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4  KV JUNGFRUN, OXEN OCH HÄSTTORGET

Utdrag från Bebyggelseregistret, Riksantik-
varieämbetet. Planområdet har markerats 
med en svart linje. Kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse inom planområdet har marke-
rats med med en svart punkt med ett litet 
hus i. Det finns 7 markerade byggnader 
inom området, men i vissa fall omfattas även 
gårdsbebyggelse, vilket gör att antalet en-
skilda kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
är fler.
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INLEDNING
Kulturmiljö Halland har på uppdrag av Samhälls-
byggnadskontoret, Laholms kommun, tagit fram för-
slag till planbestämmelser för bevarande, skydd och 
varsamhet för befintliga kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader inom kvarteren Jungfrun och Oxen. Även 
Hästtorget omfattas av detaljplanen. 

Syftet med föreliggande planbestämmelser är att 
befintlig kulturhistorisk bebyggelse skall bevaras och 
att förändringar genomförs varsamt i kvarteren Jung-
frun och Oxen.

Detaljplanområdet, som omfattar kvarteren Jung-
frun och Oxen, samt Hästtorget, ligger mellan den 
äldre stadskärnan Gamleby och Stortorget. Bebyg-
gelsen ansluter till riksintressets ålderdomliga karak-
tär med låg, småskalig bebyggelse. I kvarteret Jung-
frun 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 lig-
ger tre fastigheter, där samtliga har bebyggelse från 
1900-talet, alla med samhällsfunktioner som kon-
tor, restaurang och biograf. Kvarteret Oxen har två 
fastigheter, där fastigheten med bankbyggnaden mot 
Storgatan och Stortorget,  har ett kulturhistoriskt 
värde.

KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Kvarteren Jungfrun och Oxen samt Hästtorget ligger 
inom riksintresseområde N 41 – Laholms stad med 
Lagaholm,  riksintresse för kulturmiljövården enligt 
miljöbalken med motiveringen: ”Småstadsmiljö och 
borgruin med omland vid en sedan förhistorisk tid stra-
tegiskt 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. [...]

Byggnaderna på fastigheterna Jungfrun och Oxen 
ingår i den bebyggelseinventering som gjordes i Hal-
land 2005-2009, då all kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse i hela länet inventerades och samlades i en 
databas. Bakgrunden till inventeringen ligger i mil-
jömålet ”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 ca 10 % av Hallands 
fastigheter.

I inventeringen graderades fastigheterna i tre klas-
ser – A, B och C.  är klassificerad som B, med vär-

dekriterier som autenticitet, äkthet, byggnadshisto-
riskt värde, identitetsvärde, kontinuitetsvärde, miljö-
skapande värde och samhällshistoriskt värde. Klass 
B innebär att byggnaden har ett objektsvärde, regio-
nalt intresse och är omistlig. Klass B-byggnader är 
av så högt kulturhistoriskt värde att de bör skyddas i 
detaljplan eller områdesplan. 

För Laholms innerstad finns en bevarandeplan från 
1988. I bevarandeplanen är den kulturhistoriska 
bebyggelsen indelad i byggnadsklass 1, kulturhisto-
riskt särskilt värdefull byggnad som inte får förvan-
skas, 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 beva-
randeplanen 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 Jung-
frun 3-4 och Laxen 15, värderas i senare invente-
ringar högre än i bevarandeplanen från 1988.
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UTGÅNGSPUNKT FÖR FÖRE-
SLAGNA PLANBESTÄMMELSER
Kommunerna kan skydda kulturhistoriska miljöer 
och byggnader genom plan- och bygglagen (PBL). I 
denna rapport har vi utgått från Boverkets allmänna 
råd, BFS 2014:5. Relevanta skydd för byggnader med 
kulturhistoriskt värde i plan- och bygglagen består av 
skyddsbestämmelser (q) (BFS 2014:5, 7.10), rivnings-
förbud (r) (BFS 2014:5 7.11), varsamhetsbestämmel-
ser (k) (BFS 2014:5 7.12). 

Genom skyddsbestämmelser (q) kan befintliga bygg-
nader, specifika byggnadsdetaljer och material skyd-
das. Det innebär att det som q:et reglerar skall beva-
ras och bör inte bytas ut. Skyddsbestämmelser är mer 
långtgående reglering än varsamhetsbestämmelser 
och kan bara användas för särskilt värdefull bebyg-
gelse som inte får förvanskas. Byggnader som kom-
mer ifråga för q har oftast sådana värden att de bör 
förses med rivningsförbud (r).

Genom varsamhetsbestämmelser (k) kan föränd-
ring och underhåll av en befintlig byggnads speciella 
karaktärsdrag regleras. Ändring av en byggnad ska 
alltid utföras varsamt. Med bestämmelser om krav på 
varsamhet i en detaljplan kan kommunen precisera 
det grundläggande kravet för ändring och flyttning 
av byggnader i förväg och göra klart vilka särskilda 
krav som kommer att ställas vid bygglovsprövning. 

(Boverket, PBL kunskapsbanken) Här kan t ex anges 
vilka material och kulörer som bör användas. Förbud 
mot förvanskning samt varsamhetskrav gäller gene-
rellt även om inget särskilt bestämts om detta i pla-
nen. (PBL 2010:900 8 kap 13 §)

FÖRSLAG TILL PLANBESTÄMMEL-
SER

Planens syfte
Syftet med planen bör, utöver förtätning, även vara 
att bevara kulturhistoriska värden i kvarteret. Efter-
som endast det som är nödvändigt för att uppnå syf-
tet med detaljplanen bör regleras med planbestäm-
melser (BFS 2014:5) är detta väsentligt, för att tillgo-
dose skyddet för de kulturhistoriska värdena.

Bestämmelser för kvarteret Jungfrun

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 kvar-
teret brann ner. Torggränd hette innan branden Gar-
varegränd, då det sedan 1757 låg ett garveri på plat-
sen. Norra delen av kvarteret har 1900-talsbebyg-
gelse, medan södra delen har 1800-talsbebyggelse.

Varje hus beskrivs i kommande avsnitt kortfattat 
och dess kulturhistoriska värden lyfts fram. Därefter 
föreslås bestämmelser för rivningsförbud – r, skydd – 
q och varsamhet - k. 

Delar av kvarterets gårdar som idag är trädgård bör 
prickmarkeras och ej bebyggas. 

För befintlig bebyggelse bör även befintlig byggnads-
höjd bevaras.



Jungfrun 1

Historik och beskrivning
På fastigheten ligger en tidstypisk handelsgård, upp-
förd efter 1856 då de tidigare byggnaderna på plat-
sen brann ner. Byggnaderna på fastigheten består av 
ett putsat affärs- och bostadshus mot Storgatan och 
gårdsbebyggelse längs Torggränd och på innergården 
i korsvirke och tegel som delvis klätts i gul stående 
panel. I väster ligger ett tegelmagasin i 2 ½ våning, 
uppfört 1877, som sluter innergården. Innergården är 
belagd med kullersten. Väster om finns en liten träd-
gård med gräsmatta, fruktträd och perenner.

I gatubyggnaden fanns ursprungligen bostad, men 
den är ombyggd flera gånger bl a 1946 av Oskar 
Nygren, då delar av byggnaden byggdes om till 
affär med egen ingång och skyltfönster. Idag är affär 
inrymd på hela bottenvåningen. Den entré som 
byggdes 1946 är igensatt med ett skyltfönster och 
den ursprungliga entrén används till affären.  Bygg-
naden 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. Mot gården har fasaden gul spritputs 
med släta vita omfattningar kring fönster och dör-
rar. Sadeltaket är täckt med med enkupigt tegel med 
nockpannorna fästa i murbruk. Det finns en röd 

tegelskorsten placerad i nocken. Mot Storgatan 
finns fyra takkupor med spröjsade tvåluftsfönster. 
Mot gården finns en takkupa med dörr till vinds-
våningen samt ett takfönster. Gatufasaden har till 
vänster om entrén skyltfönster och till höger äldre 
spröjsade korspostfönster. På gaveln mot Torg-
gränd finns upptill i gavelröstet ett tvåluftföns-
ter och två små rombiska fönster. Mot gården är 
fönstren sidohängda tvåluftsfönster. Entrédörren 
mot Stortorget är indragen med stentrappa och 
med senare tillkommmet dörrparti. Mot gården 
finns en liten tillbyggnad i hörnet mot byggna-
den längs Torggränd. Byggnaden har gula put-
sade fasader, spröjsade tvåluftfönster och röd-
målad trädörr med glas upptill. På taket finns en 
liten terrass.
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Viktiga karaktärsdrag - huvudbyggnaden.
• Putsad fasad med sockel i mörkare kulör.
• Putsade hörnkedjor, fönsteromfattningar, 
             rusticering kring entré och takgesims i 
             ljusare kulör.
• Rött lertegeltak med röd tegelskorsten.
• Ursprungliga korspostfönster med spröjs.
• Små rombiska fönster mot Torggränd.
• Indragen entré med naturstenstrappa.
• Byggnadens form och volym.

Huvudbyggnaden på 
Jungfrun 1 har viktiga 
tidstypiska arkitektoniska 
detaljer som putsrustice-
ring kring entrén, hörn-
kedjor, indragen entré, 
profilerad takgesims och 
tvåfärgad putsfasad. 

På högra delen av huvud-
fasaden finns ursprung-
liga spröjsade korspost-
fönster.

På gaveln mot Torg-
gränd finns två små rom-
biska fönster, troligen 
ursprungliga. 
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Närmast affärsbyggnaden mot Stortorget ligger en 
lagerbyggnad utmed Torggränd i en och en halv 
våning uppförd efter 1856. Den är ombyggd flera 
gånger, senast 1946. Byggnaden har en sockel med 
grå cementputs och väggar med korsvirkeskonstruk-
tion. Fasaden mot Torggränd är klädd med 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 spröj-
sade fönster, ett på vardera sidan.  Mellan denna och 
nästa byggnad längs Torggränd finns en körport 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, bl a 1944 efter ritningar av 
Oskar Nygren, då lokaler för verksamhet byggdes 
i bottenvåningen. Nu är byggnaden ombyggd för 
bostäder. Byggnaden har en sockel med grå cement-
puts och väggar av korsvirkes- och tegelkonstruk-
tion. Fasaderna är klädda med gul ståenden lock-
läktpanel 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.

Viktiga karaktärsdrag – byggnaderna mot 
Torggränd
• Lockläktpanel mot gatan och på gården
             till vänster om körport.
• Tegelfasad mot gården till höger om körport.
• Korsvirke i körporten.
• Träportar till körporten.
• Dubbeldörr i trä och två små fönster mot
             Torggränd. 
• Byggnadens form och volym.

Panel och fönster mot Torggränd 
har nyligen bytts. De tidigare 
fönstren upptill var mindre men 
hade likande utseende som de nya, 
men de nya är pivåhängda, med 
löstagbar spröjs. Det är viktiga ka-
raktärsdrag att byggnaden har en 
locklistpanel, träportar och enkel 
trädörr mot Torggränd. I kvarteret 
finns ett antal byggnader med 
pulpettak.



På innergården finns ett bostadshus i en våning uppfört efter 
1856. Byggnaden har en sockel med grå cementputs och väg-
gar av tegelkonstruktion med fasader klädda gul lockläktpa-
nel och vita foder runt dörrar och fönster. Pulpettaket är täckt 
med rött enkupigt tegel, med en skorsten i varje ända. Byggna-
den har sidohängda röda tvåluftsfönster, i den indragna delen 
närmast huvudbyggnaden är fönstret spröjsat. Byggnaden har 
rödmålad ytterdörr i trä.
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Fotografier till vänster: 
Den långa byggnaden 
längs Torggränd är egent-
ligen två olika byggnader, 
vilket blir tydligt från 
gårdssidan. Den vänstra 
delen sedd från gården är 
en korsvirkesbyggnad och 
den högra en tegelbygg-
nad.



Viktiga karaktärsdrag – bostadshus på 
gården
• Lockläktpanel.
• Röd tegelgavel.
• Röda lertegelpannor på pulpettak.
• Sidohängda tvåluftsfönster i trä. 
• Byggnadens form och volym.

I väster på tomten ligger ett stort magasin i två och 
en halv våningar. Byggnaden har gråstenssockel och 
röda tegelfasader. I gråstensgrunden finns tre med 
tegel igenmurade källarfönster. I takfot och gavel-
rösten finns mönstermurade tegelgesimser och mel-
lan våningsplanen på långsidorna finns en slät tegel-
gesims. I fasaden finns raka ankarjärn. Sadeltaket är 
täckt med rött enkupigt tegel. Byggnaden har små-
spröjsade sidohängda enluftfönster med segmentfor-

mat överstycke. Fönstren är original. Nedtill på väs-
tra fasaden finns två större småspröjsade gjutjärns-
fönster. På sydgaveln finns tre inlastningsluckor pla-
cerade 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.

Fotografi föregående sida och ovan: Inne på gården 
ligger ett litet bostadshus med pulpettak. Mot huvud-
byggnaden finns en smalare del och det är svårt att 
avgöra om dessa två delar hör ihop eller egentligen är 
två olika byggnader. Formspråket är dock detsamma 
med lockläktpanel, pulpettak med röda lertegelpannor 
och tvåluftfönster, varav ett har fast spröjs.
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Magasinet är en mycket välbevarad byggnad, med många 
intressanta detaljer. Den har tydlig karaktär av magasins-
byggnad. 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. Fasa-
derna har vacker mönstermurning i takfot och gavelröste. 
Högst upp på gaveln mot söder syns var stocken för den 
gamla hissanordningen som användes för att hissa upp 
och ner varor i magasinet har suttit.
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Viktiga karaktärsdrag - tegelmagasinet.
• Magasinskaraktär.
• Röda tegelväggar med mönstermurningar.
• Stensockel.
• Ankarjärn.
• Sadeltak med röda lertegelpannor.
• Ursprungliga fönster.
• Magasinsportar och ålderdomligaplankdörrar. 
• Byggnadens form och volym.

Mellan det stora tegelmagasinet och övriga byggna-
der på fastigheten, finns på båda sidor en liten röd 
tegelbyggnad. Till vänster en liten byggnad med pul-
pettak och en rödmålad plankdörr med ett runt hål 
upptill. Till höger en lite större byggnad med pulpet-
tak. Den har två dubbelportar i trä med snedställd 
panel och en dörr med stående träpanel och ett litet 
fyrkantigt fönster. Mellan dubbelportarna sitter ett 
litet fönster, likt fönstren i det stora magasinet.
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Gårdsmiljön på Jungfrun 1 har 
en ålderdomlig karaktär med ett 
flertal olika byggnader. Åt ena 
hållet finns det gula puts- eller 
panelklädda byggnader och 
åt andra hållet så är det röda 
tegelbyggnader. Gemensamt 
är de röda tegeltaken och de 
röda snickerierna. Kullerstenen 
på gårdsplanen bidrar till den 
ålderdomliga karaktären.
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Kulturhistorisk värdering
Byggnaderna på fastigheten har klassificerats till B i 
inventeringen. Byggnaderna mot Storgatan och Torg-
gränd för dess arkitektoniska, arkitekturhistoriska, 
miljöskapande och byggnadshistoriska värden och 
med värden som autenticitet och äkthet. Magasinet 
med byggnadshistoriska, pedagogiska och miljöska-
pande värden och värden som tydlighet, autenticitet, 
äkthet och patina.

I bevarandeplanen har fastigheten getts byggnads-
klass 1, med motiveringen att den gamla handelsgår-
den är mycket välbevarad och visar på ett tydligt och 
tidstypiskt sätt hur en sådan tedde sig i den agrara 
köpstaden Laholm. Byggnaden mot Storgatan bil-
dar tillsammans med Jungfrun 2 en kulturhistoriskt 
värdefull helhet i ett mycket betydelsefullt läge i cen-
trala innerstaden.

Handelsgården 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 vär-
defull miljö.
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Förslag till bestämmelser:

Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna är 
idag.

Huvudbyggnad 

r: Byggnaden får ej rivas.

k: Mot Storgatan skall fasaden ska vara slätputsad och sockeln spritputsad och 
mot gården skall fasaden vara spritputsad. Fasaden mot gatan med dess utform-
ning i form av putsade hörnkedjor, fönsteromfattningar, takfris och rustice-
ring kring huvudentrén skall vara putsade enligt befintligt utseende. Byggna-
den skall ha sidohängda fönster i trä med befintligt utseende, förutom skyltföns-
ter. Huvudentrén skall vara indragen med stentrappa. Taket skall vara sadeltak, 
täckt med röda tegelpannor. Vid ändring av fasaderna ska ursprungligt utseende 
vara vägledande. Byggnadens form och volym skall bevaras.

q: Korspostfönster på huvudfasaden, samt små rombformade fönster på gaveln 
skall bevaras.

Tegelmagasinet
r: Byggnaden får ej rivas.

k: Byggnadens magasinskaraktär skall bevaras. Magasinsportar och dörrar skall 
vara av trä och med befintligt utseende. Taket skall vara sadeltak, täckt med 
röda tegelpannor. Byggnadens form och volym skall bevaras.

q: Stensockeln och tegelfasaden med mönstermurningar och ankarjärn skall 
bevaras. Småspröjsade träfönster skall bevaras.

Bostadshus på gården
r: Byggnaden får ej rivas.

k: Fasaden skall var lockläktpanel. Byggnaden skall ha sidohängda träfönster 
med mittpost. Taket skall vara pulpettak med röda tegelpannor. Byggnadens 
form och volym skall bevaras.

q: Tegelfasaden på gaveln skall bevaras.

Byggnaderna mot Torggränd
r: Byggnaderna får ej rivas.

k: Fasaden mot gatan och delar av fasaden mot gården skall vara lockläktpa-
nel. Körporten och dubbeldörr mot Torggränd skall ha vara av trä med stående 
panel. Taket skall vara pulpettak. Byggnadens form och volym skall bevaras.

q: Korsvirkesfasad i körporten skall bevaras synlig. Tegelfasad mot gården skall 
bevaras. Små spröjsade fönster mot Torggränd skall bevaras.

Uthusen av rött tegel.
r: Byggnaderna får ej rivas.

k: Dörrar skall vara av trä och med befintligt utseende. Fönster skall vara av trä 
med fast spröjs och med befintligt utseende. Taken skall vara pulpettak. Byggna-
dens form och volym skall bevaras.

q: Tegelfasader med valvmurningar skall bevaras synliga. 
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Jungfrun 2

Historik och beskrivning
Mot Storgatan ligger ett bostads- och affärshus i en 
våning uppfört efter branden 1856, troligen runt 
1880. 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 ombyggna-
den hade den högra delen av byggnaden två likadana 
fönster som den vänstra delen och närmast gaveln 
fanns en körport in mot gården. Mot gården finns på 
norra delen av tomten en senare tillkommen vinkel-
tillbyggnad i två våningar, på södra sidan finns sam-
manbyggd med gatuhuset en äldre förrådsbyggnad i 
ett plan, även den uppfört efter 1856. Gården är idag 
belagd med betongsten med kullersten vid kanterna 
och ett trädäck vid norra byggnaden. På tomten finns 
gräsmatta, fruktträd, buskar och perenner. Närmast 
Torggränd finns en grusad parkeringsplats.

Gatubyggnaden har en sockel av gråsten med mörk-
grå spritputs och väggar av tegelkonstruktion. Fasa-
derna 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 vitmå-
lade enklare omfattningar kring fönstren och vitmå-
lad 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 vän-
ster på fasaden mot Storgatan finns brunmålade inåt-
gående korspostfönster och mot gården vita kors-
postfönster. Till höger mot Storgatan finns två stora 
skyltfönster med äldre träkarm och nyare alumini-
umbågar. Huvudentrén med stentrappa är indragen 
i fasaden och har en senare tillkommen fanerad trä-

dörr med  sidoljus. Butiken har indragen entré med 
stentrappa och en aluminiumdörr i äldre träkarm.

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.
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Kulturhistorisk värdering
Byggnaden ligger i Laholms innerstad som är riksin-
tresse för kulturmiljövård. Byggnaden är upptagen i 
bebyggelseinventeringen för kulturhistoriskt värde-
full bebyggelse i Hallands län, Klass B, och bedöms 
ha ett byggnadshistoriskt, arkitektoniskt, arkitektur-
historiskt samt miljöskapande värde.

I bevarandeplanen är har byggnaden getts byggnads-
klass 1, ”Kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad 
som inte får förvanskas.” med motiveringen att bygg-
naden tillsammans med Jungfrun 1 bildar en kultur-
historiskt värdefull helhet i ett mycket betydelsefullt 
läge i centrala innerstaden.

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 gatuhuset 
är en dubbeldörr, övriga är enkeldörrar med över-
ljus. 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 speg-
lar 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, bl a till de två utedassen.

Viktiga karaktärsdrag, huvudbyggnad
• Putsad fasad med sockel i mörkare 
             kulör.
• Putsade hörnkedjor, fönsteromfatt-
             ningar, rusticering kring entré och tak- 
             gesims i ljusare kulör.
• Rött lertegeltak.
• Korspostfönster.
• Indragen entré med naturstenstrappa.
• Byggnadens form och volym.

Viktiga karaktärsdrag, gårds-
byggnad
• Röd tegelfasad.
• Ålderdomliga dörrar. 
• Gult lertegeltak.
• Hög skorsten i rött tegel. 
• Byggnadens form och volym.

Ovan: Det röda uthuset mot Jungfrun 1. Längst till hö-
ger finns två utedass. Ovan till höger: Tillbyggnaden på 
gårdsidan, med gul puts och vita fönsteromfattningar. 

Baksidan på gatuhuset med gula putsade fasader.
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Förslag till bestämmelser
Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna är idag. 

Huvudbyggnad
r: Byggnaden får ej rivas.

k: Fasaden skall vara slätputsad och sockeln spritputsad. Fasaden mot gatan med dess utform-
ning 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. 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.

Gårdsbyggnaden
r: Byggnaden får ej rivas

k: Taket skall vara pulpettak med gula tegelpannor. Dörrar och fönster skall vara av trä och 
med befintligt utseende. Byggnadens form och volym skall bevaras.

q: Tegelfasaden skall bevaras synlig.  

Ovan till höger: Butiksdelens fönster och entré.  Till 
höger: Äldre korspostfönster och den ursprungliga 
entrén med senare tillkommet dörrparti. Fönsterom-
fattning, putsruticering kring entré och profilerad 
takgesims är av kulturhistoriskt värde.
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Jungfrun 3-4

Historik och beskrivning
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. Huset har byggts 
om ett flertal gånger, men har inte medfört någon 
större ändring av fasaderna. Fastighetens använd-
ning 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 Häst-
torget ligger ingångar till kontor och bostad. 2003-
04 ersattes ett av fönstren mot Hästtorget med en ny 
dörr, som gavs samma utformning som de ursprung-
liga 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 byggna-
derna och en av byggnaderna på Jungfrun 2.

Vinkelbyggnaden mot Storgatan och Hästtorget har 
en sockel av betong klädd med röda keramikplat-
tor. Byggnaden är uppförd med lättbetongvägar som 
är klädda med gult tegel. På delar av bottenvåningen 
finns lite indraget stora ytor klädda med svarta räff-
lade keramikplattor. Sadeltaket är täckt med gula 

tegelpannor. På taket finns fem skorstenar/ventila-
tionshuvar i svart plåt. Mot Storgatan och Hästtorget 
finns takfönster och mot gården takkupor. Fönstren 
är till större delen pivåhängda enluftsfönster. Ned-
till till höger på fasaden mot Hästtorget finns två 
fönster med vädringsruta upptill. Alla fönster har 
vita omfattningar. Upptill mot Hästtorget har fönst-
ren vit liggande panel över fönstren och falska föns-
terluckor. På andra våningen mot Hästtorget finns 
ett burspråk klätt med svart träpanel. Mot Hästtor-
get 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. När-
mast 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 plan-
tak täckt med svart papp med taklanterniner. Bård 
belagd med betongplattor. 

Fasaderna har en bland-
ning av olika material. Det 
gula teglet dominerar, en 
även de två olika klinker-
plattorna, den svarta räff-
lade och den släta röda, 
ger karaktär åt fasaderna. 
Fönstersättningen är ore-
gelbunden, och fönstren 
varierar i storlek och typ.
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Kulturhistorisk värdering
Byggnaden har klassificerats till C i inventeringen för 
dess arkitekturhistoriska och miljöskapande värden, 
samt värden som autenticitet och äkthet.

Byggnaden har material och byggnadsdelar av hög 
kvalitet, som fasad och ursprungliga dörrar och port.

Viktiga karaktärsdrag
• Gula tegelfasader med vita omfattningar 
             kring dörrar. 
• Kalkstensomfattning kring dörr mot 
             Storgatan.
• Svart och rött klinker på fasaderna. 
• Ursprungliga dörrar och port. 
• Fönsterluckor och burspråk mot Hästtorget. 
• Byggnadens form och volym.

Fasaderna är uppbyggda av ett 
flertal olika material, som röda 
klinkerplattor, svarta räfflade klin-
kerplattor, gult tegel, kalksten, vit 
puts och träpanel, både brunlase-
rad och vitmålad.

Förutom de många materialen i 
fasaderna ger detaljer som bur-
språket, fönsterluckor och indragna 
entréer byggnaden en mycket 
speciell karaktär i ett exponerat 
läge i  hörnet mellan Storgatan och 
Hästtorget.
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Förslag till bestämmelser
Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna är idag. 

r: Byggnaderna får ej rivas.

k: Taket skall vara sadeltak med gula tegelpannor. Byggnadens form och volym 
skall bevaras.

q: Tegelfasaden av gult tegel med partier av svart räfflad klinkerplattor och sockel 
av röd klinkerplattor skall bevaras. Ursprungliga dörrar med omfattningar och dub-
belport skall bevaras. Fasaddetaljer som burspråk, fönsterluckor och kalkstensom-
fattning skall bevaras.
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Jungfrun 5-6

Historik och beskrivning
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 tjugotalsklassi-
cistiska 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. 
Gatubyggnaden innefattar en restaurang i bottenplan 
och kontor på våning 2. Ingång sker från Hästtor-
get 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 små halv-
runda 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 hörn-
kedjor, takgesims med tandsnittslist, bågformad 
nisch kring dörrarna, allt i vitmålad puts. Gårds-
fasaden har gul slätputs och samma takgesims som 

huvudfasaden. Sadeltaket är täckt med röd bandplåt 
och mot gården finns en avlång takkupa. På botten-
våningen 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 Häst-
torget, 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 huvudbyggna-

Kulturhistorisk värdering
Byggnaden har klassificerats till B i inventeringen för 
dess arkitektoniska, arkitekturhistoriska, byggnads-
historiska och miljöskapande värden, samt värden 
som autenticitet och äkthet.

I bevarandeplanen har byggnaden getts klass 2: 
”Kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad vars kul-

den och med tvåluftsfönster. På gården finns en 
delvis övertäckt uteservering till restaurangen på 
bottenvåningen.
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Viktiga karaktärsdrag
• 1920-talsklassicistiska stildrag. 
• Putsade fasader med mörkare sockel.
• Hörnpilastrar och profilerad takfot med 
             tandsnittslist. 
• Tätspröjsade sidohängda tvåluftsfönster. 
• Indragna entrédörrar med vitputsad nisch
             och stentrappa, en ursprunglig dörr. 
• Portgång med träport.

Byggnadens baksida döljs 
av den uteservering som 
finns till restaurangen. 
Formspråket är lika bygg-
nadens framsida, men med 
enklare utförande.

Ovan till vänster: Den indragna entrédörren till res-
taurangen med stentrappa. Själva dörren är av senare 
datum, men en väl utförd trädörr.

Ovan: Några av de viktigaste karaktärsdragen i byggna-
den, som putsad fasad med hörnkedjor och takgesims 
med tandsnittslist, samt grönmålade småspröjsade 
fönster.

turhistoriska särdrag skall beaktas.” med bedöm-
ningen att Jungfrun 5-6 har bevarat sin 1920-tals-
klassicism och utgör en viktig del av miljön kring 
Hästtorget.
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Förslag till bestämmelser
Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna är idag. 

r: Byggnaderna får ej rivas.

k: Fasaderna skall vara slätputsade. Detaljer på fasaden i form av hörnkedjor, gesim-
ser med tandsnittslist och dörromfattningar skall vara putsade enligt befintligt utse-
ende. Entrédörrar skall vara indragna med stentrappa. Skyltfönster skall vara av trä. 
1920-talskaraktären skall bevaras. Byggnadens form och volym skall bevaras.

q: Tätspröjsade sidohängda två- och treluftsluftfönster, litet fönster med rombfor-
mad spröjs och ursprunglig dörr skall bevaras.

Längst till vänster: Skyltfönster av äldre modell med 
båge i trä. Mitten till vänster: Litet ursprungligt fönster 
med fast rombformad spröjs. Till vänster: Dubbelporten 
är nyare, men väl utförd i trä. Ovan: Ursprunglig pardörr 
i trä med glas upptill med fast spröjs och rombformad 
panel nedtill.
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Laxen 15

Historik och beskrivning
Biografbyggnaden är uppförd 1936 för Per Johansson 
efter ritningar av Oskar Nygren. Biografen byggdes 
om 1979 efter ritningar av Kent Johansson, då 
bl a de ursprungliga dörrarna och glaspartierna i foa-
jén 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 neon-
skylten, men med texten BIOGRAF. 

Biografbyggnaden har en sockel av betong med grå-
målad 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 
med fyrkantiga röda stuprör, där några är infällda 
i fasaden. Det finns en röd tegelskorsten på takets 
södra del. Vid entrén finns ett utskjutande skärm-
tak. Foajén har stora glasade, spröjsade glasfönster i 
aluminium och aluminiumdörrar. I väggen över foa-
jén 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.

Kulturhistorisk värdering
Byggnaden har klassificerats till B i inventeringen för 
dess arkitektoniska, arkitekturhistoriska, miljöska-
pande, pedagogiska och samhällshistoriska värden 
och med värden som tydlighet.

I bevarandeplanen för Laholms innerstad har bygg-
naden beteckningen M; område med särskilt kul-

turvärde med stor betydelse för stads- respektive 
miljöbilden.

Biografbyggnaden med formspråk från 1930-talet är en 
karaktärskapande byggnad vid Hästtorget. Tegelfasa-
den med de tunna tegelstenarna och mönstermurning-
arna vittnar om omtanke om detaljerna när byggnaden 
uppfördes.



26  KV JUNGFRUN, OXEN OCH HÄSTTORGET

Viktiga karaktärsdrag
• Röda tegelfasader med tunna tegelstenar och 
             breda fogar.
• Mönstermurning i tegel kring entréer och
             längs takfot.
• Platt tak. 
• Infällda fyrkantiga stuprör.
• Runt träfönster. 
• Träportar i ädelträ. 
• Byggnadens form och volym.

Till höger: Ett äldre 
fotografi från tiden 
då biografen hette 
Centrum. Den nya 
skylten har inspirerats 
av den ursprungliga.

De ursprungliga dörr-  
och glaspartierna 
till foajén hade en 
smäckare utforming, 
med fler glasrutor.

Uppe till vänster: Fasaden är murad med tegelstenar av mycket tunt format och har 
breda ljusa fogar.

Uppe till höger: Baksidan mot Jungfrun 2 har en tunn slamputs över tegelfasaden.

Till vänster: Den nya biografskylten. Uppe vid takfoten har tegelfasaden en mönstermu-
rad fris. 
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Förslag till bestämmelser
Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad den befintliga byggnaden har idag. 

r: Byggnaden får ej rivas.

k: Vid ändring av dörr- och fönsterpartier i foajén skall ursprungligt utseende var vägle-
dande. Byggnaden skall ha släta eller spårade fanerdörrar i tegelfasaderna. Byggnaden skall 
ha platta tak och skärmtak över entrén. Byggnadens form och volym skall bevaras.

q: Tegelfasaderna med mönstermurningar vid dörrar och takfot skall bevaras.
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BESTÄMMELSER FÖR KVARTERET 
OXEN

Kvarteret Oxen ligger på ett långsmalt område belä-
get i centrala Laholm med ena kortändan mot Stor-
torget. 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, ursprung-
ligen uppförd som bank, och på den bakre tomten 
ligger en bostad uppförd under 1900-talets senare 
del. Den senare byggnaden har ingen kulturhistorisk 
klassificering.

Varje hus beskrivs i kommande avsnitt kortfattat 
och dess kulturhistoriska värden lyfts fram. Därefter 
föreslås bestämmelser för rivningsförbud – r, skydd – 
q och varsamhet - k. 

Delar av kvarterets gård som idag är trädgård bör 
prickmarkeras och ej bebyggas. 

För befintlig bebyggelse bör även befintlig byggnads-
höjd bevaras.

Oxen 3

Historik och beskrivning
Vinkelbyggnaden i en och en halv våning, med 
huvudfasad mot Storgatan och en vinkelbyggnad 
längs Torggränd, uppfördes 1913 som bank- och 
bostadshus. Arkitekt var Harry Winberg och bygg-
herre var kamrer C M Thelin. Den är ombyggd flera 
gånger bl a 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 upp-
förd 1966 eller 1978.

Bankbyggnaden har sockel av kalkstensplattor och 
är uppförd med tegelkonstruktion. Fasaderna är put-
sade med gul ädelputs. Mot Storgatan finns en fron-
tespis. 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 fyr-
kantiga stuprör, allt i kopparplåt. Det finns två plå-
tinklädda symmetriskt placerade skorstenar på taket. 
På båda sidor om frontespisen och på vinkelbyggna-
den längs Torggränd finns takkupor. Fönstren är på 
vänstra sidan om huvudentrén höga enluftsfönster 
och på högra sidan och i frontespisen korspostföns-
ter. Runt resten av byggnaden är fönstren en bland-
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ning av korspostfönster och tvåluftsfönster. Det finns 
både äldre träfönster och aluminiumfönster. I takku-
porna sitter spröjsade tvåluftsfönster och högst upp 
i frontespisen sitter ett litet runt fönster. På byggna-
dens baksida finns en terrass och balkong. Gården är 
närmast huset belagd med kullersten och det finns en 
liten trädgård med gräsmatta och fruktträd.

Kulturhistorisk värdering
Byggnaden har klassificerats till B i inventeringen för 
dess arkitektoniska, arkitekturhistoriska, miljöska-
pande och samhällshistoriska värden.

I bevarandeplanen har getts byggnadsklass 1 med 
motiveringen att byggnaden har stora ekonomisk-his-
toriska värden som vittnar om övergången till pen-
ninghushållning och jordbrukets utveckling och kre-
ditbehov. Bankhuset har dessutom stor betydelse för 
miljön kring Storgatan och Stortorget. 

Viktiga karaktärsdrag
• Putsad fasad med sockel i kalksten.
• Frontespis samt putsade takgesims i ljusare
             kulör.
• Valmat mansardtak med rött taktegel.
• Äldre korspostfönster i trä.
• Indragen entré med omfattning i kalksten. 
• Byggnadens form och volym.

Mot Stortorget har byggnaden en 
frontespis med vitmålade gesimser 
och ett litet runt fönster i gavelpartiet. 

Mot Torggränd är korspostfönstren 
av aluminium medan de är äldre och 
av trä mot Skolgränd. Byggnaden har 
fyrkantiga stuprör av kopparplåt.
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På baksidan har byggnaden flera olika utbyggnader, balkong och terrass. Fönster och färgsättning varierar.

Tillbyggnaden på södra sidan har endast ett par små fönster mot Skolgränd, i övrigt är fasaderna fönster-
lösa.
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Förslag till bestämmelser
Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna är 
idag. 

r: Byggnaden får ej rivas.

k: Fasaden skall vara slätputsad med putsad takgesims i ljusare kulör. Byggnaden 
skall ha frontespis mot Storgatan. Fönstren skall vara sidohängda korspostföns-
ter i trä. Fönster ska vid byte ersättas med fönster i trä likt befintliga äldre föns-
ter. Taket skall vara mansardtak med röda tegelpannor och takkupor. Byggnadens 
form och volym skall bevaras.

q: Kalkstensomfattning kring huvudentrén och kalkstenssockeln ska bevaras. 
Äldre korspostfönster i trä skall bevaras.
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KÄLLOR OCH LITTERATURFÖRTECKNING

Arkiv
Byggnadsnämndens arkiv, Laholms kommun.
Kulturmiljö Hallands ämbetsarkiv, Stiftelsen Hallands länsmuseer;

Kulturhistorisk inventering Laholm 1985.
Sockenarkivet.

Internet
Bebyggelseinventeringen i Halland, www.bebyggelseregistret.raa.se
Digitalt museum, www.digitaltmuseum.se

Litteratur

Landsantikvarien (Kulturmiljö Halland), Stiftelsen Hallands länsmuseer; 
Laholms innerstad, Bevarandeplan, Laholms kommun 1987.

FOTOGRAFIER
Fotografering har skett digitalt, i raw-format, fotonummer 2020-35. Originalen 
till fotografierna förvaras i arkivet hos Kulturmiljö Halland, Stiftelsen Hallands 
länsmuseer, Halmstad. Fotona är tagna av Charlotte Skeppstedt, Kulturmiljö 
Halland.

Historiska fotografier kommer från Digitalt museum, Hallands konstmuseum, 
Stiftelsen Hallands länsmuseer. www.digitaltmuseum.se
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RAPPORTER FRÅN KULTURMILJÖ 
HALLAND 2020 

RAPPORTNR OBJEKT

2020:01 Lögnäs Skummeslöv RAÄ 39 och 41, Ark. 

slutundersökning.

2020:02 Nio fornlämningar längs Suseån, Ark. 

förundersökning.

2020:03 Ett hål i Hamngatan, Halmstad, Ark. 

schaktningsövervakning

2020:04 Boplatsaktiviteter fr. tidigneolitikum och romersk 

järnålder invid bronsåldershög Kvibille RAÄ 35:1

2020:05 Medeltida lämningar i Storgatan, Halmstad

2020:06 Dagsås kyrka, textilförvaring och åtgärder i 

sakristian

2020:07 Dagsås kyrka, nytt pentryskåp

2020:08 Rosenfredsskolan uthus, Folkskolan 1, antikvarisk 

förundersökning

2020:09 Landa kyrka, nytt styrsystem

2020:10 Landa kyrka, belysning

2020:11 Grev Kristoffer 13, antikvarisk förundersökning inför 

renovering

2020:12 Grunnarp 3:12. Underlag inför tillståndsansökan för 

ändring av byggnadsminne.

2020:13 Trönninge 7:47 Förenklad ark. utredningsrapport

2020:14 Vattenledning Åled–Oskarström, Enslövs socken. 

Ark. utredning, steg 1.

2020:15 Veddige kyrka, invändig ändring, antikvarisk 

konsekvensbeskrivning 

2020:16 Lindbergs kyrka, framtagande av bemålat brädtak, 

antikvarisk förundersökning

2020:17 Enslövs kyrka begravningsplats, Ark. utredning inför 

utökande av Enslövs kyrkas gravplats.

2020:18 Senmedeltida odlingshorisonter, en stenläggning 

och nyare tids avfall. Halmstad. Ark. förundersök-

ning och undersökning.

2020:19 St Laurentii kyrka. Utvändig renovering

2020:20 Tröinge 2:62 Vinbergs socken, Ark. utredning.

2020:21 GC-väg mellan Vinberg och Bergagård. Ark. 

utredning.

2020:22 VA-ledning Eftra kyrkby–Långasand Ark. förunder-

sökning och slutundersökning.

2020:23 Knobesholms tunnbinderi. 

2020:24 Övraby - Det äldsta Halmstad. Ett medeltidsarkeolo-

giskt forskningsprojekt. 

2020:25 Hyltebruks kyrka, Utvändig renovering

2020:26 Tönnersjö kyrka, Renovering av fönster

2020:27 Nybyggnation hästgård Risarp Harplinge. Ark. 

utredning.

2020:28 Förundersökning i avgränsande syfte Skrea 110, Ark. 

förundersökning.

2020:29 Boplats- och härdområden. Trönningenäs, Lind-

bergs socken. Ark. förundersökning av L2018:392, 

L2018:820, L2018:821, L2018:822.

2020:30 Kyrkogårdarnas historia, vård och underhåll, bilaga 

till kulturhistoriska inventeringar i Falkenbergs 

pastorat

2020:31 Inventering inför planerad deponi. Varbergs kn, 

Veddige sn. Ark. inventering

2020:32 Jutanområdet, Antikvarisk förundersökning

2020:33 Planområde Himle och Fun City, Spannarps socken, 

Ark. utredning

2020:34 Utredning inför GC-väg utmed väg 613 mellan kust-

vägen och Harplinge samhälle. Harplinge socken, 

Ark. utredning.

2020:35 Söndrums församlingsgård, antikvarisk 

förundersökning

2020:36 Efterunders. och återställning av plundringsgrop 

intill Krokstenen, Örelid. Laholm, Tjärby sn, Ark. 

efterundersökning.

2020:37 Skottorps slott. Restaurering

2020:38 Kristineheds manbyggnad. Kulturhistorisk utredning

2020:39 Laholm RAÄ 142, Laholms stad, Lagaholm 4:1, RAÄ 

19:1, RAÄ 142:1, Ark. schaktningsövervakning

2020:40 Krutkällargången, Halmstad kommun och 

stad, Bastionen Norre Katt, RAÄ 33:1, Ark. 

schaktningsövervakning

2020:41 Kv Jungfrun, Oxen och Hästtorget, Laholm. Förslag 

till planbestämmelser. 
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