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Detaljplanen har antagits av 
Kommunstyrelsen 2007-01-09.  
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PLANBESKRIVNING 
 
HANDLINGAR  
 

 Planbeskrivning 
 Genomförandebeskrivning 
 Plankarta med bestämmelser 

 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 
Bakgrunden till planförslaget är att göra en översyn av detaljplanen för 
hela kvarteret Hästen med syftet att bl.a. skapa ett erforderligt skydd för 
de byggnader som har ett stort kulturhistoriskt värde. Uppdraget har 
funnits sedan 1993, men det är först nu, i samband med ägarbyten av 
berörda  fastigheter, som planarbetet åter aktualiserats. 
 
Planens syfte är därför att ge de planmässiga förutsättningarna för en ny- 
och ombyggnation inom kvarteret Hästen nr 5. 
 
Där en byggnad på Hästen nr 5 brann ned sommaren 2004 avser 
nuvarande fastighetsägare (Länsförsäkringar) att uppföra en byggnad för 
kontor. Magasinsbyggnaden ska i samband med detta byggas om till 
bostäder.  
 
 

PLANDATA 
 

Lägesbestämning 
 

Planområdet utgörs av kvarteret Hästen nr 5 som är beläget i de centrala 
delarna av Laholms stad. Planområdet avgränsas i norr av Hästen nr 4. 
Östertullsgatan och Trädgårdsgatan avgränsar planområdet i öster, väster 
och söder.       

Areal    
 
   Planområdet är ca 900 kvm. 
   

Markägoförhållanden 
 

Marken inom planområdet ägs av Länsförsäkringar Halland. 
 
  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

Översiktliga planer 
 

I kommunens översiktsplan (Framtidsplan 2003) antagen i januari 2004, är 
området redovisats som tätortsområde. Det framgår även att Laholms 
stadskärna är av riksintresse för kulturminnesvården. Stadskärnan ingår i 
område ”Laholms innerstad och Lagaholm KN41”.  
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I den fördjupade översiktsplanen för Laholms stadskärna (juni 1998) finns 
inget specifikt angivet för aktuellt planområde. 
 
I bevarandeplanen för Laholms innerstad (1987) bedöms hela kvarteret 
vara ett område som har särskilt kulturvärde och stor betydelse för 
stadsbilden. Även flera enskilda byggnader redovisas som värdefulla ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv. 
    
I bevarandeplanen för Laholms innerstad (1987) redovisas Hästen 5 som 
en mycket välbevarad kringbyggd stadsgård, där handelshuset är ett av 
stadens äldsta. Byggnaden ligger i fonden för platsbildningen vid Fribergs 
hörna och utgör ett viktigt inslag i stadsbilden. Kvarteret Hästen 5 bedöms 
i bevarandeplanen tillhöra byggnadsklass 1 ”Kulturhistorisk värdefull byggnad, 
som inte får förvanskas” 
 

 
Detaljplaner och  
förordnade  

 För hela kvarteret Hästen gäller stadsplan nr 15, fastställd 1958-12-05.
  

 Den anger att huvudbyggnaden på Hästen 5 får uppföras i två våningar 
utmed Östertullsgatan. Utöver detta får det på tomten uppföras uthus. 
Byggnaderna ska sammanbyggas med varandra.   

 
Den föreslagna detaljplanen tangerar följande planer: 

 
- nr 1, Centrala delen, antagen 1944-02-18 

  
 

Program  
 Inget särskilt program har upprättats. 
 
Kommunala beslut 
i övrigt   

 Det har under lång tid varit aktuellt med en översyn av detaljplanen för 
kvarteret Hästen. Syftet har bl.a. varit att skapa ett erforderligt skydd för 
de byggnader som har ett stort kulturhistoriskt värde. Dåvarande 
stadsarkitektavdelningen hade redan 1993 ett uppdrag för detta. Men det 
är först nu, i samband med ägarbyten av berörda  fastigheter, som 
planarbetet blivit aktuellt att slutföra.  

 
 

MILJÖBEDÖMNING ENLIGT PBL OCH MILJÖBALKEN 
 

Miljöbedömning  
  

Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i MB 3-5 kap.  
 

 Planförslaget kommer inte att innebära några väsentliga skillnader i 
pågående och gällande markanvändning. Planområdet är huvudsakligen 
exploaterat (eller var innan branden), ingen ytterligare mark tas i anspråk 
och teknisk försörjning finns på platsen.  
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 Den föreslagna förändringen kommer inte att innebära några betydande 

negativa konsekvenser på miljö, hälsa eller säkerhet. Någon 
miljökonsekvensbeskrivning avses därför inte upprättas.  

 
  
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 

Natur 
 

● Mark och 
vegetation  

Gårdsplanen på Hästen 5 har en markbeläggning bestående av kullersten 
från Lagans botten. I porten mot Trädgårdsgatan ligger gatsten. Denna 
beläggning bör bevaras. Vegetationen inom planområdet är vildvuxen och 
har tillkommit då underhållet av tomten varit eftersatt.  
 

   
●Fornlämningar   
  Laholms stadskärna är av riksintresse för kulturmiljövården och räknas 

som fast fornlämning. Det innebär att alla markingrepp (byggnation, 
schaktning och så vidare) kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Sannolikt 
erfordras även en arkeologisk förundersökning innan eventuella 
byggnationer kan ske. 

 
 

Bebyggelseområden 
 

• Service  
    Laholms stadskärna fungerar som ett centrum vad gäller offentlig och 
    kommersiell service. 
 
• Bostäder och    

Verksamheter  
Kvarteret Hästen är exploaterat med bebyggelse uppförd under 1800- och 
1900- talen. I väster, mot Stortorget och Östertullsgatan, är bebyggelsen 
sluten och byggnadskropparna följer gatan. Mot Trädgårdsgatan i väster, 
är karaktären mer öppen, med gårdshus placerade med kortsidan mot 
gatan. Hästen 5 är dock sluten mot Trädgårdsgatan, med undantag från en 
port placerad genom magasinsbyggnaden. 
 
Handelshuset inrymmer i dagsläget en frisörsalong samt 2 bostads-
lägenheter. Ingen förändring sker vad gäller innehållet i handelshuset. 
Magasinsbyggnaden står i dagsläget tom. Byggnaden planeras att rustas 
och byggas om för bostadslägenheter. I nordvästra delen av planområdet 
planeras det uppföras ett kontorshus för Länsförsäkringar. Byggnaden ska 
kopplas samman med magasinet, som till viss del även ska användas för 
kontorsverksamhet. Mot Östertullsgatan kommer byggnaden att kopplas 
samman med Handelshuset genom en port som ska uppföras i samma läge 
som där den tidigare porten fanns.  
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   I magasinsbyggnaden ska det möjliggöras för en passage mellan Hästen 5 
   och 6 (x, marken skall vara tillgänglig för allmän gångtrafik). Genom  
  denna passage kommer hela kvarteret Hästen att knytas samman.   
   

Med hänsyn till de befintliga byggnadernas kulturhistoriska värden ska den 
nya bebyggelsen utformas så att den ansluter till omgivande bebyggelses 
karaktärsdrag (f1). 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvarteret Hästen är centralt beläget och innehåller några av Laholms 
äldsta byggnader. Flera av byggnaderna och hela miljön som helhet 
betecknas som värdefulla i bevarandeplanen. Karaktären bör därför 
bevaras och utvecklas. Kvarterets inre används till stor del för allmän 
parkering och kan utnyttjas bättre för olika centrumfunktioner, så som 
bostäder och butiker. Nya byggnader kan inrymma bostäder och 
butikslokaler i mindre skala. Parkering bör lösas genom någon form av 
parkeringsanläggning. Alternativt kan den nya bebyggelsen förses med 
parkering i källarplan. Genom att ta upp den gamla porten mot 
Östertullsgatan skulle kontakten mellan kvarterets inre och 
centrumverksamheten utökas. 
 

Befintlig 

Ny 

Länsförsäkringars 
nya kontor 

Den gamla porten mot 
Östertullsgatan öppnas 
för ökad tillgänglighet 

Den grönskande 
trädgården bevaras 

Ny bebyggelse mot 
Trädgårdsgatan för 
ökad stadsmässighet

Portar och passager för 
god tillgänglighet 

Ny bebyggelse inom 
kvarteret kan skapa nya 
spännande rums- 
bildningar 
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   Om den gamla porten mot Östertullsgatan öppnas igen ökar kontakten mellan kvarterets inre och 
   Stortorget. 
   
  

• Byggnadskultur  
I bevarandeplanen för Laholms innerstad (1987) redovisas Hästen 5 som 
en mycket välbevarad kringbyggd stadsgård, där handelshuset är ett av 
stadens äldsta. Handelshuset uppfördes 1795 och är två våningar. 
Fasaderna är av gul puts på tegel och korsvirkesväggar. Byggnaden ligger i 
fonden för platsbildningen vid Fribergs hörna och utgör ett viktigt inslag i 
stadsbilden. Kvarteret ger en tidstypisk bild av hur 1800-talets handels-
trädgårdar såg ut. Bebyggelsen bedöms ha stora kulturhistoriska och 
upplevelsemässiga kvalitéer. Hästen nr fem bedöms i bevarandeplanen 
tillhöra byggnadsklass 1. ”Kulturhistorisk värdefull byggnad, som inte får 
förvanskas”. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   För ett långsiktigt bevarande av Hästen 5 förutsätts att byggnaderna  
   brukas. Användningen måste dock anpassas efter byggnadernas  
   förutsättningar för att de kulturhistoriska värdena ska bestå. När åtgärder 
   görs är det viktigt att byggnadernas exteriör bibehålles och möjligen stärks 
   beträffande den karaktär som finns bevarad sedan sekelskiftet 1900. 
 

Med hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värde föreslås 
skyddsbestämmelser för de befintliga byggnaderna. Byggnaderna får inte 
rivas. De särdrag och värden som kännetecknar byggnaderna skall vara 
vägledande vid ombyggnad och renovering.  

 
                                
Gator och trafik 

 
  Trafiken på Östertullsgatan är enkelriktad, med trafikföring mot norr. 

Gatan fungerar som en tillfartsgata för transporter och leveranser till 
butikerna i närområdet. Järnvägsgatan (mellan Trädgårdsgatan och 
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Stortorget) är enkelriktad med trafikföring mot Stortorget. Trädgårdsgatan 
är enkelriktad med trafikföring mot Järnvägsgatan.  

 
  Kvarteret Hästen 3 och 4 används till stor del för allmän parkering. 
 
  Det ska även i fortsättningen vara möjligt för fordon att ta sig in i 

kvarteret Hästen fem. Parkering ska dock inte ske här. I dagsläget används 
gården för parkering till boende och de som arbetar i handelshuset. 
Befintlig port mot Trädgårdsgatan ska tillsammans med den planerade 
porten mot Östertullsgatan, skapa ett naturligt stråk för passage genom 
gården.  

  
    Parkering för de nya bostäderna samt kontorsverksamheten avses  
    lösas på annan del inom kvarteret Hästen. 

 
 

Teknisk försörjning 
 

● Vatten och avlopp  
     Vatten och avlopp finns anslutet till fastigheten. 

 
●El och tele  
 El och tele finns anslutet till fastigheten. 
 
• Värme    
    Ledningar för gas finns utmed Östertullsgatan och Trädgårdsgatan. Enligt 
    såväl av Kommunfullmäktige antagen energistrategi, som de riktlinjer som 
    föreslås i översiktsplanen bör detta, i  huvudsak kretsloppsanpassade 
    energislag användas för uppvärmning i första hand. 
 
• Avfall    
    Avfall ska hanteras enligt föreskrifterna i Laholms kommuns  
    författningssamling gällande avfallshantering. 

 
    

Administrativa frågor 
 
Genomförandetiden är tio år från det att denna plan vinner laga kraft.  
 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 
Samhällsbyggnadskontor 
Kjell Pihl, Anna Nilsson och Ingelöv Fast.  
 
 

KOMPLETTERING 
 

 Planförslaget har kompletterats avseende formulering av
 skyddsbestämmelser. 
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Laholms kommun 

 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 

Tidsplan Planen hanteras med enkelt planförfarande och ska efter samråd antas 
av Kommunstyrelsen. 

 
 Samrådsskede  oktober 2006  

Antagande  december 2006  
Laga kraft  januari 2007  

 
Genomförandetid Genomförandetiden har satts till tio år från den dag planförslaget 

vinner laga kraft. 
 

 
Ansvarsfördelning  Exploatören ansvarar för att genomföra planen. 

  
Huvudmannaskap  Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
    

Planförslaget innebär inga fastighetsrättsliga åtgärder.  
 

  
EKONOMISKA FRÅGOR 
 

Uppförandet av kontorshus samt en ombyggnad av magasins-
byggnaden till bostäder åvilar exploatören och innebär inga kommunala 
kostnader. 
 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 
Samhällsbyggnadskontor 
Kjell Pihl, Anna Nilsson 

 
 
KOMPLETTERING 
 
 Planförslagets komplettering innebär inga förändringar i 
 genomförandebeskrivningen.  
 
 
 

Detaljplanen har antagits av 
Kommunstyrelsen 2007-01-09.  
Beslutet har vunnit laga kraft 
2007-02-07. 






