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DETALJPLANEN  

 

PLANHANDLINGAR 

Till detaljplanen hör följande handlingar:  

≠ Planbeskrivning med genomförandebeskrivning  

≠ Plankarta med bestämmelser 

≠ Grundkarta, upprättad 2021-02-23, finns tillgänglig på byggnadsenheten 

≠ Fastighetsförteckning, upprättad 2021-06-30, finns tillgänglig på byggnadsenheten 

 

Planförslaget med bilagor och utredningar finns tillgängligt på Laholms kommuns 

hemsida, www.laholm.se / Bo, miljö & trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / 

Laholm eller i tidningshörnan i stadshusets entré eller på byggnadsenheten, 

Humlegången 6, Laholm. 

PLANFÖRFARANDE 

Detaljplanen regleras genom plan- och bygglagen (2010:900). Boverkets allmänna 

råd (2020:5) om planbestämmelser för detaljplan, BFS 2020:5 DPF 1, har använts. 

Detaljplanen handläggs enligt standardförfarande. 

PLANPROCESS 

Samråd pågår mellan den 7 juli 2021 till och med den 3 september 2021.  

KONTAKT  

Eventuella synpunkter ska skickas in skriftligen, tillsammans med namn och angiven 

fastighetsbeteckning, senast den 3 september 2021.  

 
Skicka dina synpunkter till:  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Laholms kommun 

312 80 Laholm 

 

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se 

 

 
  

http://www.laholm.se/
mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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VAD ÄR EN DETALJPLAN? 

VAD STYR EN DETALJPLAN?  
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen, till   

exempel för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera 

placering, utformning, utförande med mera. En detaljplan består av en plankarta 

(denna är juridiskt bindande) och en plan- och genomförandebeskrivning som 

utförligare beskriver plankartans innehåll.  

PLAN- OCH BYGGLAGEN STÖDER PLANPROCESSEN 
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen (2010:900) och syftar till att 

pröva om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna 

och enskilda intressen vägas mot varandra.  

PLANFÖRFARANDET 
Planprocessen kan hanteras antingen med standardförfarande, utökat 

förfarande eller begränsat standardförfarande. Standardförfarande 

används när förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen 

och länsstyrelsens granskningsyttrande, om det inte bedöms vara av 

betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, 

samt då planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan. 

PLANPROCESSEN 
Den här detaljplanen hanteras med standardförfarande och genomgår 

kommunikationsstegen samråd och granskning innan detaljplanen 

antas av kommunfullmäktige. Under samråd och granskning kan 

synpunkter lämna på samrådshandlingarna respektive 

granskningshandlingarna. En detaljplan kan överklagas av sakägare 

som har lämnat in synpunkter under antingen samrådstiden eller 

granskningstiden och som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda 

när detaljplanen har reviderats, efter samråd eller granskningen. 

Överklagan kan göras under de tre veckor som går från beslutet att 

anta detaljplanen. När tre veckor gått från antagandebeslutet så vinner 

detaljplanen laga kraft och blir gällande. Därefter kan detaljplanen 

byggas ut och bygglov kan sökas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Planuppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Eventuellt 
överklagande

Laga kraft
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PLANBESKRIVNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

Bakgrund   

Planen upprättas som en del i att bevara handel och verksamheter i Laholms centrum, 

framför allt kring Stortorget, Storgatan och Hästtorget som under lång tid varit de 

platser dessa verksamheter kretsat kring. I samband med detta sker även en 

nyinventering av de kulturvärden som finns inom planområdet.  

Huvuddrag 

Kvarteren Jungfrun, Oxen och Bocken kommer planläggas för dess nuvarande 

användning med undantag för de butikslokaler som idag har skyltfönster ut mot 

Storgatan och Hästtorget. Dessa planläggs med användningen centrum, där 

centrumverksamhet ska finnas i bottenplan. Utpekad kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse förses med varsamhets- och skyddsbestämmelser samt rivningsförbud.   

Syfte  

Detaljplanen syftar till att planlägga butikslokaler med skyltfönster mot Storgatan 

och Hästtorget med användningen centrum, där enbart centrumverksamhet får finnas 

i bottenplan mot gata. Anledningen härtill är att säkerställa den fortsatta förekomsten 

av handel och andra verksamheter i centrala Laholm. Vidare syftar detaljplanen även 

till att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

PLANDATA 

Lägesbestämning  

Planområdet ligger centralt och omfattar kvarteren Oxen, Jungfrun och delar av 

kvarteret Bocken. Planområdet avgränsas av Storgatan i öst, S:t Clemens gränd i väst 

och Skolgränd i söder. Hästtorget och delar av Storgatan ingår i planområdet, medan 

Stortorget angränsar till planområdet i öst. Torggränd sträcker sig genom 

planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stortorget  

Planområdet markeras med blått. Blå cirkel har en diameter om 500 meter.  

Hästtorget 
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Areal 
Området omfattar cirka 11 000 kvadratmeter.  

 

Markägoförhållanden 

Detaljplanen omfattar fastigheterna Jungfrun 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oxen 3, 4, Bocken 17, 

18, 19, 20 som alla är i privat ägo samt Jungfrun 7, Lagaholm 4:1 och 2:6 som ägs av 

Laholms kommun. En fullständig redovisning av, vilka som äger fastigheterna samt 

vilka som är sakägare, framgår av den fastighetsförteckning som tillhör detaljplanen. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Kommunens vision 

I Laholm vill vi bli fler, bättre och starkare. Här förenas livskvalitet och tillväxt för 

en hållbar utveckling. 

Kommunens mål 
Följande utvecklingsmål för Laholm tätort berör planområdet (Framtidsplan 2030, 

del 3): 

• Laholm stad, med sitt läge, sin historiska stadskärna samt närheten till natur 

och kultur samt goda kommunikationer till angränsande storstadsregioner i 

norr och söder, bör kunna utvecklas för att attrahera olika former av boende, 

näringsliv samt besöks- och upplevelsenäring. 

• Stadskärnans attraktivitet och utbud ska värnas så att den även 

fortsättningsvis är en naturlig målpunkt för alla kommuninvånare. 

• Tätorten består av tydliga karaktärsområden. Det är den unika karaktären i 

varje område som bör vara utgångspunkt för utvecklingen. 

Måluppfyllelse 
Planuppdraget bidrar till att stadskärnans attraktivitet och utbud stärks. Delvis genom 

att kulturmiljön säkras för de byggnader som finns inom planområdet. Detta görs 

genom varsamhets- och skyddsbestämmelser vilka säkrar upp byggnadernas 

kulturella värde för byggnadernas utformning. Delvis genom att utbudet av 

butikslokaler säkerställs. Detta görs genom att användningen av butikslokalerna med 

skyltfönster ut mot storgatan och hästtorget avgränsas till Centrum – enbart 

centrumverksamhet får finnas i bottenplan mot gata.  

Planuppdrag 

Kommunstyrelsen gav planuppdrag för detaljplan Jungfrun (2019-12-11 § 245) med 

det huvudsakliga syftet att förhindra att befintliga butikslokaler utmed Storgatan 

byggs om till bostäder. Inom planuppdraget ska även en inventering tas fram som 

identifierar vilka detaljplaner som tillåter att befintliga butiker kan omvandlas till 

bostäder för de centrala handelsgatorna i stadskärnan, främst utmed Storgatan, 

Östertullsgatan och omkring Hästtorget och Stortorget.  
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Översiktliga planer 

Framtidsplan 2030 
Framtidsplan 2030 visar inte på några större förändringar vad gäller planområdet och 

dess närmsta omgivning. Planområdet berörs därmed inte av Framtidsplan 2030, 

bortsett från de generella utvecklingsmålen som finns för tätorten, se föregående 

sida. Planområdet fungerar som målpunkt för stadens invånare samt för inresande. 

Översiktsplanen ser en viss förtätning inom tätorten.  

 

Detaljplaner och förordnanden  

Gällande detaljplaner för området är detaljplan 01-78, för kvarter Jungfrun, 

lagakraftvunnen 1993-02-25, detaljplan 01-56, för kvarter Oxen, lagakraftvunnen 

1982-03-30 samt detaljplan nummer 1, för Hästtorget, antagen 1945-11-15. 

Kommunala beslut i övrigt 

Bevarandeplan för Laholms innerstad togs fram 1987, som beskriver innerstadens 

kulturmiljö, arkitektur och användningsområden över tid. Innerstadens historiska 

utveckling beskrivs. Vad gäller kvarteret Oxen och Jungfruns beskrivs detta under 

Förutsättningar och förändringar – bebyggelse.  

Riksintresse 

Planområdet ingår i område av riksintresse för kulturmiljövård (KN 41), naturvård 

(NN 22) och för friluftslivet (FN 14). 

 

Riksintresset för kulturmiljövården omfattar i princip hela Laholms innerstad som 

karaktäriseras av en medeltida stadsbildning med ett oregelbundet format gatunät, 

småskalig bebyggelse i korsvirke och tegel samt en borgruin. Nytt planuppdrag avser 

inte uppföra ny bebyggelse eller ändra befintlig bebyggelse. Befintlig bebyggelse 

avses istället skyddas med varsamhets- och skyddsbestämmelser. Av den 

Framtidsplan 2030 som visar planerad utveckling av tätorten.  
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anledningen innebär planläggningen att riksintresset för kulturmiljövård (KN 41) 

stärks. Läs mer om riksintresset under Bebyggelseområden.  

 

Riksintresset för naturvård berör en stor del av Laholms kommun, och är utpekat för 

att det i kommunen finns spår från den senaste istiden och hur dessa geologiska 

processer har format landskapet. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset för 

naturvård då det omfattar redan utbyggd bebyggelse som då inte ändrar 

landskapsbilden.  

 

Slutligen är Lagans dalgång av riksintresse för friluftslivet, bland annat för dess goda 

möjligheter för fritidsfiske. Planförslaget påverkar inte heller detta riksintresse mer 

än att de boende inom planområdet har nära till bland annat fritidsfiske. De som 

fiskar har även närhet till den service som finns inom stadskärnan. 

Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 

miljöbalken år 1999 med syfte att reglera utsläpp som kan ha skadliga effekter för 

människor och/eller naturen. En miljökvalitetsnorm kan anges som en halt, ett värde 

eller alternativt med en beskrivande text och omfattas av ett tidskrav då normerna ska 

vara uppfyllda. Idag finns miljökvalitetsnormer för vatten, luft, fisk- och 

musselvatten samt omgivningsbuller.  

Luft 

Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i tätorter. 

Riktvärden finns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, kolmonoxid, bensen 

samt PM 10 (partiklar i utomhusluft). 

 

Laholms kommun har 2018 låtit genomföra en inledande kartläggning av luftkvalitén 

i kommunen. Kartläggningen som genomfördes av SMHI som använde 

Ängelholmsvägen (väg 585), sträckan mellan cirkulationsplatserna för väg 24 och 

530, för beräkningar av luftkvaliteten. Vid tidpunkten beräknas sträckan trafikeras 

med 11 300 fordon per dygn. Vägen omges av bebyggelse vilket innebär att 

gatumiljön är mindre välventilerad eftersom bebyggelsen sluter om gatumiljön. På 

grund av det anses platsen ha mindre goda förutsättningar för en god luftkvalité. 

Haltberäkningar har utförts för NO2 och PM10 med modellsystemet SIMAIR-väg. 

Resultatet visade att NO2 och PM10 klarar riktvärdena för miljökvalitetsnormer och 

dess utvärderingströsklar.  

 

Jämfört med Ängelholmsvägen och platsen där mätningen utförts ligger planområdet 

mer centralt med en tätare stadsbebyggelse än bebyggelsen utmed Ängelholmsvägen. 

Trafikmätning som utförts 12–25/2 2021 visar ett dygnsgenomsnitt av 648 fordon 

som trafikerar Storgatan, i höjd med Skolgränd. Antalet fordon uppgår till 6% av 

trafiken på Ängelholmsvägen. Den låga andelen trafik, i kombination med SMHIs 

utlåtande om att Ängelholmsvägen även i bebyggda, mindre välventilerade partier, 

klarade riktvärdena för miljökvalitetsnormen visar att detta även kan anses gälla för 

planområdet.  

 

 

Buller 

Kommuner med mer än 100 000 invånare omfattas av miljökvalitetsnormen för 

omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. 
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Normen syftar till att eftersträva att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter 

på människors hälsa. Laholms kommun omfattas inte av denna miljökvalitetsnorm.   

Vatten 

Planområdet påverkar miljökvalitetsnormerna för Lagan och grundvatten.  

 

Miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomsten för kvantitativ status och kemisk 

grundvattenstatus bedöms som god.  

 

För miljökvalitetsnormerna för Lagan (Mynningen, Smedjeån och Lillån) har den 

kemiska statusen bedömts som god med undantag av bromerad difenyleter, 

kvicksilver och kvicksilverföroreningar. Den kemiska statusen bedöms som god både 

nedanför som ovanför kraftverket. Lillån ansluter till Lagan strax ovanför 

kraftverket. För Lillån bedöms den ekologiska statusen som god. För Lagan finns 

målet att uppnå ekologisk potentiell status fram till 2027. Den ekologiska statusen 

försämras främst på grund av hydromorfologiska faktorer. 

 

Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från exempelvis skogsbruk, jordbruk, 

industrier och vattenkraft. Lagan, strax norr om planområdet, belastas av ett 

vattenkraftverk. Vattenkvaliteten påverkas av de föroreningar som finns i centrala 

Laholm och som leds ut till Lagan via regnvatten eller ledningar i gata. Fordonstrafik 

är en stor källa till föroreningar av dagvatten. Dagvatten som finns, inom och i direkt 

anslutning till planområdet, förorenas främst av fordonstrafik. Trafik bidrar till 

följande föroreningar; partiklar, PHA:er, ftalater, alkylfenoler, nickel, krom, 

kadmium, bly, zink och koppar. Byggnader och äldre fasadbeklädnader kan ge ifrån 

sig bly och PCB.  

 

Planområdet ligger centralt där Storgatan och Köpmansgatan trafikeras regelbundet. 

Stortorget och Hästtorget består av stora sammanhängande parkeringsplatser. Mindre 

parkeringsplatser förekommer på innergårdar inom och runt planområdet. 

Dagvattenlösningar i anslutning till parkeringsplatser och väl trafikerade vägar kan 

ses över så att föroreningsnivåerna blir så små de kan. Det är inget som sker inom det 

här planuppdraget. Idag leds dagvatten ut i Lagan via dagvattenbrunnar utan att det 

renas.  Planuppdraget syftar till att ändra användningen för redan befintlig 

bebyggelse och därmed kommer inte någon ny bebyggelse uppföras, bortsett från de 

byggrätter som kan byggas ut. På grund av detta väntas ingen ökande trafik 

tillkomma som skulle bidra till ytterligare förorening. Gällande lagstiftning ställer 

dock krav på att enskilda kvalitetsfaktorer inte får försämras så att de hamnar i en 

annan, lägre klass. Av den anledningen kan befintliga dagvattenlösningar behöva ses 

över vid framtida byggnation.  

 

Förändringarna bedöms inte vara av sådan omfattning att de är avgörande för att 

miljökvalitetsnormerna för grundvattnet eller Lagan eventuellt skulle försämras i en 

klass. Däremot finns det potential att föroreningsnivåerna kan minskas genom att 

dagvatten omhändertas och renas genom att andra lösningar införs, inom eller i 

anslutning till planområdet. Exempelvis sedimenterade renare för dagvattnet innan 

det rinner ner i gatubrunnarna, eller oljeseparerare. Detta är dock en senare fråga 

vilken inte behandlas i planförslaget. 

 



 10 

BEHOVSBEDÖMNING 
Kommunen ska genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram 

som kan medföra betydande miljöpåverkan (Plan- och Bygglagen (2010:900) 4 kap. 

§ 34 och Miljöbalken (1998:808) 6 kap. § 11). Det första steget i miljöbedömningen 

är att upprätta en behovsbedömning som är en checklista där planens miljöpåverkan 

undersöks och värderas.  Här uppmärksammas såväl positiv som negativ 

miljöpåverkan. Om behovsbedömningen visar på att planen medför en betydande 

negativ miljöpåverkan, så ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

Behovsbedömningen finns tillgänglig på samhällsbyggnadskontoret.  

Ställningstagande för miljökonsekvensbeskrivning 

Planförslaget bedöms inte medföra betydande negativ miljöpåverkan och en 

miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.  

Måluppfyllelse för miljömål 

Sveriges miljömål består bland annat av 16 miljökvalitetsmål, av dem är det 15 som 

berör Laholms kommun. Hur detaljplanen uppfyller miljökvalitetsmålen beskrivs 

nedan för respektive miljökvalitetsmål. 

Begränsad klimatpåverkan 
Miljömålet påverkas inte i någon större utsträckning då användningen främst består 

av bostäder med butikslokaler tillsammans med en restaurang och en biograf. Det 

centrala läget möjliggör för en hållbar livsstil där det inte är nödvändigt att använda 

bil för att arbeta eller handla, då arbetsplatser, butiker och annan service samt 

kollektivtrafik finns inom gång- eller cykelavstånd av boendemiljön. 

Frisk luft 
De luftföroreningar som är skadligast för hälsan är inandningsbara partiklar, 

marknära ozon samt vissa kolväten. Luftföroreningar orsakar korrosion som bidrar 

till att metaller, plaster och kalksten bryts ner snabbare.  

Omkring planområdet riskeras luften att förorenas av fordonstrafik och något enstaka 

vedeldat hus. Vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar. Bilavgaser innehåller 

partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna bidrar till att marknära 

ozon bildas. Marknära ozon skadar skogens träd och jordbrukets grödor. Dessutom 

orsakar trafiken utsläpp av slitagepartiklar – dessa slits upp från vägbanan vid 

användning av dubbdäck. 

Planområdet innehåller inga verksamheter som bidrar till att luften skulle förorenas. 

Trafikalstringen i anslutning till planområdet bidrar till att luften förorenas. Samtidigt 

som det finns goda förutsättningar att använda sig av hållbara resealternativ, så som 

gång, cykel eller kollektivtrafik.   

Bara naturlig försurning 
Planområdet innehåller inga verksamheter som bidrar till försurning, bilar rör sig 

dock till målpunkterna Hästtorget och Stortorget vilket har en negativ inverkan på 

miljömålet. Begräsningar av försurade utsläpp från transportsektorn behöver göras på 

nationell som internationell nivå då vinden förflyttar de försurande ämnena. 

Giftfri miljö 
Det förekommer inte någon verksamhet som släpper ut gifter inom planområdet. 
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Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet men några potentiellt 

förorenade fastigheter har pekats ut utmed Storgatan, där fastigheter på Storgatan 7 

och 10 ligger närmst planområdet. 

Skyddande ozonskikt 
Förekomsten av ozonnedbrytande ämnen behöver minskas då de skadar och finns 

kvar i atmosfären under lång tid. Exempel på ozonnedbrytande ämnen är klorerande 

ämnen som finns i kylskåp, anläggningar för luftkonditionering och skumplast. Ett 

förtunnat ozonskikt ökar UV-strålningen från solen som ökar risken för hudcancer 

och ögonsjukdomar samt ger nedsatt immunförsvar. Vid rivning är det viktigt att 

sortera ut det ozonnedbrytande ämnena från rivningsavfallet. Det finns i nuläget inga 

planer på att riva bebyggelse inom planområdet. 

Säker strålmiljö 
Skadlig strålning är den människan utsätter sig för när han eller hon solar och 

exponeras för UV-strålning, som kan leda till hudcancer. Strålning används som 

redskap inom forskning, sjukvård och industri. Strålning förekommer också som 

radiovågor från mobiltelefoner och magnetfält från kraftledningar.  

 

Bocken 18 ligger i direkt anslutning till en transformatorstation. En bedömning av 

strålningsrisken från transformatorstationen har genomförts utifrån 

Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer för bostäder: nya bostäder bör undvikas att 

placeras nära anläggningar som ger förhöjda magnetfält, över 0,2 mikrotesla. Värden 

över 0,2 mikrotesla finns ut till ca 2 meters avstånd från transformatorstationens vägg. 

Ingen av bostäderna inom planområdet ligger inom ett sådant avstånd.  

Närmsta kraftledning ligger cirka 200 meter norr om planområdet och beräknas inte 

påverka området negativt. 

Ingen övergödning 
Problem med övergödning finns i södra Sverige. Inom planområdet bedrivs ingen 

verksamhet som bidrar till övergödning. Dock bidrar trafikföringen i området en del 

till övergödning av sjöar och vattendrag, genom utsläpp av kväveoxider. Biltrafik, 

sjöfart, kraftverk, jordbruk, avloppsreningsverk och industrier kan orsaka 

övergödning som kan leda fram till bland annat igenväxning och algblomning. I 

värsta fall uppstår syrebrist på bottnarna, där växter och djur dör. Utsläppen till luft 

från fordonstrafik, industrier och internationell sjöfart måste också minska. 

Merparten av det luftburna nedfallet av övergödande ämnen kommer från andra 

länder och från internationell sjöfart. Planområdet har goda förutsättningar till 

minskat användande av bilen då bostäder ligger nära arbetsplatser, butiker, service 

och kollektivtrafik. 

Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från exempelvis skogsbruk, jordbruk, 

industrier och vattenkraft. Sjöar och vattendrag används bland annat till dricksvatten, 

rekreation/friluftsliv och fiske. Lagan, strax norr om planområdet, belastas av ett 

vattenkraftverk. Vattenkvaliteten påverkas av de föroreningar som finns i centrala 

Laholm och som leds ut till Lagan via regnvatten eller ledningar i gata. Fordonstrafik 

är i allmänhet en stor källa till föroreningar av dagvatten. 

Grundvatten av god kvalitet 
Grundvattnet utgör källan till dricksvatten. Miljökvalitetsnormerna för 

grundvattenförekomsten för kvantitativ status och kemisk grundvattenstatus är god 

för planområdet. Planförslaget bedöms inte ha negativ påverkan på grundvattnet.  
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Hav i balans samt levande kust och skärgård 
De föreningar som når Lagan kommer så småningom även nå kust och hav, därför 

behöver exempelvis dagvatten hanteras så att spridningen av förorenat vatten 

minskas. 

Myllrande våtmarker 
Berörs ej. 

Levande skogar 
Berörs ej.  

Ett rikt odlingslandskap 
Berörs ej. 

God bebyggd miljö 
Planområdet utgör en del av den äldre bebyggelsen som omfattas av riksintresse för 

kulturmiljö. Flera byggnader har tagits med i bebyggelseinventeringen. Läs mer 

under Förutsättningar och förändringar. Här finns förutsättningar för en god 

bebyggd miljö i och med läget, med närhet till arbetsplatser, butiker, service, 

kollektivtrafik och sociala mötesplatser, i föreningslokal eller i grönska. Kulturmiljön 

kommer att säkerställas genom varsamhets- och skyddsbestämmelser och planen 

bidrar även till bevarandet av centrumverksamhet i markplan för många utav 

fastigheterna. 

Ett rikt växt- och djurliv 
Utveckling av den biologiska mångfalden är viktigt för ett bra växt- och djurliv. 

Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många natur- och kulturmiljöer är 

viktiga områden för rekreation och friluftsliv. Planområdet används delvis idag för 

biodling på mark i gällande plan planlagd som odling. Även parken Apotekarelunden 

ligger inom planområdet och utgör en oas för djur och växter i staden. Platsen utgör 

även en social mötesplats. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Natur 

Mark, vegetation och friytor 
Hela planområdet ligger på 13 meter över havet, bortsett från den västra delen av 

parkområdet, Apotekarelunden, som ligger på 12 meter över havet. Den vegetation 

som finns är den inom Apotekarelunden, inom trädgården på Jungfrun 1, på 

innergårdarna till Jungfrun 2, Oxen 3 samt trädgården till Oxen 4, Bocken 17, 18, 19 

och 20.   

 

Inom planområdet finns parken 

Apotekarelunden samt Hästtorget. 

Hästtorget ger en större friyta som 

erbjuder promenadstråk utmed 

butiker, restauranger, museum, 

stadshotell samt biograf. En större 

del av torget upptas av 

parkeringsplatser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmed Lagan, cirka 150 meter från planområdet, 

sträcker sig ett promenadstråk. Här förekommer 

även laxfiske. Trappan upp till restaurangen 

Gröna hästen från Lagavägen omsluts av ett 

större gräsbeklätt område. Stadsparken ligger 

cirka 350 meter sydöst om planområdet som 

har ett rikt växtliv med blommande och 

varierande planteringar, scen, offentlig toalett 

samt ett större utbud av lekutrustning, med mera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 meter 

Kartan visar grönområden, parker och 
gräsytor för en radie på 300 meter från 
planområdets mitt.   

Hästtorget.   
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Genom Apotekarelunden sträcker sig en 

gatustensbelagd gångstig. På bägge sidor av 

gångstigen finns bersåer, som omsluter en 

sittgrupp med planteringarperenner och 

rosenbuskar. På vardera sida om 

gångstigen, i anslutning till 

lekområdet står två hamlade lindar 

(bild 2 och 3). I det nordöstra 

hörnet står en trädgrupp om 

fem träd bestående av 

bergkörsbär (bild 1). 

 

Allra närmst ingången 

från Torggränd står ett 

äppelträd (bild 4). I det 

sydvästra hörnet av 

parken står en magnolia. 

Den västra delen samt en 

bit av södra delen 

omsluts av häck. I den 

västra delen av 

parkområdet finns 

lekutrustning i form av 

gungställning, karusell, 

klätterställning, sandlåda 

samt ett picknickbord.  

 

Parken erbjuder sociala möten, lek och vila samt livsmiljö för mindre djur.  

 

Inom trädgården på Jungfrun 1 står fyra äppelträd och på innergården till Jungfrun 2 står ett 

fyrtal träd. Oxen 4, Bocken 17, 18, 19 och 20 består av enbostadshus med tillhörande 

trädgård. 

 

Geotekniska förhållanden 
Området består av lera/silt samt postglacial sand, SGU:s översiktliga jordartskarta. 

Någon geoteknisk undersökning har inte gjorts inom ramen för den här detaljplanen 

och kommer inte vara nödvändig då planläggning sker för befintlig bebyggelse. 

Någon ny bebyggelse avses inte tillkomma.  

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet, som redan är utbyggt. 

Stads- och landskapsbild 

Laholms innerstad har ett organiskt framvuxet gatunät med välbevarad äldre 

bebyggelse med inslag från 1700–1900-talet. S:t Clemens kyrka är delvis från 1200-

talet. Innerstadens oregelbundna gatusträckning och kvartersindelning har anpassats 

till de topografiska förhållandena och härstammar från 1600- och 1700-talen. De 

äldre genomfartslederna Östertullsgatan, Storgatan och Bagareliden bildar stadens 

ryggrad, utan att bilda huvudgata. Det är istället ett flertal gatustensbelagda stråk som 

bildar gatunätet.  
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Bebyggelsen ligger på en strandplatå över Lagan och dess strandlinje. En sentida 

väg, Lagavägen, delar av strandlinjen och strandplatån. Innerstaden har en småskalig 

karaktär med korsvirkes- och tegelbyggnader från 1700-talet men framför allt från 

1800-talet. Bebyggelsen domineras av stadsgårdar, antingen handels- eller 

hantverksgårdar som förr i tiden har använts till både bostad och arbetsplats. 

Bostadshusen som är belägna utmed gatan är vanligtvis sammanbyggd med 

grannfastigheten så att de bildar ett gemensamt fasadliv i gatulinjen.  

 

Den vanligaste stadsgården är handelsgården där byggnaderna är uppförda i tegel 

eller korsvirke i en våning. En körport in till gården gick vanligtvis genom gatuhuset. 

Välbevarade handelsgårdar finns utmed Kyrkogatan, Storgatan, Gamlebygatan, 

Gamlebygränd och S:t Clemens gränd. Bebyggelsen i innerstaden har utsatts för 

eldsvådor och bränder, dels i samband med kriget under 1600-talet. År 1624 brann 

hela Gamleby ner, men dåtidens karta över gatunätet överensstämmer med dagens 

gatunät. 

Bebyggelseområden 

Planområdet omfattas av kvarter Jungfrun och Oxen samt delar av Bocken. 

Bebyggelsen för planområdet redovisas efter kvarter och fastighet, där byggnaderna 

på respektive fastighet beskrivs var för sig, vad gäller dess användning, kulturella 

värde samt vilka planbestämmelser i övrigt som de omfattas av. 

Befintlig bebyggelse med dess kulturvärde 
 

Planområdet omfattar kvarteren Jungfrun och Oxen samt delar av kvarteret Bocken, 

som ligger mellan den äldre stadsdelen Gamleby och Stortorget. Flera av 

byggnaderna har tagits med i Bebyggelseregistret (BeBR) och utgör en del av 

kulturmiljön i centrala Laholm. Samtliga fastigheter omfattas av riksintresset för 

kulturmiljövård (KN41). För Laholms innerstad finns en bevarandeplan från 1988, 

vilken har pekat ut kvarteret Jungfrun som ett område med särskilt kulturvärde samt 

med stor betydelse för stads- respektive miljöbilden med byggnader som anses 

kulturhistorisk värdefulla. Av den anledningen har Kulturmiljö Halland uppdragits 

att studera byggnadernas arkitektur och föreslå lämpliga skydds- och 

varsamhetsbestämmelser som kan säkra innerstadens kulturmiljö. 

 

Sammanställt kulturellt värde hos byggnader inom planområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnadstyp Fastighet BeBR 

(klass) 

Bevarande-

plan (klass) 
butik- och bostadsbyggnad 
mot Storgatan 

Jungfrun 1 B 1 & M 

tegelmagasin mot Torggränd Jungfrun 1 B M 

lagerbyggnad mot Torggränd Jungfrun 1  1 & M 

butik- och bostadsbyggnad 
mot Storgatan 

Jungfrun 2 B M 

bostad-, kontor- och 
butiksbyggnad i korsningen 
Storgatan/Hästtorget 

Jungfrun 3 & 4 C - 

restaurang- och 
bostadsbyggnad 

Jungfrun 5 & 6 B 2 & M 

biograf ut mot Hästtorget Laxen 15 B M 

bankbyggnad ut mot 
Storgatan 

Oxen 3 B 1 

bostadshus ut mot Torggränd Bocken 18 B M 

bostadshus ut mot Torggränd Bocken 20 B M 
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Riksintresse för kulturmiljövård (KN41) 

Samtliga fastigheter omfattas av riksintresset för kulturmiljövård (KN41) som getts 

riksintresse på grund av dess 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 för-industriella sydskandinaviska 

stadens utseende och liv.[…]Uttryck för riksintresset: Det oregelbundet formade 

gatunätet och den småskaliga bebyggelsen i tegel och korsvirke, till stor del 

envåningshus, tillkommen under perioden 1700-1900-tal. [...] Bebyggelsen ansluter 

till riksintressets ålderdomliga karaktär med låg, småskalig bebyggelse. 
 

Bebyggelseregistret (BeBR) 

Byggnaderna på fastigheterna Jungfrun, 

Oxen och Bocken ingår i den 

bebyggelseinventering som gjordes i Halland 

mellan år 2005 och 2009. Då inventerades all 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i hela 

länet som samlades i en databas. Registret 

innehåller information av det byggda 

kulturarvet där hus har klassificerats utefter 

dess kulturella byggnadsvärde, i tre klasser 

A, B och C. Registret är sammanställts av 

Riksantikvarieämbetet tillsammans med 

regionala muséer, Svenska kyrkan, 

länsstyrelser, kommuner, universitet och 

högskolor. 

 

Bakgrunden till inventeringen ligger i miljömålet ”God bebyggd miljö”, där ett av 

delmålen var att all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skulle vara identifierad 

senast 2010. Detta lyckades man genomföra i Halland då samtliga kommuner hade 

inventerats under 2009. Sammanlagt valdes drygt 10 000 objekt ut, vilket motsvarar 

cirka 10 % av Hallands fastigheter. 

 

För planområdet omnämns följande byggnader i bebyggelseregistret:  

enbostadshusen på Bocken 18 och 20, biografen på Laxen 15, restaurangen på 

Jungfrun 5 och 6, kontors- och bostadsbyggnaden på Jungfrun 3 och 4, butiks- och 

bostadsbyggnaden på Jungfrun 2, butiks- och bostadsbyggnaden och det före detta 

magasinet på Jungfrun 1 samt bankbyggnaden på Oxen 3.  

 

Klass B ges i bebyggelseregistret värdekriterier som autenticitet, äkthet, 

byggnadshistoriskt värde, identitetsvärde, kontinuitetsvärde, miljöskapande värde 

och samhällshistoriskt värde. Klass B innebär att byggnaden har ett objektsvärde, 

regionalt intresse och är omistlig. Klass B-byggnader är av så högt kulturhistoriskt 

värde att de bör skyddas i detaljplan eller områdesplan.  

 

Butiks- och bostadsbyggnaden inom Jungfrun 1 och 2, bankbyggnaden på Oxen 3, 

restaurang- och bostadsbyggnaden på Jungfrun 5 och 6, bostadsbyggnaden på 

Bocken 18 samt bostadsbyggnaden på Bocken 20 har klassificerats till B för dess 

arkitektoniska, arkitekturhistoriska, miljöskapande och byggnadshistoriska värden 

och med värden som autenticitet och äkthet.  

 

Fastighetsindelning med kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse, blå stjärna.   

JUNGFRUN 1 

JUNGFRUN 2 

4 
3 

5 
Laxen 15 6 

OXEN 3 

OXEN 4 

Bocken 18 

Bocken 20 
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Magasinet på Jungfrun 1 har klassificerats till B för dess byggnadshistoriska, 

pedagogiska och miljöskapande värden och värden som tydlighet, autenticitet, äkthet 

samt för dess synliga ålderstecken (patina). 

 

Biografen på Laxen 15 har klassificerats till B för dess arkitektoniska-, 

arkitekturhistoriska-, miljöskapande-, pedagogiska och samhällshistoriska värde. 

 

Byggnaden på Jungfrun 3 och 4 har klassificerats till C för dess arkitekturhistoriska 

och miljöskapande värde samt för dess autenticitet (äkthet). 

 

Bevarandeplanen för Laholms innerstad, från 1988 

I bevarandeplanen är den kulturhistoriska bebyggelsen indelad i byggnadsklass 1, 

kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad som inte får förvanskas, och 

byggnadsklass 2, kulturhistoriskt värdefull byggnad vars kulturhistoriska särdrag 

skall beaktas, eller kan ha beteckningen M; område med särskilt kulturvärde med 

stor betydelse för stads- respektive miljöbilden. Vad som bör beaktas vad gäller 

bevarandeplanen är att den är över 20 år gammal och att synen på kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse under denna tidsperiod har förändrats, inte minst när det gäller 

den yngre bebyggelsen. Byggnader som Jungfrun 3-4 och Laxen 15, värderas i 

senare inventeringar högre än i bevarandeplanen från 1988. 

 

Kvarter Jungfrun 

Inom kvarteret Jungfrun har samtliga fastigheter kulturhistoriska värden. Mot 

Storgatan och delvis mot Stortorget ligger två äldre handelsgårdar, Jungfrun 1 och 2. 

Byggnaderna på dessa två fastigheter är till större delen uppförda under 1800-talets 

senare hälft. Mot Hästtorget ligger tre fastigheter, där samtliga har bebyggelse från 

1900-talet, alla med samhällsfunktioner som kontor, restaurang och biograf.  

Kvarteret Jungfrun, bortsett från Jungfrun 3 och 4 har fått miljö M ”Område med 

särskilt kulturvärde med stor betydelse för stadsbilden. Har sådant värde att speciell 

miljöhänsyn bör tas vid förändringar av bebyggelsen. I den gamla stadskärnan är 

helhetsmiljön av stort värde. 

 

I bevarandeplanen har butiks- och bostadsbyggnaden på Jungfrun 1 och 2 getts 

byggnadsklass 1 ”Kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad som inte får förvanskas, 

med motiveringen att den gamla handelsgården är mycket välbevarad och visar på ett 

tydligt och tidstypiskt sätt hur en sådan tedde sig i den agrara köpstaden Laholm. 

Byggnaderna mot Storgatan bildar tillsammans en kulturhistoriskt värdefull helhet i 

ett mycket betydelsefullt läge i centrala innerstaden. Handelsgården på Jungfrun 1 är 

välbevarad och innergården består av en värdefull ålderdomliga miljö med många 

små detaljer som gör miljön levande. Handelsgården är uppbyggd av flera 

byggnadskroppar med skilda karaktärer som tillsammans bildar en unik och värdefull 

miljö. Gårdsbebyggelsen, inom Jungfrun 1, har i Bevarandeplanen getts klass 2, 

”kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad vars kulturhistoriska särdrag skall 

beaktas”. 

 

I bevarandeplanen har byggnaden på Jungfrun 5 och 6 getts klass 2 ”kulturhistoriskt 

särskilt värdefull byggnad vars kulturhistoriska särdrag skall beaktas” med 

bedömningen att byggnaden har bevarat sin 1920-tals-klassicism och utgör en viktig 

del av miljön kring Hästtorget. 

 

I bevarandeplanen för Laholms innerstad har byggnaden på Laxen 15 beteckningen 

M; område med särskilt kulturvärde med stor betydelse för stads- respektive  

miljöbilden. 
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Kvarter Oxen 

I bevarandeplanen har bankbyggnaden på Oxen 3 getts byggnadsklass 1 med 

motiveringen att byggnaden har stora ekonomiskhistoriska värden som vittnar om 

övergången till penninghushållning och jordbrukets utveckling och kreditbehov. 

Bankhuset har dessutom stor betydelse för miljön kring Storgatan och Stortorget. 

Kvarteret Oxen har två fastigheter, där fastigheten med bankbyggnaden mot 

Storgatan och Stortorget, har ett kulturhistoriskt värde. Kvarteret Bocken har två 

fastigheter, Bocken 18 och 20, med byggnader som har ett kulturhistoriskt värde. 

Båda byggnaderna används som bostäder.  

 

Kvarteret Bocken 

Bocken 18 och 20 har i bevarandeplanen givits byggnadsklass M. 

Jungfrun 1-6 och Laxen 15 
Kvarteret Jungfrun är beläget i centrala Laholm, söder om Hästtorget och delvis med 

fasader mot Stortorget i sydost. Gatuhusen i kvarteret ligger mot Hästtorget och 

Storgatan, medan gårdsbebyggelsen ligger mot Torggränd. Bebyggelsen är 

sammanbyggd utmed Hästtorget och Storgatan. Kvarterets tomter är av varierande 

storlek.  Byggnaderna i kvarteret är från tiden efter 1856, då 

delar av bebyggelsen i kvarteret brann ner. Torggränd hette 

innan branden Garvaregränd, då det sedan 1757 låg ett garveri 

på platsen. Norra delen av kvarteret har 1900-talsbebyggelse, 

medan södra delen har 1800-talsbebyggelse. 

 
Jungfrun 1 

Fastigheten har sin framsida mot Storgatan samt sin baksida 

och sida mot Torggränd. På fastigheten ligger 5 byggnader, 

varav en tidstypisk handelsgård som uppfördes efter 1856 då 

de tidigare byggnaderna brann ner. Se översiktsbilden för 

kvarteret. Innergården är belagd med kullersten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butik- och bostadsbyggnad mot Storgatan. 
 

Översikt över byggnader inom 
kvarter Jungfrun. 
 

3  

15  
6  

4  

5  

2  

1  
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Butik- och bostadsbyggnaden mot Storgatan 

Ut mot Storgatan ligger ett putsat affärs- och 

bostadshus som bedömts vara uppförd någon 

gång mellan 1850 och 1919. I bottenplan ligger 

en butik och den övre våningen används som 

bostad. Vinden inreddes till bostad under 1993.  

 

Butiken på bottenplan inreddes 1944 och 2019 

ändrades butiken från inredningsbutik till 

livsmedelsbutik. I denna byggnad fanns 

ursprungligen bostad, men den är ombyggd 

flera gånger bland annat 1946 av Oskar 

Nygren, då delar av byggnaden byggdes om till 

affär med egen ingång och skyltfönster. Den 

entré som byggdes 1946 är igensatt med ett skyltfönster och 

den ursprungliga entrén används till affären.   

 

Byggnaden är uppförd med vitputsad gråstenssockel och 

tegelväggar som mot Storgatan är putsade med röd ädelputs. 

Fasaden mot Storgatan har rusticerande omfattning kring 

entrén, hörnkedjor och takgesims i vit slät puts. Sadeltaket är 

täckt med enkupigt tegel med nockpannorna fästa i murbruk 

och mot Storgatan finns fyra takkupor med spröjsade 

tvåluftsfönster. Gatufasaden har till vänster om entrén 

skyltfönster och till höger äldre spröjsade korspostfönster. 

Entrédörren mot Stortorget är indragen med stentrappa och 

med ett dörrparti som kommit till senare.  

Mot gården finns en liten tillbyggnad i hörnet mot byggnaden längs Torggränd. På gaveln mot 

Torggränd finns upptill i gavelröstet ett tvåluftfönster och två små rombiska fönster. Mot 

gården har fasaden gul spritputs med släta vita omfattningar kring fönster och dörrar. Det 

finns en röd tegelskorsten placerad i nocken. Mot gården finns även en takkupa med dörr till 

vindsvåningen samt ett takfönster. Mot gården är fönstren sidohängda tvåluftsfönster. 

Byggnaden har gula putsade fasader, spröjsade tvåluftfönster och röd-målad trädörr med glas 

upptill. På taket finns en liten terrass. 

 

Användningen för butik och bostadsbyggnaden ovan delas vid entrén från Storgatan och 

planläggs på den södra sidan med användningen C1 (centrum) med specificeringen att enbart 

centrumverksamhet får finnas i bottenplan mot gata samt B (bostad) och på den norra med C 

(centrum) och B (bostad). Detaljplanen syftar till att säkerställa att befintliga butikslokaler 

med skyltfönster utmed Storgatan inte byggs om till annan användning. 

 

Byggnaden planläggs vidare med följande skydds- och varsamhetsbestämmelser:  

 

r1: Byggnaden får ej rivas. Rivningsförbudet införs eftersom byggnaden 

klassificerats till 1 i bevarandeplanen.  

k1: Mot Storgatan ska fasaden vara slätputsad och sockeln spritputsad och mot 

gården ska fasaden vara spritputsad. Fasaden mot gatan med dess utformning i 

form av putsade hörnkedjor, fönsteromfattningar, takfris och rusticering kring 

huvudentrén ska vara putsade enligt befintligt utseende. Byggnaden ska ha 

sidohängda fönster i trä med befintligt utseende, förutom skyltfönster. 

Bilden visar fasaden mot innergården.  

På bilden syns gaveln ut mot 
Torggränd. 
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Huvudentrén ska vara indragen med stentrappa. Taket ska vara sadeltak, täckt 

med röda tegelpannor. Vid ändring av fasaderna ska ursprungligt utseende vara 

vägledande. Byggnadens form och volym ska bevaras. 

q1: Korspostfönster på huvudfasaden, samt små rombformade fönster på gaveln 

ska bevaras. 

 

Byggnadens höjd är drygt 8 meter hög. Eftersom rådande byggnadshöjder ska 

behållas sätts en högsta nockhöjd på 9 meter. Takvinkeln tillåts vara mellan 27 

och 50 grader.  

Lagerbyggnaden mot Torggränd 

Närmast affärsbyggnaden mot Stortorget ligger en lagerbyggnad utmed Torggränd i en och en 

halv våning uppförd efter 1856. Vindsvåningen byggdes om till lägenheter under 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnaden består egentligen av två byggnader som byggts samman, vilket syns på fasaden 

mot innergården, där byggnadsdelen närmst Storgatan, är en korsvirkesbyggnad och den 

andra byggnadsdelen är en tegelbyggnad. 

  

Byggnaden är ombyggd flera gånger, bland annat 1946 och under 2019 inreddes även vinden 

till bostad så att hela byggnaden används till bostad. Under 2020 ändrades fasaden vad gäller 

ommålning från en ljusare gul kulör till en mörkare gul kulör.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Före detta lagerbyggnad ut mot Torggränd som idag används som bostad.  

Byggnadskroppen 
utmed Torggränd, 
sedd från 
innergården.  



 21 

Byggnaden har en sockel med grå cementputs och väggar med korsvirkeskonstruktion. 

Fasaden mot Torggränd är klädd med gul lockläktpanel, som nyligen är bytt. Pulpettaket är 

täckt med korrugerad plåt. Byggnaden har nyligen fått pivåhängda enluftfönster med lös 

spröjs. Längst till höger finns en enkel trädörr med två små spröjsade fönster, ett på vardera 

sidan.   

 

Mellan denna och nästa byggnad längs Torggränd finns en körport in till gården. Väggarna i 

körporten är synligt korsvirke. Körporten har en hög dubbel träport. På andra sidan körporten 

utmed Torggränd finns en byggnad i en och en halv våning, uppförd efter 1856, ursprungligen 

uppförts som packhus. Den är ombyggd flera gånger, bland annat 1944 efter ritningar av 

Oskar Nygren, då lokaler för verksamhet byggdes i bottenvåningen. Även denna del används 

som bostad, vinden inreddes till bostad under 2019. 

 

Byggnaden har en sockel med grå cementputs och väggar av korsvirkes- och 

tegelkonstruktion. Fasaderna är klädda med gul stående lockläktpanel mot Torggränd, som 

nyligen är bytt. Mot gården har byggnaden tegelfasad, med lockläktpanel upptill. Pulpettaket 

med lutning mot gården är täckt med korrugerad plåt. Byggnaden har nyligen fått pivåhängda 

fönster med lös spröjs. Dörr till den nya bostaden finns från gårdssidan. 

 

Lagerbyggnaden mot Torggränd planläggs med användningen B (bostad) samt 

följande skydds- och varsamhetsbestämmelser: 

 

r1: rivningsförbud. 

k2: Fasaden mot gatan och delar av fasaden mot gården ska vara lockläktpanel. 

Körporten och dubbeldörr mot Torggränd ska vara av trä med stående panel. 

Taket ska vara pulpettak. Byggnadens form och volym skall bevaras. 

q2: Korsvirkesfasad i körporten ska bevaras synlig. Tegelfasad mot gården ska 

bevaras. Små spröjsade fönster mot Torggränd ska bevaras. 

 

Byggnadsdelen har idag en nockhöjd på 6,5 meter och regleras därmed till en högsta 

nockhöjd på 8 meter, för att möjliggöra för en enhetlig byggnadshöjd på fastigheten. 

Byggnadsdelen har en takvinkel på 30 grader och därmed regleras takvinkeln till att 

vara mellan 25 och 35 grader.  

 

Bostadshus på innergården mot Jungfrun 2 

På innergården finns ett bostadshus i en våning 

uppfört efter 1856 som används som bostad. 

Byggnaden har en sockel med grå cementputs och 

väggar av tegelkonstruktion med fasader klädda gul 

lockläktpanel och vita foder runt dörrar och fönster. 

Pulpettaket är täckt med rött enkupigt tegel, med en 

skorsten i varje ända. Byggnaden har sidohängda 

röda tvåluftsfönster, i den indragna delen närmast 

huvudbyggnaden är fönstret spröjsat. Byggnaden har 

rödmålad ytterdörr i trä. 

 

 

 

 

Bostadshus på innergården, sammanbyggd 
med byggnaden ut mot Storgatan.  
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Enplanshuset på innergården planläggs med användningen B (bostad) och får 

följande skydds- och varsamhetsbestämmelser: 

r1: Byggnaden får ej rivas. 

k3: Fasaden ska vara lockläktpanel. Byggnaden skall ha sidohängda träfönster 

med mittpost. Taket ska vara pulpettak med röda tegelpannor. Byggnadens form och 

volym ska bevaras. 

q3: Tegelfasaden på gaveln ska bevaras. 

 

Byggnaden är något lägre än huvudbyggnaden mot Storgatan. Högsta nockhöjd 

regleras till 9 meter. Byggnadens takvinkel är 45 grader. Takvinkeln regleras ej 

eftersom det är en mindre byggnad på innergården där även k3 styr att det ska vara 

ett pulpettak. 

Magasinbyggnaden ut mot Torggränd med anslutande tegelbyggnader 

På fastigheten, ut mot Torggränd, ligger ett stort magasin i två och en halv våningar, uppfört 

1877. Bygglov söktes för ombyggnad till bostäder under 2020. Byggnaden har gråstenssockel 

och röda tegelfasader. I gråstensgrunden finns tre med tegel igenmurade källarfönster. I takfot 

och gavelrösten finns mönstermurade tegelgesimser och mellan våningsplanen på långsidorna 

finns en slät tegelgesims. I fasaden finns raka ankarjärn. Sadeltaket är täckt med rött enkupigt 

tegel. Byggnaden har småspröjsade sidohängda enluftfönster med segmentformat överstycke. 

Fönstren är original. Nedtill på västra fasaden finns två större småspröjsade gjutjärnsfönster. 

På sydgaveln finns tre inlastningsluckor placerade över varandra mitt på fasaden, samt en port 

ned till källaren i nedre högra hörnet. Samtliga är brunmålade dubbelportar i trä med 

snedställd panel. Mot gården finns flera brunmålade träplankdörrar, de två vänstra med 

stående panel och dubbeldörren till höger med snedställd panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magasinet är en mycket välbevarad byggnad, med många kulturhistoriskt intressanta detaljer. 

Den har tydlig karaktär av magasinsbyggnad. Fönstren är i original, utom möjligen de två 

stora gjutjärnsfönstren. Även dessa är dock av hög ålder. Några av träportarna är bytta men 

lika de ursprungliga. Fasaderna har vacker mönstermurning i takfot och gavelröste. Högst upp 

på gaveln mot söder syns, vart stocken för den gamla hissanordningen som användes för att 

hissa upp och ner varor i magasinet, har suttit. 

Magasinet som ligger ut med Torggränd och som idag används till bostad. Till vänster syns 
fasaderna ut mot Torggränd. 
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Mellan det stora tegelmagasinet och övriga byggnader på fastigheten, finns på bägge sidor en 

liten röd tegelbyggnad. Till vänster en liten byggnad med pulpettak och en rödmålad 

plankdörr med ett runt hål upptill. Till höger en lite större byggnad med pulpettak. Den har 

två dubbelportar i trä med snedställd panel och en dörr med stående träpanel samt ett litet 

fyrkantigt fönster. Mellan dubbelportarna sitter ett litet fönster, likt fönstren i det stora 

magasinet. 

 

Tegelmagasinet planläggs med användningen B (bostad) med följande skydds- och 

varsamhetsbestämmelser: 

 

r1: Byggnaden får ej rivas. 

k4: Byggnadens magasinskaraktär ska bevaras. Magasinsportar och dörrar ska 

vara av trä och med befintligt utseende. Taket ska vara sadeltak, täckt med röda 

tegelpannor. Byggnadens form och volym ska bevaras. 

q4: Stensockeln och tegelfasaden med mönstermurningar och ankarjärn ska 

bevaras. Småspröjsade träfönster ska bevaras. 

 

Högsta nockhöjd regleras till 11 meter vilket täcker in dagens byggnadshöjd som är 

10,5 meter. Byggnadens takvinkel regleras till att vara mellan 27 och 45 grader.  

 

Den anslutande tegelbyggnaden ut med fastighetsgräns till Jungfrun 2 planläggs med 

användningen B (bostäder), med en högsta nockhöjd om 8 meter. Takvinkeln 

regleras inte. Dels för att det är en byggnad på innergården, dels för att bestämmelsen 

k5 anger att det ska vara ett pulpettak. Byggnadsdelen används som förråd. Den 

tidigare korsprickade marken som tillät att enbart komplementbyggnader uppförs 

ersätts med byggrätt för bostäder. Den anslutande tegelbyggnaden förses med 

följande skydds- och varsamhetsbestämmelser: 

 

r1: Byggnaden får ej rivas. 

Överst visas Magasinets fasader som vänder 
sig mot innergården. Nederst till vänster visas 
byggnadsdel mot Torggränd och till höger 
tegelbyggnaden som angränsar till Jungfrun 2. 
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k5: Dörrar ska vara av trä och med befintligt utseende. Fönster ska vara av trä 

med fast spröjs och med befintligt utseende. Taken skall vara pulpettak. 

Byggnadens form och volym ska bevaras. 

q5: Tegelfasader med valvmurningar skall bevaras synliga. 

 

 

Trädgården 

I fastighetens sydvästra hörn, inramat av Torggränd ligger en liten trädgård bestående av 

gräsmatta, fruktträd och perenner. I trädgården står 5 fruktträd. Trädgården används främst 

som uteplats för de boende. I gällande detaljplan som vann laga kraft den 28 juni 1993 (01-

78) har trädgården planlagts för odling samt med bestämmelser som belyser trädgården som 

en värdefull gårdsmiljö där fruktträden och vegetationen spelar stor roll för karaktären i 

området. 

 

 

Den gamla handelsgården på Jungfrun 1 är av mycket högt kulturhistoriskt värde. Den är 

välbevarad och visar på ett tydligt och tidstypiskt sätt på hur en handelsgård tedde sig i den 

agrara köpstaden Laholm. De välbevarade byggnaderna, tillsammans med den ålderdomliga 

gårdsmiljön och trädgården bildar en unik och värdefull miljö.  

Trädgården på består idag av fruktträd, buskar och gräsmatta inhägnat mot Torggränd med ett 

rödmålat spjälstaket. Staketet hade i äldre tid en funktionell betydelse, det markerade 

trädgården med sina odlingar och fruktträd som en privat sfär. Det röda skjulet som tidigare 

stod intill Magasinet är idag rivet. Området där det stod, se bild ovan, omdisponeras till 

trädgård och parkeringsplats. 

 

I Kulturmiljöprogrammet för Laholms innerstad visar en inventering på att stora ytor av 

marken är gröna ytor. Gårds- och trädgårdsanläggningar med uppvuxen vegetation är en 

viktig del av kulturmiljön i Laholms innerstad. Trädgårdar och odling bidrog tillbaka i tiden 

till en viktig del i invånarnas försörjning. Självhushållning var en nödvändig del av 

hushållsekonomin även inne i staden. Trädgårdar och odling är en viktig historisk komponent 

i kulturmiljön och vegetationen utgör en av de viktigaste komponenterna när det gäller att ge 

staden dess lokala specifika karaktär. För den välbevarade handelsgården på Jungfrun 1 är det 

av stor vikt att alla värdefulla komponenter i den unika miljön bevaras - byggnader, 

gårdsmiljö och trädgård. Trädgården planläggs med B (bostad), förses med prickad mark som 

innebär att marken inte får förses med byggnad samt får följande bestämmelser: 

 

n1: parkeringsplatser ska anordnas ovan mark 

b2: marken ska vara genomsläpplig.  

n2: som innebär att fruktträden i trädgården endast får fällas om de är sjuka eller 

utgör en säkerhetsrisk. I så fall ska de ersättas med nya fruktträd.  

q6: värdefull gårdsmiljö. Ändring och tillbyggnad av utemiljön får inte förvanska 

karaktären eller anpassning till omgivningen. Spjälstaket av trä ska finnas utmed 

Bilderna visar hur trädgården såg ut 2011, hämtad från Google Maps i 
augusti 2020. 
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Torggränd likt det nuvarande i utförande, undantaget ytan där de nya 

parkeringsplatserna förläggs.  

 

 

 

 

 
Jungfrun 2 

Butik- och bostadsbyggnaden mot 

Storgatan samt vinkelbyggnaden ut 

med Jungfrun 2. 

Mot Storgatan ligger ett bostads- och 

affärshus i en våning uppfört efter 

branden 1856, troligen runt 1880. 

Byggnaden har en del som ligger utmed 

Storgatan där en vinkel av byggnaden 

sträcker sig utmed fastighetsgränsen till 

Jungfrun 3 och 4. Utmed 

fastighetsgräns till Jungfrun 1 ligger en 

fristående förrådsbyggnad i rött tegel.  

 

1935 byggdes den högra delen om till 

butik, med egen ingång och två stora 

skyltfönster. 1955 ändrades entrén till 

butiken genom att dörr och trappa 

gjordes indragna i fasaden. Innan 

ombyggnaden hade den högra delen av 

byggnaden två likadana fönster som 

den vänstra delen och närmast gaveln 

fanns en körport in mot gården. 

Gatubyggnaden har en sockel av 

gråsten med mörkgrå spritputs och 

väggar av tegelkonstruktion. Fasaderna 

är putsade med gul slätputs. Mot 

Storgatan har fasaden hörnkedjor, 

rusticering runt huvudentrén, 

omfattningar kring de äldre fönstren 

och profilerad takfot, allt i vitmålad 

puts.  

 

Mot gården finns vitmålade enklare omfattningar kring fönstren och vitmålad 

takgesims. Sadeltaket är täckt med rött enkupigt tegel och tegelnock satt i murbruk. 

Placerad i nock finns en plåtklädd skorsten. Mot Storgatan finns fyra plåttäckta 

takkupor med tvåluftsfönster. Till vänster på fasaden mot Storgatan finns brunmålade 

inåtgående korspostfönster och mot gården vita korspostfönster. Till höger mot 

Storgatan finns två stora skyltfönster med äldre träkarm och nyare aluminiumbågar. 

Huvudentrén med stentrappa är indragen i fasaden och har en senare tillkommen 

Butik- och bostadsbyggnadens fasad ut 
mot innergården. 
 

Butik- och bostadsbyggnadens fasad 
ut mot Storgatan. 

Vinkelbyggnaden utmed Jungfrun 2, 
sedd från innergården. 
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fanerad trädörr med sidoljus. Butiken har indragen entré med stentrappa och en 

aluminiumdörr i äldre träkarm.  

 

Mot gården finns på norra delen av tomten en senare tillkommen vinkeltillbyggnad i 

två våningar. Tillbyggnaden har sockel med grå cementputs och gula putsade fasader 

med vita omfattningar kring fönster och dörr. Fönstren är sexdelade pivåhängda 

fönster med löstagbar spröjs. Pulpettaket är täckt med grågrön bandplåt. 

Byggnadsdelen utgör lager, pentry, wc och personalingång för butikslokalen ut mot 

Storgatan. 

 

Byggnadsdelen utmed Storgatan med dess vinkel mot innergården består av butik 

och sammanlagt 3 lägenheter, då vinden är inredd till bostad. Den högra delen, sett 

från Storgatan, består på nedre plan av en butik och där vinkelbyggnaden på nedre 

plan består av pentry, lager samt toalett tillhörande butiken. På övre plan ligger två 

lägenheter, över butiken och pentry/lagerdelen. Jämsides med butiken, till vänster 

om, sett från Storgatan, ligger en lägenhet i två plan.  

 

Butik- och bostadsbyggnadens användning delas i två, där den nuvarande 

lägenheten i bottenplan och butiksdelen möts idag. Delen av fastigheten med 

lägenhet i bottenplan planläggs med B (bostad). Butiken med tillhörande pentry 

samt lägenheter på vindsvåningen planläggs med användningen C1B (Centrum 

och Bostad, enbart centrumverksamhet får finnas i bottenplan mot gata). 

Detaljplanen syftar till att säkerställa att befintliga butikslokaler utmed Storgatan 

inte byggs om till annan användning.  

 

Hela byggnaden förses med följande skydds- och varsamhetsbestämmelser: 

r1: rivningsförbud 

k6: Fasaden skall vara slätputsad och sockeln spritputsad. Fasaden mot gatan 

med dess utformning i form av putsade hörnkedjor, fönsteromfattningar, takfris 

och rusticering kring huvud-entrén skall vara putsade enligt befintligt utseende. 

Byggnaden skall ha sidohängda fönster i trä, förutom skyltfönster. I 

gatubyggnadens fasader skall det vara korspostfönster, förutom skyltfönster. 

Huvudentrén skall vara indragen med stentrappa. Taket skall vara sadeltak, täckt 

med röda tegelpannor. Vid ändring av fasaderna skall ursprungligt utseende vara 

vägledande. Byggnadens form och volym skall bevaras. 

 

Vinkelbyggnadens höjd är idag lite drygt 8 meter hög. Eftersom rådande 

byggnadshöjder ska behållas sätts en högsta nockhöjd på 9 meter. Takvinkeln tillåts 

vara mellan 27 och 50 grader. 
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Förrådsbyggnaden mot innergården 

På södra sidan av fastigheten mot Jungfrun 1 finns, 

sammanbyggd med butik- och bostadshuset ut mot 

Storgatan, en äldre förrådsbyggnad i ett plan. Även 

den uppfört efter 1856. Förrådsbyggnaden används 

till tvättstuga, pannrum, förråd och soprum. Delen 

närmst huvudbyggnaden används som entré till 

huvudbyggnaden. 

 

Förrådsbyggnaden har sockel av gråsten med grå 

cementputs och röda tegelfasader. Pulpettaket är 

täckt med gult enkupigt tegel. Mot grannfastigheten 

finns en hög skorsten i rött tegel. Fasaden mot norr 

har ett långsmalt brunmålat enluftsfönster. Det finns 

sex brunmålade dörrar. Dörren närmast butiks- och bostadshuset är en dubbeldörr, 

övriga är enkeldörrar med överljus. Dubbeldörren och tre av de övriga dörrarna är 

klädda med snedställd smal panel. De två dörrarna närmst södra gaveln går till 

utedass och har två speglar nedtill och träraster upptill. På södra gaveln finns en 

brunmålad dörr med snedställd panel. Längs långsidan finns fyra putsade trappor, 

varav den högra servar tre dörrar, bland annat till de två utedassen.  

 

 

Förrådsbyggnaden, i rött tegel, förses med följande skydds- och 

varsamhetsbestämmelser: 

r1: Byggnaden får ej rivas. 

k7: Taket skall vara pulpettak med gula tegelpannor. Dörrar och fönster skall 

vara av trä och med befintligt utseende. Byggnadens form och volym skall 

bevaras. 

q7: Tegelfasaden skall bevaras synlig. 

 

Högsta nockhöjd för förrådsbyggnaden i rött tegel regleras till 9 meter.  

 

 

 

I anslutning till vinkelbyggnaden i gul puts utmed innergården ligger en gräsremsa 

med ett fyrtal träd. Även i anslutning till förrådsbyggnaden i rött tegel finns en 

gräsremsa med lite växtlighet. De båda gräsremsorna delas av en grusbelagd gång 

som sträcker sig mellan huset och den grusade parkeringsplatsen, vilken ligger i 

Förrådsbyggnaden sedd från innergården. 
 

Infart från Torggränd, närmst syns parkeringsytan med 8 parkeringsplatser. Längre in på 
fastigheten omsluts gångvägen av gräsytor med träd.  
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anslutning till Torggränd. Parkeringsplatsen består av 8 bilplatser. Gården är idag 

främst belagd med betongsten, med kullersten vid kanterna, och ett trädäck vid 

vinkelbyggnaden. Innergården har sedan tidigare varit kullerstensbelagd, vilket 

beskrivs i Bevarandeplanen. 

 

I gällande detaljplan (01-78) är gården planlagd till dels parkeringsplats med plats för 

8 men även för en byggrätt för bostäder, kontor och handel i ett plan. 

Parkeringsplatsen (P) är försedd med bestämmelserna m – parkering med 8 p-

platser, planteringar och natursten (eller grus) samt q2 - värdefull gårdsmiljö. 

Ändring och tillbyggnad av utemiljön får inte förvanska karaktären eller anpassning 

till omgivningen. Natursten eller grus skall användas som markbeläggning. 

 

I den nya detaljplanen förses marken mellan byggnaderna och byggrätten, samt 

mellan byggrätten och Torggränd med B (bostäder) samt prickad mark. 

Ytan för parkeringsplatser planläggs med n1 – Parkering ska anordnas ovan mark, 

marken får inte hårdgöras samt b2, marken ska vara genomsläpplig.  

 

Ej utbyggd byggrätt 

Den nuvarande byggrätten, med den södra kortsidan mot magasinsbyggnaden på 

Jungfrun 1 behålls i den nya detaljplanen.  

Byggrätten planläggs som B (bostad) och förses med b-bestämmelsen (b1) – 

gångpassage ska finnas till övriga byggnaders entréer som nås från innergården. 

Vidare regleras nockhöjden till högst 7 meter. 

   
 

Jungfrun 3 och 4 

I hörnet mellan Storgatan och Hästtorget ligger ett 

vinkelbyggt bostads- och affärshus med kontor i två 

och en halv våning uppfört 1956 för Enar Trydell 

efter ritningar av Hans Westman. Från början bestod 

byggnaden av två byggnader som byggts samman. 

Huset har byggts om ett flertal gånger, men har inte 

medfört någon större ändring av fasaderna. 

Fastighetens användning har både nu och historiskt 

varit affär, kontor och bostäder, men ytornas 

användning har ändrats under årens lopp. Ut mot 

Storgatan ligger en butik samt ingång till lägenheter i 

två plan. Ut mot Hästtorget ligger ingångar till kontor 

och bostad.  

 

År 2003/2004 ersattes ett av fönstren mot Hästtorget 

med en ny dörr, som gavs samma utformning som de 

ursprungliga dörrarna. På gården finns en byggnad i 

en våning uppfört 1946 som tryckeri för Enar Trydell 

efter ritningar av Hans Westman. Tryckeriet byggdes 

om 1977 efter ritningar av Rietz Ingenjörsbyrå AB. 

Det finns en liten innergård mellan de två 

byggnaderna och en av byggnaderna på Jungfrun 2. 

 

Vinkelbyggnaden mot Storgatan och Hästtorget har 

en sockel av betong klädd med röda keramikplattor. 

Fasad mot Hästtorget med entréer till 
kontor på bottenvåningen och lägenhet 
på ovanvåningen.   

Burspråk på fasaden mot Hästtorget.  
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Byggnaden är uppförd med lättbetongvägar som är klädda med gult tegel. På delar av 

bottenvåningen finns lite indraget stora ytor klädda med svarta räfflade keramikplattor. 

Sadeltaket är täckt med gula tegelpannor. På taket finns fem skorstenar/ventilationshuvar i 

svart plåt. Mot Storgatan och Hästtorget finns takfönster och mot gården takkupor. Fönstren 

är till större delen pivåhängda enluftsfönster. Nedtill, till höger på fasaden mot Hästtorget, 

finns två fönster med vädringsruta upptill. Alla fönster har vita omfattningar.  

 

Upptill mot Hästtorget har fönstren vit liggande panel 

över fönstren och falska fönsterluckor. På andra 

våningen mot Hästtorget finns ett burspråk klätt med 

svart träpanel. Mot Hästtorget finns små rödmålade 

källarfönster. Det finns två ursprungliga dörrar, en mot 

Storgatan och en mot Hästtorget, samt en senare 

tillkommen dörr mot Hästtorget med samma utformning. 

Dörren mot Storgatan har omfattning av kalksten och 

dörrarna mot Hästtorget har putsad omfattning. Den 

senare tillkomna dörren är större och har överljus. Mot 

Hästtorget finns en ursprunglig dubbel träport.  

 

Närmast Jungfrun 2 finns en liten affärslokal med dörr och skyltfönster med 

aluminiumprofiler. 

Envåningsbyggnaden på gården har en sockel av betong klädd med röda keramikplattor. 

Fasaderna är klädda med gult tegel. Byggnaden har ett plantak täckt med svart papp med 

taklanterniner samt en bård belagd med betongplattor. 

 

Byggnaden planläggs med användningen C1B (Centrum och Bostad), enbart 

centrumverksamhet får finnas i bottenplan mot gata, samt förses med följande 

skydds- och varsamhetsbestämmelser: 

r1: Byggnaden får ej rivas. 

k8: Taket skall vara sadeltak med gula tegelpannor. Byggnadens form och 

volym skall bevaras. 

q8: Tegelfasaden av gult tegel med partier av svarta räfflade klinkerplattor och 

sockel av röda klinkerplattor skall bevaras. Ursprungliga dörrar med 

omfattningar och dubbelport skall bevaras. Fasaddetaljer som burspråk, 

fönsterluckor och kalkstensomfattning skall bevaras. 

 

Högsta tillåtna nockhöjd är 12 meter.  

Takvinkeln är 35 grader och angiven tillåten takvinkel är mellan 27 och 45 grader. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fasad mot Storgatan, med entréer till 
butik och lägenheter. 
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Jungfrun 5 och 6 

Mot Hästtorget ligger en affärsbyggnad i två 

våningar uppförd 1923 för Frode Svensson 

efter ritningar av August Svensson. 

Byggnaden var ursprungligen i en våning 

med en stor gavelspets mot Hästtorget som 

tog upp hela byggnadens bredd, men 

byggdes på med ytterligare en våning 1926 

efter ritningar av August Svensson. Det 

tjugotalsklassicistiska uttrycket behölls.  

 

Mot gårdssidan finns en byggnad uppförd 1923 

som utställningshall för Frode Svensson efter 

ritningar av August Svensson. Även denna var en 

våning men byggdes på med ytterligare en våning 

1926 efter ritningar av August Svensson. Ingång 

sker från Hästtorget och på baksidan ligger en 

mindre innergård som säsongsvis används till 

restaurangens gäster. Sedan inventeringen från 

1985 har byggnadens tak byggts om från valmat 

sadeltak till sadeltak och de små halvrunda 

takkuporna mot Hästtorget har tagits bort. 

 

Gatubyggnaden har sockel i mörkgrå stänkputs 

och väggar av tegelkonstruktion. Fasaderna är 

putsade med gul slätputs. Mot Hästtorget har 

fasaden hörnkedjor, takgesims med tandsnittslist, 

bågformad nisch kring dörrarna, allt i vitmålad 

puts. Gårdsfasaden har gul slätputs och samma 

takgesims som huvudfasaden. Sadeltaket är täckt 

med röd bandplåt och mot gården finns en avlång 

takkupa. På bottenvåningen har byggnaden 

grönmålade skyltfönster i trä och på ovanvåningen 

grönmålade småspröjsade två- och treluftsfönster i 

trä.  Ett litet träfönster med fast rombformad spröjs 

finns nedtill på fasaden. Mot gården har takkupan 

och fasaderna tvåluftsfönster i trä. Två 

grönmålade entrédörrar finns mot Hästtorget, den 

högra är troligen ursprunglig. Längst till höger på 

fasaden finns en dubbelport. Den vänstra dörren 

och dubbelporten är senare tillkomna. Mot gården 

finns tillbyggnad i vinkel med gula putsade 

fasader med samma takgesims som 

huvudbyggnaden och med tvåluftsfönster. På 

gården finns en delvis övertäckt uteservering till 

restaurangen på bottenvåningen. Gatubyggnaden 

innefattar en restaurang i bottenplan och kontor på 

våning 2. 

 

 

 

Bild 1. Fasad mot Hästtorget, 2020. 
Bild 2. Äldre bild från 
bebyggelseregistret, fasad mot 
Hästtorget. 
Bild 3. Baksidan, sedd från Jungfrun 2. 
Bild 4. Några av de viktigaste 
karaktärsdragen så som putsad fasad 
med hörnkedjor och takgesims med 
tandsnittslist samt grönmålade 
småspröjsade fönster.   
Bild 1,3 och 4 av Charlotte Skeppstedt. 
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Byggnaden planläggs med användningen C 

(centrum) samt följande skydds- och 

varsamhetsbestämmelser: 

r1: Byggnaden får ej rivas. 

k9: Fasaderna ska vara slätputsade. Detaljer på 

fasaden i form av hörnkedjor, gesimser med 

tandsnittslist och dörromfattningar ska vara 

putsade enligt befintligt utseende. Entrédörrar ska 

vara indragna med stentrappa. Skyltfönster ska 

vara av trä. 1920-talskaraktären ska bevaras. 

Byggnadens form och volym ska bevaras. 

q9: Tätspröjsade sidohängda två- och 

treluftsluftfönster, litet fönster med rombformad 

spröjs och ursprunglig dörr ska bevaras. 

 

Högsta tillåtna nockhöjd är 12 meter och tillåten 

takvinkel sätts mellan 27 och 40 grader.  

 
Laxen 15 

Biografbyggnaden är uppförd 1936 för Per 

Johansson efter ritningar av Oskar Nygren. 

Biografen byggdes om 1979 efter ritningar av 

Kent Johansson, då  

bland annat de ursprungliga dörrarna och 

glaspartierna i foajén byttes mot nuvarande dörr- 

och fönsterpartier i aluminium. Från början hette 

biografen Centrum, vilket stod med 

neonbokstäver ovan skärmtaket. 1981 sattes en 

stor skylt upp med texten Biograf Maxim. 

Skylten ersattes nyligen med en ny skylt med 

utformning liknande den ursprungliga 

neonskylten, men med texten BIOGRAF.  

 

Biografbyggnaden har en sockel av betong med 

gråmålad cementputs och röda tegelfasader, som 

är mönstermurade vid dörrar och i takfoten. 

Väggarna är murade med tunna tegelstenar och 

breda fogar. Plantaket är täckt med svart papp 

med takavvattning genom fyrkantiga röda stuprör, 

där några är infällda i fasaden. Det finns en röd 

tegelskorsten på takets södra del. Vid entrén finns 

ett utskjutande skärmtak. Foajén har stora 

glasade, spröjsade glasfönster i aluminium och 

aluminiumdörrar. I väggen över foajén sitter ett 

runt spröjsat träfönster. I tegelfasaderna finns två 

fanerade träportar mot Hästtorget och en mindre 

fanerad trädörr mot Torggränd. Byggnadens 

baksida mot söder har en hög tunt putsad 

tegelvägg. 

 

 

 

 

Överst: Nyare dubbelport i trä.  
Mitten till vänster: Entrédörr till 
kontorslokaler.  Ursprunglig pardörr i trä med 
glas upptill med fast spröjs och rombformad 
panel nedtill. Mitten till höger: Entrédörr till 
restaurangen, indragen dörr med 
stentrappa.  
Nederst till vänster: Litet ursprungligt fönster 
med fast rombformad spröjs. Nederst till 
höger: Skyltfönster, fönster till restaurangen 
av äldre modell med båge i trä.  
Foton av Charlotte Skeppstedt. 
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Biografen används som biograf och ges därmed användningen C (centrum) samt 

följande skydds- och varsamhetsbestämmelser: 

r1: Byggnaden får ej rivas. 

k10: Vid ändring av dörr- och fönsterpartier i foajén skall ursprungligt utseende vara 

vägledande. Byggnaden ska ha släta eller spårade fanerdörrar i tegelfasaderna. 

Byggnaden ska ha platta tak och skärmtak över entrén. Byggnadens form och volym 

ska bevaras. 

q10: Tegelfasaderna med mönstermurningar vid dörrar och takfot ska bevaras. 

 

Biografens högsta nockhöjd regleras till 7 meter efter bygglovsritning. 
  

 

Bilden till vänster visar biografen år 2020 medan bilden till höger är från tiden när 
biografen kallades Centrum. Skylten, som nyligen bytts ut, ska efterlikna dåtidens 
centrumskylt.  

Längst upp till 
höger syns 
baksidan av 
biografen som 
ansluter till 
Jungfrun 2. 
Nederst till höger 
syns biografens 
entré och till 
vänster en dörr ut 
mot Hästtorget,  
närmst Jungfrun 6.  

Ovan korsningen Torggränd och Hästtorget, som visar 
biografens fönsterparti utmed Torggränd. Till höger 
biografens baksida och bostadshuset på Bocken 18, sedd 
från Torggränd. 
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Kvarter Oxen 
Kvarteret Oxen ligger på ett långsmalt område 

beläget i centrala Laholm med ena kortändan 

mot Stortorget. Kvarteret ligger mellan 

Storgatan, Skolgränd, Apotekarelunden och 

Torggränd och är indelat i två tomter. På tomten 

mot Stortorget ligger en äldre byggnad för 

affärs- och bostadsändamål, ursprungligen 

uppförd som bank, och på den bakre tomten 

ligger en bostad uppförd under 1900-talets senare del. Den senare byggnaden har 

ingen kulturhistorisk klassificering. 
 
 

Oxen 3 

Vinkelbyggnaden i en 

och en halv våning, 

med huvudfasad mot 

Storgatan och samt en 

vinkelbyggnad längs 

Torggränd, uppfördes 

1913 som bank- och 

bostadshus. Arkitekt 

var Harry Winberg och 

byggherre var kamrer 

C M Thelin. Den är 

ombyggd flera gånger 

bland annat 1923, 1940 

efter ritningar av Frans 

Evers, 1956, 1966 och 

1978, det två senare 

efter ritningar av Svend 

Bögh-Andersen. Längs 

med Skolgränd finns en 

tillbyggnad av Svend 

Bögh-Andersen uppförd 1966 eller 1978. Bankbyggnaden har en sockel av 

kalkstensplattor och är uppförd med tegelkonstruktion. Fasaderna är putsade med gul 

ädelputs. Mot Storgatan finns en frontespis. Takgesimsen och gesimser i frontespisen 

är av vitmålad puts. Mansardtaket är täckt med röda enkupiga lertegelpannor. 

Nockpannorna är satta i murbruk. Taket har en inbyggd gesimsränna och fyrkantiga 

stuprör, allt i kopparplåt. Det finns två plåtinklädda symmetriskt placerade skorstenar 

på taket. På bägge sidor om frontespisen och på vinkelbyggnaden längs Torggränd 

finns takkupor. Fönstren är på vänstra sidan om huvudentrén höga enluftfönster och 

på högra sidan och i frontespisen korspostfönster. Runt resten av byggnaden är 

fönstren en blandning av korspostfönster och tvåluftsfönster. Det finns både äldre 

träfönster och aluminiumfönster. I takkuporna sitter spröjsade tvåluftsfönster och 

högst upp i frontespisen sitter ett litet runt fönster. På byggnadens baksida finns en 

terrass och balkong. Gården är närmast huset belagd med kullersten och det finns en 

liten trädgård med gräsmatta och fruktträd. 

 

 

 

 

Överst syns bankbyggnadens framsida mot Storgatan, undertill de olika 
delarna av dess baksida.  

3  
4  

Apotekarelunden 
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Bankbyggnaden används till bostad och kontor. 2007 byggdes byggnaden om till att 

innehålla 3 lägenheter på våning 2 samt en lägenhet och kontor på våning 1.  

 

Bankbyggnaden delas på mitten vid entrén i två delar, en i norr och en i söder. Den 

södra delen, där de lägre enluftsfönstren vetter mot Storgatan, planläggs med 

användningen C1B (Centrum och Bostäder, enbart centrumverksamhet får finnas i 

bottenplan mot gata.) Den norra delen planläggs med CB (Centrum och Bostäder). 

Byggnaden ges följande varsamhets- och skyddsbestämmelser: 

r1: Byggnaden får ej rivas.  

k11: Fasaden skall vara slätputsad med putsad takgesims i ljusare kulör. 

Byggnaden skall ha frontespis mot Storgatan. Fönstren skall vara sidohängda 

korspostfönster i trä. Fönster ska vid byte ersättas med fönster i trä likt befintliga 

äldre fönster. Taket skall vara mansardtak med röda tegelpannor och takkupor. 

Byggnadens form och volym skall bevaras. 

q11: Kalkstensomfattning kring huvudentrén och kalkstenssockeln ska bevaras. 

Äldre korspostfönster i trä skall bevaras. 

 

Byggnaden är 9,7 meter hög, byggnadshöjden regleras därmed till en högsta 

nockhöjd om 10 meter. Takvinkeln på mansardtaket är idag 25 och 70 grader, 

det regleras till mellan 20 och 75 grader. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Detaljer som finns på bankbyggnadens fasad mot Storgatan och Torggränd. Överst till 
vänster syns byggnadens frontespis med vitmålade gesimer och ett litet runt fönster i 
gavelpartiet. Mot torggränd syns korspostfönstren av aluminium. Mot Skolgränd är 
fönsterna äldre samt av trä. Byggnaden har fyrkantiga stuprör i kopparplåt. 
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Oxen 4 

På Oxen 4 står ett enbostadshus som uppfördes 1992. I detta tidsspann söktes även 

bygglov för tillbyggnaden, byggnadsdelen som sträcker sig utmed fastighetsgräns till 

Oxen 3 samt för en förrådsbyggnad utmed fastighetsgräns till Lagaholm 2:6. 

Förrådsbyggnaden finns inte längre kvar. Under 2017 uppfördes ett Attefallhus 

utmed fastighetsgränsen till Oxen 3.   

 

Fastigheten planläggs för bostadsändamål med B1 (bostäder, enbostadshus). Enligt 

bygglovsritning från 1992 redovisas byggnadshöjden till 7,5 meter i nock. 

Byggnaden planläggs därmed med en högsta nockhöjd om 8 meter. Takvinklarna i 

bygglovsritning är 45 grader. Tillåtna takvinklar regleras till mellan 27 och 55 

grader. Fastigheten prickmarkeras söder om huvudbyggnaden mot Skolgränd samt i 

fastighetsgräns runt om. 

 

      
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På den övre bilden syns den östra sidan av Oxen 4 som gränsar till Oxen 3 
samt en bild på gaveln på samma sida. Under dessa syns framsidan av 
fastigheten mot Torggränd och husets västra gavel vilken vetter ut mot 
Apotekarelunden. 
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Södra delen av kvarter Bocken 
Detaljplanen omfattar södra delen av kvarter Bocken. 

I väst avgränsas kvarteret av S:t Clemens gränd, i öst 

av Torggränd och i söder av Apotekarelunden.  
 
 

Bocken 17 

Bostadshuset på Bocken 17 är uppfört 1961 av före 

detta stadsarkitekten Svend Bögh-Andersen, som 

även upprättat gällande detaljplan.  

 

Bostadshuset har en sockel som är cementputsad och 

svartasfalterad. Fasaden består av slammat tegel i vit 

färg. Taket är valmat med vindskupor på gavlarna och 

med svarta glaserade tegelpannor. Byggnadens fönster består av enluftfönster. 

Tomten ligger 150 centimeter över gatunivån. Nivåskillnaden bärs upp av en mur av 

storgatsten. 

 

Bostadshuset planläggs med användningen B1 (bostäder, enbostadshus). 

Huvudbyggnaden har en nockhöjd på 6,5 meter och planläggs därmed med en högsta 

nockhöjd om 7 meter. Husets takvinkel är 35 grader och tillåtna takvinklar regleras 

till att vara mellan 27 och 40 grader. Mot gata läggs ett område med prickad mark på 

6 meter som hindrar att byggnad får uppföras, vilket säkrar parkering på uppfarten. 

Den prickade marken har anpassats efter den bebyggelse som finns på fastigheten. 
 

Bocken 18 
 

Bostadshuset är ursprungligen uppfört 1876, men är på- och ombyggt åtskilliga 

gånger. Norra delen av byggnaden är tillbyggd 1892 och påbyggd till två våningar 

efter 1908. 1935 uppfördes takkupan mot Torggränd. Fasaderna var fram till 1972 i 

tegel, men på grund av tegelfasadernas skador slammades de med kalkcementbruk 

och serponit fasadputs så att tegelfogarna fortfarande framträder. Vid 

byggnadsinventering i mitten av 1980-talet är fasaderna liksom nu vita.   

 

Byggnaden hade tidigare enkupigt rött lertegeltak på 1 ½ våningsdelen och rött 

plåttak på två våningsdelen. Takmaterialet byttes 2010 till tvåkupigt rött lertegeltak 

på hela byggnaden. 1973 byggdes en balkong på envåningsutbyggnaden i söder. 

Bostadshuset är byggt i vinkel. Byggnadskroppen med fasad mot Torggränd är i 1 ½ 

våning och byggnadskroppen med gaveln mot Torggränd är i två våningar. I söder 

finns en utbyggnad i en våning med balkong ovanpå.  

 

17  
18  

19  

20  

På den vänstra bilden visas den norra gaveln av fastigheten Bocken 18, på den högra bilden syns 
fastighetens framsida och södra gavel mot Bocken 20. 
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Mot gården finns, på gaveln på tvåvåningsdelen, ett femkantigt trapphus. I vinkeln 

mellan gavelfasaden och trapphuset finns en träbalkong. Mot gården finns intill södra 

tomtgränsen en liten tillbyggnad som innehåller entré till en av lägenheterna i 

byggnaden. Byggnaden är uppförd i tegel. Sockeln är putsad och målad i en grå 

kulör. Fasaderna är av slammat fasadtegel i vit kulör. I takfoten på 1 ½ våningsdelen 

samt även ut på tillbyggnaden i söder finns en sned tandsnittslist (med tegelstenar i 

krysskift). Även gavelröstet mot söder har en sned tandsnittslist längs 

gavelutsprånget. På tvåvåningsdelen är halva nedre delen av fasaden mot Torggränd 

något indragen, den indragna nedervåningen fortsätter på hela fasaden mot norr och 

går runt hörnet på västra gaveln till den möter trapphuset. Den indragna fasaden har 

en trappstegsformad fris upptill. Längs takfoten och en bit in på gavlarna, (markerar 

gavelröstet) samt i gavelutsprången finns en profilerad fris. Taken är sadeltak med 

rött taktegel, tvåkupigt i en kantig modell. Trapphus med rött plåttak mot gården.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot Torggränd finns en stor vitmålad plåtklädd takkupa. Takkupan har ett 

sinuskorrugerat plåttak. Mot gården finns ett litet takfönster. Byggnaden har två 

skorstenar i rött tegel. En fyrkantig skorsten i nocken på tvåvåningsdelen och en 

smalare skorsten placerad nära södra gaveln på västra takfallet. Byggnaden har i 

huvudsak T-postfönster av trä, några med tre lufter nedtill. Mot gården har två av 

fönsteröppningarna till T-postfönstren segmentformad överdel. Mot Torggränd finns 

i takkupan och i tvåvåningsdelens gavelröste fyrarutors spröjsade tvåluftfönster. I 

trapptornet finns två enluftfönster, det ena spröjsat. Mot Torggränd finns en entré på 

1 ½ våningsdelen med överljus över dörren. Entréer finns även på långsidan på 

tvåvåningsdelen, på södra sidan på trapphuset och till den lilla entrétillbyggnaden i 

söder. Dessa tre entréer har ett litet modernt glasat entrétak.  Alla entréer har 

likadana moderna vitmålade dörrar med utfräst mönster nedtill och spröjsat fönster 

upptill. Entrédörr mot Torggränd har en granittrappa med ett trappsteg och vilplan. 

Trapphuset har en gjuten trappa i tre steg och vilplan och svart smidesräcke. De 

övriga två har enbart ett gjutet vilplan. Tvåvåningsdelen mot Torggränd, där halva 

fasaden är indragen nedtill på fasaden. Takfotens profilerade list går in en bit på 

gaveln och den profilerade listen finns även längs gavelutsprånget. 

 

Vänster bild visar trapphuset mot innergården på fastigheten. Den högra visar 
huvudbyggnadens norra gavel vilken vetter mot Hästtorget.  
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Byggnaden ligger i Laholms innerstad som är riksintresse för kulturmiljövård. 

Byggnaden är upptagen i bebyggelseinventeringen för kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse i Hallands län, där fastigheten har klassificerats till Klass B, för dess 

arkitektoniska, arkitekturhistoriska, byggnadshistoriskt och miljöskapande värden 

och med värden som autenticitet och äkthet. 

I bevarandeplanen för Laholms innerstad har byggnaden beteckningen M; område 

med särskilt kulturvärde med stor betydelse för stads- respektive miljöbilden. 

 

Viktiga karaktärsdrag – huvudbyggnaden: 

• Tunt putsad/ slammad tegelfasad med synliga tegelfogar med sockel i mörkare 

kulör.  

• Sned tandsnittslist i takfoten och gavelutsprånget på 1 1/2 våningsdelen.  

• Profilerad takfotslist i takfoten och gavelutsprånget på två våningsdelen.  

• Rött lertegeltak med två röda tegelskorstenar.  

• Rött plåttak på trapptorn. Tvåvåningsdelen har haft rött plåttak framtill 2010.  

• T-postfönster i trä.  

• Naturstenstrappa mot Torggränd.  

• Byggnadens form och volym. 

 

På gården finns tre uthus. 

Uthuset i tegel mot västra 

gränsen är uppfört 1892. De 

två övriga med träfasad har 

ingen känd ålder. De fanns vid 

byggnadsinventeringen 1985. 

Uthuset i tegel har 

vitslammade tegelfasader med 

synliga tegelfogar och 

gråmålad sockel. Halva fasaden 

mot söder och gavelröstena är 

klädda med vitmålad 

locklistpanel. Taket är täckt 

med röda tvåkupiga 

lertegelpannor av samma 

modell som bostadshuset. 

Byggnaden har en vitmålad 

tegelskorsten. På gaveln mot 

söder finns ett gråmålat 

tvåluftsfönster. På långsidan 

Tandlist vid entrén  

Övre bilden visar tegelbyggnaden, den nedre träbyggnaden.  
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mot öster finns två gråmålade dörrar klädda med träfiberskiva och med sparkplåt 

nedtill.  De två övriga uthusen har fasader av trä, det södra med vitmålad 

locklistpanel och det norra med vitmålad liggande panel. Taken är pulpettak med 

tvåkupiga lertegelpannor av samma modell som bostadshuset. Det södra uthuset har 

gråmålade plankdörrar med svartmålade utanpåliggande gångjärn. Det norra har en 

modernare vitmålad förrådsdörr. Det södra uthuset förefaller äldre än det norra. 

 

Viktiga karaktärsdrag – uthus i tegel: 

• Tunt putsad/ slammad tegelfasad med synliga tegelfogar.  

• Sockel i mörkare kulör.  

• Locklistpanel i gavelrösten.  

• Rött lertegeltak med tegelskorstenar.  

• Byggnadens form och volym. 

 

Viktiga karaktärsdrag – södra uthuset i trä:  

• Locklistpanel.  

• Pulpettak med rött lertegel eller som tidigare papptak.  

• Plankdörrar med utanpåliggande gångjärn.  

• Byggnadens form och volym. 

 

Huvudbyggnaden planläggs med:  

B1 (Bostad, enbostadshus). Takvinkeln är 35 grader idag och regleras till mellan 27 

och 40 grader. Dagens nockhöjd är 9,5 meter och regleras till 10 meter i detaljplanen.  

r1 (byggnaden får ej rivas) 

k13 (Fasaden skall vara sadeltak med rött lertegel, alternativt rött plåttak på 

tvåvåningsdelen, och skorstenar i rött lertegel. Fönstren ska vara sidohängda fönster i 

trä med befintligt utseende, de flesta är T-postfönster. Byggnadens form och volym 

skall bevaras.)  

q13 (Sneda tandlister och profilerade lister i takfot och taksprång skall bevaras, 

naturstenstrappan skall bevaras). 

 

 

Uthuset i tegel planläggs med egenskapsbestämmelserna:  

r1 (byggnaden får ej rivas)  

k14 (Fasaden skall vara tunt slammad tegelfasad med mörkare putsad sockel. Taket 

skall vara sadeltak med röda tegelpannor. Fönster skall vara sidohängda fönster i trä 

med fast mittpost och med befintligt utseende. Byggnadens form och volym skall 

bevaras).  

 

Det södra uthuset i trä planläggs med:  

r1 (byggnaden får ej rivas.) 

k15 (fasaden skall vara lockläktpanel. Dörrar skall vara av trä med stående panel och 

utanpåliggande gångjärn. Taket skall vara pulpettak med röda tegelpannor eller 

papptak. Byggnadens form och volym skall bevaras.) 
 
 
 
Bocken 19 

På fastigheten ligger ett fristående enbostadshus som uppfördes någon gång mellan 

1860 och 1870. Användningen planläggs till B1 (bostäder, enbostadshus). 

Bygglovsritningar från 1966 visar att byggnaden är 8 meter i nock, byggnadshöjden i 

detaljplan planläggs med en högsta nockhöjd på 9 meter. Byggnadens takvinkel är 35 

grader och i detaljplan tillåts en takvinkel på mellan 27 och 40 grader. 
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Bocken 20 

 

  

 
 

Fastigheten Bocken 20 finns med i bebyggelseregistret och bostadshuset uppfördes 

1860-70, men är ombyggt i flera omgångar. Enligt uppgift från byggnadsinventering 

1985 ska det från början varit två byggnader som byggts samman. Detta skulle kunna 

förklara den märkliga planen, där byggnadskropparna verkar skära igenom varandra. 

Byggnaden fick nya fönster och dörrar, betonggrund, ny skorsten samt centralvärme 

1942.  

På ritningen syns den nuvarande dörrmodellen med glasruta upptill. På ritningen från 

1942 finns fler dörrar än idag. På östra sidan på den utstickande gaveldelen mot 

parken och längst mot norr på fasaden mot Torggränd finns likadana dörrar som 

idag. Den senare dörren går in till en verkstad. På gavelfasaden mot Torggränd finns 

till höger en pardörr. Dessa tre dörrar verkar ha tagits bort 1948, då byggnaden 

Den övre bilden till vänster visar baksidan samt den södra gaveln på Bocken 19 vilken 
vetter mot Apotekarelunden. Den högra bilden visar husets framsida samt södra gavel 
och är tagen från st. Clemensgatan. 

Den övre av de tre bilderna 
visar framsidan av Bocken 
20, vilken är vänd mot 
Torggränd. Bilden under, till 
vänster, visar fastighetens 
baksida samt södra gavel och 
är tagen från 
Apotekarelunden. Bilden till 
höger visar den södra 
fasaden, även den sedd från 
Apotekarelunden.  
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återigen byggdes om. Glasdörren mot trädgården, några nya fönster och invändiga 

dörrar togs upp vid denna renovering. 1963 byggdes pergolan mot trädgården, ritad 

av Svend Bögh-Andersen. Enligt en äldre förteckning över hantverkens placering i 

Laholm ha det funnits ett bokbinderi i fastigheten. 

 

Bostadshuset är byggt i vinkel på ett sätt så att båda byggnadskropparna har 

gavelrösten åt båda håll. Byggnadskroppen med gavel mot Torggränd bryter  

igenom den långa byggnadskropp som har fasaden mot Torggränd. Byggnaden är 

beläget inne på tomten. På trädgårdssidan finns en pergola i trä mot fasaden längst åt 

söder. Byggnaden har en cementputsad sockel i grå kulör. Fasaderna har vit spritputs. 

Sadeltaken är täckta med röda tvåkupiga lertegelpannor. Pergolan har ett korrugerat 

plasttak. Byggnaden har två skorstenar i rött tegel. En mindre åt söder med äldre 

utseende och en större åt norr med modernare utseende. Mot trädgårdsidan finns ett 

litet takfönster i äldre modell i rödmålad plåt. 

 

På byggnadsdelen som har fasaden mot Torggränd finns på huvudfasaden två 

treluftsfönster, ett på vardera sidan om 

entrédörren, samt ett litet källarfönster. 

Det till höger är ett liggande långsmalt 

fönster. Mot trädgårdssidan finns tre 

tvåluftsfönster, varav det vänstra är ett 

liggande smalt fönster. I gavelröstet finns 

ett nyare enluftsfönster. På 

byggnadsdelen med gavel mot Torggränd 

finns mot gården ett två Fasaderna mot 

Torggränd och  

innergården. Byggnaden har vitputsade 

fasader, grå sockel, blåmålade snickerier 

och ett rött lertegeltak 

 

 

 

 

 

På gaveln mot Torggränd finns nedtill två tvåluftfönster och i gavelröstet två smala 

rundbågefönster intill varandra. På fasaden mot parken finns två tvåluftfönster. På 

den utstickande delen med gavel mot parken finns ett tvåluftfönster nedtill och ett 

mindre tvåluftfönster upptill. Mot Torggränd finns en entrédörr mitt på varje 

byggnadsdel. Dörrarna är trädörrar av 1940-talsmodell med smalspårig panel och hel 

ruta upptill. På dörren på byggnadsdelen med gavel mot Torggränd finns ett litet 

skärmtak med smidekonsoller och sinuskorrugerat tak. Mot trädgården finns till 
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vänster en äldre trädörr med smalspårig panel, även den av 1940-talsmodell. Även 

denna har ett litet skärmtak av samma modell som det mot gården. Entréerna har 

vilplan av natursten. 

 

Bocken 20 ligger i Laholms innerstad som är riksintresse för kulturmiljövård. 

Byggnaden är upptagen i bebyggelseinventeringen för kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse i Hallands län, Klass B, och bedöms ha arkitekturhistoriska, 

byggnadshistoriska och miljöskapande värden samt identitetsvärde och värden som 

autenticitet och äkthet. I bevarandeplanen för Laholms innerstad har byggnaden 

beteckningen M; område med särskilt kulturvärde med stor betydelse för stads- 

respektive miljöbilden. 

 

Viktiga karaktärsdrag – huvudbyggnad:  

• Den karaktär av 1940-tal som byggnaden fått genom renoveringar.  

• Putsad fasad med sockel i mörkare kulör.  

• Rött lertegeltak med två röda tegelskorstenar.  

• Sidohängda två- och treluftsfönster i trä. (1940-tal)  

• Smala rundbågefönster i gavelröstet mot Torggränd.  

• Smalspåriga trädörrar, både med och utan glas upptill. Skärmtak (1940-tal)  

• Byggnadens form och volym. 

 

Huvudbyggnaden regleras med:  

B1 (enbostadshus), Nockhöjden är idag 4,9 meter högt och regleras till 6 meter. 

Takvinkeln är idag 35 grader och regleras till mellan 27 och 40 grader. 

r1 (byggnaden får ej rivas) 

k12 (fasaden skall vara putsad. Byggnaden skall ha sidohängda fönster i trä med 

mittpost, två- eller treluftsfönster, med befintligt utseende. Byggnaden skall ha 

smalspåriga trädörrar, både med och utan glas upptill, med befintligt utseende. Taket 

skall vara sadeltak med röda tegelpannor och skorstenar i rött lertegel. Byggnadens 

form och volym skall bevaras.) 

q12 (smala rundbågefönster i gavelröstet mot Torggränd skall bevaras.) 

 

Två områden för komplementbyggnader finns på baksidan av fastigheten mot 

Bocken 19. Resterande ytor inom fastigheten är prickmarkerade. 
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Tillgänglighet 
Planområdet ligger med god tillgänglighet till olika typer av service. Tillgängligheten 

i nya byggnaderna som föreslås inom planområdet kommer att studeras vidare i ett 

bygglovsskede.  

Skola, arbetsplatser och service 
Planområdet ligger centralt och olika former av service, butiker och arbetsplatser 

ligger inpå husknuten. Närmsta kommunala förskola/skola är Parkskolan (F-6) som 

ligger cirka 300 meter rakt söder om planområdet. Lagahöjdskolan (grundsär- och 

gymnasiesärskolan) ligger även den cirka 300 meter sydväst om planområde. En del 

av grundsärskolans verksamheter pågår i Nya Glänningeskolans lokaler. Det finns tre 

friskolor i Laholms kommun men ingen av dem är förlagd i tätorten.  

Utrymningsmöjligheter 
Planlagd bebyggelse uppfyller de höjder som krävs för att räddningstjänsten ska 

kunna använda sig av antingen stegutrustning eller ett höjdfordon om en olycka 

inträffar. De riktlinjer som behöver följas finns i Räddningstjänstens åtkomlighet, 

2006-04-06, ändrad 2015-02-18. 

 

Räddningsvägar och uppställningsplatser ska underhållas, snöröjas och sandas efter 

behov. Rensas från vegetation samt hållas fria från parkerade bilar och andra 

hindrande föremål.   

 

Närmsta brandstation ligger 1 kilometer från planområdet.  

Vattenområden 

Det finns inga vattenområden inom planområdet. Lagan ligger cirka 90 meter från 

planområdet.  

Strandskydd  
En bit av norra delen av Hästtorget 

kommer att omfattas av strandskydd när 

området planläggs på nytt, vilket innebär 

att strandskyddet för denna del behöver 

upphävas. Alla planer som har antagits 

före 1 juli 1975 har inget strandskydd då 

det generella strandskyddet ännu inte var 

infört. När nu detaljplanen från 1944 

ersätts med en ny detaljplan, återinförs 

strandskyddet för de delar av planområdet 

som ligger inom 100 meter från Lagan, se 

gulmarkerat område i bilden till höger. 

Det innebär att ett cirka 10 meter brett 

område i den norra delen av planområdet 

omfattas av strandskydd som kommer 

upphävas i samband med ny detaljplan. 

 

För att upphäva strandskyddet för området behöver ett särskilt skäl tillämpas, i detta 

fall används det särskilda skälet att marken redan är i anspråkstagen på ett sätt som 

gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kapitlet 18c § miljöbalken). 

Ovanstående särskilda skäl kan användas om området utgörs av en etablerad 

hemfridszon, består av tomtplats runt bostadshus, eller inte längre är allemansrättsligt 

tillgängligt, om allmänheten har tillgång till området.  
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Marken som omfattas av strandskyddet utgör allmänplatsmark – torg och används 

delvis för parkering.  Inom området finns inga träd och marken är belagd med 

kullersten. Det innebär att djur och växter inte kan använda området. Även om 

strandskyddat område är väl avskilt från stranden så skulle området kunnat ha stor 

betydelse för växter och djurliv, då med innebörden att området utgör en viktig lokal 

för hotade arter alternativt att platsen är ett intressant strövområde. Strandskyddat 

område inom planområdet utgör dock inget av dem.  

 

I övrigt ligger planområdet avskilt från Lagan och dess strandlinje genom Lagavägen 

(väg 585) och kvarter Laxen. Då Laholms stad är etablerad intill Lagans södra strand 

och marken i stort är helt ianspråktaget för bebyggelse, gator och allmänna vägar 

bedöms detta område inte vara av stor betydelse för växter- eller djur. Strandlinjen är 

tillgänglig genom en stig dit allmänheten har tillträde och som ligger i direkt 

anslutning till Lagan. Likaså löper en gång- och cykelväg parallellt med Lagavägen 

där allmänheten kan passera.  

 

Inom plankartan upphävs därmed strandskyddet genom planbestämmelse a1 – 

strandskyddet är upphävt. 

Gator och trafik 

Gatunät 
Planområdet angörs via Gamlebygatan, Köpmansgatan, S:t Clemens gränd eller 

Storgatan. Planområdet omfattar även Torggränd. Cykeltrafik sker i blandtrafik. 

Trottoar finns utmed ena sidan av Storgatan. På Torggränd och Skolgränd sker 

blandtrafik men gatan är uppdelad i körbana och gångfält genom olika uttryck av 

gatu- och kullerstensbeläggning. Hästtorget utgör blandtrafik även om det finns 

smala gångpassager precis utanför butikslokalerna.  

 

På Hästtorget, Torggränd samt Storgatan längsmed Stortorget är tillåten hastighet 

gångfart, för resterade gator 30 km/h. Trafikmätningen som gjordes på Storgatan i 

höjd med Skolgränd i februari 2021 visade på en genomsnittlig dygnstrafik över sju 

dagar på 648 fordon. 
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Kollektivtrafik 
Närmsta busshållplats ligger på Busstationen, cirka 300 meter rakt öster om 

planområdet. Därifrån går bussar till järnvägsstationen cirka 4 kilometer från 

stadskärnan, samt till Halmstad, Båstad, Knäred och Hishult. 

Parkering 
Inom Laholms kommun finns två zoner för parkeringsnormer, en för Laholms 

innerstad och en för resten av kommunen, planområdet berörs av parkeringsnormen 

för innerstaden. Normen räknas i bruttoarea (BTA) för fastigheten och ser olika ut 

beroende på fastighetens användning samt om det är ett småhus eller ett 

flerbostadshus.  

 

Användning fastighet Totalt antal parkeringsplatser/ 

1000 BTA - Bil 

Totalt antal 

parkeringsplatser- 

1000 BTA Cykel 

Flerbostadshus 

Kontor 

Handel 

Restaurang 

8 

16 

31 

21 

(2/ lgh) 

8 

19 

31 

För småhus/ enbostadshus räknas två parkeringsplatser för bil per hus, alternativt 1,5 

per fastighet för en gemensam parkering, cykelparkering anordnas på den egna 

tomten.  

 

Vissa fastigheter inom planområdet har tillämpat parkeringsköp för fastigheten, för 

att detta ska vara accepterat måste de vara lokaliserade inom visst avstånd, beroende 

på fastighetens användning.  

 

Användning fastighet Maximalt gångavstånd 

Boende 

Arbete 

Besökande 

- Bostäder 

- Butiker 

Angöring 

Funktionshindrade 

300 m 

400 m 

 

200 m 

200 m 

25 m 

25 m 

 

Tabellen nedan redovisar de användningar som finns inom planområdet och det antal 

parkeringsplatser som användningen kräver i enlighet med kommunens 

parkeringsnorm.  

 

Jungfrun 1 

Centrumverksamhet 

och bostäder 

Sammanlagt 12 parkeringsplatser krävs inom fastigheten. Bostäderna på 

fastigheten beräknas kräva minst 5 parkeringsplatser, och handeln i 

bottenplan kräver enligt parkeringsnormen 7.  

Sammantaget krävs 12 parkeringsplatser inom fastigheten. Planförslaget möjliggör för parkering 

i trädgården utmed Torggränd vilket skulle täcka behovet för de nya bostäderna i 

Magasinbyggnaden men räcker inte till för hela fastighetens behov.  

I dagsläget används fastighetens trädgård för parkering av två fordon, två parkeringsplatser hyrs 

av fastighetsägaren på fastigheten Hästen och en på Oxen 3 tvärs över Torggränd. 

Jungfrun 2 

Bostäder och Handel Bostäderna på fastigheten beräknas kräva 3 parkeringsplatser, och 4 för 

handeln. Sammanlagt 7. Skulle byggrätten exploateras skulle ytterligare 
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2 parkeringsplatser krävas. Cykelparkeringen som krävs är 2 för handeln 

och 6 för bostäderna.  

Sammantaget krävs 6 parkeringsplatser för fordon och 8 för cykel. Om byggrätten utnyttjas 

skulle kravet för parkeringen för fordon utökas till 8 platser och för cyklar 2 till per lägenhet. 

Idag finns parkering för 8 bilar på fastigheten. Planförslaget tillåter upp till 10 parkeringsplatser 

vilket täcker dagens och framtida behov på fastigheten. 

Jungfrun 3 och 4 

Bostäder och 

Centrumverksamhet 

Sammantaget krävs för fastigheten idag 5 parkeringsplatser, 2 för 

bostadsändamål och 3 för centrumverksamheten. 

 

Alla hyresgästers parkering sker enligt fastighetsägaren på kvarntomten vid Lagan.  

Jungfrun 5 

Kontor och Restaurang Verksamheterna på fastigheten kräver enligt parkeringsnormen 4 

parkeringsplatser för restaurangen i markplan och 3 för kontoret på 

övervåningen. Sammanlagt 7 parkeringsplatser för hela fastigheten. 

Parkeringsnormen för cykel beräknas bli 6 för restaurangen och 2 för 

kontoret, sammanlagt 8 stycken. 

I dagsläget finns ingen plats för parkering på fastigheten. Delen av fastigheten som inte upptas 

av byggnader används som uteservering för restaurangen och gränsar ner mot den norra 

långsidan av Jungfrun 2 vilket betyder att den inte är aktuell att planlägga med parkering.  

Jungfrun 6 

Kontor Fastigheten Jungfrun 6 används idag som kontor. Parkeringsnormen för 

fastigheten beräknas till 2 parkeringsplatser för fordon och för cykel 1. 

Detta är en sammanhängande fastighet med Jungfrun 5 och samma 

omständigheter gör att parkering av fordon inte heller anses aktuellt 

inom denna fastighet.  

I dagsläget parkerar de som arbetar och vistas i fastigheten på torgen i närheten. Vissa av de 

anställda går eller cyklar till arbetet.  

Laxen 15 

Handel På fastigheten Laxen 15 ligger biografen Maxim vilken i sammanhanget 

kategoriseras som handel. I dagsläget kräver fastigheten 6 

parkeringsplatser för cykel och 5 för fordon.  

Fastigheten är utbyggd hela vägen till fastighetsgränsen och ingen fordonsparkering medges 

inom fastigheten.  

Oxen 3 

Bostad och Kontor Parkeringsnormen för cykel inom fastigheten är 8 platser för bostäderna 

och 4 för kontorsdelen. För fordon är den för kontor 8 platser och för 

bostad 3 platser. Sammanlagt 11 platser för fordon och 12 för cykel.  

På fastigheten finns i dagsläget två parkeringsplatser varav den ena har infart från Torggränd och 

den andra från Skolgränd, i dagsläget rymmer dessa parkering för 8 fordon, alltså tre färre än vad 

parkeringsnormen anger. Planförslaget avser inte utöka detta då utrymningsvägar hade 

blockerats för bostäderna om ytterligare yta på fastighetens baksida upptogs av 

parkeringsplatser. 

I dagsläget sker parkering inom fastigheten där parkeringsplatserna för boende lokaliserats till 

norra delen av fastigheten mot Torggränd där det finns fem platser och verksamhetens anställda 

parkerar på de tre platserna på områdets södra sida mot torggränd. 

Oxen 4 

Bostad 

Enbostadshus 
Parkeringsnormen kräver 2 parkeringsplatser per tomt eller 1,2 

gemensam bilplats. Här ordnas detta inom fastigheten.  

Även cykelparkering ska anordnas inom fastigheten. 

Bocken 17 

Bostad 

Enbostadshus 
Parkeringsnormen kräver 2 parkeringsplatser per tomt eller 1,2 

gemensam bilplats. Här ordnas detta inom fastigheten.  
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Även cykelparkering ska anordnas inom fastigheten. 

Bocken 18 

Bostad 

Enbostadshus 

Parkeringsnormen kräver 2 parkeringsplatser per tomt eller 1,2 

gemensam bilplats. Detta ska ordnas inom fastigheten. 

Även cykelparkering ska anordnas inom fastigheten. 

Fastighetsägaren hyr i dagsläget tre parkeringsplatser på fastigheten Jungfrun 2. 

Bocken 19 

Bostad 

Enbostadshus 
Parkeringsnormen kräver 2 parkeringsplatser per tomt eller 1,2 

gemensam bilplats. Här ordnas detta inom fastigheten.  

Även cykelparkering ska anordnas inom fastigheten. 

Bocken 20 

Bostad 

Enbostadshus 
Parkeringsnormen kräver 2 parkeringsplatser per tomt eller 1,2 

gemensam bilplats. Även cykelparkering ska anordnas inom fastigheten. 

Fastigheten erbjuder idag inte någon parkeringsplats, men har utrymme för två fordon på 

framsidan som vetter mot Torggränd. I dagsläget sker parkering tvärs över Torggränd  på 

fastigheten Jungfrun 2. 

Hästtorget 

Användning torg Inom planområdet finns en parkeringsplats på Hästtorget som innehåller 

38 parkeringsplatser. 4 av dessa har laddningsstationer vilket medför att 

några av bilarna är elbilar (vilket bidrar till förbättrad luftkvalitet och 

mindre försurning). 2 av parkeringarna är handikapparkeringar. 

Stortorget 

Användning torg I direkt anslutning till planområdet ligger Stortorget. Närheten gör att i 

dagsläget så förser torget planområdet med en del parkeringsplatser. I 

anslutning till ICA tillhandahåller parkeringen på torget 37 

parkeringsplatser, varav två är avsatta till mc. Andra sidan Stortorget, 

med infart från Köpmansgatan och Järnvägsgatan erbjuds 42 bilplatser, 

varav 4 är handikapparkering. 

Övriga 

parkeringsplatser i 

anslutning till 

planområdet.  

Längsmed Storgatan finns 17 parkeringar för fordon, inklusive 2 

handikapparkeringar.  

 

Risk, störningar, hälsa och säkerhet 

Buller och vibrationer   
Planområdet ligger centralt i stadskärnan vilket innebär att verksamheter inom 

planområdet och i dess direkta närhet alstrar trafik. Detaljplanen syftar till att 

planlägga för befintliga butiker ut med Hästtorget och Storgatan. Någon ny 

bebyggelse avses inte uppföras vilket innebär att mängden trafik som rör sig inom 

området kommer vara densamma. Den största andelen parkeringsplatser ligger inom 

Stortorget och Hästtorget.   

 

Bullerberäkningen baseras på trafiken från Storgatan och Hästtorget. På grund av 

dess låga hastighetsbegränsningar och trafik ansågs resterande vägar inom och runt 

planområdet inte bidra med buller i den utsträckning att en utredning krävdes.  

Eftersom bebyggelsen ligger i linje med gatan och endast avskiljs med en mindre 

stenbelagd trottoar är de beräknade bullernivåerna (Ekvivalent nivå 56 dBA och 

maxnivå 84 dBA) detsamma för all bebyggelse på mot Storgatan och Hästtorget då 

de ligger från samma avstånd från gatan.  
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De riktlinjer som finns för bullernivåer gäller bostadsbebyggelse (Förordning 

2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216) och inte handel, 

vilket detaljplanen reglerar längs Storgatan. Den bostadsbebyggelse som ligger 

innanför bebyggelsen på Storgatan bedöms inte påverkas av buller från Storgatan och 

trafikeras endast av fåtalet fordon via S:t Clemens gränd, Skolgränd samt Torggränd.  

Den ekvivalenta ljudnivån (56 dBA) för Storgatan överskrider inte riktlinjerna för 

bostäder (60 dBA). Handel, som detaljplanen reglerar bedöms därför också ligga 

inom riktvärdet för ljudmiljön. 

Maximal ljudnivå överskrids för bebyggelsen med fasad mot Storgatan, detta gäller 

dock värden för uteplats, vilken kommer att lokaliseras på innergården och är därför 

bedöms som godtagbart med den maximala ljudnivån.  

Förorenad mark 
Det förekommer för närvarande inte någon förorenande verksamhet inom 

planområdet och det finns heller inga kända eller registrerade markföroreningar inom 

planområdet. Då området ligger mitt inne i en äldre stadsbebyggelse har genom 

historien funnits potentiellt förorenande verksamheter i närområdet. Med anledning 

av upprättandet av en ny detaljplan för en del av kvarteret Bocken 

uppmärksammades att det på fastigheten Bocken 17 kunde finnas en oljecistern 

nedgrävd, denna var dock rengjord och avställd enligt protokoll från 2017 och inga 

spår av föroreningar fanns i jorden kring den.  

 

Länsstyrelsen har registrerade data om potentiellt förorenade områden för fastigheten 

Kräftan 30, på Storgatan 10, vilken ligger i direkt anslutning till planområdet. På 

fastigheten har kemtvätt med lösningsmedel bedrivits, vilket placerat området i 

riskklass 3, måttlig risk. Inga kända skadliga medel, som klorerade alfater, har 

släppts ut inom fastigheten.  

 

Mitt emot denna fastighet, på Storgatan 7, Duvan 4 har marken klassats som mindre 

känslig markanvändning, MKM. Ett saneringsarbete utfördes här år 2009-2010 av 

WSP Environmental. Bedömningen gjordes efter arbetet att området inte skulle 

påverka närliggande miljöer negativt och inga ytterligare åtgärder föreslogs. Därav 

bedöms inte Duvan 4 ha negativ påverkan på planområdet.  

På fastigheten Örnen 3, Smedjegatan 4, bedrevs från 1931 grafisk industri och 

verkstad. Denna bedöms av Länsstyrelsen ha riskklass 3, måttlig risk, och med att 

avstånd på drygt 100 meter från planområdet bedöms risken för negativ påverkan på 

planområdet som liten.  

 

150 meter söder om planområdet, på fastigheten Örnen 8, Storgatan 19, bedrevs 

textilindustri från 1898 i en byggnad som sedermera revs 1978. Denna fastighet är 

markerad av Länsstyrelsen med riskklass 2, stor risk. Det är dokumenterat från tiden 

att utsläppen från verksamheten rann ut i Lagan, dock passerade de inte planområdet 

utan rann via Kyrkogränd. Därmed bör ej planområdet beröras av eventuella 

kvarvarande föroreningar från fastigheten.  

 

Resterande tre fastigheter med föroreningar längsmed Storgatan och Vingesgaten 

anses ligga för långt bort för att ha negativ påverkan på planområdet. Här finns även 

en rengjord oljecistern vilken togs ur bruk 2005, inte heller denna anses påverka 

planområdet. 
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Farligt godstransporter 
Stora delar av planområdet ligger inom 150 meter till led med farligt godstransporter 

(Lagavägen, väg 585 som även utgör omledningsväg för trafik på väg E6. 

Trafikverket är väghållare. För bebyggelse som ligger inom 150 meter från led med 

farligt gods krävs att säkerhetsåtgärder vidtas.  

 

Länsstyrelsen i Halland har (genom COWI AB, 

Riskanalys av farligt gods i Hallands län, 2011:19, år 

2011) tagit fram en rapport som bland annat fungerar 

som riktlinjer vid samhällsplanering utmed led för 

farligt gods. Utifrån detta underlag ska risker med 

farligt gods beaktas inom 150 meter från leden.  

 

Vid nybyggnation av typen tätort, vilket bedöms 

överensstämma med planförslaget för detaljplan 

Bocken 10 (Hästtorget 1), 11 och 12 ( kv. Bocken 

(2013-169)), och intill en lågt trafikerad väg (likt väg 

585) rekommenderas ett basavstånd på 60 meter. Då 

planområdet ligger 80 meter från led för farligt gods så 

uppnås basavståndet. Planområdet ligger dessutom 

med bebyggelse mellan leden och planerade nya 

bostäder.  

 

 

 

  

Blåmarkerat område utgör 
riskområde 150 meter från led med 
farligt godstransporter. 
Planområdet avgränsas av 
vitstreckad linje. 

Hästtorget 

Stortorget 
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Utifrån Länsstyrelsen i Halland beskrivs följande baskrav: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell A.3. Baskrav som ska uppfyllas vid byggnation inom riskutredningsavståndet (gäller alla 
användningsområden och transportleder) - Riskanalys av farligt gods i Hallands län, Länsstyrelsen 
Halland, 2011.  
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Baskraven förtydligas med följande säkerhetshöjande åtgärder för typområde 

Tätort:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell A.7. Säkerhetshöjande åtgärder för typområde Tätort (lägenhetsbebyggelse med tre 
våningar eller mer och av stads- eller tätortskaraktär, även centrumbebyggelse, vård, kultur, 
skola, hotell och konferens). - Riskanalys av farligt gods i Hallands län, Länsstyrelsen 
Halland, 2011.  

 

 

Utifrån Tabell A.7 framgår det att baskravet att beakta möjligheten att 

motverka/reducera effekter från giftiga gaser inte erfordras på en lägre nivå. 

Lagavägen har i tidigare studier från år 2017 bedömts som en ”väg-låg” utifrån de 

bedömningsgrunder som legat till grund för Riskanalysen från 2011 (COWI, 

Riskanalys avseende transporter av farligt gods Lagaholm 2:22 och 4:1, Jan 2017). 

Lagavägen har cirka hälften så många fordonstransporter som de direkt utnämnda 

”väg-låg”-exemplen i Riskanalysen 2011 (2017:13). Utifrån den riskanalysen 

bedöms planområdet inte ligga inom den riskzon som kräver åtgärder. 

 

Utifrån ovanstående tabell med basavstånd och säkerhetshöjande åtgärder för tätort 

finns det inga krav eller riktlinjer att i detaljplanen reglera luftintag med 

planbestämmelser.  
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Risk för skred och översvämning 
Planområdet ligger inte inom riskområde för skred eller höga vattenstånd.  

Radon  
Luften i mark 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). Lufttrycket 

inomhus är ofta lägre än utomhus och det är vanligt att radonhaltig jordluft sugs in i 

byggnader om byggnaden inte är radonskyddad eller radonsäker. 

 

Teknisk försörjning 

Dricksvatten, spillvatten och dagvatten 
Ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten finns i Torggränd, 

Gamlebygatan och S:t Clemens gränd.  

Dagvatten leds via dagvattenbrunnar ut i Lagan utan rening.  

El och bredband  
Södra Hallands kraft distribuerar el till området. Inom norra delen av kvarter Bocken 

finns en större transformatorstation som matar el till stora delar av Laholms 

innerstad. Södra Hallands kraft har ett behov av fler transformatorstationer i de 

centrala delarna av Laholms innerstad. Apotekarelunden utgör allmän platsmark med 

kommunalt huvudmannaskap vilket lämpar sig för anläggandet av en ny 

transformatorstation. Eftersom parken utgör en viktig roll för bland annat rekreation 

och sociala möten bör inte parkområdet minskas mer än nödvändigt. Ett E-område 

för en transformatorstation planläggs inom parkområdet.  

 

Befintlig byggnad är ansluten till fibernätet som finns i kringliggande gator. Ny 

bebyggelse har god möjlighet att anslutas till detta.    

Värme  
EON Gas distribuerar gas i Laholms tätort och befintliga gasledningar finns i 

Torggränd och Gamlebygatan.  

 

Uppvärmning av tillkommande bebyggelse ska anordnas inom den egna fastigheten. 

Avfall  
Avfallsfordon som hanterar restavfall och matavfall trafikerar utmed Gamlebygatan 

och S:t Clemens gränd. Övrig sortering av avfall görs vid återvinningsstationer där 

den närmst till planområdet ligger utmed Lagavägen inom Gröningen.  

Brandvattenförsörjning 
Vatten för brandsläckning kan tillhandahållas till området genom kombinationer av 

följande:  

a. Befintliga brandposter Hästtorget/Torggränd, St Clemens gränd/Skolgränd och på 

Gamlebygatan har en ungefärlig kapacitet på 900 liter/min vardera.  

b. Tank- och släckbilar bedöms kunna användas och kontinuerligt leverera cirka 900 

l/min. Det finns lämplig tankplats via brandpost vid Lagagårdens parkering, innan 

tankstationen.  

c. Öppet vattentag finns cirka 300 meter, dock saknas en bra uppställningsplats för 

motorspruta och lutningen upp till torget gör att kapaciteten begränsas. Det öppna 

vattentaget kan ej medräknas här.  
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Kombination av a till c gör att tillgängligt vatten för brandsläckning är cirka 1800 

l/min. Enligt kommunens dokument Handlingsprogram för skydd mot olyckor, 2020–

2023 är detta tillräckligt för så kallad A2-bebyggelse (annan bostadsbebyggelse, samt 

radhus, kedjehus). Mängden vatten uppfyller bebyggelse enligt detaljplanen.   

Trygghet och säkerhet. Vid bebyggelse med högre brandbelastning kan 

brandtekniska åtgärder behövas, detta regleras i ett bygglovsskede. 

 

Sociala aspekter 

Trygghet och säkerhet 
Genom att planförslaget bidrar till att människor fortsatt är ute 

och rör sig i planområdet, under en stor del av dygnet, finns 

goda förutsättningar för en upplevd trygghet i planområdet. Ett 

renodlat bostadsområde kan ofta upplevas som öde mitt på 

dagen under vardagar, men i och med att planen säkerställer 

att verksamheter kommer finnas i byggnaderna kommer här 

vara människor i rörelse. Fler människor betyder fler personer 

som håller uppsikt i området och som kan gripa in om något 

skulle hända, vilket i sin tur även motverkar att brott sker. 

 

Trafiksäkerhetsmässigt har området i ”Nulägesanalys av 

bilparkering och gåendes villkor i Laholms Stadskärna” från 

år 2019 klassats som grönt inom och runt området längs med 

Torggränd, St. Clemensgatan och Skolgränd, och gult utefter 

Storgatan. Denna klassificering betyder att inom områdets 

gaturum sker trafiken på fotgängares villkor, istället för på 

bilisternas. Detta höjer inte bara säkerheten och 

tillgängligheten för fotgängare utan gör också området till mer 

trivsamt vilket kan göra att människor gärna promenerar 

igenom det, något som av ovanstående anledningar ökar 

områdets upplevda trygghet. En del av planområdet uppfyller 

dock inte dessa krav; Hästtorget, vilket idag till stor del används som parkeringsplats.  

 

Social hållbarhet  
Inom planområdet och/eller i direkt anslutning till detta finns flertalet sociala 

mötesplatser av olika karaktär; bland annat butiker, restauranger, biograf, museum 

och parkområden där både spontana och inplanerade möten kan ske. Just det sociala 

mötet, och att se varandra, är en mycket viktig del av den sociala hållbarheten inom 

staden. Det ger chansen att lära känna sina grannar, men även dem som kommer 

längre bort ifrån. Att bibehålla butiksytorna i bottenvåningarna inom planområdet 

tillåter att dessa möten kan fortsätta ske i Laholms centrum. Även parken, 

Apotekarelunden, kan ses som en viktig mötesplats. Framför allt för barn, men även 

för deras föräldrar.   

 

Ytterligare en viktig faktor för social hållbarhet är en variation av boendeformer. 

Detta är svårare att påverka i planförslaget, då området till största del redan är 

utbyggt, men inom området finns en blandning av boendeformer med både 

hyresrätter och småhusbebyggelse vilket kan verka positivt för en social blandning 

hos de boende i området.  

 

Apotekarelunden och 
Hästtorget är exempel 
på platser som bidrar 
till sociala möten.  
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Social konsekvensanalys  
 

Jämlikhet & Samhörighet 

Inom planområdet bor det människor i alla ålderskategorier. Arbetsplatserna inom 

planområdet och i närheten av området består främst av butiker och kontor men här 

finns även restauranger och biograf. Ingen av kategorierna utmärker sig som en 

mans- eller kvinnodominerad arbetsplats.  

 

Vad gäller samhörighet i planområdet finns här flera platser som bidrar till att 

människor kan mötas. Stortorget och Hästtorget bjuder på sociala möten genom 

butiker, restauranger, museum samt biograf. Apotekarelunden erbjuder en plats att 

sitta för vila och rekreation, här finns även en liten lekplats som används av barn för 

lek och sociala möten. Den lekutrustning som finns riktar sig inte specifikt till något 

kön och kan användas av barn i olika åldrar. För rörelsehindrade barn saknas dock 

lekutrustning.  

 

Även om kullersten används som markbeläggning för att skapa känslan av centrala 

stadsgator så kan taktila stråk skapas samt stråk, det vill säga spår, med släta plattor 

som underlättar för dem som tar sig fram med hjul; barnvagnar, rullatorer, rullstolar, 

cyklister med mera. Detta är dock inget som hanteras inom planuppdraget, utan får 

hanteras under hur centrumgator ska gestaltas. 

 

Identitet  

Alla områden böra ha en positiv identitet i den mening att invånarna ska kunna känna 

stolthet över dem, varpå identiteten kan verka för att stärka vi-känslan i kommunen. 

I Framtidsplan 2030 framhålls att en rik, levande kulturmiljö med historisk 

förankring är viktigt för människors identitet.  

 

Planområdet innefattar äldre bebyggelse som bedömts ha ett stort kulturhistoriskt 

värde. Planförslaget tar hänsyn till byggnaders kulturella värde genom 

rivningsförbud och skydd av dess karaktär vilket bevarar områdets identitet för 

framtiden. Inom planområdet ligger Apotekarelunden, vilken används för rekreation 

och sociala möten. Parken ska i föreslagen detaljplan vara kvar och fungera 

likvärdigt med dagens användning. Hästtorget, inom planområdet, och Stortorget, 

anslutande till planområdet, kan även fungera identitetsskapande och inbjuder till 

sociala möten vid sittplatser, konstverk och promenadstråk. Bevarandet av 

centrumfunktioner i bottenvåningen på många av de fastigheter som vetter mot 

torgen bibehåller även aspekter av stadens identitet gällande handeln som mötesplats 

och ekonomisk kärna. Identitet bedöms ha en stor roll inom detaljplanen 

 

Trygghet och säkerhet 

De trygghetsenkäter som polisen har genomfört tillsammans med kommunen under 

åren 2016, 2017, 2018 samt 2019 visar samtliga på att Laholms centrum upplevs som 

en av kommunens otryggaste platser. Nästan samtliga gator och torg omnämndes i 

centrum. Särskilt 2017 års resultat pekades de centrala delarna av Laholm ut som ” 

nummer 1” av otrygga platser. De övriga åren har centrum alltid funnits med bland 

de fem otryggaste platserna.  

Som en följd av 2017 års resultat genomfördes en trygghetsvandring i centrum, mars 

2018. Apotekarelunden genomgick sedermera en upprustning då bland annat träd 

togs ner och belysning lades till. Efter detta meddelades en positiv effekt på den 

upplevda tryggheten på platsen.  
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Gällande trafik pekas planområdet ut i ” Nulägesanalys av bilparkering och gåendes 

villkor i Laholms stadskärna” som ett område där trafiken sker på fotgängarnas 

villkor och kan alltså anses som säkert ut trafiksäkerhetssynpunkt. Detta gynnar alla 

åldersgrupper, kanske framför allt barn, då detta kan ge ökad tillgänglighet till 

stadsrummet. Att butikerna i planområdet skyddas i planförslaget ser bidrar till en 

bibehållen och ökande trygghetsfaktor i staden. 

 

Folkhälsa 

En annan enkät som genomförs i Laholm varje år är ”så mår vi i Halland”. Från 

denna går det att utläsa att unga kvinnor i Laholm är mer stressade och mår sämre än 

riksgenomsnittet. Något som kunde ses över vidare är om det finns välfungerande 

gröna miljöer, lätt tillgängliga inom staden, vilka skulle kunna verka som en plats för 

rekreation och vila för den här gruppen. Inom det aktuella planområdet skulle 

Apotekarelunden kunna ingå här. Vidare saker att fundera kring i framtiden gällande 

planområdet är om här går att förbättra dessa miljöer vidare, kanske i dialog med 

ungdomar, framför allt unga kvinnor, för att öka deras välmående och deltagande i 

staden?  

 

Enligt Folkhälsomyndigheten har fysisk aktivitet en mängd positiva hälsoeffekter för 

barn och unga i skolåldern, och effekterna kan ses både på kort sikt och upp i vuxen 

ålder. Låg grad av fysisk aktivitet under ungdomsåren kan till exempel predicera 

förekomst av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjuklighet i vuxen ålder. Fysisk aktivitet 

är även en form av avkoppling och rekreation för framför allt yngre barn, vilket 

tillåter dem återhämtning, och som i sin tur ger bättre förutsättningar för inlärning.  

 

Då barns rörelsefrihet i staden oftast är begränsad är parker speciellt viktiga. På 

grund av den lugna trafiksituationen i största delen av planområdet är chansen att 

barn tillåts gå själva i området samt till och från parken större än på platser med en 

värre trafiksituation. Själva lekplatsens utformning skulle dock kunna göras mer 

tillgänglig för barn med funktionshinder. Parken har även god förutsättning att 

fungera som mötesplats för lite äldre barn/ tonåringar då den även har ytor där man 

kan sitta och umgås vilka inte är inriktade mot just lek.  

 

Delaktighet och inflytande, prioriteringar och ansvar 

Medskapande i samhällsplanering ger ökat invånarinflytande och bidrar till hänsyn 

till människornas behov och den lokala miljön. Invånardelaktighet kan även stärka 

demokratin, när nyfikenhet och intresse för kommunens arbete ökar kan även 

engagemanget i samhället i stort och i politiken stärkas.  

 

Tillfällena inom planprocessen då allmänheten kunnat tycka till om planförslaget 

sker under samråd och granskning. Under dessa tillfällen erbjuds Ungdomsforum 

granska planhandlingarna och lämna synpunkter på dem. Bland stadens medborgare 

är det framför allt barnen som har svårt att få sina åsikter hörda, trots att det är deras 

rätt enligt Barnkonventionen. Förutom Ungdomsforum bjuds barn enbart in via sina 

föräldrar, det är alltså upp till föräldrarnas engagemang huruvida barnet som berörs 

av planförslaget blir involverat under processens gång. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 

SYFTE 
Syftet med genomförandebeskrivningen är att i ett tidigt skede i planprocessen 

redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder 

som behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras på ett samordnat och 

ändamålsenligt sätt samt redovisa vilka konsekvenser dessa åtgärder får för 

fastighetsägarna och andra berörda. Genomförandebeskrivningen är likt 

planbeskrivningen inte juridiskt bindande utan det är detaljplanens plankarta med 

planbestämmelser som är juridiskt bindande. Genomförandebeskrivningen ska ses 

som en integrerad del i planprocessen.  

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 

Planen hanteras med standardförfarande och ska efter samråds- och 

granskningsskedena antas av kommunfullmäktige.  

Planprocessen 
Samråd 7 juli- 3 september 2021   

Granskning  

Antagande   

Laga kraft   

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 5 år från det datum planen vinner laga kraft.  

Ansvarsfördelning 

Södra Hallands kraft ansvarar för elförsörjning. 

Laholms buktens VA ansvarar för VA-anslutningar.  

Laholms kommun ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark så som gata, 

park och torg.  

Huvudmannaskap 

Planläggningen innebär att allmän platsmark, torg och park, planläggs med 

kommunalt huvudmannaskap. 

Avtal 

Exploateringsavtal eller markanvisningsavtal avses inte skrivas eftersom ny 

bebyggelse inte planeras uppföras. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 

Markägoförhållanden 

Detaljplanen omfattar fastigheterna Jungfrun 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oxen 3, 4, Bocken 17, 

18, 19, 20 som alla är i privat ägo samt Jungfrun 7, Lagaholm 4:1 och 2:6 som är i 

privat ägo. En fullständig redovisning av, vilka som äger fastigheterna samt vilka 

som är sakägare, framgår av den fastighetsförteckning som tillhör detaljplanen. 

Fastighetsbildning 

Detaljplanen syftar till att ändra användningen inom redan utbyggt område. Rådande 

fastighetsindelning avses vara kvar och ingen fastighetsbildning planeras 

genomföras. 

Gemensamhetsanläggningar och servitut 

Servitut, samfälligheter och rättigheter 
Inga för kommunen kända servitut eller rättigheter finns inom planområdet. 

Ledningsrätt 

Kommunen söker och bekostar ledningsrätt på fastigheten Bocken 20 

Fastighetsindelningsbestämmelser 

Fastighetsplan 

Detaljplanen medför att gällande fastighetsplaner upphävs. För Oxen 3 gäller detta 

fastighetsplan med aktbeteckning 1381K-T34 och för Oxen 4; 1381K-T25. 

Även fastighetsplanen för kvarteret Bocken 17, 18, 19 och 20; med aktbeteckning 1381K-

T32, upphävs. 
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Fastighetsrättsliga konsekvenser för berörda fastigheter 

 

Fastighet Åtgärd Kostnader Ansvar 

Jungfrun 1 

Allmän platsmark överförs 

genom fastighetsreglering till 

Lagaholm 4:1. Kvartersmark 

överförs från Lagaholm 4:1 till 

Jungfrun 1. 

Kommunen och 

fastighetsägare 

Kommunen 

Jungfrun 2 
Allmän platamark överförs från 

Jungfrun 2 till Lagaholm 4:.1 
Kommunen 

Kommunen 

Jungfrun 3 
Inga fastighetsrättsliga 

konsekvenser. 
 

 

Jungfrun 4 
Inga fastighetsrättsliga 

konsekvenser. 
 

 

Jungfrun 5  
Inga fastighetsrättsliga 

konsekvenser. 
 

 

Jungfrun 6 
Inga fastighetsrättsliga 

konsekvenser. 
 

 

Jungfrun 7 
Inga fastighetsrättsliga 

konsekvenser. 
 

 

Lagaholm 4:1 

Allmän platsmark överförs 

från Jungfrun 1 och 2. 

Kvartersmark överförs till 

Jungfrun 1. 

Kommunen och 

fastighetsägare till 

Jungfrun 1 

Kommunen 

Lagaholm 2:6 
Inga fastighetsrättsliga 

konsekvenser 
 

 

Oxen 3 
Inga fastighetsrättsliga 

konsekvenser. 
 

 

Oxen 4 
Inga fastighetsrättsliga 

konsekvenser. 
 

 

Bocken 17 
Inga fastighetsrättsliga 

konsekvenser. 
 

 

Bocken 18 
Inga fastighetsrättsliga 

konsekvenser. 
 

 

Bocken 19 
Inga fastighetsrättsliga 

konsekvenser. 
 

 

Bocken 20 

U-område läggs in samt 

ledningsrätt söks på 

fastigheten.  

Kommunen 

Kommunen 

EKONOMISKA FRÅGOR  

Planekonomi 

Detaljplanen upprättas på bekostnad av Laholms kommun. Även genomförandet av 

planen kommer att bekostas av kommunen.  Planavgift tas ut i samband med ansökan 

om bygglov. 

Inlösen och ersättning 

Diskuteras med enskilda fastighetsägare efter detaljplanens granskningsskede. 
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TEKNISKA FRÅGOR  

Tekniska utredningar 

≠ Förslag till planbestämmelser för kulturvärden 2020 – Kv Jungfrun, Oxen och Hästtorget, 

2020:41, Kulturmiljö Halland 

≠ Tilläggsbeställning på Förslag till planbestämmelser för kulturvärden 2020 – Kv 

Jungfrun, Oxen och Hästtorget, 2020:41, Kulturmiljö Halland 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE  

Konsekvenser för berörda fastigheter  

 

 
Fastighet Konsekvens Ansvar 

Jungfrun 1  

Fastigheten planläggs för bostäder, centrumverksamhet och 

centrumverksamhet med specificerignen att enbart 

centrumverksamhet får finnas i bottenplan mot gata.. 

Samtliga byggnader på fastigheten förses med skydds- och 

varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud. 

Byggnadshöjdena regleras till 8, 9 respektive 11 meter i 

nock. För byggnaden ut mot Storgatan regleras takvinkeln 

till att vara mellan 27 och 50 grader. För byggnaden längs 

med Torggränd regleras takvinkeln till att vara mellan 25 

och 35 grader och takvinkeln för magasinbyggnaden ut 

med Torggränd regleras till mellan 27 och 45 grader. 

Trädgården förses med markparkering, och prickad mark. 

Fruktträden skyddas från att fällas om de inte är sjuka eller 

utför en säkerhetsrisk, varpå de ska ersättas med nya 

fruktträd. Ett spjälstaket i trä likt det nuvarande ska finnas 

längsmed Torggränd.  

Laholms kommun 

Jungfrun 2 

Fastigheten planläggs för bostäder och centrumverksamhet 

samt centrumverksamhet med specificeringen att enbart 

centrumverksamhet får finnas i bottenplan mot gata. 

Samtliga byggnader på fastigheten förses med skydds- och 

varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud. 

Byggandshöjden regleras till 9 meter i nock och takvinkeln 

tillåts vara mellan 27 och 50 grader. 

Byggrätten på innergården förses med en högsta nockhöjd 

på 7 meter och bestämmelsen att gångpassage ska finnas 

till övriga byggnaders entreer som nås från innergården. 

Den övriga trädgården/innergården förses med prickad 

mark, vilket innebär att byggnad inte får uppföras, att 

marken ska vara genomsläpplig samt att parkering ska 

anordnas ovan mark. 

Laholms kommun 

Jungfrun 3 och 4 

Fastigheterna planläggs för bostäder och 

centrumverksamhet med specificeringen att enbart 

centrumverksamhet får finnas i bottenplan mot gata. 

Huvudbyggnaden förses med skydds- och 

varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud. 

Byggnadshöjden regleras till 12 meter i nock och tillåten 

takvinkel regleras till att vara mellan 27 och 45 grader.  

Laholms kommun 
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Jungfrun 5 och 6 

Fastigheten planläggs för centrumverksamhet. Byggnaden 

förses med skydds- och varsamhetsbestämmelser samt 

rivningsförbud. Nockhöjden regleras till max 12 meter och 

tillåten takvinkel regleras till att vara mellan 27 och 44 

grader. 

Laholms kommun 

Laxen 15 

Fastigheten planläggs för centrumverksamhet. Byggnaden 

förses med skydds- och varsamhetsbestämmelser samt 

rivningsförbud. Byggnadshöjden regleras till 7 meter i 

nock. 

Laholms kommun 

Lagaholm 4:1 

Den del av fastigheten som ligger inom planområdet 

planläggs som torg alternativt gata, med kommunalt 

huvudmannaskap. För en del av torget upphävs 

strandskyddet som återinträder när ny detaljplan tas fram.  

Laholms kommun 

Lagaholm 2:6 
Fastigheten planläggs för park. Ett område inom parken 

avsätts till E-område för transformatorstation. 
Laholms kommun 

Oxen 3 

Fastigheten planläggs för bostäder, centrumverksamhet och 

centrumverksamhet med specificerignen att enbart 

centrumverksamhet får finnas i bottenplan mot gata. 

Byggnaden förses med skydds- och 

varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud. Innergården 

förses med prickad mark, vilket innebär att byggnad inte 

får uppföras. Högsta nockhöjd regleras till 10 meter, 

takvinkeln till mellan 20-75 grader. 

Laholms kommun 

Oxen 4 

Fastigheten planläggs för bostäder, enbostadshus. 

Byggnadshöjden regleras till 8 meter i nock och takvinkeln 

tillåts vara mellan 27 och 55 grader. Trädgården förses 

med prickad mark, vilket innebär att byggnad inte får 

uppföras. 

Laholms kommun 

Bocken 17 

Fastigheten planläggs för bostäder, enbostadshus med en 

byggnadshöjd på 7 meter i nock samt en takvinkel som 

tillåts vara mellan 27 och 40 grader. Mot fastighetsgräns 

förses fastigheten med prickad mark som innebär att 

byggnad inte får uppföras. Den prickade marken har 

anpassats efter befintlig byggnad.  

Laholms kommun 

Bocken 18 

Fastigheten planläggs för bostäder, enbostadshus med en 

byggnadshöjd på 10 meter i nock samt en takvinkel som 

tillåts vara mellan 27 och 45 grader. Innergården förses 

med korsprickad, mark där komplementbyggnader står i 

dagsläget, samt med prickmark på resten av innergården. 

Huvubyggnaden planläggs med bostad, enbostadshus, 

rivningsförbud samt kultur och varsamhetssbestämmelser. 

Två av komplementbyggnaderna planläggs med 

varsamhetsbestämmelser. 

Laholms kommun 

Bocken 19 

Fastigheten planläggs för bostäder, enbostadshus med en 

högsta nockhöjd på 9 meter samt en takvinkel som tillåts 

vara mellan 27 och 45 grader. Mot fastighetsgräns förses 

fastigheten med prickad mark som innebär att byggnad inte 

får uppföras. 

Laholms kommun 

Bocken 20 

Fastigheten planläggs för bostäder, enbostadshus med en 

byggnadshöjd på 6 meter i nock samt en takvinkel som 

tillåts vara mellan 27 och 45 grader. Mot fastighetsgräns 

förses fastigheten med prickad mark som innebär att 

byggnad inte får uppföras. Innergården förses till viss del 

med korsprickad mark som tillåter att 

komplementbyggnader uppförs. Resterande delar av 

fastigheten förses med prickmarkerad mark. I fastighetens 

sydvästra hörn planläggs ett u-område med ledningsrätt. 

Laholms kommun 



 61 

Fastigheten försers med skydd och 

varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN I LAHOLMS KOMMUN 
Sofie Frankzén 

Cecilia Lindgard 
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