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Detaljplan för        Detaljplanen har 
antagits av  
Del av Lagaholm 4:1 m.fl.(Tennisbanor- Parketten)  Kommunfullmäktige 2005-08-25. 
Laholms centralort       Beslutet  har vunnit laga raft 
Laholms kommun       2006-10-12. 

 
 
PLANBESKRIVNING 
 
HANDLINGAR  
 

 Planprogram 
 Planbeskrivning 
 Genomförandebeskrivning 
 Plankarta med bestämmelser 
 Lokaliseringsstudie/juni 2005 

 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 
Planen innebär en anpassning av detaljplan för stadsparken till den 
antagna översiktsplanen för stadskärnan. 
Syftet med planen är i huvudsak att utöka stadsparken på gamla 
spårområdet som ett tillskott i staden med grönområde. Nya tennisbanor 
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etableras öster om befintliga Servhallen som i sin tur kommer att få en 
mindre utbyggnad. Stadsparken kommer att få mer identitet och olika 
karaktar med nämnda åtgärder.  

PLANDATA 

 
Lägesbestämning 
 

Planområdet ligger i centrala delen av Laholms tätort. 
Planen omfattar ett område, som i söder gränsar med LP Hanssons väg 
och i norr fd. Parketten och utescenen. I planområdet ingår den gamla 
banvallen och angränsande områden. 
 

Flygbild över planområdet 
 

 
 

 
Areal   Planområdet är c:a 7,4 hektar. 
 
Markägoförhållanden 

 
Större delen av 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) 
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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 pro 
grammet 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 44, fastställd 1974-07-12 
nr 76 antagen 1990-12-18 
nr 23 fastställd 1965-09-22 
nr 40 fastställd 1971-10-20 
nr 10, fastställd 1955-02-25 
 
Dessa planer gäller även i viss mån för angränsande område. För 
angränsande område gäller dessutom detaljplaner: 
 
nr 35, fastställd 1969-06-19;  
nr 7 fastställd 1953-07-03 
nr. 5 fastställd1951-06-01 
nr.99 antagen 2003-02-27 
nr.70 antagen 1988-11-23 

Program för.  
planområdet  Planprogram har 2001-03-12 upprättas för hela det tidigare 

järnvägsområdet mellan Kristianstadsvägen i norr och väg 24 i söder. 
Planprogram omfattar även hela Stadsparken. Nu föreliggande 
detaljplaneförslag utgör en tredje  
etapp inom detta område. 
 

Miljökonsekvens 
beskrivning Planen innebär endast mindre justering av planen för området. Nu aktuell 

plan innebär ingen ökad risk för störningar. Särskild 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättat. 
 
 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

 
Planen är förenlig med bestämmelserna i MB 3-4 kap. och motverkar inte 
riksintresset. 
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Natur 
● Mark och 

vegetation Området är till stor del utnyttjat. Längs den gamla banvallen har funnits 
en del sly och uppvuxna träd. När banvallen togs bort har den mesta 
vegetation försvunnit. Träden bör ersättas med nya. Denna förändring 
kompenseras också av att parken utökas och de två delarna på ömse sidor 
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om den gamla banvallen vävs ihop. Banvallen utgjorde en barriär i staden. 
Detta tillskott ger goda möjligheter att öka den biologiska mångfalden i 
staden, förbättra kommunikationerna, försköna staden mm. 
I samband med förslag om ny placering av tennisbanorna föreslås några 
träd tas bort för att ge bra placering i närheten av Servhallen.  
Inventeringen av träd är gjord i hela stadsparken. Dem flesta träden i 
parken har bedömts. 
 
Stadsparken är en viktig offentlig mötesplats i Laholm. Stadsparken har i 
många år fungerat som ett område som man åker igenom, till centrum. 
Parallellt med detaljplanearbete arbete pågår arbete att ta fram en 
programskiss för hela stadsparken mellan Kristianstadsvägen i norr och 
LP Hanssons väg i söder. ”Laholms gröna lunga” kommer att ge svar på 
möjligheten av användning av parken och huvudsakligen att tillgodose 
människans behov av rekreation, lek, naturupplevelser och 
skönhetsupplevelser. 
Stadsparken kommer att erbjuda utrymme för en rad aktiviteter och 
upplevelser som har stor betydelse för människors trivsel och livskvalitet. 
Illustrationskissen också visar hur man kan skapa olika gröna rum i syfte 
att förstärka och värna värden i området. 
Hela Stadsparken har vuxit upp i Tvättebäckens dalgång. Västra delen 
och delvis i östra delen av Stadsparken är kuperade. 
Inom området utgör Stadsparken en stor friyta.. Från folkhälsocentrum 
utgår en ”Hälsans stig”, som bl a kommer att utnyttja Stadsparken.  
 
Två tennisbanor som avses tas bort, en vid Agneshem och den andra vid 
Vandrarhemmet kommer att få annan placeringar. Alternativa lägen för 
tennisbanor har studerats tillsammans med företrädare för tennisklubben. 
Det bästa resultatet har visat sig vara en placering intill Servehallen. 
Fördelen är att man kan utnyttja omklädningsrum vid stora tävlingar. För 
att anpassas till terrängen ligger tennisbanorna i etage med den positiva 
effekten att publikvänliga slänter, eventuellt gradänger, anläggas på 
banornas lång sidor i väster. Servehallen driver idag välfungerande 
bordtennisverksamhet med tävlingar mest på vinter/höst. Tennis säsong 
är främst på vår/sommar. 
 
Den stora gröna friytan vid Vattentornet markeras i planen som park och 
få samma användning som förut, som bollplan och andra fria aktiviteter. 
En liten lekplats markeras på karta strax öster av Vattentornet. 
 
I Stadsparken har banvallen schaktats ner. På andra ställen där järnvägen 
gått i skärning sker utfyllnad. Inom Stadsparken avses åtgärder vidtas 
enligt de idéer som tagits fram i översiktsplanen för stadskärnan. T ex 
avses Tvättebäcken åter få rinna genom parkens norra del och en damm 
avses anläggas vid Kristianstadsvägen. Tvättebäcken får annan sträckning 
än den ursprungliga.  
Vidare idéer om övergripande mål och användning av Stadsparken 
presenteras i separat handling ”Laholms gröna lunga” där bland annat tas 
upp alla parkens entréer. 
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 Illustration skiss - nya tennisbanor 
 

Bebyggelseområden 
Inom planområdet ligger idag den befintliga Servehallen som inrymmer 
omklädningsrum , toaletter och bordtennishall. I gamla planen nr, 76 från 
1990 redovisas en tomt för denna byggnad. Planen tillåter en utbyggnad 
som kan ske mot norr. Vid samrådet med bordtennisklubben företrädare 
har de framfört önskemål om en utvidgning av anläggningen. Utbyggnad 
ska omfatta en yta på ca.300 kvadratmeter. Utbyggnaden ska inrymma en 
b-hall för bordtennis, förråd och eventuellt en extra toalett som tennis 
klubben kommer att använda med uthyrning av banorna. 
Nya tennisbanor etableras strax öster om den befintliga Servehallen. 
Projekt med utbyggnad av Servehallen och nya tennisbanor bör 
samordnas när det gäller dränering och markarbete. 
Byggnaderna på kvarteren Mandarinen och Sotaren som ingår i planen har 
inga förändring i planbestämmelserna.. 
Parketten har legat i Stadsparken och är medtagen i 
kulturminnesvårdsprogrammet för Laholms kommun. Efter rivningen av 
Parketten har platsen tillsammans med utescenen fått beteckning  
R- kultur. Hit räknas särskilda områden för kulturellt ändamål, dvs 
museer, folkparker och liknade verksamheter med kulturellt innehåll. 
Möjligheten finns således att kunna använder platsen för diverse framtida 
behov. 

● Byggnadskultur 
I kulturminnesvårdsprogrammet redovisas stadsparken, Parketten och 
Vattentornet bland ”områden och objekt av särskilt kulturhistoriskt 
värde”. I texten sägs om Stadsparken, Vattentornet och Parketten: 
Stadsparken 
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Beskrivning 
Stadsparken i Laholm med ditflyttade Ebbaredsstugan, belägen i anslutning till 
järnvägen söder om stadens centrala delar. 
 
Stadsparken (Tivoli) började anläggas på 1850-talet. 1893 uppfördes en paviljong 
i Tivoli och en dansbana kunde invigas. 1897 planterades Nya Tivoli, f d Svarta 
lid. I parken ingick damm, ”kärleksstig” m m. 

 
1919 återuppfördes den s k Ebbaredsstugan i parken av den två år tidigare 
bildade Södra Hallands hembygds- och Fornminnesförening. Byggnaden, en 
högloftstuga som ursprungligen kommer från Veinge, är uppförd omkring 1824. 
Ebbaredsstugan tillhör Södra Hallands hembygdsförening.  
 
Motivering 
Den för stadens borgare under 1800-talets slut anlagda stadsparken med 
ditflyttad höloftsstuga representativ för det äldre byggnadsskicket i södra Halland. 
 

         
   Stadsparken sommar 2003 
 

        
   Stadsparken vinter 2004 
Laholms vattentorn 
Beskrivning 
Vattentornet ligger intill järnvägen ett stycke söder om stadskärnan, i ett mindre 
grönområde i ett villaområde från 1900-talet ( Altona 4:4) 
Vattentornet i Laholm byggdes 1909, samtidigt som centrala staden fick vatten 
och avlopp. 
Vattentornets utformning har nationalromantiska stildrag, med dess krav på 
materialäkthet och höga hantverkskvaliteter. Byggnaden är ett högt (36,5 m) torn 
av tegel, fyrkantigt med avfasade hörn. Tegeltornet vilar på en naturstenssockel i 
tre skift. Vid entrén är en kraftig bronsdörr omgiven av en välvd portal av 
natursten. Tornets överdel är utkragat och åttkantigt, vilande på tegelkonsoler. 
Mellan konsolerna är välvda, små, nu igensatta fönsteröppningar. Tornet krönes 
av ett topptak täckt med grön, falsad plåt. 
 
Motivering 
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Äldre, monumentalt vattentorn i ett tidstypiskt och genomarbetat arkitektoniskt 
utförande. Vattentornet utgör tillsammans med stadskyrkans torn och 
silobyggnaden Laholms blickpunkter från omgivande flacka odlingsbygder. 
 

                 

 
Vattentornet september 2003    Vattentornet –detalj 1               Vattentornet –detalj 
2 
Parketten 
Parketten har legat i Stadsparken och är medtagen som värdefull kulturmiljö i 
kulturminnesvårdsprogrammet för Laholms komun 1987 med motivering ”Den 
för stadens borgare under 1800- talets slut anlagda stadsparken med ditflyttad 
högluftsstuga representativ för det äldre byggnadsskicket i södra Halland. 
Efter beslut om rivning av Parketten på grund av att byggnaden var i dålig skick, 
med rötskadade syllar, mögel i stora delar av grunden samt hussvamp i del av 
byggnaden, har Landsantikvarien utfört en dokumentation av byggnaden. 
Dokumentation finns att låna på Samhällsbyggnadskontor. 
 

             
   Parketten före rivning       Trappa till plats där Parketten har legat 
 

 

Gator och trafik 
 
● Gatunät, gång och 
cykelvägar-,  Komplettering av befintligt nät av gång- och cykelvägar avses ske. En 

sammankoppling av den nya GC-väg från riksväg 24 till Vallberga sker 
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Detaljplan för        Detaljplanen har 
antagits av 
Del av Lagaholm 4:1 m.fl.(Tennisbanor- Parketten)  Kommunfullmäktige 2005-08-25. 
Laholms centralort       Beslutet har vunnit laga kraft 
Laholms kommun       2006-10-12. 
 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 
 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 

Tidsplan Planen hanteras med normalt planförförande och ska efter samråd och 
utställningen antas av Kommunfulmäktiga. 

 
 Samrådsskede   April 2004 

Utställning   Oktober 2004 
Antagande Augusti 2005 

 
Genomförandetid Genomförandetiden sätts till tio år från den dag plan- 

förslaget vinner laga kraft. 
 
Ansvarsfördelning  Kommunen ansvarar för utbyggnad av gator och park mm. på allmän 

plats samt tennisbanor. Utbyggnad av Servehallen kommer att 
genomförs av Bordtennisklubben som äger fastighet. 

 
Huvudmannaskap  Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
    

Möjlighet finns att göra avstyckning för föreslagna kvartersmark för 
Parketten respektive tennisbanor. De kan alternativt vara som en del i 
Lagaholm 4:1. 

  
EKONOMISKA FRÅGOR 
 

Översiktlig kalkyl för genomförandet av planförslaget. 
  

För nyanläggning av hela Stadspark enligt ”LAHOLM STADSPARK – 
STADENS GRÖNA LUNGA” anges följande: 

 
Gräsytor, ca 14.500 m2 650.000 kr  
Planteringsytor, 1.750 m2 425.000 kr 






