress och fastighetsbeteckning senast den 25
september 2022 till: Samhällsbyggnadsnämnden,
Laholms kommun, 312 80 Laholm.
samhallsbyggnadsnamnden@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.

Samrådstiden pågår mellan den
29 augusti 2022 – 25 september 2022

/SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Under samrådstiden finns planförslagen tillgängliga på Laholms Kommuns hemsida:
www.laholm.se / bo, miljö & trafik / planer och
utredningar / detaljplaner / pågående detaljplaner.
Planförslagen finns även utställda i på skärmen
i bibliotekets entré i Stadshusets entré samt
tillgängliga på Plan- och exploateringsenheten,
Humlegången 6, Laholm, telefon: 0430-150 00
Under samrådsmötet ges information om
detaljplanen och ni kan lämna era synpunkter på
förslaget. Inbjudna är sakägare, fastighetsägare
och andra som har ett väsentligt intresse av frågan. Om hyresgäster eller andra boende berörs
är fastighetsägaren skyldig att informera dessa.
Från kommunen medverkar samhällsbyggnads-

Miljöpris 2022
Laholms kommun delar varje år ut ett miljöpris
som stöd, uppmuntran eller belöning för en extra
god insats inom natur- och miljövård i kommunen.
Miljöpriset delas ut till fysisk eller juridisk person
som är verksam i kommunen.
Tycker du att någon du känner gör en insats för
vår miljö så skicka förslaget skriftligt med motivering till Kommunstyrelsen i Laholms kommun,
312 80 Laholm, eller kommunstyrelsen@laholm.se
senast den 1 oktober 2022.
Märk kuvertet eller E-post-meddelandet med
”Miljöpris”.
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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

