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         Detaljplanen har antagits av 
Detaljplan för         Kommunfullmäktige 2004-12-16. 
Del av Lagaholm 4:1 (Rökeri/Laxbutiken/restaurang)  Beslutet har vunnit laga kraft 
Laholms centralort       2005-05-12. 
Laholms kommun 

 
 
 
PLANBESKRIVNING 
 
HANDLINGAR  
 

 Planbeskrivning 
 Genomförandebeskrivning 
 Plankarta med bestämmelser 
 Utlåtande 
 Illustration 
 Miljökonsekvensbeskrivning 

 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett litet laxrökeri 
intill båtupptagningsrampen vid Lagan. Byggnaden kommer också att 
inrymma en butik och servering till sina produkter. 
 
 

PLANDATA 
 
Lägesbestämning 
 

Planområdet ligger i centrala delen av Laholms tätort. 

Rökeri/laxbutik 
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Planen omfattar ett område, längs Lagavägen som i söder gränsar till 
våtmark i Klarabäcksområdet och småbåtshamn i norr. I planområdet 
ingår område mellan Lagavägen i öst och Lagan i väst. 
 
 

Areal   Planområdet är c:a 1,3 ha. 
 
 
Markägoförhållanden 

 
Marken inom planområdet ägs av kommunen.  
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

Översiktliga planer 
Området ingår i den av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen för 
för Laholm -Lilla Tjärby (nov. 1993) och delvis i översiktsplan för 
Laholms stadskärna.(juni 1998) 
Planområdet berör ett område som är av riksintresse för naturvården  
(NN 22). Detta område är av riksintresse ur geologisk synpunkt p g a de 
stora värden för forskning rörande frostmarksmorfologi och de geologiska 
processer som format landskapet efter den senaste nedisningen. 
Området ingår också i det av kommunfullmäktige antagna programmet 
för kulturminnesvård (sept 1988) och den samtidigt antagna 
bevarandeplanen för Laholms innerstad. 
 

Detaljplaner  och För området gäller helt eller delar av följande detaljplaner:  
förordnande  

nr 36 fastställd 1970-01-12 
 
Dessa planer gäller även i viss mån för angränsande område. För 
angränsande område gäller dessutom detaljplaner: 
 
nr 1 fastställd 1944-02-18;  
nr 25 fastställd 1967-09-04 
nr 8 fastställd 1953-11-27 
nr 62 fastställd 1985-04-10 

 
Miljökonsekvens 
beskrivning Planen innebär ändringen från grönområde i planen till kvartersmark med 

H -handel som användnings beteckning. Nu aktuell plan innebär ökad risk 
för störningar. Särskild miljökonsekvensbeskrivning bör därför upprättas. 
Lukten, transporter och buller är tänkbara risker bör redovisa i MKB . 
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
 
Planområdet ingår i ett större området av riksintresse för naturvården, 
regionalt/lokalt naturvårdsintresse, friluftsliv och delvis riks intresse för 
kulturmiljövård. En MKB som visar konsekvenserna redovisas i separat 
handling. 
 

Kulturmiljövårdsprogram  Riksintresse - natur 

    Högsta flöde 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Natur 
● Mark och 

vegetation Klarabäcksparken, området nedanför Laholms stadskärna är ett mycket 
vackert och storslaget landskapsrum. Området är på sitt sätt unikt med 
artrika översilningsmarker, vilka ursprungligen var ängs och- åkermarker, 
och är av en stor betydelse som närrekreationsområde för Laholmsborna. 

  För att kunna behålla det öppna och av vackra utblickar präglade 
landskapsrummet krävs en målinriktad skötsel. En idéskiss är gjort 1999 
och innehåller flera övergripande mål som kommer att beaktas i det nya 
planförslaget. 

  Att bevara ett relativt öppet landskapsrum, som är ett av de viktiga 
översiktliga målen är en utmaning för sig. Husets placering kommer inte 
att skymma någon utsikt. Det kommer att utnyttja markens nivåskillnader 
så att husets höjd inte överstiger Lagavägen. 
Planområdet innehåller flera förändringar. Parkeringsplatserna behålles, 
utökas och ges en tydlig form. 
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Ny infart och den utökade parkeringsplatser planeras i anslutning till nya 
rökeriet (restaurang). Hela planområdet kommer att vara en tillgång för 
området genom att tydliggöra och ordna entré till Klarabäcksparken. 
Ny restaurang ger möjlighet till att det sociala livet underlättas och det är 
viktigt att främja både spontana och planerade möten. 
Småbåtshamnen och hela Lagans slänt är en viktig samlingsplats för 
fritidsfiskarna, Laholmsborna och turister. Ångbåten utgår från denna 
plats. En särskild geoteknisk undersökning har gjorts som även kommer 
att omfatta en utredning av eventuell skredrisk i planområdet. 
 
   Bilder från planområdet 
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   Illustration skiss -  
 

Bebyggelseområden 
Rökeriet (restaurang) bör anpassas till det öppna landskapet och utformas 
i flera bodliknande hus som ger en småskalig form i området. 
En avloppspumpstation finns på området. Två mindre byggnader är 
placerade i anslutning till Lagavägen. De innehåller toaletter och 
båtklubbens förråd. Befintliga bodar avses var kvar på platsen. 
 

● Byggnadskultur 
I kulturminnesvårdsprogrammet redovisas hela Laholms stadskärna som 
riksintresse för kulturmiljövård. Planområdet gränsar till det unika 
stadsrummet. 
 
 








