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UTLÅTANDE 
 
UTSTÄLLNINGSFÖRFARANDE  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-06-19 att förslaget skulle ställas ut. 
 Utställningstiden har pågått mellan 2013-09-02 och 2013-09-27.  
 Handlingarna har skickats till berörda myndigheter, organisationer och fastighetsägare.  
 Synpunkter skulle vara inlämnade senast 2013-09-27.  
         Totalt har 27 skrivelser inkommit från regionala organ, kommunala nämnder/styrelser,    
         sakägare och allmänhet, varav en sakägare enligt fastighetsförteckning har yttrat sig. 
         Kultur- och utvecklingsnämnden och Laholmsbuktens VA-nämnd har inte yttrat sig    
         under utställningen Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av         
         stadskärnan i Laholm med bebyggelse som medger bostäder och verksamheter.  
  
 
SYNPUNKTER FRÅN MYNDIGHETER, REGIONALA ORGAN OCH 
LIKNANDE  
Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras enligt nedan.  
 
Länsstyrelsen 
 Planområdet utgörs av kvarteret Hästen 2, 3, 4, 6 och 7 som är beläget i centrala Laholm 
 intill Stortorget. Syftet med detaljplanen är att genom förtätning skapa förutsättningar 
 för utveckling av centrum med bostäder, handel och parkering. Syftet är också att införa 
 skyddsbestämmelser för befintlig bebyggelse. 
  
 Länsstyrelsen har i samrådsyttrande, daterat 2012-03-22, dnr 402-693-12, tidigare yttrat 
 sig över planförslaget. I yttrandet framförde Länsstyrelsen framförallt synpunkter på 
 bebyggelsens utformning med hänvisning till risken för påtaglig skada på riksintresset 
 Laholms innerstad och Lagaholm.  
 
 Detaljplaneärendet har påbörjats före den 2 maj 2011 och ska därför enligt övergångs-
 bestämmelserna i den nya plan- och bygglagen, 2010:900 (PBL) hanteras enligt den 
 äldre plan- och bygglagen, 1987:10 (ÄPBL). All hänvisning till plan- och bygglagen 
 i detta yttrande avser därför äldre plan- och bygglagen.   
 
 Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § plan- och 
 bygglagen (ÄPBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt 
 nuvarande förslag kommer att prövas. 
 
 Länsstyrelsens bedömning 
 Länsstyrelsen konstaterar att Laholms kommun i liten utsträckning beaktat de 
 synpunkter som framfördes i Länsstyrelsens samrådsyttrande. Planförslaget bedöms 
 inte vara förenligt med de kulturmiljövärden som utgör grunden för riksintresseområdet 
 Laholms innerstad och Lagaholm. Länsstyrelsens bedömning kvarstår därför med 
 hänsyn till risken för påtaglig skada på riksintresset. 
 
 Riksintressebeskrivningen framhåller stadskärnan med ett organiskt framvuxet gatunät 
 samt välbevarad äldre bebyggelse med inslag från 1700-tal fram till tidigt 1900-tal. 
 Bebyggelsen i innerstaden domineras av stadsgårdar, antingen handels- eller hantverks-
 gårdar, som förr var en kombination av bostad och arbetsplats. Bostadshusen är belägna 
 mot gatan och vanligtvis sammanbyggda med grannfastigheterna med ett gemensamt 
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 fasadliv mot gatan. Mot gårdarna är bebyggelsen småskalig och formad av de verksam-
 heter som bedrivits där. Gårdarna är vanligtvis en- eller tvåvåningshus som har en rik 
 och varierad och arkitektonisk utformning och är framförallt samlad i området kring 
 Stortorget. 
 
 I samrådsyttrandet framförde Länsstyrelsen att tänkbara utgångspunkter för det 
 fortsatta arbetet kunde vara att: 
 – den tillkommande bebyggelsen utmed gatorna anpassas till befintlig kvartesstruktur, 
    genom uppdelade fasadytor med individuell utformning samt en höjd som ansluter till 
    befintlig bebyggelse. 
 – bebyggelsen mot Trädgårdsgatan begränsas i höjd. 
 – parkeringslösningen inte är ett dominant inslag på innergård eller mot omgivande 
    gator. 
 – gårdsbebyggelsen inte är synlig från torget sam får en utformning och placering som 
    har som främsta utgångspunkt att skapa en attraktiv gårdsmiljö. 
 
 Det förslag till detaljplan som nu presenteras i utställningen skiljer sig obetydligt från 
 det planförslag som presenterades i samrådet. Länsstyrelsen konstaterar att kommunen i 
 det nya förslaget ökat våningsantal i byggnaden mot torget, förändrat bestämmelserna 
 för B, bostäder, och C, centrumändamål, med precisering av utformning samt minskat 
 genomförandetiden från 15 till 5 år. 
 
 Föreslagen bebyggelse behöver i större utsträckning samverka eller underordna sig 
 befintlig stadsmiljö och dess värden. Planen har inte beaktat reglerna i 3 kap 1 § ÄPBL
 som anger att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med 
 hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. 
 Detta på grund av den föreslagna bebyggelsens skala, form och anpassning till om- 
 givningen. 
 
 Nödvändiga förändringar av förslaget 
 Länsstyrelsen anser att följande förändringar av planförslaget är nödvändiga för att 
 bebyggelsen inte ska innebära påtaglig skada på riksintresset: 
 

– Förändring av byggnadernas höjd 
Föreslagna flervåningshus på gården och mot Trädgårdsgatan ska minskas med minst 2 
våningar i höjd, för att åstadkomma en för omgivningen passande skala. Se bild på nästa 
sida gällande vilka byggrätter som avses. 
 
– Planbestämmelser som har stöd i lagen  
Planbestämmelserna som reglerar bebyggelsen måste ses över så att de har stöd i lagen. 
Översynen ska syfta till erforderligt skydd för befintliga värdefulla byggnader samt 
genomarbetade bestämmelser för nytillkommande bebyggelse. Se vidare synpunkter på 
plankartan under Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken. 
 
– Krav på antikvarisk kompetens 

 Bestämmelserna som reglerar bebyggelsen inom planområdet samt det underlags-
 material som beskriver kulturmiljön i kvarteret ska tas fram tillsammans med 
 antikvarisk kompetens. 
 

– Återkoppling till Länsstyrelsens tidigare synpunkter 
 Nytt förslag till utformning av bebyggelsen ska återkopplas till de utgångspunkter för 
 det fortsatta planarbete som Länsstyrelsen framförde i samrådsyttrande och som listas 
 ovan. 
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– Tydlig redovisning 
Tre av illustrationerna som visar den tillkommande bebyggelsens möjliga utformning i 
planbeskrivningen (sid. 13, överst sid. 14 samt nederst på sid. 15), är beskurna så att 
höjden på byggnaderna inte framgår. Då dessa bilder ska underlätta läsbarheten av 
planförslaget är det av största vikt att de ger en rättvis bild av föreslagen bebyggelse. I 
planförslaget saknas även redovisning av hur bebyggelsen upplevs på avstånd. 
Fotomontage från punkter i landskapet där stadens bebyggelse kan betraktas på avstånd 
hade varit önskvärt. 
 
– Planen ställs ut på nytt 

 Med anledning av de förändringar som Länsstyrelsen anser nödvändiga måste 
 planförslaget ställas ut på nytt. 
 
 Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken 
 Utredningar  
 Länsstyrelsen anser att geoteknisk utredning samt utredning av förorenad mark och 
 förorenat grundvatten ska redovisas innan detaljplanen antas. Förslagsvis vid den för-
 nyade utställning som Länsstyrelsen föreslår ovan. 
 
 I planhandlingarna beskrivs att: ”Verksamheter i kvarteret med Järnhandel på Hästen 3 
 och 4 kan innebära att kemikalier mm har hanterats, vidare har bensinförsäljning 
 ägt rum på Hästen 2. Särskild inventering av eventuella föroreningar i mark skall utföras 
 i samband med planens genomförande.” Enligt EBH-databasen finns även ett antal 
 potentiellt förorenade områden i närheten av planområdet, som kemtvätt, textilindustri, 
 bensinstation m.fl. 
 
 Provtagning bör genomföras på branschtypiska föroreningar för verksamheter som har 
 bedrivits inom, samt i närheten av planområdet. Detta för att garantera att området är 
 lämpligt för bostadsbebyggelse och inte innebär någon risk för människors hälsa och 
 säkerhet. 
  
 Enligt 2 kap 3 § ÄPBL ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
 ändamålet bl.a. med hänsyn till de boendes hälsa och säkerhet samt jord-, berg- och 
 vattenförhållanden. För att denna lämplighetsbedömning ska vara möjlig krävs att 
 samtliga förutsättningar är redovisade i planskedet. Risk för olämplig bebyggelse med 
 hänsyn till de boendes hälsa och säkerhet utgör även grund för länsstyrelsens prövning 
 enligt 12 kap 1§ i ÄPBL. Förutsättningarna är även viktiga att undersöka med 
 hänvisning till möjligheten att uppskatta kostnader för kommande exploatering av 
 området. 
 
 Kulturmiljö  

Utformningen av byggnaden mot Stortorget skulle genom ett välarbetat förslag till ny 
byggnad kunna bli ett positivt inslag i Laholms innerstad. Ett tillskott utformat med 
högt arkitektoniskt värde kan underordna sig de befintliga värdena samtidigt som 
tillskottet gör ett avtryck för den moderna arkitekturen. 
 
I Varberg har kommunen och Länsstyrelsen gemensamt tagit fram en rapport om hur 
staden kan utvecklas utan skada på det kulturhistoriska riksintresset. 
Länsstyrelsen och Laholms kommun skulle på liknande sätt kunna studera eventuella 
exploateringsmöjligheter som kan genomföras utan att riksintresset för Lagaholm och 
Laholm skadas. 
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Plankartan 
Planbestämmelserna för BC och BC1 innehåller bestämmelser om utformning som bör 
kunna skrivas som egenskapsbestämmelser så att endast en användningsbestämmelse 
behövs för hela planområdet. Bestämmelserna BC och BC1 anger att bebyggelsen ska 
ges ett sammanhållet uttryck. Enligt Länsstyrelsens tolkning stämmer detta inte överens 
med Länsstyrelsens tidigare synpunkter om individuell utformning av bebyggelsen. 
Planbestämmelserna måste ses över för att bli tydligare. 
 
Mark som på plankartan markerats som så kallad prickad mark, marken får inte 
bebyggas, och ringmark, marken får bebyggas över eller under med körbart bjälklag,  
Saknar användningsbestämmelser. Av linjerna på kartan framgår att områdena utgör 
annan användning. Om den prickade marken avses vara kvartersmark samt tillgänglig 
för allmän gångtrafik bör den förses med bestämmelsen x. 
 
Grundkartan saknar uppgifter om höjder på den befintliga marken viket gör det svårt att 
utläsa de föreslagna byggnadernas faktiska höjd. 
 
Gällande synpunkter på bestämmelsen q, kvarstår Länsstyrelsens synpunkter från 
samrådet. Såsom bestämmelsen nu är utformad är dess betydelse och rättsverkan oklar. 
Bestämmelsen hänvisar bland annat till 3 kap 10 § ÄPBL där det generella 
varsamhetskravet som gäller all bebyggelse finns. Denna bestämmelse gäller därmed 
även den bebyggelse som i planen inte markerats med q då all bebyggelse har detta 
skydd enligt 3 kap 10 § ÄPBL. Se vidare på Länsstyrelsens hemsida om skillnaden 
mellan varsamhets- och skyddsbestämmelser, www.lansstyrelsen.se/halland fliken 
Samhällsplanering och kulturmiljö, Skyddad bebyggelse. 
 
Länsstyrelsen anser även att de karaktärsdrag som finns beskrivna i bilagan till 
planbeskrivningen och som bestämmelsen q hänvisar till, bör kunna formuleras som 
egna planbestämmelser eller föras in i planbeskrivningen. Bestämmelserna bör därmed 
kunna utformas som skyddsbestämmelser. Detta för att det avsedda skyddet fatiskt 
regleras på kartan och gäller vid kommande prövning. I nuvarande skrivning är 
bestämmelsen q att betrakta som en varsamhetsbestämmelse som istället ska regleras 
genom bestämmelsen k. Bestämmelser som innehåller hänvisningar till andra dokument 
eller till andra lagar är ofta för otydliga för att uppfylla tydlighetskravet i lagen. Det är 
inte heller säkerställt att en bilaga till detaljplanens beskrivning faktiskt kommer att 
följa planen efter antagandet. Se vidare Boverkets PBL Kunskapsbanken, 
Planbestämmelser som saknar lagstöd, www.boverket.se.  
 
Länsstyrelsen är frågande till behovet av att reglera högsta tillåtna ekvivalenta ljudnivå i 
bostäder genom specifika bestämmelser på plankartan. Om det finns behov av att 
reglera tillåtna ljudnivåer i planen, för att t.ex. bullernivåerna från trafiken riskerar att 
överskridas, bör de snarare regleras genom en generell bestämmelse som anger tillåtna 
ekvivalenta nivåer vid fasad samt tillåtna maxnivåer vid fasad. Om inte dessa nivåer kan 
uppfyllas ska det finnas förutsättningar för att göra avsteg från huvudprincipen genom 
t.ex. tyst eller ljuddämpad sida. 
 
Den mark som är reglerad som ringmark, marken får byggas över eller under med 
körbart bjälklag, bör regleras i byggnadshöjd då den upphöjda innegården annars 
saknar begränsning i våningsantal eller höjd. Behovet av att kunna köra på den 
upphöjda innergården som tillskapas är dessutom oklart, det framgår inte av 
handlingarna var tillfart till den upphöjda gården i så fall ska ske. Kanske är 
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bestämmelsen ringprickad mark, marken får byggas under (över) med ett bjälklag som 
planteras mer passande för ytan. 
 
Övrigt 
Bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer för luft och vatten saknas fortfarande i 
planhandlingarna. 
 
Med hänsyn till Länsstyrelsens krav på minskad våningshöjd bör även behovet av 
parkeringsplatser minskas. Antalet bör ses över. 

 Kommentar: 
Förslaget kommer att justeras och genomarbetas inför en ny utställning, utställning 
nummer 2. Höjderna för de olika byggnaderna kommer att ses över och i vissa avseende 
kommer de att sänkas. En certifierad sakkunnig för kulturvärden kommer att kopplas in 
i ärendet och med utgångspunkt från dennes bedömningar kommer planförslaget att 
justeras och genomarbetas. Den certifierade sakkunnige för kulturvärde kommer även 
att utforma varsamhets- och skyddsbestämmelser för den befintliga byggnationen. 
Dessa kommer att föras in som planbestämmelser på plankartan. 
 
Planen kommer att ses över i sin helhet så att bestämmelser och övrig planteknik följer 
gängse praxis och har stöd i lagstiftningen. 
 
För att ge en referens till högsta tillåtna nockhöjd över nollplanet för bebyggelsen 
kommer grundkartan att kompletteras med befintliga gatuhöjder för Trädgårdsgatan 
och Östertullsgatan  
 
Illustrationsmaterialet kommer att kompletteras och förtydligas så att läsbarheten av 
planförslaget underlättas. 
 
Geoteknisk undersökning och markteknisk undersökning kommer att göras innan 
planens antagande. 
 

 
Lantmäteriet 
 Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig 
 genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på 
 genomförandefrågor. 
 Lantmäteriet har tagit del av planförslaget och har inga synpunkter på denna.   
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Kulturmiljö Halland 
 Kulturmiljö Halland, Hallands länsmuseer, har fått rubricerade ärende på remiss. Vi 
 bedömer att de konsekvenser för kulturmiljön som togs upp i vårt tidigare yttrande i 
 samrådskedet till största delen kvarstår och hänvisar därför till det. 
 Undantaget är de anmärkningar angående gårdsbebyggelsen i kv Hästen 3 som inte 
 längre är aktuella. 
 Vi noterar också att de skyddsbestämmelser som tas upp på plankartan och i bilaga 1 
 tycks referera till tidigare version av Plan– och bygglagen (PBL) då kulturhistoriska 
 värden främst togs upp i kap 3. De bör anpassas till den senaste versionen av PBL där 
 dessa värden främst tas upp i kap 8. 
 Kommentar: 

Det aktuella planärendet har inletts före den 2 maj 2011 och ska med hänsyn till det 
hanteras enligt den äldre plan- och bygglagen 1987:10 (ÄPBL). Till följd av detta   
är all hänvisning till plan- och bygglagen i detta ärende till ÄPBL  
 
I övrigt se kommentar till Länsstyrelsens skrivelse  

 
Trafikverket  
 Ärendet 
 Laholms kommun har skickat rubricerad planutställning för synpunkter. 
 Trafikverkets synpunkter  
 Trafikverket har inget att erinra mot planen.  
 
Södra Hallands Kraft ek förening (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).  
 El-anslutningen kommer vi förmodligen att hämta i nätstation Humlan som är placerad 
 bredvid Laholm kommuns parkeringsgarage. Kablarna kommer i så fall att förläggas i 
 den G/C-väg som går mellan Humlegången och Trädgårdsgatan. 
 Jag bifogar en karta med våra befintliga ledningar samt ovannämnda schakt. Behandlas 
 konfidentiellt.  
  
Hallandstrafiken AB 
 Hallandstrafiken AB ställer sig positiva till en förtätning av staden med både bostäder 
 och verksamheter då det skapar ett större underlag för kollektivtrafiken. Det som 
 Hallanstrafiken saknar i detaljplanen är ett kollektivtrafikperspektiv. I planen nämns 
 inte den väl utbyggda busstrafiken till centralorten eller att planområdet ligger 300 m 
 från Busstation Laholm. 
 I övrigt har Hallandstrafiken inga ytterligare synpunkter. 
 Kommentar: 

Planbeskrivningen kommer att kompletteras avseende en beskrivning av närheten till 
kollektivtrafik.  
 

E.ON Gas Sverige AB  
 E.ON Gas Sverige AB har tidigare tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
 ärende och noterar att tidigare anförda synpunkter har blivit tillgodosedda i samråds- 
 redogörelsen. 
 Förutsatt att exploatören följer det tidigare yttrandet så har E.ON Gas inget ytterligare 
 att erinra i ärendet.  
 
Föreningen Gamla Laholm 
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 Föreningen Gamla Laholm har beretts tillfälle att avge yttrande över det utställda 
 planförslaget över kv Hästen, och anför följande. 
 Inledningsvis vill vi framhålla vikten av att ny bebyggelse tillkommer i centrala 
 Laholm. I den meningen är planförslaget bra. 
 Föreningen anförde dock i sitt samrådsyttrande, att den föreslagna bebyggelsen var för 
 hög. Denna synpunkt kvarstår. Vi menar att den centrala byggnadskroppens vånings-
 antal max skall var fyra våningar med en femte indragen. På samma sätt föreslås 
 att hela bebyggelsen mot Trädgårdsgatan skall förändras till tre våningar med en fjärde 
 indragen. 
 Kommentar: 
  Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande 
  
 
 
 
SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER/STYRELSER/PARTIER 
Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras i sin helhet enligt nedan.  
 
Kommunstyrelsen 
 Kommunstyrelsens beredningsutskott avger följande yttrande över förslag till detaljplan 
 för kvarteret Hästen i Laholm: 
 För att möjliggöra balkong- och fönsterutrymning via höjdfordon ska räddningsvägar 
 och uppställningsplatser utföras enligt räddningstjänstens PM – Åtkomlighet för 
 räddningstjänsten. Det körbara bjälklaget på innergården ska dimensioneras med 
 hårdgjord yta som tål minst 100 kN axel- och/eller stödbenstryck. 
 I övrigt tillstyrker beredningsutskottet planförslaget då beredningsutskottet ser en 
 förtätning av Laholms stad som mycket önskvärd. 

Kommentar:  
Den yta som i planen anges som körbart bjälklag kommer inte att vara tillgänglig för 
fordon då den kommer att ligga en våning upp och utgöra utemiljö för bostäderna på 
innergården.  
 

 
Servicenämnden  
 Servicenämnden överlämnar teknik- och servicekontorets tjänsteskrivelse som sitt svar 
 till miljö- och byggnadsnämnden. 
 Synpunkter 
 Servicenämnden påpekade i samrådsskedet att detaljförslaget saknar information kring 
 hur avfallshanteringen ska ske. I samrådsskedet påpekades också att utfart från 
 Trädgårdsgatan bör utgå med hänsyn till begränsad sikt. Istället kan gemensam in- och 
 utfart till parkering ske via Järnvägsgatan.  
 Teknik- och servicekontoret anser inte att servicenämndens synpunkter har blivit 
 tillräckligt tillgodosedda i planförslaget. 
 Samhällsbyggnadskontoret har bedömt att utfart mot Trädgårdsgatan inte är något 
 problem. Teknik- och servicekontoret vidhåller sin tidigare bedömning att utfart på 
 Trädgårdsgatan bör utgå med hänsyn till begränsad sikt. Vad gäller avfallshanteringen 
 är det fortfarande otydligt var tömning av sopkärl ska ske om dessa placeras i garage-
 planet. Det framgår inte var sopkärlen ska placeras vid tömningstillfället. 
  
 Förslag till beslut 
 Servicenämnden överlämnar teknik- och servicekontorets tjänsteskrivelse som sitt svar 
 till miljö- och byggnadsnämnden. 
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Kommentar: 

När det gäller avfallshanteringen så kommer det att finnas utrymme för att anordna 
detta enligt förskrifter i Laholms kommuns författningssamling. Byggnaderna är ännu 
inte projekterade och hur avfallshantering ska ske kan därför inte beskrivas i detalj i 
detta skede. 
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att de fordon som kommer att köra ut från garaget 
via Trädgårdsgatan kommer att hålla låg hastighet med hänsyn till förhållandena på 
platsen. Trädgårdsgatan är ett gångfartsområde vilket innebär att hastigheten är 
utifrån de gåendes villkor vilket innebär att hastigheten är låg. 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det finns fördelar med att ha utfart via 
Trädgårdsgatan för den allmänna parkeringen med hänsyn till trafikföringen på de 
angränsade gatorna.  

   
Socialnämnden 
 Socialnämnden anser att framförda synpunkter lämnade vid samrådet har tillgodosetts 
 och har därmed inget att erinra gällande utställningen. 
  
Barn- och ungdomsnämnden 
 Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot planförslaget. 
 
 
SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 
Synpunkterna från ovan nämnda berörda sammanfattas enligt nedan, originalhandlingarna 
finns tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret.    
 
Sakägare 1  
Paul Pålsson, Hästen 6,  
Med anledning av planutställningen får jag som ägare av Hästen 6 lämna fölande synpunkter 
och krav: 
 
Grundkartan 
Grundkartan saknar höjdangivelser. Detta gör det omöjligt att förstå innebörden av de höjder 
som anges för ny bebyggelse i planförslaget. 
Grundkartan redovisar inte heller tre servitut som har en avgörande betydelse för 
planförslagets utformning. Dessa är 

1. Avtalsservitut till förmån för Hästen 6 avseende rätt att för utfart använda ett område av 
 Hästen 7 utmed gränsen mot Hästen 6. 
2. Avtalsservitut till förmån för Hästen 6 avseende rätt att bibehålla garagebyggnad inom 
  området för servitut 1 på Hästen 7. 
3. Avtalsservitut till förmån för Hästen 6 avseende rätt att för utfart använda visst område 
     av hästen 7 omedelbart öster om området för servitut 1. 
 

Detaljplanen med planbestämmelser samt planbeskrivning 
Det inte går att bedöma konsekvenserna av planförslaget då angivna höjder på föreslagna 
byggnader inte är relaterade till höjder på marken eller till höjder på befintliga byggnader. 
När man studerar planförslaget blir man osäker på hur många våningar som föreslås. Av 
planbestämmelserna få man intrycket att planen bara föreslår 1-, 2- och 3-våningshus men 
plankartan anger även 4-, 5- och 6-våninghus. Det är inte heller riktigt enkelt att förstå om 
”V” anger 5-våninghus eller att takkupor får utföras. Jag tolkar plankartan så att man får 
bygga högst två våningar på Hästen 2 söder om X-området men av beskrivningen på sid. 14 
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framgår att man har tänkt sig fyra våningar. Om jag har förstått det rätt är det plankartan som 
gäller. 
På sid 6, 16 och 17 i planbeskrivningen anges att gårdsmiljöer ges miljöbeteckning M. Det går 
inte av handlingarna att läsa ut vad en sådan beteckning får för konsekvenser. Eftersom 
beteckningen varken är redovisad på plankartan eller i bestämmelserna torde beteckningen 
inte medföra några konsekvenser.  
Enligt plankartan har gårdshusen på Hästen 6 beteckningen q. Det finns inget i bilagan till 
planbeskrivningen ”Karaktärsdrag som bör bevaras” som motiverar denna q-beteckning. 
 
Som jag tolkar solstudien som bilagts planbeskrivningen anger den skuggorna från ett hus 
som är beläget söder om befintligt gårdshus på Hästen 2. Enligt plankartan tillåts emellertid 
att ett 5-våningshus byggs i gränsen mot Hästen 6 och i så fall blir skuggorna än mer 
besvärande för Hästen 6. 
Av genomförandebeskrivningen framgår bl.a. att fastighetsreglering som berör Hästen 6 ska 
genomföras avseende hörnet mot Stortorget och berörande Hästen 7 avseende hörnet mot 
Trädgårdsgatan. Jag kan inte av plankartan läsa ut vilka områden det är fråga om.  
I genomförandebeskrivningen konstateras samtidigt att någon allmänplats-mark inte ingår i 
detaljplaneförslaget. 
 
Detaljplaneförslaget 
På grund av oklarheterna och otydligheterna som redovisats ovan, är det svårt att överblicka 
konsekvenserna av planförslaget. Som jag uppfattar det innebär förslaget bl.a. följande 
påverkan på Hästen 6. 

 Det befintliga parkeringsutrymmet öster om byggnaden utmed Järnvägsgatan kommer 
att gå förlorat. 

 Min garagebyggnad vid sydöstra hörnet av Hästen 6 måste rivas för att in- och utfarten 
till de tilltänkta parkeringsdäcken ska kunna fungera. Därmed försvinner ytterligare 
parkeringsutrymme från min fastighet. 

 Det är inte visat om den tänkta in- och utfarten till Hästen 6 kommer att fungera efter 
det att angöringen till parkeringsdäcken byggts med hänsyn till stödmurar och 
nivåskillnader. 

 Den föreslagna q-märkningen kommer att komplicera, försvåra och fördyra framtida 
om- och tillbyggnader på fastigheten. 

 Den föreslagna nybyggnationen kommer att ha en förödande inverkan på 
ljusförhållandena på min fastighet. Gårdsutrymmet kommer att befinna sig i så gott 
som ständig skugga. Förutom mörkläggningen av gården kommer en stor del av de 
invändiga utrymmena på Hästen 6 att förmörkas på grund av minskningen av 
infallande ljus. 

 Några positiva effekter för Hästen 6 av planförslaget har jag inte kunnat upptäcka. 
 Som intresserad kommunmedborgare är jag tveksam till planförslagets inverkan på 

torgbilden och torgrummets inramning. Konsekvenserna bör åskådliggöras tydligare 
och belysas bättre. I vart fall är det klart att den tänkta bebyggelsen innebär att torget 
blir skuggigare. 

 
Handläggningen 
Förutom kallelse till samrådsmöte, där jag framfört mina synpunkter så har ingen kontakt 
tagits med mig under hela planprocessen. 
Mina synpunkter vid samrådsmötet bemöttes med att ”hela arbetet med planen och kvarterets 
tillkommande bebyggelse har inte innefattat Hästen 6. Detta bl.a. eftersom där inte har gjorts 
någon arkeologisk förundersökning”. Det förefaller märkligt att när man vid planeringen av 
ett av de mest centrala kvarteren i staden och då tar ett helhetsgrepp över så gott som hela 
kvarteret, utelämnar den mest exponerade fastigheten på grund av att man inte gjort den 
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arkeologiska förundersökningen som man i likhet med övriga fastigheter i kvarteret borde ha 
startat med. 
Vid mina kontakter med kommunen för att utröna hur min fastighet berörs av planförslaget 
har jag inte fått svar utan vid samtliga tillfällen hänvisats till den av exploatören anlitade 
planingenjören.   
För mig förefaller det naturligt att alla berörda fastighetsägare involveras i planprocessen och 
kontinuerligt deltar i och påverkar framväxten av planförslaget. 
 
Synpunkter 

 Det är bra att bebyggelsen i kvarteret ses över och kompletteras så att det blir ett   
          attraktivt bostadskvarter. 

 Jag kan inte tolerera den fördunkling av Hästen 6 som planförslaget innebär. Mistat 
  inkommande ljus innebär en allvarlig försämring av boendemiljön på fastigheten. 
 Därför måste byggrätten för 5-våningshus på Hästen 2 i gränsen mot Hästen 6 tas bort. 
 Den utökade byggrätten på Hästen 7 kan av samma skäl inte heller accepteras. 

 Jag motsätter mig att fastigheten berövas parkeringsmöjligheter i garage och utomhus så 
  som planförslaget förutsätter. Då upphör Hästen 6 att vara lämplig för bostadsändamål 
 eftersom där inte kommer att finnas tillräckligt med parkeringsplatser för de boende. 

 Jag tror inte att föreslagen ut- och infart till parkeringsdäcken kommer att kunna 
  kombineras med en fullgod ut- och infart till gårdsutrymmet på Hästen 6. 

  Föreslagna q-beteckningar för byggnaderna på Hästen 6 bör tas bort. De medför bara  
 ökad byråkrati vid eventuella ombyggnader. Det går att renovera varsamt även utan 
 sådan beteckning. I vart fall synes q-beteckningen vara omotiverad för gårdshuset. 

 Planförslaget innebär enligt enbart nackdelar för Hästen 6. Förslaget innehåller inte 
 tillstymmelse till något positivt för fastigheten som på något vis skulle kunna väga upp 
 nackdelarna. Vid en förutsättningslös översyn av planförslaget borde det kunna vara 
 möjligt att i samverkan med grannen använda det utrymme som gårdshuset upptar för 
 boende. 
 
Krav 
Med anledning av de otydligheter i planförslaget, de brister i handläggningen och de 
konsekvenser för Hästen 6 som redovisats ovan, kräver jag att i första hand ett omtag av 
kvarterets planering. Då kan berörda fastighetsägare tillsammans med stadsarkitekt och 
planförfattare resonera sig fram till en för alla parter lämplig lösning. 
I andra hand kräver jag att mina ovan redovisade synpunkter blir tillgodosedda.  
Om inte kravet på avlägsnande av q-beteckning för byggnaderna på Hästen 6 kan tillgodoses, 
kräver jag att Hästen 6 inte längre skall omfattas av detaljplaneförslaget utan lämnas utanför. 
 
Under alla omständigheter bör inte planarbetet fortsätta innan 

 gränserna för de befintliga servitutsområdena lagts in på grundkartan och plankartan 
 samt stakats ut på marken, 

 området som behövs för ut- och infart till föreslagna parkeringsdäck stakats ut på 
 marken med angivande av förändringar i höjdled och 

 överenskommelse har träffats om ersättning för ev. förluster av garage och annan 
 parkering. 
 
Kommentar: 
Förslaget som kommer att utarbetas inför en ny utställning, utställning nummer 2, kommer ej 
att innefatta fastigheten Hästen 6. Kommunen anser inte att det är möjligt att genomföra en 
planläggning som omfattar fastigheten Hästen 6 utan att befintliga byggnader förses med 
bestämmelser som skyddar byggnaden ur kulturhistoriskt perspektiv. Med hänsyn till det 
avser kommunen att hantera denna fastighet i ett separat ärende. 
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Möjligheterna till in – och utfart för Hästen 6 kommer att beaktas vid omarbetandet av 
planförslaget inför utställning, utställning nummer 2 
 
Servitut som ger fastighet rätt att bibehålla byggnad är inget som regleras i en detaljplan. Ett 
detaljplaneförslag ger möjlighet till byggrätt men det är inte tvingande att utnyttja 
byggrätten. 
 
Sol studien kommer att ses över när planförslaget genomarbetas. 
 
I övrigt se kommentar till Länsstyrelsens yttrande 
 
 
SYNPUNKTER FRÅN HYRESGÄSTER 
 
Hyresgäster i fastigheten Hästen 6: 
Kristina Andersson - Conditori Cecilia 
Robert Andersson - Conditori Cecilia 
Marie Olofsson - Conditori Cecilia 
Rebecka Kvist - Conditori Cecilia 
Anita Diebitsch 
Sara Linasson 
Pär Larsson 
samt ytterligare sex namn som inte går att utläsa  
De lämnar följande yttrande: 

 Vi anser att föreslagen byggnation mot Trädgårdsgatan skall placeras indragen från 
gatan i enlighet med nu gällande plan för att bevara gaturummet ”Trädgårdsgatan”. 

 Vi motsätter oss föreslagna byggnadshöjder, de kommer att negativt påverka solvärdet 
på Hästen 6 för både utemiljö och boendemiljö. För vår otroligt vackra gamla stad är 
det av största vikt att byggnadshöjden anpassas till bef. bebyggelse. 

 Kommunen bör i samarbete med läns- och landsantikvarie ta ett helhetsgrepp över 
förtätning av stadskärnan då minskar det faktum att byggbolagens tomtjakt styr 
bostadsbyggandet mm. 

Kommentar: 
Trädgårdsgatan ingår i ett gångfartsområde, vilket innebär att trafik ska ske på de gåendes 
villkor, vilket innebär att det är låg hastighet. Med hänsyn till det görs bedömningen att 
byggnation kan ske utan indrag från gatan.  
 
Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande 
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SYNPUNKTER FRÅN ALLMÄNHET 
 
Birgitta Sandström, Svanen 4 och 5,  
Jag vill på det bestämdaste protestera mot byggande av höghuset i kvarteret Hästen i Laholm. 
Det passar inte in bland dessa charmiga och låga hus vid torget. Äger själv en mycket gammal 
fastighet i centrum, Svanen 4 och 5. 
Kommentar: 
Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande 
 
 
KarlEric Karlsson, Kräftan 25 och Jonas Karlsson, Hummern 19,  
Med anledning av planutställningen önskar undertecknade lämna följande synpunkter: 

 Byggnadshöjder inom planområdet skall anpassas till centralortens småskalighet. 
 Byggnader mot Trädgårdsgatan skall placeras indragna som tidigare plan för att på 

detta sätt bevara ”Trädgårdsgata” och bra solvärde för lägenheter å motsatt sida. 
 Elevationer från torg till Trädgårdsgata framtages och redovisas.  
 Miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas.  
 Avgränsning för fastighetsförteckning har gjort för snäv. Förteckningen omarbetas och 

utökas. Detaljplanen berör boende inom centrala Laholm.  
 
Historisk tillbakablick 
Laholms kommun har varit framgångsrik i arbetet med att värna om vår gemensamma 
stadsmiljö. Ett arbete som möjliggör att vi alla kan vara stolta över den unika kulturhistoriska 
och småskaliga stadsbilden. Som goda referenser till detta kan nämnas Trädgårdsstaden samt 
upprättande av centrumplan (Gamleby). 
Vid upprättande av detaljplan för Trädgårdsstaden prioriterades öppenhet och småskalighet. 
När centrumplanen plockades fram var ledstjärnan att bibehålla Laholms centrums låga 
bebyggelse. Många fastighetsägare fick nöja sig med en lägre byggnadshöjd än vad som 
angivits i tidigare detaljplan. Den lägre byggnadshöjden var något Laholmarna såg som 
positivt just för ett bevarande av Laholms särprägel. 
Det är med sorg och vemod vi kan konstatera att politikerna i Laholms kommun, med detta 
förslag till detaljplan, ignorerar generationers arbete med att bevara Laholms unika stadsbild. 
 
Kommentar: 
I samband med framtagande av fastighetsförteckningen har det gjorts en avgränsning kring 
sakägarkretsen. Kommunen finner inte att denna krets ska utökas.  
 
För ärendet har det tagits fram en behovsbedömning som visar på att planläggningen inte 
innebär betydande miljöpåverkan. Med stöd av den framtagna behovsbedömningen anser 
kommunen att någon miljökonsekvensbeskrivning inte ska upprättas. 
 
Planhandlingarna kommer att kompletteras med illustrationsmaterial som visar höjder från 
Torget till Trädgårdsgatan.  
 
I övrigt se kommentar till Länsstyrelsens yttrande. 
 
Bengt Edenfalk, Susanne Gerstenberg, kv Duvan – Smedjegatan 3 
Laholms kommun strävar efter att bli fler invånare. Nu väljer man att förtäta centrala Laholm 
utan hänsyn till befintlig bebyggelse i stil (höjd, trång innergård). 

 Det behövs inte fler caféer, det finns redan fyra kommersiellt drivna i centrum. Vilka fler 
affärer ska etablera sig när affärsdöden redan grasserar i centrala Laholm p g a att allt fler 
stormarknader byggs på avstånd. 
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 ”Inga miljöpåverkningar”. Om det planeras en eller två garageplatser pro lägenhet enligt 
byggnorm kommer det visst att påverka miljön genom ökad trafik och utsläpp. 

 Bebyggelse ja men inte i den planerade omfattningen (höjden). 
 Laholm är attraktivt för turister och andra som vill handla och bosätta sig här. Det är den låga 

traditionella bebyggelsen som ger människorna en känsla för den historiska processen vi alla 
är en del av. De flesta städerna i Sverige har förstört detta grundligt. Ystad, Eksjö och Aboga 
är undantag med välbevarade stadsmiljöer. 

 Vi instämmer helt i historiker Anderssons utlåtande publicerat i Laholms Tidning för ett tag 
sedan. 

 Kommentar: 
 Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande. 

 
Bengt Forssberg Hummern 2-5 
Invändningar 

1. Den planerade bebyggelsen saknar anknytning till stadens övriga hus. Det renoverade 
tegelhuset på Trädgårdsgatan bör vara vägledande. 

2. De nya husen är alltför höga. 
3. Höghuset är alltför dominerande i stadsbilden. Från Östertullsgatan kommer det att 

visa sig över de övriga. 
4. Det nya huset på Stortorget avviker för mycket i höjd från övriga hus intill. Torgbilden 

kommer att förvanskas. 
Kommentar: 
Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande. 
 
 
Karl Ove Bengtsson 
Ulrika Hermelius 
Agne Nilsson 
Föreslagen detaljplan strider helt mot de rekommendationer om hur byggandet i Laholms 
stadskärna bör utformas. Ta del av följande punkter i broschyren: Arkitekturprogram 
STADSKÄRNAN, som utarbetats av Samhällsbyggnadskontoret och av Kommunfullmäktige 
2007-09-27 beslutats vara vägledande för framtida byggande i stadskärnan. 
Några citat: ”Laholms centrala delar är av riksintresse för kulturminnesvården vilket ställer 
 krav på kommunen och enskilda fastighetsägare m.fl. att förvalta detta 
 kulturarv” 
 ”En strävan vid byggande i stadskärnan är att husen ska vara underordnad 
 helheten och den gemensamma karaktären.” 
 ”Husets höjd och våningsantal betyder mycket för gaturummet och stadsbilden 
 och bör därför anpassas till omgivningen.” 
Dessutom har helt nyligen tagits fram en ny plan, Framtidsplan 2030, för hela kommunen där 
man under rubriken LAHOLM kan läsa följande: 
 ”Laholms kultur- och stadsmiljövärden samt rumsliga karaktär skall, som en av 
 kommunens viktigaste tillgångar, vidmakthållas och utvecklas.” 
En bättre lösning är att fastigheten utmed Trädgårdsgatan utföres i 4 våningar, med 4:e vån 
som terrassvåning eller mansardvåning. Då ”gömmes” denna våning och bara 3 våningars 
yttervägg syns från gatan, i stället för 5. Byggnadskroppen närmast Järnvägsgatan i 3 vån. 
Gårdsbyggnaden i 3 våningar med 3:e vån som terrassvåning. Fastigheten mot torget kan med 
fördel utföras i enlighet med förslaget från 2011-12-07. 
Obs att stadsbyggnad är en konstart som måste hanteras med största respekt och känsla. I 
detta fall är det påtagligt att helhetsmiljön för Laholms torg och omgivning äventyras på ett 
mycket negativt sätt, om den föreslagna planen realiseras. Trädgårdsgatan ingår i stadskärnan 
och det vore därför önskvärt att det utarbetas en elevationsritning med alla fasader från 
Hausknechtska huset ner till Järnvägsgatan. Då kan man bättre se de inbördes höjd-
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förhållanden mellan fastigheterna och den intresserade allmänheten i god tid bilda sig en 
uppfattning om den blivande gatubilden. Det är från gatunivå de flesta medborgare befinner 
sig när de betraktar sin stad och inte från flygplan. 
I uställningshandlingen står på sid. 7 följande: ”Ny bebyggelse i kvarteret ansluter till den för 
Laholm traditionella bebyggelsekaraktären med variation i uttryckssätt och volym, 
bebyggelsen anpassas både till omgivande kvarter och till den befintliga bebyggelsen i 
kvarteret.” 
Detta påstående är ju helt missvisande, och dessutom osant. 
Förra förslaget av 2011-12-07 blev refuserat av Länsstyrelsen, då måste även detta förslag gå 
samma öde tillmötes? 
Kommentar:  
Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande 
 
Lars M Andersson, för aktionsgruppen ”Rädda Laholm”, samt ägare till fastigheten 
Kanoten 5 och Åmot 2l2:203. 
I det följande kommer jag dels att kommentera underlaget som sådant, dels förslaget till ny 
detaljplan. 
Ett bristfälligt underlag 
Underlaget är bristfälligt och motsägelsefullt och inte sällan vilseledande. Det har karaktär av 
prospekt eller reklammaterial snarare än egentligt underlag. Mest allvarligt är att det saknar 
begripliga uppgifter om de tilltänkta byggnadernas höjd. De uppgifter som anges är i 
förhållande till ett tänkt ”nollplan” men några mätpunkter utifrån vilka den faktiska höjden 
skulle kunna beräknas anges inte. Information om antalet våningsplan (3-6 våningar) ger 
otillräcklig ledning eftersom uppgift om våningshöjd, takvinkel etc. saknas och motsägs 
dessutom av bildmaterialet (mer därom nedan).  
 
Elevationsritning saknas. Det krav på sådan som byggmästare Karl Ove Bengtsson framförde 
i den förra samrådsrundan för mer än ett år sedan, har ignorerats och avfärdas också explicit i 
samrådsredogörelsen med hänvisning till att: ”Samhällsbyggnadskontoret bedömer att de 
skisser som finns i planförslaget är tillräckligt”. Det stämmer inte, de är klart otillräckliga och 
det av flera skäl. För det första är det oklart vilken status de har. I svar från planens 
upphovsman, konsulten Lars Harrysson, på frågor ställda av ägaren till Hästen 6, Paul Emil 
Pålsson, hävdas både att de ger en rättvisande bild och att det bara handlar om en gestaltning, 
som kan komma att ändras. Rimligen kan de inte samtidigt vara bådadera. För det andra är 
dessa skisser antingen ”flygbilder” (2 bilder, som dessutom är identiska), beskurna i höjdled 
(5 bilder) eller komprimerade i höjdled (resterande) vilket gör dem oanvändbara för den som 
vill bilda sig en uppfattning om hur höga husen kommer att bli och därmed vilken effekt på 
stadsbilden de kommer att få. Även de bilder som till synes visar relationer i höjd till befintlig 
bebyggelse gör i själva verket inte det. Bilden från Stortorget antyder exempelvis en 
höjdskillnad mellan nybygget och Hästen 6 motsvarande höjden av fönstren på andra 
våningen på sistnämnda fastighet, dvs. en dryg meter. I själva verket är höjdskillnaden (16-
11,5 m) 4,5 meter och sexvåningshuset bakom, som är drygt 22 meter, kommer att sticka upp 
ytterligare sex meter. Den totala höjdskillnaden blir alltså mer än 10 meter, vilket innebär att 
nocken på den bakre byggnaden, om bilden vore rättvisande, skulle hamna ovanför bildkant. 
”Gestaltningen” är alltså inte bara missvisande utan direkt vilseledande. 
 
Ytterligare ett problem med bildmaterialet är att det inte visar de för förslaget minst 
smickrande vinklarna, nämligen hur mycket gavlarna på huskroppen längs med 
Trädgårdsgatan och gaveln på huset bakom Stortorget kommer att sticka upp över 
Hausknechtska huset respektive gamla Jönssons järnhandel. I det förra fallet rör det sig om 
cirka tio meter över hela den K-märkta byggnadens längd och i det senare om en byggnad 
som tornar upp sig åtminstone 14 meter och som även den täcker huvuddelen av den 
befintliga huskroppens sträckning. 
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Svårigheten att få en uppfattning om höjdförhållandena framgår också av samrådsyttrandet 
från räddningstjänsten, där det heter: ”Huset på innergården har en högsta nockhöjd på 35,5 m 
och i de lägre fallen en nockhöjd på 29,7m”. Här har alltså höjdangivelsen i förhållande till 
”nollplan” tolkats som faktisk höjd. Missförståndet kommenteras inte i samrådsbeskrivningen 
vilket får sägas vara anmärkningsvärt. 
 
Egendomligheterna och bristerna upphör enligt honom emellertid inte med detta. I den 
solstudie som bifogats (Vårdagsjämning 21 mars kl. 12) har den byggnad som på ritningen 
ligger dikt an mot vinkelbyggnaden i kvarteret Hästen 6 placerat cirka 5 meter längre västerut 
vilket givetvis påverka utfallet. Vidare har de servitut som finns på Hästen 6 försvunnit 
liksom de garage som ligger på det ena av dessa och detta utan att ägaren informerats. Infarten 
till det tilltänkta övre P-huset går nu över servitutet; inte heller detta har diskuterats med 
fastighetsägaren. Konstaterandet i samrådsbeskrivningen att: ”Följande sakägare har ej fullt ut 
fått sina synpunkter tillgodosedda. SAKÄGARE (enl. fastighetsförteckning) Paul Emil 
Pålsson” framstår mot bakgrund av detta närmast som ett hån. Förfarandet är särskilt 
anmärkningsvärt eftersom den person som utraderat de befintliga servituten från kartan är 
densamme som gjorde tomtmätningen och bilagan till servitutsavtalet 1992-12-22, nämligen 
konsulten Lars Harrysson. 
 
Det är emellertid inte bara gestaltningar, försvunna servitut, flyttade byggnader, avsaknad av 
begripliga mått och annat som är problemet. Den inventering och bedömning av 
”karaktärsdrag som bör bevaras” har, som det heter i Bilaga 1, ”inte utförts av kulturhistoriskt 
sakkunnig” och det märks också tydligt. Här föreslås att serponitputs från 1970-talet på ett hus 
från slutet av 1800-talet skall bevaras liksom ospröjsade fönster från 1950/60-talet på ännu ett 
1800-talshus samtidigt som andra fasader liksom viktiga detaljer förbigås med tystnad. 
Beskrivningen är så bristfällig att den måste göra om och då av kulturhistoriskt sakkunnig. 
 
Som om inte detta vore nog är också själva texten är missvisande och felaktig. Språket är den 
typ man finner i mäklarannonser och prospekt från byggföretag, inte den sakprosa man 
förväntar sig i en detaljplan. Under ”Planens syfte och huvuddrag” heter det t.ex: ”Den nya 
bebyggelsen i kvarteret Hästen kan komma att tillföra Laholms stadskärna ett välgörande och 
stort behov av centrala lägenheter. Vidare: ”Detaljplanens förutsättningar förstärker Laholms 
attraktivitet som handelsort och som attraktiv plats att bosätta sig på”. Vad som menas är 
förmodligen att det kommer att bli fler lägenheter i stadskärnan och att stadens 
attraktionskraft därmed kommer att öka. Det förstnämnda är förvisso korrekt. Om det 
sistnämnda kan man däremot blott sia. Personligen är jag övertygad om att detaljplanen, om 
den genomförs skulle bli dödsstöten för Laholm som handelsstad och turistort. 
Förslaget innebär att man i ett slag berövar staden det som gör den unik, det som ger den dess 
attraktionskraft - småskaligheten och den sammanhållna bebyggelsen. 
 
I texten görs vidare påståenden som är falska: ”Ny bebyggelse i kvarteret ansluter till den för 
Laholm traditionella bebyggelsekaraktären med variation i uttryckssätt och volym, be-
byggelsen anpassas både till omgivande kvarter och till den befintliga bebyggelsen i 
kvarteret”. Några sådana försök har inte gjorts och att beskriva uppförandet av 6-våningshus i 
en miljö där övriga hus är mellan 1 och 2 ½ våningar som ”anpassning” är orimligt. Den 
planerade bebyggelsen kommer att fullständigt dominera stadsbilden och radikalt förändra 
stadens siluett. Påståendet strider för övrigt mot vad som sägs i samrådsbeskrivningen, där det 
i en kommentar till Kulturmiljö Hallands kritiska yttrande heter att: 
”Samhällsbyggnadskontoret menar att den nya bebyggelsen medvetet kommer att stå i 
kontrast med den gamla för att på så sätt tydliggöra de olika byggnadernas ålder”. Detta 
strider i sin tur mot de utfästelser som görs i kommentaren till Länsstyrelsens likaledes skarpa 
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omdöme: ”Utformningen av bebyggelsen justeras och omarbetas”. Uppenbart falsk är också 
beskrivningen av betongdäcket mellan fastigheterna: ”Innergården blir en grön oas som 
kontrast till gata och torg i Laholms stadskärna”. 
Jag har uppriktigt svårt att förstå hur någon kommun med den minsta självaktning kan släppa 
ifrån sig ett så uselt underlag. Eftersom jag vet att det finns kompetenta tjänstemän på 
Samhällsbyggnadskontoret antar jag att dessa körts över och/eller sidsteppats av ansvariga 
politiker, alternativt inte mäktat stå emot det politiska trycket. Förhåller det sig som jag 
misstänker är det djupt beklagligt. 
 
Eftersom det är min bestämda uppfattning att underlaget är fullständigt missvisande och 
vilseledande har jag på eget bevåg försökt få fram en modell av hur förslaget kan tänkas 
komma att se ut. Bilderna är skapade i Google sketchup. Modellen är behäftad med en del 
problem. För det första finns givetvis risken att jag räknat och mätt fel och/ eller att något 
blivit galet vid användandet av ett för mig och den person som hjälpt mig helt nytt och okänt 
datorprogram. Några indikationer på att räkne- eller mätfel skulle ha gjorts finns dock inte. 
För det andra har höjderna på befintlig bebyggelse skattats. Observera att detta enbart gäller 
befintlig bebyggelse. För den tilltänkta nybyggnationen har exakta mått räknats fram. I syfte 
att i görligaste mån eliminera eventuella felkällor har jag valt att över- snarare än underdriva 
de uppskattade höjdmåtten. För att ta ett konkret exempel har gamla Jönssons järnhandels 
fastighet på Östertullsgatan skattats till 6,5 meter men i bilden ritats upp till 7,5 meter. För det 
tredje lyckades jag inte få till några tak vilket dels gör att byggnaderna ser högre ut – höjden 
är densamma men nockhöjden framträder tydligare eftersom den hamnar i framkant” – dels 
får till följd att volymen på gavlarna från takfoten till nock blir för stor. För det femte är inte 
vinklarna optimala. Med detta sagt vill jag dock hävda att de illustrationer jag med benäget 
bistånd från en god vän har lyckats producera ger en betydligt bättre bild av de volymer det 
handlar om än bildmaterialet i detaljplanen. Mina ”gestaltningar” gör det nämligen möjligt att 
skapa sig en bild av höjdförhållandena och följderna för stadsbilden vilket bilderna i 
underlaget inte tillåter. Bilderna bifogas som bilaga. 
 
Kommentarer till förslaget till ny detaljplan 
Egentligen borde detaljplanen inte behöva kommenteras vidare. Hade Länsstyrelsens och 
Kulturmiljö Hallands synpunkter beaktats hade saken varit ur världen. 
Planförslaget är, som de konstaterade för ett och ett halvt år sedan, oförenligt med de 
kulturmiljövärden som utgör grund för riksintresseområdet Laholms innerstad och Lagaholm. 
Dessvärre har de sakkunnigas synpunkter i det närmaste fullständigt ignorerats och det trots 
att det i kommentaren i samrådsbeskrivningen hävdas att utformningen av bebyggelsen skall 
”justeras och omarbetas”. Så har alltså inte skett. 
Argumentet mot att ta kulturhistoriska och bebyggelsehistoriska hänsyn och mot att beakta de 
krav en stadsmiljö av riksintresse ställer, som framförs i samrådsbeskrivningen, är anmärk-
ningsvärt: ”1-2½ plan är inte rimligt om det skall vara möjligt att få ekonomisk bärighet i 
projektet och Samhällsbyggnadskontoret menar att den nya bebyggelsen medvetet kommer att 
stå i kontrast med den gamla för att på så sätt tydliggöra de olika byggnadernas ålder”. Den 
första delen av argumentationen är ovidkommande. Det är inte miljö- och byggnadsnämndens 
eller Samhällsbyggnadskontorets sak att bekymra sig om byggherrens ekonomi. Det duger 
helt enkelt inte att ignorera sakkunskapen på området, strunt i att det handlar om en miljö av 
riksintresse, med hänvisning till att det skulle bli för dyrt att göra rätt. Det andra ledet är 
poänglöst och obegripligt. Vem skulle kunna få för sig att det tilltänkta nybygget skulle vara 
”gammalt” och om så mot all förmodan skedde, vad skulle det spela för roll? 
 
Gestaltningen är förvisso tråkig och ointressant men det grundläggande problemet är inte det 
utan höjderna, volymerna och byggnadernas placering. Höjderna, beräknade utifrån en höjd 
över nollplanet på 11,10 meter på Trädgårdsgatan och 13,4 meter vid Stortorget utanför 
leksaksaffären, är följande: Huset med romersk III 15,1 m över gatan; romersk IV, som ligger 
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intill, 18,1 m; romersk V 21,5 m och slutligen romersk IV 18,6 meter över Trädgårdsgatans 
plan. Detta kan jämföras med Försäkringskassans byggnad som är 12 meter från mark till 
nock. Den nya bebyggelsen blir alltså nästan tio meter högre än den befintliga. I nästa husrad 
blir romersk V mot Länsförsäkringar 20,5 m över Trädgårdsgatan och 18,1 meter över torget; 
romersk VI, 24,4 över Trädgårdsgatan och 22,1 över torget, slutligen romersk V, 20,5 meter 
över Trädgårdsgatan och 18,2 över torget. Återstår så den föreslagna fyravåningsbyggnaden 
vid Stortorget, romersk IV. Nockhöjd här är 16 meter över torget (trottoaren vid Leksaks-
affären). Grannfastigheten, Hästen 6 är 11,5 meter till nock. Nybygget vid Stortorget blir 
alltså 4,5 meter högre än Hästen 6 och bakom detta tornar en 22,1 meter hög byggnad upp sig. 
Det handlar alltså inte om någon anpassning till befintlig bebyggelse över huvud taget utan 
om höjder och volymer som är fullständigt främmande för stadskärnan och som kommer att 
dominera och slå ihjäl den fullständigt. Stadsbilden kommer för alltid att förändra och det till 
det sämre. 
Höjderna måste anpassas till befintlig bebyggelse på ett sådant sätt att de inte sticker upp över 
husraden mot Stortorget och även sänkas rejält mot Trädgårdsgatan, där de inte bör överstiga 
tre våningar. Vidare måste volymerna minskas ordentligt och variationen i höjd, bredd, 
fasadmaterial etc. ökas väsentligt. Till yttermera visso krävs att byggnaderna orienteras i 
tomtriktningen, alltså från Stortorget och mot Trädgårdsgatan, och inte som nu tvärs över 
samtliga tomter. Med lite smalare byggnader (av varierande höjd) skulle man få plats med tre 
huskroppar: en i fång med Järnvägsgatan från Hästen 6 och ner till korsningen med 
Trädgårdsgatan; en i gränsen mot Hästen 6 och en där stråket från Stortorget i det 
föreliggande förslaget går. Därutöver skulle man också kunna tänka sig en byggnad längs hela 
Trädgårdsgatan men då smalare än de i föreliggande detaljplan och med betydligt mer 
skiftande höjder och varierad fasadutformning/fasadmaterial. I enlighet med utformningen av 
andra köpmansgårdar skulle man kunna tänka sig portvalv från Järnvägsgatan (ett) och 
Trädgårdsgatan (tre). Därigenom skulle också en attraktiv och tillgänglig gårdsmiljö skapas. 
 
Mot bakgrund av ovanstående anser jag att den befintliga detaljplanen måste förpassas till 
soporna och en ny utarbetas i enlighet med de synpunkter som redan framförts av 
Länsstyrelsen och Kulturmiljö Halland. Dessutom måste den kulturhistoriska inventeringen 
göras om, denna gång av en bebyggelse- och kulturhistoriskt sakkunnig. 
Kommentar:  
Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande samt Paul Pålssons yttrande 
 
Ann-Kristin Ling, Blomman 20 
Jag vill framföra min åsikt om den planerade förändringen av ovannämnda kvarter. Jag är 
positiv till att innergårdarna förändras med café och trivselmiljö. Däremot är jag starkt emot 
att det bebyggs med hus i flera plan som bryter mot det befintliga, unika, gamla Laholm. 
Jag är mycket stolt över Laholm just för att så mycket från förr är bevarat. Nybyggnation som 
hittills gjorts har smält fint in i den ”gamla” miljön så som sagt jag är inte emot förändringar i 
innermiljön i kvarteret bara hur det görs, såsom förslag ser ut nu. Inga höghus, tack! 
Kommentar: 
Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande 
 
 
Ingrid och Gunnar Gullander  
Vi ser positivt att skamfläcken som ”Hästentomten” mot Trädgårdsgatan i Laholm saneras 
och omvandlas till ett helt nytt bostadskvarter från att ha legat för ”fäfot” så länge att detta 
tolkas som Laholms själ. Om vi förstår utställningshandlingen rätt har byggherren lyssnat av 
samrådsyttranden och sänkt Höghuset till fem våningar. Att förslaget även tillgodoser de krav 
som ställts att höghuset inte får synas från torget genom att sätta en ”låda” på nybyggnaden av  
Hästen 2, den kulturellt värdefulla torgarkitekturen är inte acceptabelt, denna synpunkt  
överensstämmer med Kultur- och utvecklingsnämndens synpunkter i samrådet,  Nybyggnation 
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vid torget  skall anpassas till befintlig bebyggelse. Om det fortfarande väger tungt att nämnda 
”Höghus” inte får synas från torget är vårt förslag, bygg med platt tak, gärna med beväxt 
takterrass. Det som då syns blir en ny aha-upplevelse Laholms centrum. 
Kommentar:  
Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande. 
 
Anneli Gustafsson 
Det tog många år för Laholm att hänga på rivningshysterin, när andra städer ångrar vad de 
gjort med sin stad börjar Laholm. Förslaget är bedrövligt och kommer att ge motsats effekt av 
vad syftet antagligen är, det genuina Laholm ska förstöras för att ge plats åt högt och nytt, det 
skrämmer bort turismen och utan turism har vi en död innerstad. Näringsidkare får slå igen 
och arbetstillfällen försvinner. Går detta förslag igenom vore det en skam och jag skäms på 
beslutfattarnas bekostnad.  
Kommentar: 
 Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande. 
 
Stephan Barthel, forskningsledare, Stockholm Resilience Centre 
Mats Berglund, forskare, Stads- och kommunhistoriska institutet 
Håkan Forsell, universitetslektor i historia, Stockholms universitet 
Lars Nilsson, professor i stads- och kommunhistoria, Stockholms universitet 
Småskaligheten - Laholms styrka 
Laholm är en av Sveriges äldsta städer och representerar ett kulturarv med kvalitéer utöver det 
vanliga och som göra staden attraktiv i konkurrens med andra städer. Bebyggelsens 
sammanhållna karaktär, det direkta sambandet med naturen och förre stadsarkitektens planer 
som begränsar hushöjden i stadskärnan till två möjligen tre våningar ger Laholm en helt unik 
karaktär. Stadsplanen är av medeltida ursprung och därmed oregelbunden. Trots alla bränder 
och belägringar staden fått utstå har gatunätet endast förändrats marginellt. Den småskaliga 
bebyggelsen binder på ett utmärkt sätt samman nutiden med historien samtidigt som den 
skapar en högklassig boendemiljö. Förändringarna i Laholms stadskärna är inte bara en lokal 
fråga, det är av riksintresse för svensk kulturmiljövård. Och för alla med intresse av städers 
historiska framväxt och utveckling. 
 
Det nu presenterade förslaget till detaljplan för kvarteret Hästen med sexvåningshus nära 
Stortorget, mitt i stan, kommer att rasera den positiva image av Laholm som byggts upp under 
generationer. Förslaget vittnar om okunnighet och brist på känsla för Laholms historiska 
värden vid byggandet av den postmoderna staden. Stadens historiska kvalitéer bör istället 
tillvaratas och användas för att skapa stabilitet och styrka vid hanteringen av snabba 
skiftningar i den globala ekonomi över vilken vi har ringa kontroll. 
Kommentar:  
Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande. 
 
Lena Angviken, för Miljöpartiet de Gröna i Laholm 
Miljöpartiet de Gröna i Laholm är givetvis positiva till att det planeras nybyggnad i kvarteret. 
En stor grusplan för parkering är ingen prydnad för Laholms centrum, och dessutom är det bra 
att fler kan bo i staden med närhet till kollektivtrafik. I grannskapet till de planerade husen 
finns ett ypperligt exempel på nya lägenheter, då man omvandlat ett gammalt varumagasin till 
bostäder. 
Men vi tycker det är oerhört viktigt att nybyggnation anpassas till redan existerande 
bebyggelse. Så är inte fallet med det utställda förslaget, vilket tvärtom riskerar att förstöra 
karaktären på Laholms stadskärna. Laholms stad har klarat sig från det stora rivningsraseriet 
under 60-talet och har därför en ovanligt välbevarad småskalig helhet. Något av Laholms 
varumärke, skulle man kunna säga!  
Förslaget till innergård sägs vara inspirerat av Drottning Kristina-passagen i Halmstad. 
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Jämförelsen haltar dock. Denna passage omges av hus av varierande höjd, men kvarteren har 
sedan tidigare även högre hus, vilket inte är fallet i Laholm. I Halmstad kommer man in på 
gården och dess uteserveringar från en lugn gågata, i Laholm kommer man att ha en 
genomfartsgata och infart till ett parkeringshus alldeles utanför, vilket bör ge en annorlunda 
och mindre angenäm upplevelse. 
Ingenstans i Halmstad finns heller infarten till ett tvåvånings parkeringshus alldeles i gatunivå 
mitt i centrum. Enligt de framtagna bilderna ser det ut att bli det fulaste man kan hitta i 
Laholms stad. Vi tycker, att man borde lägga parkeringen under jord och begränsa antalet 
platser till vad som krävs för att försörja de nya lägenheterna. Det påstås, att fler parkerings-
platser i centrum skulle gynna den allmänna handeln, men frågan är, om det blir lika attraktivt 
att gå och handla i Laholm, om man försämrar stadens utseende. 
Laholms stad har genom sin karaktär blivit ett riksintresse för kulturmiljövården. Det visar sig 
i undersökningar, att denna typ av värden börjar uppskattas alltmer när människor söker 
bostäder eller lokaler för företag. Risken är stor, att Laholm förstör sin framtida attraktions-
kraft genom att bygga sönder sin karaktär. 
Vi vill därför föreslå, att man inte förändrar nuvarande detaljplans begränsningar av 
byggnadshöjd, utan tar fram ett förslag som är anpassat till detta. 
Kommentar:  
Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande. 
 
 
Björn Hellberg och Johannes Brost, Hedersmedborgare i Laholm 
Det är med intresse – och förvåning – som vi följer debatten om ett nytt sexvåningshus mitt i 
Laholms centrum. 
Naturligtvis behöver staden tillskott av bostäder, vilket bidrar till expansion på olika fronter. 
Dock manar vi till försiktighet och eftertanke innan ett avgörande beslut fattas i detta känsliga 
ärende. 
Vi litar på att de styrande i berörda instanser visar pietet med den befintliga arkitektur som 
vuxit fram genom århundraden. Laholm har en av landets bäst bevarade stadskärnor, och 
alltför drastiska ingrepp kan få negativa konsekvenser i en unik historisk miljö. 
Kommentar:  
Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande. 
 
Kornel Sass Engelbrektsgatan 2 
Tillåt inte höghusbygget i Laholms centrum 
En skandal håller så sakteliga och tämligen obemärkt genomföras i gemytliga Laholm. Det 
finns mycket långtgående planer på att tillåta 4-6 våningsbebyggelse i Laholms absoluta 
centrum; vid Stortorget, kvarteret Hästen. Detta är alldeles för högt. 
Länsstyrelsen samt Kulturmiljö i Halland har tydligt i samrådsvar sagt att bebyggelsen inte 
ansluter till de kulturmiljövärden som utgör grund för riksintresset i Laholms innerstad. 
Kulturmiljö Halland preciserar det med att bebyggelsens höjd bör hållas till 1-2½ plan. 
Mot detta anför Laholms kommun att det inte går att få ekonomisk bärighet i bebyggelse med 
låg höljd! Detta innebär att vinstintresse hos en privat fastighetsägare och exploatör går före 
Laholms behov. Från kommuninvånarens sida är reaktionen; får fastighetsägaren inte vinst i 
det han planerar inom befintligt regelverk får han söka vinstgivande projekt annanstans. 
 
Det som gör Laholms centrum unikt är just den mänskliga storleken på bebyggelsen i 
innerstaden. Vi i Laholm har en av de få stadscentrummiljöer som inte förstörts under 60 och 
70 talet. Detta får inte hända nu 2013. Det finns stadsplaner, detaljplaner, bevarandeplaner 
med klassning av hus som bör bevaras samt kulturhistorisk klassning av hus som gäller för 
kvarteret Hästen. För att genomföra den planerade byggnationen måste man frångå samtliga 
dessa skyddsregler. 
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Kära politiker och tjänstemän i Laholm. Ta ert förnuft till fånga. Tillåt inte att Laholms 
innerstadsmiljö förstörs. Stå på er; 2½ vånings byggnadshöjd är det maximala som Laholms 
innerstadsmiljö tål! 
Kommentar:  
Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande. 
 
 
SAMMANFATTNING  
Planförslaget föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 
 
 1.Plankartan kompletteras: 

 
 Förslaget kommer att justeras och genomarbetas inför en ny utställning, 

utställning nummer 2 
 Hästen 6 kommer att utgå från planförslaget 
  Höjderna för de olika byggnaderna kommer att ses över och i vissa avseende 

kommer de att sänkas.  
 En certifierad sakkunnig för kulturvärden kommer att kopplas in i ärendet och 

med utgångspunkt från dennes bedömningar kommer planförslaget att justeras 
och genomarbetas.  

 Planen kommer att ses över i sin helhet så att bestämmelser och övrig planteknik 
följer gängse praxis och har stöd i lagstiftningen. 

 Sol studien kommer att ses över 
 Grundkartan kommer att kompletteras med befintliga gatuhöjder för 

angränsande gator.  
 

 
 2. Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras: 

 Illustrationsmaterialet kommer att kompletteras och förtydligas så att 
läsbarheten av planförslaget underlättas. 
 

 Geoteknisk undersökning och markteknisk undersökning kommer att göras innan 
planens antagande. 
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Bengt Forssberg Hummern 2-5 
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Stephan Barthel, forskningsledare, Stockholm Resilience Centre 
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Håkan Forsell, universitetslektor i historia, Stockholms universitet 
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