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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

SAMRÅDSFÖRFARANDE  

Miljö- och byggnadsnämnden 

beslutade den 9 april 2019 att 

förslaget skulle ställas ut på 

samråd. Samrådshandlingar har 

skickats till berörda myndigheter 

och fastighetsägare. Eventuella 

synpunkter skulle vara 

inlämnande senast den 28 juni 

2019. Allmänt samrådsmöte hölls 

den 12 juni 2019. Samrådsmöte 

med Länsstyrelsen har skett den 5 

juni 2019.  

INKOMNA YTTRANDEN  

Totalt har 32 yttranden lämnats in 

samt en namninsamling om 314 

underskrifter. Angränsande 

kommuner har inte berörts av 

planförslaget och har därmed inte 

skickats information om att 

detaljplanen är ute på samråd. 

Samhällsbyggnadskontoret ser 

inte att yttranden utan erinran 

kommer föranleda till att 

planförslaget ändras. På nästa sida 

redovisas en sammanställning av 

de yttranden som kommit in. 

SYNPUNKTER UTAN ERINRAN 

Samhällsbyggnadskontoret har 

mottagit 7 yttranden, utan erinran, 

och ser inte att dessa föranleder en 

ändring av planförslaget. 

 

 

 

 

Statliga myndigheter: 
Länsstyrelsen i Halland 

Trafikverket 

Lantmäteriet 

 
Kommunala nämnder och styrelser:  
Kultur- och utvecklingsnämnden 

Socialnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kommunstyrelsen ledningsutskott, utan erinran 

Räddningstjänsten, utan erinran 

 

Övriga myndigheter, bolag och 
organisationer: 
Kulturmiljö Halland 

Region Halland 

Svenska kraftnät 

Skanova 

Södra Hallands kraft el  

Weum gas 

Hallandstrafiken, utan erinran 

E.ON Energidistribution AB, utan erinran 

E.ON Biofor Sverige AB, utan erinran 

Swedegas, utan erinran 

Vattenfall Eldistribution, utan erinran 

 

Intresseföreningar: 
Föreningen Gamla Laholm 

Naturskyddsföreningen 

 

Sakägare: 
Abborren 4 och 9 

Abborren 14 

Bocken 17 

Fisken 1 och 2 (två yttranden) 

Fisken 3 

Fisken 4 och 5 

Laxen 10 

Väduren 7, 8 och 13 

 

Allmänheten: 
Yttrande 1 

Yttrande 2 
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SYNPUNKTER FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan. 

Originalhandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret. 

Länsstyrelsen 

Ärendet 

Planområdet är beläget väster om Hästtorget, centralt i Laholms stad. 

 

Syftet med planen är att möjliggöra för flerbostadshus att tillskapas i ett 

centralt beläget kvarter. Syftet är även att planlägga befintlig kulturhistorisk 

värdefull bebyggelse och möjliggöra för centrumverksamheter och 

flerbostäder inom denna. 

 

Planförslaget har behandlats på länsstyrelsens plangrupp den 5 juni 2019 

med länsstyrelsens sektorsföreträdare. 

 

Gällande regleringar 

Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, naturvård och 

friluftsliv. 3 kap 6 § MB. 

 

När gällande detaljplan från 1959 ersätts återinträder strandskyddet, vilket 

omfattar delar av fastigheten. 

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 

plan- och bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av 

en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. Detta under 

förutsättning att planen uppdateras i enlighet med Länsstyrelsens yttrande 

gällande strandskydd. 

 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, reglering av 

mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt, 

miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, strandskydd enligt 7 kap 

miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, det som föreslås 

blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion. 

 

Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken 

Betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets 

genomförande inte innebär betydande miljöpåverkan. 

 

Strandskydd 

Av plankartan ska tydligt framgå inom vilket område som strandskyddet 

upphävs. I planbeskrivningen anges att området redan är ianspråktaget på ett 

sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte som särskilt 

skäl för upphävande. En del av strandskyddsområdet är ianspråktaget av en 
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byggnad. Men av bilder i planbeskrivningen att döma, växer det även ett 

flertal träd och buskar inom strandskyddsområdet. Det ena syftet med 

strandskyddet är att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 

och i vatten. Det behövs därför en beskrivning av områdets värden för växt- 

och djurliv i planbeskrivningen, samt en förklaring till varför området trots 

detta är ianspråktaget på så sätt att det saknar betydelse för detta syfte. 

Vidare behöver det anges hur detta syfte fortfarande kan uppfyllas trots 

exploateringen. 

 

Det anges att området är avskilt från Lagan av väg och bebyggelse samt att 

omgivningarna är ianspråktagna i hög grad av bebyggelse med mera. Därför 

dras slutsatsen att området inte har någon stor betydelse för växt- och djurliv. 

Men den omgivande höga exploateringsgraden gör att de kvarvarande 

naturvärdena blir extra viktiga för ovannämnda syfte. Denna aspekt bör 

därför belysas i planbeskrivningen. 

 

Dagvatten 

Genomförandet av planen kommer öka de hårdgjorda ytorna i området och 

därmed även mängden dagvatten som behöver tas omhand. Recipienten för 

dagvattnet är Lagan. Lagan hyser höga naturvärden och hotade arter, bland 

annat finns lokaler för havsnejonöga och flodpärlmussla i den del av Lagan 

som dagvattnet rinner till. Det är därför viktigt att det undersöks hur vattnet 

från planområdet ska omhändertas och renas innan det släpps till recipienten. 

Vid planläggning av nya områden bör man sträva efter att avrinningen ska 

motsvara den naturliga avrinningen. Länsstyrelsen förespråkar lokalt 

omhändertagande av dagvatten och att hänsyn ska tas till höga flöden. Är 

hänsyn tagen till klimatfaktor när bedömning gjorts att det finns kapacitet i 

dagvattenhanteringen? 

 

Träd 

Det finns två stora träd, en äkta kastanj och en pil i planområdet. 

Länsstyrelsen vill poängtera värdet av gamla träd och gröna områden, både 

för den biologiska mångfalden, men också för upplevelsevärde, luftkvalitet 

och livskvalitet. Det framkommer inte av planbeskrivningen eller plankartan 

hur träden påverkas. Planen bör säkerställa och utformas så att träden inte tas 

ned. 

 

Arkeologi 

Planbeskrivningen innehåller en relevant beskrivning av 

fornlämningssituationen. En arkeologisk förundersökning genomfördes av 

fastigheterna hösten 2014 (Jfr. 431- 7914-13). I provschakt påträffades 0,5 

till 1,8 meter tjocka stadslager i form av påförd odlingsjord under 1500-talet 

och till början av 1800-talet. Under nämnda lager iakttogs anläggningar från 

tidigt 1500-tal eller äldre skede. De arkeologiska lämningarna tillhörande 

fornlämning RAÄ Laholms stad 19:1, är av sådan omfattning och 

kunskapspotential att arkeologisk undersökning enligt 2 kap 12-13 §§ 

kulturmiljölagen (1988:950) är motiverad. Ansökan ställs till Länsstyrelsen. 
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Kulturmiljö 

Ur kulturmiljösynpunkt är det bra att befintlig bebyggelse förses med 

skydds-, varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. Vad gäller 

utformning av den tillkommande bebyggelsen bör denna på ett bättre sätt 

knyta an till befintlig bebyggelse längs intilliggande Gamleby gatan och S:t 

Clemens gränd. 

 

Parkering 

Planförslaget innebär att en stor del av planområdets friyta blir 

parkeringsplatser. 16 parkeringsplatser ska enligt planhandlingen inrymmas. 

När tomter bebyggs med bostäder ska det, enligt PBL 8 kap 9 §, finnas 

utrymme för både parkering och friyta, lämplig för lek och utevistelse, 

antingen på tomten eller i närheten av den. Om det inte finns tillräckligt med 

utrymme för båda delar ska man i första hand ordna friyta. Länsstyrelsen 

anser att den aktuella utformningen i allt för stor utsträckning tillgodoser 

parkeringsbehovet och behöver studeras om. 

 

Ingenstans i planbeskrivningen står att cykelparkeringar ska finnas. Precis 

som med bilparkering bör det skrivas vilken parkeringsnorm för cykel som 

gäller. Det bör även stå att cykelparkeringsplatser bör anordnas på ett sätt 

som förebygger cykelstölder med exempelvis fastlåsningsmöjligheter för 

cykelram. Beakta även lådcyklar för att underlätta cyklande med barn och 

för att främja ett hållbart resande. 

 

Planhandlingarna 

Av handlingarna framgår att beslut att upprätta en detaljplan togs 15 oktober 

2013. Kommunen hänvisar därför till Boverkets allmänna råd 3 nov 2012-1 

jan 2015. Hänvisning till PBL kom dock i samband med de allmänna råden 

BFS 2014:5 (2 januari 2015). För att underlätta för dem som i framtiden ska 

tolka planen vore det en fördel om kommunen i samband med exempelvis 

samrådsbeslut tar beslut om att upprätta planer med nu gällande allmänna 

råd. Särskilt när beslutet att upprätta en detaljplan är några år gammalt. 

 

Plankarta och planbestämmelser 

Av planbeskrivningen framgår att marken idag är upphöjd 1-2 meter i 

förhållande till kringliggande gator. Marken sluttar svagt åt väster. 

Plankartan saknar plushöjder vilket gör det svårt att faktiskt förstå vilken 

höjd den nya bebyggelsen kommer att ha jämfört med den befintliga. 

Länsstyrelsen anser att en skuggstudie vore relevant för planförslaget. 

 

Kan det finnas behov av att i planen säkra tillgängligheten till 

transformatorstationen då den ligger på kvartersmark? 

 

Trygghet/social kontroll 

Detaljplanen har i planbeskrivningen en bra ansats utifrån social 

hållbarhetssynpunkt genom att sträva efter att skapa en möjlighet till annat 

boende än köpta bostäder. Detta bygger dock på att bostäderna upplåts som 

hyresrätter. Samma resultat uppnås troligtvis inte om bostadsrätter istället 

produceras. 
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Under trygghetsavsnittet i planbeskrivningen (sidan 20) står att ett befolkat 

kvarter under stora delar av dygnet bedöms som positivt för 

trygghetsaspekten. Det är visserligen sant att den sociala kontroll som skapas 

av många personer på en plats generellt sett skapar en känsla av trygghet 

relaterat till risken att utsättas för brott. Dock behövs en förhållandevis stor 

genomströmning av personer på platsen. Stiftelsen Tryggare Sverige (2018) 

uppger att kontinuerlig naturlig övervakning kräver en genomströmning på 

cirka 100 personer/timme på platsen. Som ett absolut minimum krävs 

teoretiskt att minst 3 personer befinner sig i ”rummet” inom synhåll från 

varandra med maximalt avstånd på 100 meter, samtidigt. Inom det 

geografiska området som denna detaljplan avhandlar är det troligtvis 

utformningen av byggnaderna som kommer att påverka trygghetskänslan 

istället för den fysiska genomströmningen. Det viktiga är då att 

byggnadernas utformning och användandet av dem signalerar att platsen är 

övervakad och kontrollerad från själva byggnaden. Här blir det då väldigt 

viktigt med utformningen och placeringen av exempelvis fönster, vilket står 

bra angivet i planbeskrivningen. Ett annat verktyg är att placera entréer ut 

mot gatan istället för in mot gården. Något som ur trygghetsperspektivet i 

det här fallet är att föredra. Dock måste det kunna genomföras med 

tillräcklig tillgänglighetsanpassning ut på gatan, exempelvis vad det gäller 

trottoar med tillräcklig bredd. För att underlätta den fortsatta processen 

avseende detta så kan man rekommendera en utformning i enlighet med den 

kunskap som finns i exempelvis BoTryggt05 (Polismyndigheten i 

Stockholms län, 2005). 

Kommentar: 

Strandskydd 

Planbeskrivningen uppdateras kring varför strandskyddet kan upphävas. I 

plankartan upphävs strandskyddet för allmän platsmark genom a2 samt för 

kvartersmark genom a1. På så vis redovisas de områden som berörs av 

strandskyddet.   

 

Dagvatten 

Ny dagvattenledning från kvarteret kan anslutas till befintlig ledning i 

Gamlebygatan alternativt i S:t Clemens gränd, befintliga ledningars 

kapacitet har studerats av Laholmsbuktens VA som anger att ledningarna 

kan omhänderta dagvatten från planområdet. Klimatfaktor 1,3 har använts. 

Huruvida dagvatten från planområdet påverkar recipienten har skrivits in 

under ”miljökvalitetsnormer för vatten”.  

 

Träd 

Träd och buskar är viktigt för den biologiska mångfalden samt för rekreation 

och hälsa för dem som bor i Gamleby. Det är inte aktuellt att låsa ett 

bevarande av de träd som finns på innergården idag då detta skulle styra 

planens genomförande på en nivå som inte är rimlig med tanke på att planen 

är en juridisk handling som ska stå sig i många år framöver. Samtidigt ligger 

det i fastighetsägarens intresse att bygga upp en trevlig och attraktiv 

innergårdsmiljö som omfattas av träd och växter. Pilen som står på 

innergården bakom korsvirkeshuset har förutsättningar att bli kvar medan de 

träd som står utmed gränsen till gatan kommer behöva tas ner och ersättas 
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med andra träd och buskar, då de ligger i ett läge som lämpar sig bäst för 

byggrätt. Planbeskrivningen kompletteras med bilder på några av de träd 

som finns på platsen idag. 

 

Arkeologi 

Ansökan om arkeologisk undersökning kommer av fastighetsägaren att 

ställas till Länsstyrelsen när detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Fastighetsägaren har informerats. 

 

Kulturmiljö 

Den planerade bebyggelsen har setts över vad gäller höjder samt att byggnaden mot 

Gamlebygatan behöver anpassa sig till den befintliga muren. Fasadbestämmelsen f2 

ändras från ”Fasad ska utformas med tegel, puts eller betong” till ”Fasad ska utformas 

i tegel eller puts.” Fasadernas färgsättning har inte reglerats. 

 

Parkering 

Planbeskrivningen kompletteras vad gäller det lagkrav som finns på friyta 

enligt plan- och bygglagen. Bestämmelsen om högsta nockhöjd har ändrats 

vilket sänker antalet parkeringsplatser som krävs baserat på kommunens 

parkeringsnorm. Fastighetsägaren behöver i sin bygglovsansökan redovisa 

plats och placering för det antal parkeringsplatser som krävs baserat på 

kommunens parkeringsnorm tillsammans med tillgänglig friyta. 

Parkeringsnormen baseras på de tillkommande husens BTA. På innergården 

finns det, förutom de nya byggrätterna, plats för ett tiotal parkeringsplatser, 

miljöhus samt plats för mindre trädgårdar i anslutning till de tillkommande 

byggnaderna. Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av 

tillgänglig friyta inom och i direkt anslutning till planområdet samt med 

vilken parkeringsnorm som gäller för cykelparkering. 

 

Planhandlingarna 

Det var några detaljplaner som hamnade mellan de två olika versionerna av 

förfarande (normalt/standard) men enbart ett par stycken detaljplaner med de 

gamla förfarandena kvarstår. Vilka samtidigt har kommit en bra bit in i 

processen. Med facit i hand hade nytt planuppdrag kunnat ha tagits för 

samtliga detaljplaner som var pågående när skiftet mellan förfarandena 

gjordes.   

 

Plankarta och planbestämmelser 

Plankartan förses med plushöjder för att öka läsbarheten vad gäller 

marknivåer inom planområdet. En skuggstudie kommer att tas fram. Det är 

upp till Södra Hallands kraft att säkra tillgängligheten till 

transformatorstationen genom att ordna servitut eller ledningsrätt. Plankartan 

har möjliggjort för detta genom E-området och u-området.  

 

Trygghet/social kontroll 

Planbeskrivningen uppdateras i enlighet med det resonemang som 

Länsstyrelsen har fört.  
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Trafikverket 

Planförslaget är beläget söder om väg 585 för vilken Trafikverket är 

väghållare. Vägen är utpekad omledningsväg för E6. Trafikverket ser 

positivt på att kommunen planerar för bostäder med närhet till service, skola, 

arbetsplatser och kollektivtrafik. Härigenom kan man minska bilberoendet 

och nå mål om en minskad klimatpåverkan. Kommunen skulle kunna 

överväga att planera för väderskyddad cykelparkering på fastigheten. 

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.  

Kommentar: 

Önskemål om väderskyddad cykelparkering vidarebefordras till 

fastighetsägaren. Planbeskrivningen kommer dessutom att kompletteras med 

ytterligare information antal cykelparker som bör anordnas inom fastigheten, 

i enlighet med kommunens parkeringsnorm. 

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras: 

 

Grundkarta 

I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att 

fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt för den som är berörd av 

planen att hitta respektive fastighet på plankartan. 

 
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 

Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna 

utformas på ett enhetligt sätt för att underlätta framtida digitalisering och 

förenkla byggprocessen. Detaljplanen tas fram enligt PBL med de regler som 

gäller för detaljplaner med planstart från och med januari 2015. För denna typ 

av detaljplaner bör som bekant, Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller 

inte dessa råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför 

så har skett: Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga 

relevanta beteckningar och redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. 

I detta fall är bestämmelserna Centrum och Bostad redovisade på samma rad 

bland planbestämmelserna. 

Kommentar: 

Fastighetsbeteckningarna saknades inte. Fastighetsbeteckningar för 

omkringliggande fastigheter syntes i samrådsversionen klart och tydligt 

medan de inom planområdet inte syntes så bra. De var små och gråfärgade 

vilket gjorde dem svåra att uppfatta. Fastighetsbeteckningarna inom 

planområdet har gjorts mer läsbara.  

Att detaljplanen tas fram med de enligt de regler som gäller för detaljplaner 

med start från och med januari 2015 stämmer inte då den här detaljplanen 

startades upp 2013 och tas fram med normalt förfarande. Bestämmelserna 

Centrum och Bostad ändras så att de redovisas på varsin rad i listan över 

planbestämmelser.  

 

 

http://boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/dpb---bfs-20145/
http://boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/dpb---bfs-20145/
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SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER OCH STYRELSER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden vill framföra att den gradvisa förtätningen som 

sker i Laholms stad påverkar behovet av platser i både förskola och skola.  

Kommentar: 

Behovet av förskole- och skolplatser hanteras av kommunstyrelsen.  

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Avdelningarna utbildning och arbetsmarknad har inget att invända mot 

detaljplanen. Avdelning kultur och fritid framhäver det väl bevarande 

Gamleby, och vikten av att man ur kulturmiljösynpunkt låter bebyggelsen 

passa in i den befintliga stadsbilden. Då platsen för nybyggnation är ”entré” 

till Gamleby bör det tas i stor beaktning. 

Kommentar: 

Planförslaget bidrar till att bevara kulturmiljön i kvarteret på flera sätt. Bland 

annat skydda kulturmiljön för korsvirkeshuset utmed Gamlebygatan samt 

”gula villan” utmed Hästtorget med skydds- och varsamhetsbestämmelser 

samt rivningsförbud. I det gemensamma svaret till sakägare på sidan 34 

beskrivs hur kulturvärdet för muren kommer att beaktas, se rubrik 

Kulturmiljön för Bocken 10, 11 och 12. Jämfört med samrådsförslaget har 

den tillkommande bebyggelsen sänkts i höjd. Betong har tagits bort från 

material som får användas i fasaden. Takkupor och balkonger får inte 

uppföras mot gata. 

Laholmsbuktens VA-nämnd 

Laholmsbuktens VA tillstyrker planen men anser att balkonger där gatan är 

smalare än 8 meter inte är lämpligt. Balkonger som går utanför fastigheten 

minskar tillgängligheten för framtida underhåll av befintliga ledningar i 

gator.  

Kommentar: 

Bestämmelsen f5 införs som förbjuder att balkong får uppföras mot gata.  

Socialnämnden 

Socialnämnden ser positivt på en förtätning av Laholms centrum. 

Kommunen behöver fler lägenheter och ser gärna att de nya bostäderna 

utgörs av hyresrätter för att öka förutsättningarna för en variation av de 

boende. En förtätning av stadskärnan innebär också ökade förutsättningar för 

handeln och en möjlighet till ökad trygghet med fler människor i rörelse.  

  

Kommentar: 

Önskemål om att fler hyresrätter kommer till vidarebefordras till 

fastighetsägaren. Fler bostäder centralt möjliggör för en ökad 

trygghetskänsla men sett till det här området är det en för liten ökning av 
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människor som kommer vara i rörelse för att det statistiskt sett ska öka 

tryggheten i området. Trygghetsaspekten kan man arbeta med på andra sätt, 

till exempel genom fönsterplacering, rörelsemönster, tillgång till insynsfria 

och låsbara förråd, cykelställ, god belysning med mera. 

SYNPUNKTER FRÅN ÖVRIGA MYNDIGHETER, BOLAG OCH 
ORGANISATIONER 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda citeras nedan. Originalhandlingarna finns 

tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret. 

Kulturmiljö Halland 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för flerbostadshus i ett centralt beläget 

kvarter och att planlägga och skydda befintlig kulturhistorisk värdefull 

bebyggelse samt att möjliggöra för centrumverksamhet och flerbostäder 

inom denna. 

 
Detaljplanområdet i kvarteret Bocken ligger i den äldre stadskärnan, i 

Gamleby, i hörnet mellan Hästtorget, Gamlebygatan och S:t Clemens gränd. 

Den befintliga bebyggelsen i kvarteret ansluter till riksintressets 

ålderdomliga karaktär med låg, småskalig bebyggelse och medeltida gatunät. 

Planområdet tillhör de få tomter i Laholm där den öppna gårdsstrukturen 

med trädgård fortfarande finns kvar. 

 

Arkeologisk förundersökning antyder att tomten under lång tid använts för 

odling då det påträffats odlingslager ner till 1,8 meter under dagens 

marknivåer. Många kvarter är slutna och en del har förlorat sin 

trädgårdsmiljö till förmån för exempelvis parkeringsplatser. Längs med 

Gamlebygatan och runt hörnet mot S:t Clemens gränd finns en mur med 

järnringar, där hästar tidigare bands upp. 

 
Kvarteret Bocken 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 strategiskt viktig plats, som speglar den medeltida danska 

centralmaktens närvaro i rikets periferi samt den förindustriella 

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. [...] 

 
Befintlig bebyggelse i detaljplanområdet har högt kulturhistoriskt värde, 

klass B i den halländska bebyggelseinventeringen över kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse, vilket innebär att byggnaderna har ett objektsvärde, är 

av regionalt intresse och är omistliga. Byggnaderna kommer att få ett skydd i 

den nya detaljplanen, vilket är positivt. 

 

Enligt planförslaget ska tillkommande bebyggelse placeras parallellt med 

gatorna med byggrätt hela vägen ut till gatan, vilket överensstämmer med 
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den befintliga bebyggelsen i Gamleby. Muren mot gatan tas bort på de 

sträckor där nya byggnader uppförs för att kunna placera dessa i gatunivå. 

Höjden på nya byggnader ska trappas ned mot S:t Clemens gränd för att få 

en mjuk övergång mellan den nya bebyggelsen och befintlig bebyggelse. 

 
De skisser på föreslagen gestaltning av nya byggnader, som presenterades 

för Kulturmiljö Halland 2013 visar en bebyggelse med högsta nockhöjd som 

den befintliga byggnaden mot Hästtorget. Den föreslagna detaljplanen 

tillåter en nockhöjd som är högre än byggnaden mot Hästtorget. De skisser 

som Kulturmiljö Halland tidigare granskat visar dessutom byggnader med 

betydligt lägre bygghöjd, det vill säga fasaden mot gatan är betydligt lägre. 

Motiveringen till att muren togs bort i de skisser som Kulturmiljö Halland 

granskat är att de nya byggnaderna skulle kunna placeras så som befintliga 

byggnader i Gamleby, i gatunivå och längs med gatorna och med en 

fasadhöjd som harmonierar med befintlig bebyggelse. Detta är viktigt då det 

framförallt är fasadens höjd i gaturummet som kommer att upplevas mot de 

befintliga byggnaderna i Gamleby. Detaljplanen tillåter en takvinkel mellan 

20 och 45 grader. I en miljö som Gamleby är en takvinkel på 20 grader ett 

alldeles för flackt tak. Kulturmiljö Halland har lämnat synpunkter på att 

lämpliga fasadmaterial är tegelfasad eller putsad fasad. Detaljplanen medger 

även fasader i betong. En betongfasad är olämplig i miljön. Putsade fasader 

bör avfärgas i för miljön lämplig färgsättning, enligt Kulturmiljö Hallands 

tidigare förlag; lite dämpade kulörer i gult, rött eller brutet vitt. 

 
Kulturmiljö Halland har följande synpunkter på detaljplanen: 

De föreslagna byggrätterna tillåter byggnader som är för höga i den känsliga 

kulturhistoriska miljön. Bygghöjd bör begränsas så att fasaderna mot 

Gamlebygatan och S:t Clemens gränd blir lägre och mer harmonierar med 

befintlig bebyggelse. Nockhöjden bör inte vara högre än befintlig byggnad 

mot Hästtorget. Takvinkel i en miljö som Gamleby bör ligga på cirka 45 

grader. Balkonger, takkupor och dylikt bör inte skjuta ut i gaturummet. 

Betong är olämpligt som fasadmaterial. Färgsättning av fasaderna bör 

regleras i detaljplanen. 

Kommentar: 

Den information som Kulturmiljö Halland lämnat finns angiven i 

planbeskrivningen. Planförslaget har reviderats i enlighet med Kulturmiljö 

Hallands synpunkter. Nockhöjden för tillkommande bebyggelse har, jämfört 

med samrådsförslaget, sänkts. Det innebär att byggnaden ut mot 

Gamlebygatan inte kommer bli högre än den befintliga byggnaden mot 

Hästtorget, kallad ”gula villan”. I det gemensamma svaret till sakägare på 

sidan 34 beskrivs hur kulturvärdet för muren kommer att beaktas, se rubrik 

Kulturmiljön för Bocken 10, 11 och 12.  Ändringen medför att en byggnad 

på två våningar kan uppföras, mot tidigare två och en halv våning. Samtidigt 

kommer byggnaden placeras på befintlig marknivå utmed innergården som 

möjliggör att muren kan bli en del av byggnadens sockel alternativt dess 

fasad. En mindre byggnad gör att fasadens utrymme i gaturummet minskas. 

Byggnaden ut med S:t Clemens gränd har även sänkts med en meter. 

Placeringsbestämmelsen som styr att byggnaderna hamnar i gatulinjen står 

kvar. Bestämmelsen om en takvinkel mellan 20-45 grader ändras till att 
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istället omfatta en takvinkel på mellan 30-47 grader. Fasadbestämmelsen 

som tidigare tillät fasadmaterial av tegel, puts eller betong har ändrats till att 

enbart tillåta tegel eller puts. Fasadernas färgsättning har inte reglerats. 

Fasadbestämmelser har införts som hindrar att balkong och takkupor uppförs 

mot gata. 

Region Halland 

Region Hallands lokala nämnd i Laholm har erbjudits möjlighet att yttra sig 

över Plansamråd för detaljplan för Bocken 10, 11 och 12. Lokal nämnd Laholm 

har i uppdrag att bland annat bidra till utveckling av de samhälleliga faktorerna 

som påverkar hälsan och en jämlik hälsoutveckling. Nämnden ska även bidra 

med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov. 

 
Lokala nämnden i Laholm menar att det är viktigt att ta hänsyn till att det finns 

goda förutsättningar för en social hållbarhet vid samhällsplanering. Nämnden 

betonar vikten av det hållbara samhället utifrån ett ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt perspektiv. 

 

Lokal nämnd i Laholm ser positivt på att hänsyn har tagits till de sociala 

aspekterna och hållbar utveckling, social hållbarhet och barnperspektivet bör 

även beaktas vid fortsatt planering. Nämnden hänvisar till sitt tidigare 

yttrande i planprocessen och har inget nytt att erinra. 

Kommentar: 

Region Hallands yttrande föranleder inte till någon ändring av planförslaget.  

Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har 

ingenting att erinra mot upprättat förslag. 

 

Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har 

några ledningar i anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende 

är avslutat från Svenska kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i 

det fortsatta remissförfarandet för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet 

inte förändras. Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss. 

 

Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra 

anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen, www.geodata.se, 

som WMS eller som en shape-fil. Informationen innehåller den geografiska 

positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och 

stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om 

förläggningssätt (luftledning, kabel etcetera) och spänningsnivå för våra 

ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska 

anläggnings information används ska följande copyrighttext framgå: "© 

Affärsverket svenska kraftnät". 

 

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för 

stamnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2018-2027. 

Dokumentet finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se. 

http://www.geodata.se/
http://www.svk.se/
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Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 

meter från stamnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd 

med Svenska kraftnät går till finns på vår webbplats: 

www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering 

 

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder 

fullständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i 

form av shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket 

koordinatsystem de är skapade i. Exempel på detta kan vara 

detaljplanegränser och utredningskorridorer. Samråd skickas till: 

registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 1200 17224 

Sundbyberg 

Kommentar: 

Svenska kraftnäts yttrande föranleder inte till någon ändring av 

planförslaget.  

Skanova AB 

Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet, se 

bifogad karta. Streckad linje indikerar att ledningen ligger i osäkert läge (den 

är alltså inte inmätt). 

 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga 

kabelanläggningars nuvarande läge för att undvika olägenheter och 

kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall 

noteras i planhandlingarna. 

 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för 

att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 

åtgärden även bekostar den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: 

Genomförandebeskrivningen kompletteras med information om att vem som 

ansvarar och bekostar en eventuell flytt av ledningarna. 

Södra Hallands Kraft El 

Södra Hallands Kraft ek förening/EL har inget att erinra gällande rubricerat 

planförslag (var vänliga notera att när det gäller gas inom området så 

svarar vår gasavdelning). 

mailto:registrator@svk.se
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Vi konstaterar ett vår befintliga nätstation blivit placerad i ett E-område 

och att våra befintliga kablar i mark ligger skyddade i ett u-område längs 

med den södra gränsen. I detta u-område kan det även bli aktuellt att 

förlägga nya kablar i framtiden. 

 

Vi har ett antal kablar som kommer i konflikt med tilltänkt byggnad i 

fastighetens sydvästra hörn (se röd markering på karta), dessa kommer vi 

enligt överenskommelse med och i samråd med fastighetsägaren att flytta 

innan byggnationen påbörjas. 

 

Elanslutningen för fastigheten kommer vi att hämta i nätstationen 

Hästtorget som är placerad på Eområdet. 

Kommentar: 

Genomförandebeskrivningen kompletteras med information om att vem som 

ansvarar och bekostar en eventuell flytt av ledningarna. 

Weum Gas AB 

Weum Gas AB tidigare E.ON Gas Sverige AB, har tagit del av inkomna 

handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter. Inom 

planområdet har Weum Gas en servisledning natur- och biogas till 

fastigheten Bocken 11 för, se bilagd karta. 
 

Då vår servisledning är utmärkt i plankartan med -G- samt placerad inom 

allmän platsmark, som inte får bebyggas, så har vi ingen erinran på 

plankartan. 
 

Gasledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN) som bland 

annat anger minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom 

tätbebyggelse samt närmaste gräns för område med förväntade 

grävningsaktiviteter. 
 

För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som redovisar 

med kartunderlag och dxf-fil. 

 
Weum Gas förutsätter att eventuella kostnader i samband med planens 

genomförande såsom flyttningar eller ändringar av våra befintliga 

anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 

genomförandebeskrivningen. 
 

Det är viktigt att samråd sker med Weum Gas områdeshandläggare redan i 

tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av 

gasledningen. Weum Gas har gärna en dialog med Laholms kommun och 

exploatör om möjlig försörjning med gas inom planområdet. 

 

http://www.ledningskollen.se/
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Kommentar: 

Yttrandet föranleder inte till någon ändring av planförslaget.  

SYNPUNKTER FRÅN INTRESSEFÖRENINGAR 

Föreningen Gamla Laholm 

Föreningen Gamla Laholm har beretts tillfälle att avge yttrande över 

rubricerat planförslag, och anför följande.  

 

Kvarteret Bocken med intilliggande kvarter, Laxen och Fisken, utgör 

inkörsporten till den kulturhistoriskt värdefulla stadsdelen Gamleby. Därför 

är denna plats i staden av särskilt intresse. Gamlebys bebyggelse och 

förutsättningar för förändring har behandlats i den bevarandeplan som 

antogs av kommunfullmäktige 1988, med syfte "att ligga till grund för 

översiktsplanen och detaljplaneläggningen". I planen betonas på flera ställen 

vikten av att småskaligheten bibehålles. På sidan 103 i bevarandeplanen sägs 

att "Ny bebyggelse bör anpassas till gällande våningshöjder, så att den 

enhetliga karaktären kan bibehållas". 

 

Vi menar att det nu framlagda detaljplaneförslaget ej följer de i 

bevarandeplanen framförda riktlinjerna. De tvärsektioner som redovisas i 

planbeskrivningen på sidorna 13 - 14, visar med all tydlighet detta. Att 

förlägga ett 3-våningshus utmed Gamlebygatan slår sönder grundtankarna i 

bevarandeplanen. Det förändrar även entrén till Gamleby på ett negativt sätt. 

 

Av planförslaget framgår även att huvuddelen av stenmuren utefter 

Gamlebygatan, med järnringar för att förr i tiden binda upp djuren intill 

Hästtorget, skall tas bort. Detta finner vi oacceptabelt. Skulle detta ske 

förändras gaturummet drastiskt, och på ett för Laholm negativt sätt. 

Kulturmiljö Halland har visserligen föreslagit detta, men då måste man veta 

vad Kulturmiljö Halland är. 
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Det är en del av Hallands kulturhistoriska museum, som arbetar med att "ta 

reda på mer om de halländska kulturmiljöerna och hur man bäst tar hand om, 

använder och utvecklar dem". Kulturmiljö Halland är alltså en rådgivande 

instans och kan ej utfärda direktiv av bindande karaktär. Förslagen utarbetas 

och framläggs av enskilda tjänstepersoner, och har alltså ej förankring i 

någon beslutande politisk instans. 

 

I planbeskrivningen, på sidan 7, anges att arkeologisk undersökning kommer 

att göras efter planens antagande. Detta måste vara en felskrivning. Normalt 

är att arkeologin är utredd innan en plan antas. Vad gäller de föreslagna 

planbestämmelserna för befintliga byggnader, har vi ingen erinran.  

 

Föreningen Gamla Laholm yrkar, för Laholms bästa, att planarbetet avbryts 

och att Miljö- och byggnadsnämnden återkallar planuppdraget. 

Kommentar: 

Detaljplanen innebär att kvarteret Bocken kan förtätas med ytterligare 

bostadsbebyggelse som förläggs mot Gamlebygatan och S:t Clemens gränd. 

Den nya bebyggelsen följer samma kvartersstruktur som återfinns i hela 

Gamleby med byggnader som ligger i gatulivet. 

 

Planområdet sluttar åt väster, de högsta markhöjderna inom kvarteret 

återfinns vid den befintliga byggnaden ut mot Hästtorget. Byggnadshöjderna 

har anpassats till terrängen genom att de nya byggnaderna inom kvarteret att 

trappas av mot väster.  

 

Den befintliga byggnaden ut mot Hästtorget har en byggnadshöjd i nock på 

9,5 meter. Marknivån ligger på +10,1 vilket betyder att byggnadens nock 

ligger på +19,6 meter över angivet nollplan. Den här byggnaden samt 

byggrätten som ligger utmed Gamlebygatan har reglerats med en högsta 

nockhöjd på +19,7 meter över angivet nollplan. Det innebär att ny 

bebyggelse inom planområdet inte kommer att bli högre än befintlig 

bebyggelse inom planområdet. Den nya byggnaden utmed Gamlebygatan 

tillåts ha en högsta nockhöjd på +19,7 meter över angivet nollplan vilket 

innebär att den inte kan sticka högre upp än befintlig byggnads nock ut mot 

Hästtorget (gula villan). Höjderna kommer sedan att trappas av västerut och 

följa de marknivåer som finns.  Byggnaden utmed S:t Clemens gränd tillåts 

en högsta nockhöjd över angivet nollplan på +17 meter vilket innebär att en 

befintlig markhöjd på +10 meter möjliggör en byggnadshöjd på 7 meter i 

nock. Byggnaden kan förläggas lägre än +10 meter men nocken kommer 

som högst hamna 2 meter över befintlig byggnad på motsatt sida av S:t 

Clemens gränd, som har en nock på 5 meter över gatunivån. 

 

De nya byggrätterna har getts en lägre byggnadshöjd än samrådsförslaget. 

 

I det gemensamma svaret till sakägare på sidan 34 beskrivs hur kulturvärdet 

för muren kommer att beaktas, se rubrik Kulturmiljön för Bocken 10, 11 och 

12.   
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En arkeologisk förundersökning har gjorts vilket görs under planarbetet. Den 

slutgiltiga undersökningen görs först efter att planen antagits och vunnit laga 

kraft eftersom det är först då som giltigheten för byggrätten börjar och det 

finns en anledning till att utreda och ta bort den arkeologi som finns i 

området där byggrätten finns. Vid ytterligare frågor kontakta Länsstyrelsens 

antikvarie för mer information.  

Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen är positiva till att Laholm förtätas så att det blir en 

mera levande stadskärna och att inte värdefull lantbruksmark tas i anspråk. 

Vi ser dock oroligt på att så mycket grönska inom den befintliga tomtmarken 

ska försvinna. 

 

Naturskyddsföreningen anser att den föreslagna förtätningen i kvarteret 

Bocken är ett för stort ingrepp i den befintliga miljön i Gamleby som gör att 

boende, övriga kommuninvånare samt turister vill bo i befintliga och 

föreslagna hus och promenera i de små gatorna i Gamleby. 

 

Skall kvarteret Bocken bebyggas bör höjden på byggnaderna vara lägre. 

Befintliga stenmurar bör kunna förändras så att de ingår i fasaden på 

kommande hus. Innergården bör ha så mycket grönska som möjligt och ha 

begränsade ytor av hårdgjord ej vattengenomsläppliga ytor. Kvarteret bör 

utformas så att även inte boende i de nya husen känner sig välkommande till 

en vacker innergård med mycket grönska.  

Kommentar: 

Byggnadshöjderna för de nya byggrätterna har sänkts gentemot 

samrådsförslaget, se kommentar till föreningen Gamla Laholm.   
 

I det gemensamma svaret till sakägare på sidan 34 beskrivs hur kulturvärdet 

för muren kommer att beaktas, se rubrik Kulturmiljön för Bocken 10, 11 och 

12.   
 

Innergården är (och har varit) privat mark och den grönska som finns där 

idag uttrycker sig inte välkomnande utan fungerar, för förbipasserande, mer 

som en barriär samt insynsskydd tillsammans med muren och dess staket, 

som beror på att marknivån är cirka 2 meter högre än Gamlebygatan. Detta 

uttryck kommer att bytas ut mot fasader med fönster samt att tre nya 

öppningar i denna barriär kommer uppföras vilket de boende och besökare 

till dem kommer kunna använda för passage. Ut med S:t Clemens gränd 

planeras en infart till innergården och utmed Gamlebygatan planeras två 

trappgenomgångar som ökar tillgängligheten till innergården, både för 

boende som besökare. Fortsättningsvis är marken privat och av den 

anledningen kan man inte se att innergården borde göras tillgänglig så att 

”även dom som inte kommer bo i de nya husen ska känna sig välkomna”. 

Innergården kan exempelvis ordnas med mindre trädgårdar som antingen 

används gemensamt av de boende eller delas in att tillhöra de olika 

lägenheterna.  
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SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda sammanfattas nedan, originalhandlingarna 

finns tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. 

 

På sidan 34 finns ett gemensamt svar till samtliga sakägare.  

Fastighetsägare till Abborren 4 och 9 

Det är med förfäran och bestörtning vi tagit del av det förslag och planer 

som finns angående fastigheten Bocken. 

 
Laholm är en av Sveriges äldsta städer. Laholm har under det senaste 

århundrandet bevarat stora delar av sin gamla fina stadsmiljö. Det gäller för 

de centrala delarna av staden och i all synnerhet i Gamleby. Laholm har idag 

unika värden som kulturmiljö och är därför också ett mål för många turister. 

Något som vi dagligen ser bevis på med den stora mängd människor från 

världens alla hörn som kommer vandrande nedför Gamlebygatan. 

 
Guider som med stor entusiasm berättar om vår fina lilla stad och 

förevisar de järnringar som användes till att binda fast hästar vid besök 

till staden och som än idag sitter kvar i den mur som omgärdar den 

aktuella fastigheten. 

 
Att riva stora delar av muren och mitt i denna miljö uppföra en 

trevånings modern fastighet kan inte beskrivas som något annat än en 

våldtäkt på en unik historisk kulturmiljö. Någon som vi är övertygade 

skulle komma att betraktas med förundran och totalt oförstående av 

kommande generationer. 

 

Vi vet alla att kommuner idag konkurrerar om arbetstillfällen och 

industrietableringar. Självklart är det då viktigt att kunna erbjuda bostäder 

men än viktigare är att kunna erbjuda en attraktiv miljö att vistas i. Hur 

många städer har inte under de senaste årtionde förstört sina centrala 

stadsmiljöer genom eftergifter för krav på etableringar av varuhus, banker 

eller bostäder. Se på Stora Torg i Halmstad, besök Uppsala och jämför sedan 

med en annan universitetsstad som Lund. Den senare har bevarat sin unika 

miljö och historia och kan i dag erbjuda en mycket attraktiv miljö och den 

förra staden är skövlad och förstörd med undantag för ett kvarter runt 

Domkyrkan. Oavsett hur många bostäder Uppsala kan erbjuda så utgör 

stadens centrum idag en oattraktiv miljö vilket försvårar för företag att 

rekrytera nödvändig kompetens. 

 

Gamleby i Laholm är idag vad som kallas för en trädgårdsstad. Det vill säga 

fastigheter som med en sida vänder sig mot en stadsgata och på den andra 

sidan vänder sig mot en trädgård. Att påbörja och öppna upp för en 

exploatering av dessa trädgårdar skulle på ett mycket negativt sätt riskera att 

förändra hela karaktären på Gamleby i Laholm och därmed också Laholm i 

sin helhet. Risken för att skapa ett prejudikat för en fortsatt exploatering av 

trädgårdarna är tydlig. 
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Trädgård och omgivande stenmur bör därför bevaras i sin helhet och i sin 

nuvarande utformning. Detaljplanen bör därför inte ändras! 

 

Om tomten ska bebyggas bör: 

- den omgärdande gråstensmuren bevaras i sin helhet, 

- husen bör byggas en bra bit in på tomten räknat från angränsande gator, 

- inget hus bör överstiga ett- eller absolut maximalt två våningsplan, 

- parkeringsplatser för boende och besökare bör beredas på tomten då 

Gamlebygatan redan idag är överbelastad med parkerade bilar som 

hindrar framkomligheten på den smala och stundtals trafikerade gatan. 

Besökare till Laholm har redan idag svårt att hitta parkering i de centrala 

delarna av staden. Hästtorget är idag, särskilt under dagtid, överbelastat 

med parkerade bilar och kan knappast rymma bilar tillhörande boende 

från Bockabygget. 

Låt oss lära av historien och andras misstag och bevara det som är unikt för 

Laholm! Eller som kommunen själv skriver och beskriver vårt Laholm på 

sin hemsida: 

 

”Historisk småstadsidyll 

Laholm är Hallands äldsta stad som förstått att bevara sina historiska rötter. I 

Gamlebys vindlande gränder känns fortfarande medeltidens vingslag, medan 

Stortorget domineras av det vackra rådhuset från sent 1700-tal.” 

Kommentar: 

På sidan 34 finns ett gemensamt svar till samtliga sakägare. Se rubrikerna 

Gällande detaljplan, Kulturmiljön för Bocken 10, 11 och 12, Planuppdrag 

och bygglov, Reducerade byggnadshöjder, Parkering och trafikbuller samt 

Gamlebys karaktär och nya byggnaders placering i det gemensamma svaret.  

Fastighetsägare till Abborren 14 

Vi är helt emot en ny detaljplan gällande Bocken 10, 11 och 12. Höga hus 

med maxutnyttjande av tomten medför förfulning, förmörkning och förlust 

av den vackra gamla muren. Mycket ökad trafik på Gamlebygatan. 

Byggherren tänker bara på vinstmaximering. Bryr sig inte om den unika 

miljön i Gamleby, som blir borta för alltid. För egen del riskerar vi att under 

byggtiden får sprickor och sättningar i våra gamla hus från 1700- och 1800-

talet. Vi har precis totalrenoverat enligt kommunens och Kulturmiljö 

Hallands stora krav på bevarande av de gamla fasaderna. Detta har medfört 

mycket stora kostnader för oss. Om kommunen och Kulturmiljö Halland 

godtar detta byggförslag så betyder det fritt fram för all sorts förändring av 

miljön på Gamlebygatan. Kommunen anger som skäl till denna förtätning att 

man vill spara åkermark och gynna handeln i innerstan. Samtidigt 

exploaterar man den finaste åkermarken för byggandet av ett nytt 

handelsområde som inte behövs. Hur tänker ni? 

Kommentar: 

På sidan 34 finns ett gemensamt svar till samtliga sakägare. Se rubrikerna 

Gällande detaljplan, Vinstmaximering och värdeminskning samt 

Planuppdrag och bygglov i det gemensamma svaret samt rubriken 

Lokaliseringsalternativ i planbeskrivningen. 
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Fastighetsägare till Bocken 17 

Vi vill härmed uppmärksamma politikerna i Miljö- och byggnadsnämnden 

på de negativa konsekvenserna av föreslagen ändring. 
 

Under byggtiden 

Det är ett stort och i flera avseenden komplicerat bygge som ska utföras i en 

trång och känslig miljö och det finns överhängande risk för skador på gator 

och kringliggande fastigheter. 
 

Natur och grönska 

Det finns på tomten några stora, ovanliga och vackra träd vilka idag sätter en 

prägel på Gamleby. Förslaget innebär så vitt vi kan förstå att dessa träd tas 

bort. 
 

Muren 

Muren mot Gamlebygatan/ S:t Clemens gränd berättar en viktig del av 

Laholms historia. Laholm är med detta ganska unikt och muren utgör ett 

väsentligt bidrag till stadens speciella profil. Att ta bort någon del av muren 

reducerar i hög grad dessa värden. 
 

Kulturhistoriskt i övrigt 

De planerade höga husen skiljer sig kraftigt från den övriga äldre 

bebyggelsen i Gamleby, som är präglad av tidstypiskt låga hus vilket starkt 

bidrar till stadsdelens charm. Dessutom medför de nya husens placering vid 

entrén till Gamleby att stadsdelen minskar i omfång och att upplevelsen av 

det speciella med Gamleby blir mindre tydlig. 
 

Hög/kompakt ny bebyggelse 

Vidare medför de stora och höga husen att delar av Gamlebygatan och S:t 

Clemens gränd hamnar i skugga, hela dagen, alla dagar på året. Skissen som 

utförts av arkitektbyrån och som finns på sidan 9 i samrådshandlingen visar 

en solig gata med skuggan från norr, vilket är en astronomisk omöjlighet. 

Dessutom ger skissen ett intryck av att Gamlebygatan är bredare än i 

verkligheten, inga bilar syns och man förleds tro att det är en gågata. Vi 

önskar att samtliga nämndsledamöter som ska delta i beslutet om ändrad 

detaljplan besöker platsen och med egna ögon ser att den tänkta 

byggnationen skulle påverka omgivningen på ett mycket ogynnsamt sätt. 

 

Trafiksituationen 

Trafiken, och därmed buller/olycksrisker/luftföroreningar, ökar på de smala 

gatorna. Bilar måste parkeras och det finns också anledning att befara att 

planerade platser inte räcker. Enligt planskissen så är parkeringsplatser 

planerade att ligga intill gränsen till vår tomt endast några meter från vår 

husentré och vårt sovrum. Någon enstaka bil kan accepteras även om det är 

nära vårt hus men här planeras en rad med bilar vilket kommer innebära 

oljud, tomgångskörning, avgaser med mera under stora delar av dygnet. 

 

Med anledning av de många och svåra negativa konsekvenserna vill vi inte 

att bebyggelse på nämnda område tillåts. 
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Kommentar: 

På sidan 34 finns ett gemensamt svar till samtliga sakägare. Se rubrikerna 

Gällande detaljplan, Skador på omkringliggande bebyggelse och vägar, 

Kulturmiljön för Bocken 10, 11 och 12, Reducerade byggnadshöjder, 

Skuggstudie, Parkering och trafikbuller i det gemensamma svaret.  

 

Det finns inga stora ovanliga träd inom fastigheten Bocken 10, 11 och 12. 

De största trädet är pilen som står närmst den befintliga bebyggelsen, 

korsvirkeshuset och gula villan. Övriga träd är en tall, en kastanj och ett 

körsbärsträd samt buskar (bland annat en syrenbuske), som är vanligt 

förekommande. Den växtligheten som ansluter till Gamlebygatan och S:t 

Clemens gränd och kommer ersättas med byggnader samtidigt som 

innergården kommer bestå av en eller flera trädgårdar. Om de ordnas 

gemensamt eller enskilt för de boende, återstår att se.  

 

Vad som menas med att staden kommer minska i omfång genom att ny 

bebyggelse tillkommer är oklart.  

Fastighetsägare till Fisken 1 och 2 

Två yttranden har lämnats in med liknande innehåll men där ett stycke lagts 

till och några meningar har justerats. De båda yttrandena är sammanvävda 

till ett. Mailhistorik från Kulturmiljö Halland har bifogats ovanstående 

yttrande, som redovisar att Kulturmiljö Halland inte tagit del av de nya 

ritningarna/skisserna skriftligt utan att de enbart sett dem i kommunhuset. 

Tillsammans med information om att ”stora delar av en äldre mur 

försvinner”. 

 

Fastighetsägare till Fisken 1 och 2, är granne med den tänkta nybyggnaden 

av kvarteret Bocken. Jag reagerar på att Laholms Kommun och Kulturmiljö 

Halland kan ge ett medgivande om eventuellt nybyggnad i befintlig 

kulturhistorisk värdefull bebyggelse mitt i Gamleby, genom att placera ett 

flerfamiljshus på tre våningar och med en nockhöjd på 11 meter mitt i 

Gamleby. Vad jag direkt störs av är illustrationerna av 

tvåvåningsbyggnaden. Med två takkupor mot Gamlebygatan. Dessa 

kupor hör inte hemma i den miljön tycker jag. "Värdering" Den äldre 

bebyggelsen utmed Gamlebygatan utgör en omistlig del av Laholms äldre 

stadsmiljö, då den bevarat mycket av sin förindustriella karaktär och ligger i 

ett stadsbildsmässigt betydelsefullt läge.  

 

De synpunkter som finns för den nya bebyggelsen, vad gäller form, skala 

och placering, gäller de ritningar som presenterades 2013. Byggnaden 

mot Gamlebygatan presenterades då som en tvåvåningsbyggnad. Sedan 

har den ritats om och det är inte Kulturmiljö Halland informerade om förrän 

vi började ställa frågor om detaljplanen. Att öka den totala bygghöjden och 

lägga till en våning gör att fasadhöjden blir betydligt högre mot 

Gamlebygatan vilket gör att byggnaden kommer att upplevas som större. 

 

Detta kommer att påverka min fastighet, som blir mörkare genom mindre 

insläpp av dags- och solljus. Jag kräver att man kan reducerar 

byggnadshöjden till två våningar eller att man flyttar in byggnaden och 
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bygger mitt på tomten istället. Detta medför också att fastigheterna runt 

om kvarteret Bocken sjunker i försäljningsvärde. Detta medför också att 

fastighetspriserna kommer att sjunka med kanske 25 %. 

 

Enligt samrådsförhandlingarna framgår det att Kulturmiljö Halland har givit 

sitt medgivande till att stenmuren med boskapsringar skall borttagas. En 

stenmur som är byggd 1870-talet, har inte denna muren ett kulturhistoriskt 

värde? Jag har upplevt denna muren under mina uppväxtår i 75 år.  

 

Enligt samrådshandlingen framgår det att stenmuren med boskapsringar 

skall borttagas. En stenmur som är byggd 1871, har inte denna mur ett 

kulturhistoriskt värde? k Flera kvällspromenerande guidas av personal från 

Kommunen, stannar till och får höra historian om muren. Min Far berättade 

att det hölls djurmarknader på Lilla torg på 1900-talet där man sålde grisar, 

kor och hästar. Man band då upp kor och hästar i bodskapsringarna för 

avvaktan på transport med tåg till respektive ort. 
 

PS. Jag sökte om bygglov för solfångare 2009 på tak mot Gamlebygatan. 

Miljö och hälsa och Kulturmiljö Halland avslog min ansökan av 

solfångare inte bör installeras på tak i Gamleby med motiveringen att 

befintlig bebyggelse utgör kulturhistoriskt värde. Men 10 år senare kan man 

eventuellt bygga ett trevåningshus på tomten bredvid/mitt emot? 

 

Jag undrar, om den eller de som författat denna text känner till systemet för 

avfallshantering i Laholm? tydligen inte. Ni nämner att avfallsfordon 

trafikerar S:t Clemens gränd och Gamlebygatan, vilket inte stämmer, 

samtliga villa och fritidshushåll i Laholm skall använda sig av fyrfackskärl 

för sortering av olika fragment, det låter så positivt och kommunen slår sig 

för bröstet, men så är inte fallet i Gamleby och runt Hästtorget. Här blir vi 

bara tilldelade tvåfackskärl för mat och restavfall. Och detta måste väl också 

beröra Bocken 12. Minst 150 hushåll plus Bocken 12 och Klinker 6, summa 

168 hushåll som får som vi sortera sina fragment själva hemma i köket, 

transportera fragmenten till en plåtcontainer placerad någonstans vid Lagan, 

var den placeras är det ingen som vet? Äldre som har svårt för att gå, vissa 

får ta bilen om de har någon, är det miljövänlig? För denna service får vi 

betala samma pris, som de som kan sortera åtta fragment i två kärl vid sin 

fastighet. Är detta rättvist. Man kan undra vad det är för en kommun som 

man bor i? Tjänstemännen på ”Administration avfall” har bestämt att de 

stora sopbilarna inte kan köra i Gamleby och runt Hästtorget, vilket medför 

att några fyrfackskärl inte kan placeras ut på dessa platser utan ska förse med 

två fackskärl för matavfall och restavfall.  Enligt företaget, som transporterar 

avfallskärlen, Olssons AB, kan man placera fyrfackskärlen vid Bagarliden 

eller Hästbrunnen vid Hotellets entré för att få de tömda. Man kan köra på 

den smala Smedjegatan, som bara är 5 meter bred, med parkerade bilar, med 

de stora sopbilarna och tömma fyrfackskärlen, som är utplacerade där. 

Kommentar: 

På sidan 34 finns ett gemensamt svar till samtliga sakägare. Se rubrikerna 

Gällande detaljplan, Takkupor och balkonger, Reducerade byggnadshöjder, 

Planuppdrag och bygglov, Vinstmaximering och värdeminskning samt 

Avfallshantering i det gemensamma svaret. 
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Även om material har utbytts mellan Laholms kommun och Kulturmiljö 

Halland under arbetet med att ta fram ett planförslag så är ordningen den att 

Kulturmiljö Halland, precis som övriga, tar del av planförslaget när 

detaljplanen går ut på samråd och kan  

Fastighetsägare till Fisken 3 

Allmänt 

Laholms innerstad med tillhörande Gamleby är en av de bäst bevarade 

stadsmiljöerna i södra Sverige och kanske det förnämsta exemplet på en 

sydsvensk småstad överhuvudtaget, med en och tvåplanshus uppförda från 

1700-talets slut till 1900-talet. Laholm förskonades i huvudsak från det 

rivningsraseri och de gatuförändringar som drabbade de flesta andra 

svenska städer under 1950- till 1970-talet. 

 

Att Laholm idag har en stadskärna klassad som riksintresse har vi främst 

framsynta och starka stadsarkitekter, som Svend Bögh-Andersen och Eva 

Mill, samt eldsjälar som borgmästaren Axel Malmqvist att tacka för - men 

det är också ett resultat av att generationer av att privata fastighetsägare haft 

en påtaglig förståelse för stadens historiska karaktär och varit delaktiga i 

framtagande av bevarandeplaner där tidigare byggrätter tagits bort just för 

att bevara viktiga särdrag i stadsmiljön. 

 

Synpunkter på de i detaljplanen föreslagna byggnaderna 

Fastigheten Bocken 10, 11, 12 omges av Torggränd, Hästtorget, 

Gamlebygatan och S:t Clemens gränd. Gamlebygatan som leder från 

Hästtorget till Gamlebytorg i centrala Laholm kan beskrivas som porten till 

Gamleby. Gatan är sluttande och följer topografin i kvarteret och följer 

samtidigt ån Lagans krökar. Detta är en av Laholms äldsta gator. 

Gamlebygatan sluttar från Hästtorget nedåt, som mest vid första delen av 

gatan ner mot korsningen S:t Clemens gränd för att sedan plana ut sista 

biten mot Gamlebytorg. Befintliga hus längs med gatan följer det 

sluttande gatuplanet med hus i 1½ plan och det är först vid Gamlebytorg 

husen blir högre. Detta markerar det lilla torget. Gamlebygatan kantas 

från Hästtorget ner till korsningen S:t Clemens gränd av den gamla 

gråstensmuren, uppförd 1871, längs med fastigheten Bocken 10, 11, 12. 

S:t Clemens gränd löper via Kyrkogränd från S:t Clemens kyrka till 

Gamlebygatan och är en av de mest älskade gatorna med sina vindlingar 

och mycket gamla bebyggelse. Gatan avgränsar kvarteret Bocken i väster, 

den är mycket smal, fyra meter bred med bebyggelse i 1½plan. Även denna 

gata har en rejäl fallhöjd och sluttar mot Gamlebygatan. Längs dess östra 

sida kantas den av gråstensmuren som omgärdar fastigheten Bocken 10, 11, 

12. 

 

I Laholms Kommuns Bevarandeplan 1987/1988 beskrivs Gamlebygatan 

så här: ”Den äldre bebyggelsen utmed Gamlebygatan utgör en omistlig 

del av Laholms äldre stadsmiljö, då den bevarat mycket av sin 

förindustriella karaktär och ligger i ett stadsbildsmässigt betydelsefullt 

läge”. De två nu förslagna byggnaderna på Bocken 10, 11, 12 föreslås 

bli 1l och 8 meter höga. Det är mycket högre än byggnaderna på 
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grannfastigheterna, som i huvudsak är uppförda i 1½ plan, och också högre 

än de befintliga byggnaderna på fastigheten som är 9,5 respektive 6 meter 

höga. 

 

Vi grannar, med bostäder på Torggränd, Hästtorget, Gamlebygatan samt 

S:t Clemens gränd 4 kommer att få vår boendemiljö påverkad till det 

sämre för all framtid på följande sätt: 

- fastigheterna inom kvarteret Fisken och Väduren kommer att ligga i 

skugga från byggnaderna på Bocken 10, 11, 12, då dessa planeras 

att uppföras rakt söder och öster om befintlig bebyggelse. De äldre 

husen är ihopbyggda med varandra och får således inte direkt 

solljus från öster och väster. Försvinner solinsläpp från söder 

påverkas boendemiljön mycket negativt. Denna helskugga kommer 

att föreligga även under de månader då solen står som högst. En 

utredning av nybyggnationens påverkan på solinstrålningen på 

befintlig bebyggelse på såväl Gamlebygatan som S:t Clemens 

gränd krävs. 

 

- De planerade nya byggnaderna kommer att medföra olägenheter med 

insyn i våra bostäder både för oss boende på Torggränd, Gamlebygatan, 

men kanske främst på S:t Clemens gränd, som är smal, endast 4 meter 

bred. 

 

- Gamlebygatan är enkelriktad med trafiken riktad upp mot Hästtorget. 

Dess högra sida längs muren är en frekventerad parkeringsplats både för 

arbetande i centrum och för boende. Redan idag råder brist på p-platser. 

Vi oroar oss för att dessa parkeringar inte kommer att räcka till då de 

föreslagna P-ytorna på kvarteret Bocken inte tillgodoser behovet av p-

platser inom fastigheten. Fastighetsägaren själv parkerar i dagsläget tre 

egna bilar på gården! 

 

- De planerade byggnaderna på Bocken 10, 11, 12 ska uppföras i gatuplan 

längs både Gamlebygatan och S:t Clemens gränd. Den befintliga 

marknivån inom fastigheten är ca 1½ meter högre än gatunivån. Således 

kommer mycket stora massor av sten och jord med mera att behöva 

grävas, schaktas och köras bort. Eventuellt måste marken dessutom 

pålas. Dessa arbeten utförs med tunga entreprenadmaskiner. 

 

Vi motsätter oss på det bestämdaste att gaturummet används vid dessa 

arbeten. Flertalet av våra hus är byggda under mitten av 1800-talet och 

uppförda i lersten. Självklart är vi oroliga för att de kommer att ta skada 

av vibrationer som uppstår vid dessa mycket omfattande markarbeten. Vi 

grannar till Bocken 10, 11, 12 är glada och stolta över våra hus och över 

att bo i Gamleby. Vi sköter husen efter de anvisningar och regler som 

föreges oss. Flera av oss har under senare år pietetsfullt renoverat våra 

hus. 

 

Vi vill framhålla att flera av dessa hus i Laholms kommuns 

Bevarandevarandeplan 1987 - 1988 har klassats som kulturhistoriskt 
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värdefulla byggnader, det vill säga den högsta bevarande klassen. Fisken 

3 nominerades efter renoveringen 2006 för god genomförd 

byggnadsvård. 

 

- Vi kommer att hålla ägaren till Bocken 10, 11, 12 kostnadsansvarig för 

de skador som uppstår på våra hus vid eventuell byggnation på kvarteret 

Bocken 10, 11, 12. 

 

- Trafiken, och därmed buller, olycksrisker, luftföroreningar ökar på dessa 

smala gator. De gamla kullerstensgatorna är inte dimensionerade för ökat 

trafiktryck och kommer inte att klara den tunga trafik som ett bygge av 

den planerade storleken kommer att kräva. 

 

- Avfallshantering: Vi boende i Gamleby är mycket förvånade över 

skrivningen i detaljplaneförslaget gällande avfallshanteringen, där 

fastigheten Bocken 10, 11, 12 ska åtnjuta avfallshantering enligt det nya 

systemet med fyrfackskärl. Ingående beskrivs det nya systemet.  

Emellertid har inte någon fastighet i Gamleby kommit i åtnjutande av 

denna service. Vi hänvisas till att själva forsla allt återvinningsbart till 

kommunens stationer för detta. Den förklaring vi fått är att 

entreprenadfirman Ohlssons bilar är för stora för att trafikera de smala 

gatorna i Gamleby. Då vi debiteras samma renhållningstaxa som de 

fastighetsägare i kommunen som har service där alla fraktioner hämtas, 

kan vi med fog hävda att den kommunala likhetsprincipen helt 

negligerats. Det har dessutom nyligen framkommit att den mindre 

renhållningsbil som sköter insamling av avfall i Gamleby, vid minst 

två tillfällen per månad rekvireras från Malmö till Laholm i detta 

syfte. Var finns miljötänket i detta körande? Ingick detta i Ohlssons 

anbud vid upphandlingen? 

 

- Byggnaderna som den föreslagna detaljplaneförändringen för fastigheten 

Bocken 10, 11 och 12 bereder möjlighet för uppges vara 11 respektive 8 

meter höga. De är utformade som stora flerfamiljshus som i jämförelse 

med omgivande befintlig bebyggelse kommer att ge intryck av kolosser. 

 

- Ändringen av detaljplan för fastigheten Bocken 10, 11 och 12 kommer 

att öppna för byggnation som gör ingrepp i gatubilden och denna del av 

Gamleby på ett mycket negativt sätt med utplåning av den pittoreska 

stämning som är Gamlebys signum. 

 

- Gråstensmuren med boskapsringarna, byggd 1871, som inramar 

fastigheten Bocken 10, 11 och 12 från Hästtorget och längs med 

Gamlebygatan och S:t Clemens gränd, är ett stycke kulturhistoria som 

minner om gamla tiders kreaturshandel på Hästtorget. Den måste anses 

ha ett kulturhistoriskt värde och upplevs som porten till Gamleby som 

där öppnar upp för de äldre kvarteren, som i Laholms kommuns 

bevarandeplan 1987/1988, sidan 103, beskrivs enligt följande: ”Den låga 

bebyggelsen i mestadels en och två våningar är ett utmärkande drag för 

den äldre staden. Ny bebyggelse bör anpassas till gällande 

våningshöjder, så att den enhetliga karaktären bibehålls”. 
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Sammanfattande synpunkter 

I planarbetet fattas helt de kommunala mål- och policy till exempel 

gestaltningsprinciper för Gamleby som byggherrar förväntas följa, utifrån 

principen att värna Gamlebys identitet. Bocken 10, 11 och 12 ingår i senaste 

bebyggelseinventeringen i klass B/ "högt kulturhistoriskt värde att det bör 

skyddas i detaljplan eller områdesplan". 

 

Undertecknade har full förståelse för att förändringar sker på olika sätt över 

tid, men förändringar måste ske i samklang och med hänsyn till bland annat 

historiskt värdefulla miljöer. Gatumiljön för Gamlebygatan och S:t Clemens 

gränd är en sådan. 

 

Kulturmiljöer är viktiga för hållbar stadsutveckling. De ökar platsens 

attraktionsvärde och lockar turister, de genererar i sin tur inkomster och 

arbetstillfällen. Muren längs Gamlebygatan och runt hörnet mot S:t Clemens 

gränd, måste bevaras i sin nuvarande form och utsträckning då den på ett 

påtagligt sätt anknyter till Hästtorget och dess betydelse och historia för 

forna dagars handel. Att offra denna kulturhistoriska skatt för att en enskild 

fastighetsägare ska beredas möjlighet att vinstmaximera byggnation anser vi 

vara helt förkastligt. 

 

Vi uppmanar Miljö- och byggnadsnämnden att omgående avbryta 

planarbetet och därmed avstyrka det nu föreslagna planförslaget. 

Kommentar: 

På sidan 34 finns ett gemensamt svar till samtliga sakägare. Se rubrikerna 

Gällande detaljplan, insyn i våra bostäder, Skuggstudie, Parkering och 

trafikbuller, Skador på omkringliggande bebyggelse och vägar, 

Vinstmaximering och värdeminskning, Avfallshantering, Reducerade 

byggnadshöjder samt Kulturmiljön för Bocken 10, 11 och 12 i det 

gemensamma svaret. 

 

 

 

Fastighetsägare till Fisken 4 och 5 

Efter att ha tagit del av kommunens planer att förändra planbestämmelserna 

för fastigheten 10, 11 och 12 och villkoren kopplat till dessa vill vi belysa 

konsekvenser för närliggande fastigheter och för stadsdelen som helhet av 

ett sådant genomförande. Våra synpunkter är specifika utifrån fastigheten 

Fisken 4-5 både från fastighetsägare och hyresgäster.  

 

Laholm profilerar sig i stor utsträckning som en historisk plats, med en 

bebyggelsemiljö som bevarats väl. Främst visar det sig i dess äldsta del, 

Gamleby, med gatunät, byggnader etcetera. Det är då viktigt att inte 

förvanska den helhet som miljön utgör, utan i möjligaste mån bevara 

densamma. Att förtäta bebyggelsen är inte fel, men detta måste ske med 

ytterst varsam hand, absolut inte enbart för vinstmaximering för exploatören. 
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Det underlag som visats verkar snarast vara ett beställningsverk från 

exploatören, vilket inte borde vara en uppgift för vare sig Laholms kommun 

eller Kulturmiljöenheten. Utveckling/förnyelse kan ske med hänsyn till 

historien. Inte minst epoken Svend Bögh Andersen visar att det kan ske. 

Numera är ju tyvärr Laholms politiker alltför passiva, inte ens en 

stadsarkitekt tycks vara viktigt. 

 

Gamleby är den del av Laholm där man kan uppleva det medeltida gatunätet 

och där finns fastigheter som ännu har kvar den medeltida gränsdragningen. 

Dessa ligger i direkt anslutning till Bocken 10, 11 och 12. Byggnaderna har 

delar som kan härledas till återuppbyggnaden efter den stora stadsbranden 

och därefter renoveringar och ombyggnader. Det innebär att man kan läsa av 

olika tidslager i stadsdelen med en grund i medeltiden. 

 

Då Laholm redan tidigt utvecklats till en handelsstad dit bönderna i 

närområdet körde in sina varor för försäljning är alla lämningar från sådan 

verksamhet intressanta när Laholms historia presenteras för besökare och 

turister. På 1600-talet var handelslivet i Laholm starkt knutet till en 

marknad, Pedersmässan, som hölls den 29 juni varje år. Naturstensmuren 

längs med Gamlebygatan är starkt knuten till denna del av Laholms historia. 

 

Enligt uppgift som framgick under samrådsmötet den 12 juni utgår de 

antikvariska hänsynen som tagits gällande tillåten höjd till taknock och 

tillåtna takvinklar bara i förhållande till byggnader på fastigheten Bocken 10, 

11 och 12 och tar ingen hänsyn till byggnader på övriga fastigheter i 

Gamleby.  Det innebär att gestaltningen i förhållande till stadsdelens 

helhetsintryck inte når upp till kravet på hänsyn till Laholms centrum som 

kulturmiljö och som enligt utsago är det intresse som klassats som viktigast i 
planbeskrivningen. 

 

Om detta planförslag skulle bli verklighet, förändras förutsättningarna för 

annan utökad byggrätt i närområdet. De restriktioner som hittills gällt 

avseende bygge på tomterna mellan Gamlebygatan och Lagavägen kan inte 

längre gälla, då en utbyggnad där utgör ett mindre ingrepp än det nu aktuella 

ärendet. 

 

I och med att planbestämmelserna ändras, ändras också kulturmiljöskyddet. 

Man kommer att bygga på tidigare skyddad mark och sätter på så sätt de 

grundläggande kulturhistoriska bedömningarna för hela stadsdelen ur spel på 

ett mycket lättvindigt sätt. Det uppvisar ett respektlöst förhållningssätt till 

tidigare ställningstagande grundade på fakta och kompetens gällande hur 

skyddet av Laholms äldsta stadsdel i grunden utformats. Denna 

inkonsekvens, att ändra planbestämmelserna för en enstaka fastighet, kan få 

förödande följder för Gamleby som stadsdel då detta visar på möjligheten att 

bebygga prickat område. Kommunens mål och vision att förtäta Laholms 

innerstad premieras och ges företräde framför Gamleby och Laholms 

centrum som riksintresse. Detta öppnar upp för fastighetsägare i framtiden 

att med hänvisning till möjligheten att ändra planbestämmelsen exploatera 

Gamleby på ett sätt som kommer att förstöra ett mycket uppskattat och 

viktigt turistmål i Laholm. 
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1. Muren mot Gamlebygatan/St Clemens gränd, ett omistligt signum för 

den historiska miljön och verksamheten i stadens äldsta delar. Att ta 

bort den helt, alternativt större delen, är ett fuskverk av stora mått. 
2. Byggnadernas höjd enligt förslaget, den höjd som kan ses utifrån det 

ofullständiga och missvisande (rentav undermåliga) förslaget tar över 

gatubilden både från Gamlebygatan och S:t Clemens gränd. 

 

Byggprocessen kommer att få förödande konsekvenser för omkringliggande 

fastigheter. Gamlebygatan 6 står på en flera hundra år gammal grund och de 

vibrationer tung trafik och grundläggning av nybyggnationen innebär 

kommer att påverka huset negativt. Risken att väggar och grund påverkas 

är stor. Det kommer dessutom att innebära bullerstörningar under hela 

byggtiden. 

 

Utmed Gamlebygatan parkerar ett tiotal bilar dagligen, för boende såväl som 

besökare och arbetande. Laholms centrum har redan stora bekymmer med 

platser och att då förvärra situationen torde menligt påverka besöksnäringen. 

Dessutom, enligt förslaget ska byggnaderna gå ned till gatunivå, med fönster 

i höjd med gående. Hur länge kommer de nyinflyttade vara nöjda med att 

utsikten störs av parkerade bilar? 

 
Då vi upplever att underlaget som ligger till grund för bedömningarna 

under "Förutsättningar och Förändringar" i Planbeskrivningen inte är 

tillräckligt djupgående i förhållande till de konsekvenser en ändring av 

planbestämmelsen för gällande fastighet kommer att få anser vi att 

ansökan om ändring av detaljplan skall avslås. 

Kommentar: 

På sidan 34 finns ett gemensamt svar till samtliga sakägare. Se rubrikerna 

Gällande detaljplan, Reducerade byggnadshöjder, Takkupor och balkonger, 

Planuppdrag och bygglov, Kulturmiljön för Bocken 10, 11 och 12, Skador 

på omkringliggande bebyggelse och vägar, Parkering och trafikbuller samt 

Insyn i våra bostäder i det gemensamma svaret. 

Fastighetsägare till Laxen 10 

Jag anser att miljö- och byggnadsnämnden inte skall föreslå 

kommunstyrelsen att ändra detaljplanen enligt det redovisade förslaget. 

 
Till de rent allmänna argumenten som M&B framför anser jag, att ni 

framhåller fakta som inte är relevanta och som står i stark motsatsställning 

till den beskrivning av Laholms tätort som "Framtidsplan med sikte på 

2030" anger. 

 

Jag motsätter mig följande påståenden i handlingarna: 

- att förslaget möjliggör för fler centrumverksamheter och fler bostäder, 

- att förslaget ska betraktas som en mindre förtätning, 

- att förslaget uppfyller kommunens mål och visioner, 
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- att denna tomt är mer lämplig för bebyggelse än att ta jordbruksmark i 

anspråk, 

- att fler bostäder i Laholms innerstad skulle öka tryggheten, 

- att det skulle vara positivt ur socioekonomiskt perspektiv, 

- att Kulturmiljö Halland har medverkat till utformningen av förslaget. 

 

Vad beträffar de ändringar av själva detaljplanen som är föreslagna anser 

jag, att det finns delar i förslaget som starkt talar emot genomförandet: 

- huskropparnas storlekar vad beträffar höjder, former och placeringar 

överensstämmer inte med Laholms vision om att bevara de stora 

estetiska värden som Gamleby har, 

- föreslagna höjder finns inte i de omkringliggande fastigheterna, 

- områdets karaktär kommer att förstöras och kulturvärdet kommer att 

starkt reduceras, 

- muren har en betydande roll även om Kulturmiljö Halland tycker annat, 

- Gamleby förlorar en del av sin själ och som enligt kommunen har en 

betydande roll i turismen och därmed den viktiga handeln för 

näringsidkare i centrum, 

- möjligheten till att bygga enligt planförslaget betyder att omgivande hus 

kommer att hamna i skugga, förlora sina estetiska varumärken och 

troligtvis påverkas kommande försäljning negativt, 

- Trafikmängden på Gamlebygatan kommer att öka och därmed får vi en 

negativ bullerexponering för alla på gatan. Personligen har jag äldre 

fönster som inte klarar trafikbuller på samma sätt som nya, men jag har 

dem därför att det tillhör huset och Gamlebys karaktär, 

- buller från tänkt parkering på gården kommer att påverka de närmaste på 

S:t Clemens gränd negativt, 

- antalet p-platser verkar underdimensionerat, 

- snöröjning av p-platser kommer att påverka bullernivåerna än mer under 

vintertid. 

 

Kulturmiljö Halland (en del av Stiftelsen Hallands länsmuseer) genomförde 

2013 en inventering av det ekonomiska värdet. Av samtliga 130 000 

byggnader i Halland bedömdes drygt 10 000 ha särskilda kulturhistoriska 

värden och vid en jämförelse av alla överlåtelser av fastigheter 2005 - 2012 

gick det att konstatera att kulturhistoriskt värdefulla hus relativt sett hade ett 

högre slutpris än övriga fastigheter. Med andra ord. Vi har betalat en viss 

peng för att bo i ett område med högt kulturarv. I skriften "Räkna med 

kulturarvet" utgiven av Riksantikvarieämbetet 2017 finns en rad intressanta 

spörsmål som M&B bör ta del av och som stärker min bedömning om varför 

den föreslagna planen inte skall ändras. 

 
En annan fråga gäller hur vida kommunen behandlar sina medborgare 

likvärdigt. Vissa fastighetsägare har inte fått göra några som helst avsteg i 

sina renoveringar utan varit skyldiga att ta hänsyn till det kulturhistoriska 

värde som Gamleby utgör. Antingen har de fått avstå att åtgärda eller ta 

stora extra kostnader. 

Kommentar: 

På sidan 34 finns ett gemensamt svar till samtliga sakägare.  
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Se rubrikerna Reducerade byggnadshöjder, Kulturmiljön för Bocken 10, 11 

och 12, Skuggstudie, Parkering och trafikbuller, Vinstmaximering och 

värdeminskning i det gemensamma yttrandet. 

Fastighetsägare till Väduren 7, 8 och 13 

I de handlingar som föreligger med anledning av samrådet i ovanstående 

ärende, får man lätt intrycket av att ärendet är väl förankrat och att 

utredningen gjorts i samarbete med bland annat Kulturmiljö Halland. Vid 

kontakt med Kulturmiljö Halland så visar det sig dock att så inte varit fallet. 

Man har från Kulturmiljö Halland inte sett de aktuella ritningarna och inte 

det aktuella förslaget till planändring förrän samrådet påbörjades. Vid samtal 

med nu ansvarig Charlotta Skeppstedt vid berörd instans, så framkommer en 

helt annan bild av verkligheten än vad som framkommer vid läsning av 

dokumenten eller för den del de uppgifter som byggherre Svanberg vid tre 

tillfälle under samrådsmötet bedyrade, nämligen att förslag till eventuell 

rivning av stenmuren på bocken 10-12 skulle komma från Kulturmiljö 

Halland. De ritningarna och de förslag som man haft dialog kring var från 

2013. Man har från byggherrens sida under åren ändrat bygghöjd, man har 

ändrat takvinklar, man har lagt till kupor mot gatan, man har ändrat 

fasadhöjd mot gatan med mera och då kallar man detta en varsam planering 

och förändring gentemot omgivande bebyggelse och i nära samarbete och 

kontakt med Kulturmiljö Halland. Således handlingar och information där 

det finns betydligt mycket mer att önska av sakliga fakta än vad som nu är 

fallet. 
 

Emellertid hade nog inte riktiga uppgifter gjort någon större skillnad i detta 

fall vad beträffar vårt ställningstagande till detta förfärliga förslag. 

 
- Av en anledning har denna mark på Bocken 10-12 troligen varit 

korsprickad just för att denna mark inte ska bebyggas och på så vis inte 

"dränka" gatorna av byggnader, utan att just bevara det luftrum med träd 

och buskar som denna korsprickning ger. 
 

- Vidare har marken varit korsprickad troligen för att bevara muren kring 

bocken 10-12 i sin helhet mot gatorna för framtiden, då denna mur har 

en mer än en hundrafemtioårig historia med allt vad denna mur har 

representerat. Ringarna i muren där man band sina hästar och kreatur 

förr i världen. Att utradera denna mur vore att utradera Gamlebys gamla 

själ. 

 

- I den nya planerade detaljplansförändringen så gör man stora avsteg vad 

gäller strandskyddet. Om detta avsteg kommer att genomföras kommer 

detta framöver att få prejudicerande följder för andra att vilja bygga på 

strandskyddat område. 

 

- Delar av bocken ligger inom detta strandskyddsområdet. Dessa två 

avsteg från tidigare gällande regler och detaljplan med att 1, bygga på 

korsprickad mark, 2, bebygga på strandskyddat område gör sammantaget 

att det planerade bygget på bocken 10-12 klart är olämpligt. 
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Riv inte ner en miljö och arv från vår historia för att låta pengar och profit 

styra byggandet. Den förtätning som man från kommunen sida vill 

genomföra och som man beskriver i sitt förslag, är till ett mycket högt pris 

och som vi alla i Laholm i så fall bittert kommer att få ångra. 

 

Gamlebygatan är en sluttande gata som har högsta höjd vid Hästtorget och 

som sedan faller ner med ett  antal meter i fallhöjd ner mot Gamlebytorg. 

Fallet är som störst vid första biten av gatan ner mot korsningen vid S:t 

Clemens gränd för att sedan plana ut sista biten ner mot fontänen Staffan 

stalledräng. 
 

Cirka år 2011 ansökte vi på Gamlebygatan 5 om bygglov för att bygga 

överbyggnad på vår carport. Byggnadsnämnden hade då synpunkter och 

ställde som villkor efter mycket argumenterande i bygglovet, att det var av 

största vikt att denna överbyggnad måste vara minst 20 centimeter lägre än 

rådande höjd jämfört med vårt befintliga hus för att tillbyggnaden inte skulle 

sticka upp. Huskroppen skulle i annat fall upplevas som för stor. Husen 

skulle falla i nivå med fallhöjden på gatan för att ge ett behagligt intryck och 

att ingenting fick sticka ut i höjd, vilket väl var och är ett klokt resonemang. 

Idag känns dock detta beslut från byggnadsnämnden sida 2011 som att "sila 

mygg och idag svälja kameler" jämfört med dagens förslag på 

detaljplaneändring. 

 

Det nu tilltänkta bygget på bocken 10-12 sticker med den planerade höjden 8 

respektive 11 meter ut med 5-6 meter på alla håll jämfört med 

omkringliggande bebyggelse. Det är även rejält högre jämfört med den 

byggnad (korsvirkeshuset) som den är tilltänkt att hänga samman vid. 

Bygget är även klart högre jämfört med huvudbyggnaden (gula villan) som 

enligt ritningen är 9.5 meter hög. Med tanke på den fallhöjden som gatan 

har, så kommer detta planerade jättebygge att se än högre ut ju längre ner 

mot korsningen mot Gamlebygatan – S:t Clemens gränd man kommer. Även 

S:t Clemens gränd har en ganska rejäl fallhöjd på gatan, så samma sak gäller 

här. Här är dessutom en mycket lägre bebyggelse jämfört med bebyggelse 

mot hästtorget till. Här ligger också fastigheten på andra sidan gatan på ett 

avstånd på 4.5 meter, det vill säga ett väldigt litet avstånd, så 

nivåskillnaderna kommer på tilltänkt husbygge jämfört med befintligt hus att 

upplevas som väldigt stora. 

 

Ovanstående planerade bygge kommer således att strida mot allt som man i 

byggnadsnämnden tidigare hade i sin argumentation angående vårt bygglov 

på väduren 7-8 år 2011, och det planerade bygget kommer att upplevas som 

förfulande av sällan skådat slag. 

 
 

- Bygget som nu planeras kommer att göra ingrepp i gatubilden och hela 

områden på ett mycket negativt sätt, med utplåning av den pittoreska 

stämning som Gamleby har idag som sitt signum. 

 

- Kommer att minimera den lummighet och lugn som denna del av 

Laholm för närvarande har, och kontrasten mellan torg och 
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smågränderna försvinner till stora delar vilket vi tycker och många med 

oss blir negativt för miljön som råder i Gamleby. Luftrummet i området 

kommer om dessa kolosser till byggnader kommer till stånd att helt 

raderas. 

 

- Kullerstensgränderna är inte dimensionerade för ökad biltrafik och 

kommer absolut inte att klara av den tunga trafik som ett bygge i den 

planerade storleken kommer att kräva. 

 

- Tusentals kubikmeter schaktmassor kommer att behöva forslas bort. 

Fasaderna på våra omkringliggande hus och gatorna kommer att 

allvarligt skadas av dessa vibrationer som dessa transporter, maskiner 

och tunga fordon kommer att orsaka. 
 

- Pålningsarbetet som så höga byggnader kommer att kräva, kommer 

att orsaka sprickbildningar på omkringliggande fastigheter. Gatorna 

Gamlebygatan och S:t Clemens gränd skulle under många månader 

och kanske år framöver vara helt avstängda under denna byggnadstid. 

 

- Ljusförhållanden i framför allt S:t Clemens gränd kommer att på ett 

mycket negativt sätt försämras och minimeras. Gamlebygatan 5 kommer 

att ha våra fönster 5 meter från det tilltänkta bygget på S:t Clemens 

gränd, och de ev hyresgästerna kommer att få insyn rakt in i vårt kök och 

rum längs med denna gata. 
 

- S:t Clemens gränd är väldigt smal och den planerade byggnaden på 

åtta meter kommer att helt skymma sol och ljusinsläpp på 

grannfastigheten i väster. Vidare så kommer den planerade stora 

byggnaden på 11 meter utmed Gamlebygatan att helt lägga de 

byggnaderna längs med Gamlebygatan i norr, i total skugga. 

 

- Fasaderna på 11 respektive 8 meter höga husväggar kommer att liknas 

vid bergsväggar gentemot omkringliggande fastigheter. 

 

- De planerade byggnaderna på 11 respektive 8 meter på bocken 10-12 

är sammantaget inte på ett omdömesgillt sätt dimensionerade för 

dessa kvarter. Vidare är byggnaderna utformade som stora hyreshus 

och kommer, om de byggs, helt att utradera känslan av ett gammalt 

småhusområde, som Gamlebygatan-S:t Clemens gränd i dag bär 

signum av. 

 

- Huskropparna kommer att ge intrycket av kolosser jämfört med 

intilliggande fastigheter. Bygget är alldeles för stor till denna tomt, 

bocken 10-12. 

 

- De planerade kuporna på fasaden ut mot gatorna har inte i gatubilden att 

göra. 

 
- Parkeringsplatser till dessa planerade lägenheter är alldeles för få 

inplanerade. Det råder redan idag i området brist på boendeparkering. 
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- Muren som omgärdar bocken 10-12 måste bevaras, då den ger en 

gemytlig inramning till kullerstensgatan och minner om en tid för 

längesedan, då hästar och djur fanns i staden. Att rasera delar av denna 

mur vore ett svek mot vår historia och vårt kulturella arv. 

 

- Huruvida omkringliggande fastigheters värde kommer att påverkas 

negativt råder det ingen som helst tvekan om. Frågan som måste ställas 

är väl snarare hur många 10-tals % som värdet kommer att falla? 
 

Sammantaget så anser vi att hela projektet är att våldföra sig på vår kultur 

och miljö i Gamleby. Det är från vår horisont att våldföra sig på Gamlebys 

själ och därför anser vi att hela projektet med förändring av detaljplan och 

därefter eventuellt ett kommande bygglov bör skrotas och läggas ner i sin 

helhet. Helt enkelt: Kära politiker och tjänstemän. Ta ert förnuft tillfånga 

och lägg ner ärendet. 

Kommentar: 

På sidan 34 finns ett gemensamt svar. Se rubrikerna gällande detaljplan, 

Planuppdrag och bygglov, Reducerade byggnadshöjder, Parkering och 

trafikbuller, Skuggstudie, Skador på omkringliggande bebyggelse och vägar, 

Takkupor och balkonger, Vinstmaximering och värdeminskning, samt 

Kulturmiljön för Bocken 10, 11 och 12 i det gemensamma svaret.  

 

Korsprickad mark och strandskydd är i detta fall inte skäl till att marken är 

olämplig att bebygga. Se rubriken gällande detaljplan i det gemensamma 

svaret angående prickad mark och kapitlet som berör strandskydd i 

planbeskrivningen (granskningshandlingen). 
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Gemensam kommentar till samtliga sakägare 

 

Gällande detaljplan 

Gällande detaljplan är stadsplan 01-16 som fastställdes av länsstyrelsen den 

15 oktober 1959. Stadsplanen togs fram av stadsarkitekt Sven Bögh 

Andersen. Planen togs fram för att de stora trädgårdarna hade blivit ett allt 

större problem för fastighetsägarna som ville ha en större byggrätt och en 

mindre trädgård att sköta om.  

 

 

 

Gällande detaljplan medger en byggrätt för allmänt ändamål utmed 

Gamlebygatan. Det går alltså idag att uppföra en byggnad på två våningar 

för allmänt ändamål och det går att riva stenmuren med dess järnringar. Det 

finns inget skydd i gällande detaljplan som kräver att muren bevaras. 

Gällande detaljplan skyddar heller inte befintliga byggnader, korsvirkeshuset 

och gula villan, för dess kulturhistoriska värde. Föreslagen detaljplan 

skyddar husen genom skydds- och varsamhetsbestämmelserna (k och q) 

samt genom rivningsförbud (r), se planbestämmelserna för k, q och r.  

 

Hörnet av fastigheten, vid korsningen Gamlebygatan och S:t Clemens gränd 

samt utmed S:t Clemens gränd och fastighet Bocken 17 har marken 

prickmarkerats, vilket betyder att marken inte får bebyggas. Tillhörande 

beskrivning förklarar inte varför prickmarkeringen gjorts men kan ha gjorts 

av flera anledningar, exempelvis för att hindra att bebyggelse uppförs, för att 

inte hela fastigheten ska bebyggas, men det är inte detsamma som att den 

marken är direkt olämplig att bebygga.  

 

Genom det kommunala planmonopolet så är det kommunens miljö- och 

byggnadsnämnd som avgör vad marken ska användas till, baserat på 

markens förutsättningar. Marken behöver vara lämplig för det den ska 

användas till.  

 

Planuppdrag och bygglov 

Varje planuppdrag bedöms enskilt, att detta planuppdrag har getts är inte 

detsamma som att det fortsättningsvis är fritt fram att bygga. Varje 

byggnation prövas i linje med vad marken är lämplig att användas till, 

baserat främst på plan- och bygglagen, byggförordningen och miljöbalken, 

men det finns fler lagar och förordningar att förhålla sig till. Platsens 

förutsättningar ses över i varje enskilt fall. Att tänka att alla bygglov ska 
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hanteras exakt likadant över tid är inte rimligt, för lagstiftning och samhället 

förändras konstant och varje bygglov fattas efter de regler som gäller det år 

bygglovet söktes. Samtidigt kan inte bygglov som tagits för carport eller 

solpanel kopplas samman med kulturmiljön inom pågående planuppdrag. 

Det är helt olika ärenden. 

 

Vinstmaximering och värdeminskning 

Att påstå att planuppdraget är köpt och att fastighetsägaren vill maximera sin 

vinst är inte helt rättvist bedömt. Planuppdraget för Bocken 10, 11 och 12 

initierades av kommunen. Planer om att förtäta fastigheten hade Laholms 

kommun redan år 2007/2008. Genom att kommunen sålde fastigheten 2012 

skrevs i köpekontraktet in att köparen skulle göra det som denne kunde för 

att förtäta fastigheten och ansökan om att ändra detaljplanen skulle lämnas in 

inom 8 månader från tillträdesdagen. Fastighetsägaren har lagt mycket tid 

och resurser på att renovera korsvirkeshuset och gula villan, precis som 

några av er har gjort med era hus. Dessutom så skyddar fastighetsägaren 

nämnda byggnader genom satta skydds- och varsamhetsbestämmelser samt 

rivningsförbud av byggnaderna, vilket är en konkret handling i att skydda 

den kulturmiljö och bevara riksintresset för kulturmiljö som många av er, 

och om inte alla av er, värnar om.  

 

Investeringen, och den kostnad som det medför, i att ändra planuppdraget 

och bebygga fastigheten med bostäder är ett positivt tillskott för er som bor i 

Gamleby. Eftersom det då är fler som bidrar till att underhålla allmän 

platsmark, som till exempel gator. Det är även fler som kan bidra till 

underlag för de butiker, restauranger, museum, biograf, vård och den service 

som finns i stadskärnan vilket i förlängningen skapar en levande stadskärna. 

Dessutom innebär byggnationen att fler kan få ett hem, i en tid då det råder 

stor bostadsbrist. Värdet på omkringliggande fastigheter bedöms istället att 

öka. 

 

Gamlebys karaktär och nya byggnaders placering 

Även om några hus sticker ut så består Gamlebys karaktär och dess 

historiska karaktär av tomter som har sina bostadshus mot gatan, i linje med 

gatan med en trädgård på innergården. Hantverksgårdarna hade även sina 

verkstäder i en byggnad som låg på innergården. Att flytta in husen en bit in 

på tomten ligger inte i linje med Gamlebys karaktär. De allra flesta hus är i 

gatunivå och alla hus ligger i gatulinjen bortsett från de enbostadshusen 

inom Kvarter Bocken som ligger utmed S:t Clemens gränd. Husen utmed 

”stadsgatorna” ligger i gatunivå och i gatulinjen. Historiskt har bebyggelsen 

i Gamleby bestått av bostadsbyggnad utmed gata med en innergård och hus 

där hantverk bedrivits på innergården. Flertalet hus har även en öppning i 

byggnaden där häst och vagn kunde ta sig in och parkera på innergården.  

 

Parkering och trafikbuller 

Antal parkeringsplatser som krävs utgår från kommunens parkeringsnorm, 

som antogs 2016. Parkering till de nya bostäderna samt för det befintliga 

behovet inom planområdet ska huvudsakligen tillgodoses inom planområdet. 

Parkeringsbehovet för den befintliga byggnadens verksamheter (kontor) och 

bostäder är enligt kommunens parkeringsnorm 5 bilplatser. Redovisade 
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husritningar visar ett behov på 5 parkeringsplatser för bil. Skulle 

byggrätterna maximeras krävs 7 parkeringsplatser. 

 

Placering av parkeringsplatser och det exakta antalet parkeringsplatser som 

krävs enligt kommunens parkeringsnorm hanteras inom bygglovsansökan. 

På innergården ryms cirka 11 parkeringsplatser, sju av dem får plats inom 

det område som i plankartan regleras med planbestämmelsen n1 – marken 

ska förses med markparkering. 

 

Att tillkommande bilar kommer ägna sig åt tomgångskörning och medföra 

oljud större delen av dygnet är väldigt svårt att föreställa sig. Skulle det trots 

allt ske så är det ett fall för polisen. Att den tillkommande trafiken på mellan 

5-7 bilar samt snöröjning av innergårdens parkeringsplatser kommer leda till 

ökade bullernivåer är en överdrift eftersom området redan trafikeras i så pass 

stor omfattning att den tillkommande trafiken blir marginell. Dessutom finns 

det inget som hindrar att snön röjs med hjälp av skyffel.  

 

Avfallshantering 

Planbeskrivningen uppdateras med rätt information kring vilket 

avfallssystem som gäller för planområdet.  

 

Reducerade byggnadshöjder  

Byggnadshöjderna för de två nya byggrätterna har sänkts. Detaljplanen har 

reviderats så att inget hus överstiger 2 våningar, inget hus kan bli högre än 

befintligt hus med fasad ut mot Hästtorget. Ny byggnad mot Gamlebygatan 

har sänkts till maximalt 2 våningar och ny byggnad mot S:t Clemens gränd 

har sänkts till att maximalt kunna bli 2 meter högre i nock än befintlig 

byggnad på motsatt sida S:t Clemens gränd.  

 

Ny byggnad utmed Gamlebygatan kan inte byggas högre än befintlig 

byggnad som har sin fasad ut mot Hästtorget. Byggnaden har gått från 2,5 

våning till 2 våningar och ny byggnad utmed S:t Clemens gränd har sänkts 

från 1,5 våning till 1 våning.  

 

Takkupor och balkonger 

Takkupor och balkonger tillåts inte uppföras mot gata. 

 

Skuggstudie 

En skuggstudie tas fram för att påvisa hur tillkommande bebyggelse skuggar 

omkringliggande bebyggelse jämfört med om byggrätterna inte bebyggs. 

Studien läggs som bilaga till planhandlingarna samt att resultatet omnämns i 

planbeskrivningen. 

 

 

Insyn i våra bostäder 

Insyn i era bostäder förekommer redan av omkringliggande hus och av dem 

som passerar utmed gatan. Att ha parkerade bilar utanför sitt fönster 

förekommer i de allra flesta boendesammanhang då bilen utgör en stor del 

av våra transporter. Anser man att insyn och parkerade bilar är ett problem 
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finns det mindre tätbebyggda områden att bosätta sig på än i stadens mest 

centrala delar. 

 

Kulturmiljön för Bocken 10, 11 och 12 

Ett samarbete med Kulturmiljö Halland har ägt rum genom planprocessen 

och de har varit involverade i olika skeden. Att hänsyn skulle tas till 

kulturmiljön uttrycktes av kommunen redan när planansökan lämnades in 

och ärendet prövades. Kulturmiljö Halland har varit delaktiga vad gäller att 

ta fram lämpliga skydds- och varsamhetsbestämmelser som skyddar 

korsvirkeshuset och gula villan, byggnaden med fasad ut med Hästtorget, för 

de kulturella värden som byggnaderna har. De har varit involverade i 

diskussioner kring huruvida muren ska bevaras och hur. Sedan har de själva 

inte förslagit att muren ska rivas men när frågan kommit upp så har ett 

ställningstagande gjorts och då har Kulturmiljö Halland sett en större vikt 

att: 

1. placera byggnaderna i gatulinjen, för att behålla den karaktär som 

råder i Gamleby där byggnaderna utmed stadsgatorna är placerade 

utmed gata och med en innergård på baksidan, 

2. samt att inte låta byggnadens fasad ta allt för stort utrymme i 

gaturummet.   

 

Kulturmiljö Halland (KMH) har sett ritningar på bebyggelsen tidigt i 

processen men där ritningarna har ändrats inför samrådsförslaget, det 

undanröjer inte det faktum att ett samarbete sker då KMH har lika stor 

möjlighet att tycka till på samrådsförslaget som alla andra. Ändringar av 

förslaget har sedan gjorts i enlighet med KMHs synpunkter. Att inte KMH 

sett ritningarna som visades i samrådsförslaget är inte detsamma som att ett 

samarbete inte har skett överhuvudtaget.    

 

Kommunen har haft dialog med Kulturmiljö Halland (KMH) under 

planuppdragets gång, dels genom att KMH varit behjälpliga med att 

formulera skydds- och varsamhetsbestämmelser. Tidigt i planprocessen, 

2013, presenterades ett förslag där muren togs bort till förmån för en 

byggnad med lägre fasad mot Gamlebygatan. I diskussionerna kring 

byggnadernas placering, storlek med mera accepterade Kulturmiljö Halland 

att muren, trots det kulturhistoriska värdet, togs bort på den sträcka där ny 

byggnad placeras, med motiveringen att detta skulle bidra till att minska den 

nya byggnadens höjd. Byggnadens placering bidrar även till att kvarteret får 

den karaktär som råder i området där byggnaderna är placerade i gatulinjen. 

KMH står bakom en byggnadshöjd som inte sticker över byggnadshöjden 

för gula villan, det vill säga byggnaden med fasad mot Hästtorget.  

 

Muren kommer att behöva plockas ner till förmån för den kommande 

bebyggelsen men ska sedan omsorgsfullt byggas upp igen. Innan muren rivs 

ska muren dokumenteras. Därefter kommer muren återställas. 

Planbestämmelsen q3 reglerar att befintlig stenmur ska bevaras. Muren får 

plockas ned för att möjliggöra ny bebyggelse men ska vad gäller murens 

karaktär så som höjd, fördelning och placering av stenar, fogning och 

placering av järnringar återställas. Två trappgenomgångar med steg i granit 

får göras. I planbeskrivningen omnämns mer specifikt hur nedplockning och 
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uppbyggnad ska genomföras. Muren ska återuppbyggas så att den får den 

karaktär den har idag i den mån som det är möjligt rent tekniskt.  

 

Muren omfattas även av utökad lovplikt vilket är möjligt att införa för 

kulturhistoriskt värdefullt byggnadsverk, så som en mur, i en kulturellt 

värdefull miljö. Den utökade lovplikten innebär att bygglov behöver sökas 

innan muren kan ändras. Detta regleras genom planbestämmelse a3. 

 

 

Skador på omkringliggande bebyggelse och vägar 

Flertalet av er är oroliga för att byggnationen ska medföra skador på era 

bostadshus eller på Gamlebygatan alternativt S:t Clemens gränd samt tycker 

att schaktning av jordmassor blir ett problem i ett läge där husen placeras i 

gatunivå.  

 

När bygglov söks och innan startbesked att bygga ges kontrollerar 

bygglovshandläggarna vilken typ grundsättning som behövs, föreligger det 

en risk för vibrationer så krävs det in underlag för hur byggherren eller 

fastighetsägaren kommer hantera detta. Det är främst eller enbart vid pålning 

som denna typ av vibrationer uppkommer som kan ge skador på 

omkringliggande fastigheter. Enligt BBR är byggherren/fastighetsägaren 

ansvarig för de eventuella skador som uppkommer under byggnationen. Att 

fota sitt hus innan byggnationen ger ett bra material ifall skador uppkommer 

under byggnationen. 

 

Vad gäller skador på Gamlebygatan och på den kullersten som ligger är ett 

kommunalt problem som inte omkringliggande fastighetsägare behöver oroa 

sig över. Skulle inte kullerstenarna klara byggmaskiner åligger det 

kommunen att återställa gatan.  

ÖVRIGA SYNPUNKTER 

Allmänhet yttrande 1 

Har ni varit vid denna gata i Laholm? Det förefaller inte så eftersom ni 

godkänt en plan från Martin Svanberg som innebär grova kränkningar på 

stadens själ.  

- Tillåtelse att riva ner en gammal mur med anor där man förr fäste sina 

hästar i krämporna. 

- Ni påstår att husen innan den planerade bebyggelsen är i gatunivå, alltså 

ska muren bort och de nya husen ner i gatunivå? Då har ni sett hur det se 

ut! Huset innan är ett tvåvåningshus (inte) liggande på en grund liknande 

muren. Huset är EJ i gatunivå. Välkomna till området och bese vår fina 

stadsdel innan ni bestämmer er. Dessutom är befintligas hus på S:t 

Clemens gränd intill planerade hus inte i ”gatukant” utan ligger meter in 

på tomten. 

Kommentar: 

Ja, företrädare för Laholms kommun har flertalet gånger besökt denna gata.  
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I det gemensamma svaret till sakägare på sidan 34 beskrivs hur kulturvärdet 

för muren kommer att beaktas, se rubrik Kulturmiljön för Bocken 10, 11 och 

12.  

 

De allra flesta hus är i gatunivå och alla hus ligger i gatulinjen bortsett från 

de enbostadshusen inom Kvarter Bocken som ligger utmed S:t Clemens 

gränd. Dessa hus är enbostadshus och är inte av samma karaktär som övriga 

”stadshus”. Husen utmed ”stadsgatorna” ligger i gatunivå och i gatulinjen. 

Historiskt har bebyggelsen i Gamleby och centrala Laholm bestått av 

bostadsbyggnad utmed gata med en innergård och hus där hantverk bedrivits 

på innergården. Flertalet hus har även en öppning i byggnaden där häst och 

vagn kunde ta sig in och parkera på innergården.  

Allmänhet yttrande 2 

Fullmäktige i Laholm beslöt 2007-09-27 att det Arkitekturprogram som 

Samhällsbyggnadskontoret tagit fram ska vara vägledande för framtida 

byggande i stadskärnan. I Riksantikvarieämbetets rapport markeras stora 

delar av stadskärnan som fornlämningsområde. Det är ett beslut som är 

förpliktigande! 

Hur kan styrande politiker och tjänstemän i Laholms kommun komma på 

den befängda idén att tillåta förändringarna som nu föreslås i kvarteret 

Bocken?! Ska kommersiella intressen få dominera och är det fritt fram att 

förändra på eget bevåg? Ännu mera förvånande är det att mina före detta 

kollegor inom Byggnadsvårds- och kultursektorn inte är mer insatta i 

Laholms historia. Gamlebygatan är sedan 1600-talets mitt av de viktigaste 

infarterna till stan! Antikvariska myndigheter borde veta att gatan med dess 

signifikativa stenmur med öglor för fastbindande av hästar utgör Hästtorgets 

unika miljö och förlängning om man kommer från nordöst. Dessa 

karaktäristiska reminicenser från förr ska inte förvanskas! Andra hemskheter 

i området – den utbyggda verandan vid Stadshotellet och mönjeröda dörren i 

Basalé är sådana förfärliga detaljer i centrala Laholm. Låt inte ”vars och ens 

fria vilja” få styra i en kulturmiljö som den i Laholm. Miljön är allas vår 

miljö som dessutom gör att flera näringsidkare kan leva kvar i staden. 

Tycker man att staden med rätta är värt besök och bra val at bosätta sig i, ja 

då kan Laholm utvecklas. Småskaligheten, lummiga trädgårdar med häckar, 

stenmuren och staket gör Laholm till ett unikum i Sverige. Låt bli att 

förstöra Gamleby med omgivningar! 

Kommentar: 

Angivet Arkitekturprogram är inte klassad som ett styrdokument för 

Laholms kommun och behöver därmed inte följas. Däremot kan dokumentet 

användas som ett underlagsmaterial för att inhämta den information som 

behövs. Dock är en del av innehållet förlegat. 

 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar men upptäcks 

fornlämningar under byggnation behöver arbetet avbrytas och området 

utredas. En arkeologisk förundersökning har gjorts samt att ytterligare en 

arkeologisk undersökning ska göras när detaljplanen vunnit laga kraft. 
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Ett gemensamt svar till sakägarna finns på sidan 34 vilket bemöter vars och 

fria vilja under rubriken Planuppdrag och bygglov hur stenmuren bevaras 

under rubriken Kulturmiljön för Bocken 10, 11 och 12. Byggnadshöjderna 

för tillkommande bebyggelse har reducerats, se rubrik Reducerade 

byggnadshöjder.  

SAMMANFATTNING 

Plankartan föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 

 Planområdet utökas så att det vägområde av S:t Clemens gränd och 

Gamlebygatan som ansluter till fastigheterna Bocken 11 och 12 omfattas av 

planområdet. Det görs för att inte detaljplan nr 01-16 i framtiden enbart ska 

bestå av nämnda vägar när detaljplan för kvarter Jungfrun med fler planläggs. 

Tas vägarna med kan detaljplan 01-16 ”övertas” av nya detaljplaner. 

 Generell administrativ bestämmelse om att strandskyddet upphävs för hela 

planområdet har ersatts med a1 strandskydd är upphävt för allmän platsmark 

samt a2 strandskydd är upphävt för kvartersmark. 

 Plushöjder har lagts in i grundkartan, utmed Gamlebygatan, S:t Clemens gränd, 

och på innergården. 

 Exploateringsbestämmelser ändras från e130 till e1, och att värdet enbart anges i 

planbestämmelserna. 

 Användningen för B1 Flerbostadshus delas in i B2 Bostäder samt B1 

Flerbostadshus eller sammanbyggda enbostadshus. 

 Bestämmelsen om tillåten fastighetsstorlek har omformulerats i samband med 

att användningen ändrats. 

 F2 ändras från ”Fasad ska utformas med tegel, puts eller betong” till ”Fasad ska 

utformas i tegel eller puts.” 

 Användningarna Bostad och Centrum redovisas på varsin rad i listan över 

planbestämmelser. 

 Användningen för befintlig bebyggelse ändras från Flerbostadshus till Bostäder 

samt att användningen för ny bebyggelse ändras från Flerbostadshus till 

Flerbostadshus eller sammanbyggda enbostadshus.  

 Bestämmelsen f5 införs ”Balkong får inte uppföras mot gata”. 

 Bestämmelsen f6 införs ”Takkupor får inte uppföras mot gata”.  

 Högsta tillåten nockhöjd i meter har ändrats till högsta nockhöjd i meter över 

angivet nollplan för att kunna säkerställa att byggnadshöjden för ny byggnad 

utmed Gamlebygatan inte kan byggas högre än nockhöjden för gula villan. 

Även byggnaden utmed S:t Clemens gränd har getts än lägre tillåten nockhöjd 

än i samrådsförslaget.  

 Takvinkeln ändras från 20-45 grader till 30-47 grader. 

 Prickad mark inom egenskapsområdet för planbestämmelsen q3 plockas bort 

och ersätts med byggrätt. 

 Prickad mark i sydvästra delen av planområdet ersätts med korsprickad mark 

som tillåter att komplementbyggnad uppförs, för att kunna möjliggöra 

platsutrymme för ett miljöhus. Denna yta har försetts med en högsta 

byggnadshöjd till 4 meter. 

 Bestämmelsen q3 förs in som reglerar hur befintlig stenmur ska bevaras.  
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”Den del av den befintliga stenmuren som anges på sidan 25 i planbeskrivningen får 

plockas ner men ska återuppbyggas vad gäller murens karaktär så som höjd, 

fördelning och placering av stenar, fogning och placering av järnringar återställas i 

enlighet med planbeskrivning på sidan 24 och 25. Två trappgenomgångar utförda 

med steg i granit får göras enligt anvisning i planbeskrivningen på sidan 25.”  

 Bestämmelsen a3 införs som innefattar utökad lovplikt för muren, bygglov 

behöver sökas för att ändra muren. 

 

Planbeskrivningen föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 

 Den senaste mallen har använts. 

 Miljömålen beskrivs efter hur planens genomförande lever upp till Sveriges 

miljömål.  

 Kapitlet om strandskydd har uppdaterats.  

 Miljökvalitetsnormer för vatten har kompletterats med vilka konsekvenser ett 

utsläpp av dagvatten får på recipienten.  

 Befintliga träd på innergården presenteras. 

 Beskrivning av tillgänglig friyta inom och i direkt anslutning till planområdet 

förtydligas och sätts i samband med antalet parkeringsplatser som krävs. 

 Uppdaterats med antal cykelparkeringsplatser som ska anordnas för respektive 

användning, i enlighet med kommunens parkeringsnorm. 

 Kapitlet som berör parkering har kompletteras, bland annat med parkeringsnorm 

för cykelparkeringar. Formuleringen att parkering ska anordnas inom den egna 

fastigheten stryks då tanken är att ny fastighetsindelning efter 

användningsområdena kan komma att bli till. Tanken med formuleringen var att 

parkering ska anordnas inom planområdet, vilket är möjligt att genomföra. 

Istället står att parkering till de nya bostäderna samt för det befintliga behovet 

inom planområdet huvudsakligen ska tillgodoses inom planområdet. På så vis 

kan de båda fastigheterna dela på det totala antal parkeringsplatser som krävs.  

 MKN luft har reviderats vad gäller antalet beräknade tillkommande bilar som 

planläggningen medför. 

 MKN för vatten har kompletterats vad gäller resonemang för hur ett 

genomförande av planen kommer påverka miljökvalitetsnormerna för Lagan samt 

med vilka föroreningar som planläggningen kan medföra.  

 Planförslagets påverkan på riksintresset kompletteras och förtydligas, förändras 

passar reviderat förslag.  

 Kapitlet Natur och friytor har slagits samman och utvecklats vad gäller vilken 

tillgång på friyta som kommer att finnas inom planområdet och i dess direkta 

närhet, baserat på plan- och bygglagens 8 kapitlet § 9 om krav på friyta. 

 Resonemang kring lokaliseringsalternativ förs in i planbeskrivningen. 

 Kapitel Buller och vibrationer har lagts in, innehållande resonemang kring 

planområdets utsatthet för buller. 

 Beskrivning av hur murens nedplockning och uppbyggnad ska gå till. 

Genomförandebeskrivningen föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 

 Huvudmannaskap för allmän platsmark gata anges eftersom gatan tagits med 

i planområdet.  

 Ansvars- och kostnadsfördelning för flytt av el- och teleledningar skrivs in i 

genomförandebeskrivningen. 

 Exploateringsavtalets övergripande innehåll har reviderats. 
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 Fastighetsrättsliga konsekvenser samt konsekvenser av planens 

genomförande har kompletterats. 

Inventeringar och utredningar som föreslås är: 

 Skuggstudie 

NAMNLISTA  

Följande sakägare vill att planarbetet avbryts och har därmed inte fått sina 

synpunkter fullt ut tillgodosedda. Det som anmärkts på i yttrandena har däremot 

tillgodosetts.  
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