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UTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSFÖRFARANDE 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 januari 2022 § 5 att förslaget till 

detaljplan skulle skicka ut för utställning. Utställningen har pågått från den 28 

februari 2022 fram till och med den 27 mars 2022. Handlingarna har skickats till 

berörda myndigheter, organisationer och fastighetsägare. Eventuella synpunkter 

skulle vara inlämnande senast den 27 mars 2022.    

Totalt har 16 skrivelser kommit in, varav tre från statliga myndigheter, fem från kommunala 

nämnder eller bolag, sju från övriga myndigheter, bolag och organisationer, en skrivelse från 

en intresseförening.  

Några synpunkter från sakägare har inte lämnats in. 

SYNPUNKTER UTAN ERINRAN 

Nedan nämnda remissinstanser har lämnat in yttranden utan erinran. 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Laholmsbuktens VA 

Trafikverket  

Räddningstjänsten 

Hallandstrafiken 

Föreningen Gamla Laholm 

SYNPUNKTER FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan. 

Originalhandlingarna finns tillgängliga i stadshuset Laholms kommun. 

Länsstyrelsen 

Förslag till detaljplan för kv Hästen 2, 3, 4 och 7 i Laholms kommun  

Handlingar daterade 2022-01-19 för utställning enligt den äldre plan- och 

bygglagen (1987:10). Enligt övergångsbestämmelser till den nu gällande 

plan- och bygglagen (2010:900) gäller äldre föreskrifter för mål och ärenden 

som har påbörjats före den 2 maj 2011. Aktuellt ärende påbörjades 9 feb 

2010. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i kap 12 ÄPBL 

och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget 

inte kommer att prövas. 

Rådgivande synpunkter 

Kulturmiljöfrågor 
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Planens syfte bör även omfatta att säkerställa de kulturhistoriska värdena i 

den befintliga bebyggelsen. 

 

Vi utgår från att föreslagen nockhöjd på plankartan för befintlig bebyggelse 

är i överrensstämmelse med befintlig situation. 

 

Även delen av Hästen 3 som vetter direkt mot Stortorget bör omfattas av 

rivningsförbud. I bebyggelseinventeringen har den samma klassning som 

övriga byggnader vilka omfattas av rivningsförbud i planförslaget. På båda 

byggnaderna inom Hästen 3 finns skorstenar men bevarandet av dessa 

regleras på olika sätt. Är det avsiktligt? Om inte bör bestämmelserna 

avseende skorstenarna omfattas av likadan reglering. 

 

På sidan 25 i planbeskrivningen finns ett stycke om bebyggelseinventering 

2008. För att informationen ska bli rätt behöver kommunen justera i texten. 

Istället för ”Länsstyrelsen utförde under 2008 en inventering av byggnader 

med kulturhistorisk betydelse […]” ska det framgå att inventeringen utfördes 

i samverkan mellan Kommunen, Länsstyrelsen och Kulturmiljö Halland. 

Inventeringen togs fram som ett kunskapsunderlag över kommunens mest 

kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse. 

 

Förorenat område 

Föroreningar över riktvärdet för (känslig markanvändning (KM)) har 

konstaterats i flera punkter inom planområdet. Sanering behöver vidtas för 

att marken ska kunna bli lämplig för den markanvändning detaljplanen 

medger. Länsstyrelsen utgår från att tillräckliga eventuella ytterligare 

undersökningar vidtas om det bedöms som nödvändigt innan 

saneringsåtgärder vidtas. Dialog om detta behöver kommunen ha med den 

kommunala nämnden. Granskning av eventuella ytterligare undersökningar 

samt handläggning av saneringsanmälan (28 § anmälan) handläggs av den 

kommunala nämnden. 

 

Övriga synpunkter 

 

Arkeologi 

Detaljplanen ligger inom Laholms stads stadslager, L1996:5394, vilket 

utgörs av kulturlager med anor från medeltid. Laholms äldre historia är i 

arkeologiskt hänseende tämligen okänd då lejonparten av den arkeologi som 

utförts inom stadslagret har utförts vid utgrävningar av ringa omfattning.  

 

Inom nu berört arbetsförtagsområde utfördes 2010 en arkeologisk 

förundersökning. Vid förundersökningen påträffades dels odlingslager från 

1600 – 1700-tal i den östra delen av området och bostadslämningar från 

samma tid i den västra. Vid förundersökningen påträffades inga säkra 

indikationer på lämningar som är äldre än 1600-tal. I de centrala delarna av 

aktuellt område (Hästen 3) finns indikationer på byggnader från 1600 – 

1700-tal, i huvudsak vända mot Stortorget. Den södra delen av området 

(Hästen 4) till större delen har förstörts av sentida byggnationer men 

innehåller även det äldre kulturlager. I den norra delen av området (Hästen 

4) påträffades stolphål från en eller flera byggnader vars ålder ej gick att 

fastställa under förundersökningen. I den östra delen av Hästen 2 grävdes 

endast en meterruta, med hänvisningen till att man ej ville förstöra på platsen 

befintlig gräsmatta, varför detta område måste betraktas som ej förundersökt.  
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Ur arkeologiskt hänseende har Länsstyrelsen följande att anföra ärendet. 

Den utförda förundersökningen visar att det finns arkeologiska lämningar 

inom området som omfattas av skydd enligt 2 kap 1 § Kulturmiljölagen. 

Länsstyrelsen kan enligt 2 kap 12-13 § Kulturmiljölagen ge tillstånd till 

ingrepp i fornlämning mot skäliga krav på arkeologisk undersökning.  

 

Länsstyrelsen gör bedömningen att den år 2010 genomförda 

förundersökningen ej är tillfyllest och att den ej Länsstyrelsen Hallands län 

Yttrande 2022-03-25 3 (3) 402-1660-2022 utgör ett så tillfredställande 

underlag att det möjliggör för Länsstyrelsen att fatta beslut om arkeologisk 

undersökning inom berört område. Länsstyrelsen gör bedömningen att 

förundersökningen måste kompletteras med ytterligare undersökning. Den 

östra delen av Kv Hästen 2 är ej förundersökt och har måste grävande 

arkeologi säkerställa skyddsvärde, omfattning och vetenskapligt värde av 

under mark dolda lämningar. Även ytterligare mindre kompletterande 

förundersökningsschakt kan vara aktuella i syfte att säkerställa 

bevarandegrad och ålder på redan påträffade lämningar. 

 

Vidare bör en kartstudie utföras där all eventuell sentida bebyggelse inom 

området kartläggas i syfte att säkerställa att endast relevanta ytor 

underkastas arkeologiska åtgärder. Den kompletterade förundersökningen 

syftar till att snäva in undersökningsområden så endast relevanta ytor 

underkastas arkeologiska åtgärder samt att bidra med ett mer omfattande 

beslutsunderlag för Länsstyrelsen i den fortsatta hanteringen av ärendet. För 

kontakt i ärendet angående arkeologi hänvisas till Ola Kadefors vid 

Länsstyrelsen.  

Kommentar: 

För att möjliggöra en fortsatt planprocess av detaljplanen, efter det att 

kommunens antagandebeslut upphävdes av regeringen, ska detaljplanens 

syfte vara det samma som i tidigare detaljplaneprocess. Kommunen anser 

därmed att det inte är lämpligt att i detta skede ändra syftesbeskrivningen. 

Detta hindrar dock inte planförslaget från att aktivt säkerställa befintliga 

kulturmiljöer och säkerställa byggnadernas värden genom skydds- och 

varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud.  

 

Kommunen kommer inför ett antagande av detaljplanen att studera de 

befintliga byggnadernas nockhöjder och ändrar detaljplanebestämmelserna 

efter dessa höjder.  

 

Detaljplanen justeras så att rivningsförbud införs på befintlig huvudbyggnad 

mot Stortorget, på Hästen 3.  

 

Reglering av skorstenarna på befintliga byggnader på Hästen 3 ändras så att 

regleringen avser varsamhetsbestämmelse för båda byggnaderna.  

 

Text angående medverkande i bebyggelseinventeringen justeras likt 

länsstyrelsens skrivelse.  

 

Kommunen kommer fortsatt hålla en intern dialog kring hantering av 

förorenad mark inom planområdet. Detaljplanen säkerställer att ingen 

byggnation av bostäder kan ske förrän markföroreningar har avhjälpts.  
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Kommunen har tagit del av uppgiften att ytterligare arkeologisk 

förundersökning ska göras inom planområdet, kommunen kommer ansöka 

om sådan.  

Trafikverket 

ERT DNR: PLAN 2009‐008 

TRV 2022/20866 

 

Trafikverket har inget att invända vad gäller utställning av detaljplan för 

Hästen 2,3,4 och 7, KV Hästen i Laholms stad. Ärendet berör enbart indirekt 

väg för vilken Trafikverket är väghållare.  

Kommentar: 

Kommunen har mottagit inkomna synpunkter och kan inte se att dessa 

föranleder ändringar av planförslaget.  

Lantmäteriet 

Detaljplan för Hästen 2, 3, 4 och 7, Kvarteret Hästen 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (mars 2022) har 

följande noterats: 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Vilka bestämmelser avgränsas av sekundära egenskapsgränser? I 

detaljplanen används sekundära egenskapsgränser, men det anges inte vilken 

eller vilka planbestämmelser som avgränsas av de sekundära 

egenskapsgränserna. Detta gör att planen inte är tillräckligt tydlig i sin 

reglering. Boverket anger följande i PBL Kunskapsbanken på sidan om 

gränshierarki: ”Varken egenskapsgräns eller den sekundära 

egenskapsgränsen är på förhand knuten till någon eller några 

egenskapsbestämmelser utan kan användas för den egenskapsbestämmelse 

det behövs för i den enskilda detaljplanen. Om den sekundära 

egenskapsgränsen används är det viktigt att det tydligt framgår vilken 

bestämmelse den avgränsar. Detta kan framgå av listan med 

planbestämmelser.” 

 

Ett exempel där detta lösts på ett fungerande sätt är i en plankarta från 

Dorotea kommun – Detaljplan för del av Bergvattnet 12:1 där kommunen 

skrivit texten ”(begränsas av sekundär egenskapsgräns)” efter 

bestämmelseformuleringen (texten) i den egenskapsbestämmelse som ska 

avgränsas av sekundära egenskapsgränser. 

 

Delar av planen som bör förbättras 

 

Utskriftsformat för rätt skala 

På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas 

för att den angivna skalan ska stämma. 

 

Övrigt 



 6 

Lantmäteriet noterar att detaljplanen upprättas enligt ÄPBL 1987:10 och har 

därav inga synpunkter gällande redovisning av exploateringsavtalet innehåll 

och konsekvenser.  

Kommentar: 

Kommunen justerar så att utskriftsformat framgår av plankartans skala.  

Plankartan förtydligas angående de planbestämmelser som avgränsas med 

sekundär egenskapsgräns, i detta fallet en sammanfallande egenskapsgräns.  

SYNPUNKTER FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER, STYRELSER OCH 
BOLAG 

Synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser citeras nedan.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har inga synpunkter kring detaljplanen för Hästen 2, 3, 4 

och 7 i Laholms stad. 

Kommentar: 

Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.  

Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har granskat inkomna handlingar och har inga synpunkter 

på innehållet. 

Kommentar: 

Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.  

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden ser positivt på den föreslagna detaljplanen 

kvarteret hästen och har inget att erinra mot förslaget 

Kommentar: 

Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.  

Barn- och ungdomsnämnden 

Vid genomförandet av den föreslagna detaljplanen kommer en ökning av 

barn- och elevunderlaget till förskola och skola i Laholms stad troligen att 

ske. Detta berör i dagsläget inte på något avgörande sätt barn- och 

ungdomsförvaltningens verksamhet men måste tas med i den framtida 

bevakningen kring behovet av förskola och skola i Laholms stad. Barn- och 

ungdomsnämnden inte har något att erinra mot plansamrådet. 

 

Barn- och ungdomsförvaltningen kommer även fortsättningsvis att bevaka 

de behov som uttryckts i förvaltningens lokalbehovsplanen gällande 

förskolor och skolor i Laholms stad. 

Kommentar: 

Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.  
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Laholmsbuktens VA AB 

Laholmsbuktens VA AB har inga ytterligare erinringar förutom tidigare 

accepterade.  

Kommentar: 

Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.  

SYNPUNKTER FRÅN ÖVRIGA MYNDIGHETER, BOLAG OCH 
ORGANISATIONER 

Synpunkterna från ovan nämnda berörda citeras nedan. Originalhandlingarna finns 

tillgängliga i stadshuset Laholms kommun.  

PostNord 

Postutdelning till Hästen 2,3,4 och 7 Kv Hästen, i Laholms Kommun 

DNR: PLAN 2009-008 

 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 

posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 

placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 

representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 

aktuella området. Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, 

trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. 

För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 

standardiseras. Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden 

placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus 

ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. Kontakta PostNord 

i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 

godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller 

förändring av befintlig detaljplan. En placering som inte är godkänd leder till 

att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommentar: 

Kommunen har mottagit inkomna synpunkter och kan inte se att dessa 

föranleder ändringar av planförslaget.  

 

Kommunen vidarebefordrar information om godkännande av 

postmottagning till exploatören.  

Hallandstrafiken 

Hallandstrafiken ser positivt på en förtätning av staden med både bostäder 

och verksamheter. Ökad inflyttning och fler verksamheter skapar ett större 

underlag för kollektivtrafiken. Hallandstrafikens bussar angör Laholms 

busstation ca 250 meter från planområdet. Här ifrån finns det goda 

kollektivtrafikförbindelser mot Halmstad och övriga tätorter i kommunen 

samt järnvägsstationen.  

 

Hallandstrafiken har inga övriga synpunkter på planförslaget.  
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Kommentar: 

Kommunen har mottagit inkomna synpunkter och kan inte se att dessa 

föranleder ändringar av planförslaget.  

Kulturmiljö Halland 

Yttrande över utställningsförslaget för Kv Hästen 2, 3, 4 och 7 i 

Laholm, Laholms kommun 

 

Beskrivning 

Aktuellt kvarter ligger inom riksintresse för kulturmiljövården – Laholms 

innerstad och Lagaholm. På platsen finns även fornlämningar och byggnader 

inom kvarteret finns med i bebyggelseregistret där de värderats klass B 

vilket innebär att byggnaden eller bebyggelse är mycket kulturhistoriskt 

värdefull och bör skyddas enligt Plan- och bygglagen genom q-märkning 

eller motsvarande.  

 

Förslaget innebär att kvarteret Hästen förtätas genom nybyggnation av 

bostäder och centrumverksamheter samt att några byggnader inom kvarteret 

rivs medan delar av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen skyddas 

med planbestämmelser.  

 

Antikvarisk bedömning 

Bebyggelse 

Den befintliga bebyggelse i och runt kvarteret är uppförd i 1-2,5 plan med 

några undantag om tre våningar. Området sluttar, från Stortorget i väst ner 

mot Trädgårdsgatan i öst.  

 

Kulturmiljö Halland ser positivt på att högsta tillåten nockhöjd sänkts sett 

från tidigare förslag. Bebyggelsen föreslås nu även byggas med varierade 

höjder och kulörer vilket är positivt. Nockhöjd på mellan +25 – 32,2 meter i 

nockhöjd anser vi dock fortfarande är något hög. Mot Trädgårdsgatan får 

bebyggelsen 3-4 våningar med inredd vind vilket kommer upplevas som 

mycket högt sett från fastigheterna på andra sidan Trädgårdsgatan som 

endast har två våningar. Höjderna på den nytillkomna bebyggelsen måste 

anpassas till övrig bebyggelse i Laholms innerstad för att inte skada 

riksintresset för kulturmiljövården som bland annat karaktäriseras av 

oregelbundet format gatunät och småskalig bebyggelse.  

 

Mot Stortorget kommer ny bebyggelse i Hästen 2 att få en högsta nockhöjd 

på 2,3 meter högre än intilliggande byggnad på Hästen 3. Högsta tillåten 

nock bör sänkas och ansluta till byggnaden på Hästen 6. Trots att den fjärde 

våningen ska indragen från fasadlivet kommer byggnaden upplevas som 

mycket hög i den annars småskaliga torgbebyggelsen.  

 

Skyddet av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse  

Kulturmiljö Halland ser positivt på att befintlig bebyggelse skyddas med 

rivningsförbud, skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser. Hela 

kvarteret har höga kulturhistoriska värden vilket också uppmärksammats i 

planen. Det finns dock en del ändringar som behövs göras i dessa 

bestämmelser för att säkerställa långsiktigt bevarande:  

• Kvarvarande gårdshus på Hästen 3 har kulturhistoriska värden och 

bör bevaras. Rivningsförbud och skyddsbestämmelser bör införas.  
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• I det tidigare förslaget hade samtliga äldre hus, förutom Hästen 2, 

rivningsförbud. I nu aktuellt förslag har rivningsförbudet på det norra 

huset på Hästen 3 tagits bort, vilket bör införas på nytt. Den delen av 

Hästen 3 har i förslaget en skyddsbestämmelse som bör kombineras 

med ett rivningsförbud. Här bör även en lägsta och högsta takvinkel 

införas för att huset inte ska få ett ändrat takutförande.  

• Befintlig bebyggelse som avses att bevaras regleras till +26,6 och 

+21,2 meter i nockhöjd. Kulturmiljö Halland ställer sig frågan om en 

sådan reglering av nockhöjden stämmer med de befintliga husens 

nock eller om de enligt planbestämmelserna kan byggas uppåt? Om 

så är fallet bör nockhöjden regleras till befintlig nockhöjd samt att 

det ska förtydligas att befintlig takvinkel ska bevaras.  

 

Fornlämningar  

Planområdet ingår i ett fornlämningsområde (KN 41) vilket innebär att alla 

ingrepp i mark kräver tillstånd från länsstyrelsen. Kulturmiljö Halland har 

utfört en arkeologisk förundersökning 2010.  

Kommentar: 

Bebyggelse  

Kommunen har arbetat aktivt med arkitekturen inom planområdet inför den 

förnyade utställningen av detaljplanen. Hela bebyggelseförslaget har 

studerats och lämpliga höjder har arbetats fram tillsammans med arkitekt. 

Utgångspunkten för kommunens arbete har varit att anpassa förslaget efter 

de skäl som avgjorde att de förra detaljplanehandlingarna upphävdes av 

regeringen. I dessa skäl anges att det är Laholms stads småskaliga 

bebyggelsekaraktär som utgör en stor del av riksintressebeskrivningen.  

 

Kommunen gör bedömningen att småskalighet inte endast definieras av 

byggnaders höjder, utan även omfattar helhetsintrycket av den tillkommande 

bebyggelsen. Det är det samlade intrycket av hur byggnadernas skala och 

volym upplevs på platsen som är viktig att anpassa. Förutom att kommunen 

har arbetat aktivt med att reglera olika höjder på bebyggelsen i kvarteret, så 

har vi även arbetat med att reglera olika typer av fasad- och takmaterial samt 

kulörer. Resultatet är en kvartersbyggnation som upplevs som sex olika 

byggnader mot innergården och Trädgårdsgatan samt en ny byggnad mot 

Stortorget. Det totala helhetsintrycket av bebyggelsen är en småskalig och 

varierad byggnation, där varje byggnad har sitt eget unika utförande och 

arkitektoniska intryck. Detta bedöms i sin tur kunna ge känslan av att 

byggnaderna har tillkommit successivt under åren, likt övrig 

stadsbebyggelse.   

 

Utöver de regleringar som detaljplanen säkerställer med planbestämmelser, 

tillkommer det faktum att arkitekterna har förprojekterat byggnader som har 

olika typer av fönster, dörrar, frontespiser samt takkupor. Varje byggnad har 

därmed ett eget arkitektoniskt uttryck.  

 

Byggnaden mot Stortorget i Laholms stad har anpassningar mot 

kringliggande befintliga byggnader. Detaljplanen säkerställer att byggnaden 

uppförs med en markerad sockelvåning, vilket överensstämmer med den 

befintliga byggnaden på Hästen 6. Torghusets höjd är anpassat så att den 

fjärde våningen utförs indragen från fasadlivet, indragningen sker i samma 

höjd som den befintliga byggnadens höjd på Hästen 6. Det innebär att det 
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tillskapas en horisontell linje mellan byggnaderna som samspelar med 

varandra. Utöver detta har byggnaden ett klassicistiskt formspråk med 

symmetrisk fönstersättning och stående proportioner, vilket återfinns hos 

flertalet andra byggnader runt torget. I ett senare skede av projekteringen 

kommer byggnadens fasaddetaljer, så som fönsterfoder, att studeras vidare.  

 

Kommunen gör därmed den samlade bedömningen att planförslaget har 

anpassats utifrån Laholms stads riksintresse för kulturmiljövården. 

Helhetsintrycket av bebyggelsen är en småskalig byggnation med en 

kvartersbebyggelse som exteriört upplevs som flera olika byggnader, 

varierande i höjd och i övrigt arkitektoniskt uttryck.  

 

Skydd av kulturhistorisk värdefull bebyggelse 

Befintlig byggnad som vetter mot Stortorget på Hästen 3 kommer att förses 

med rivningsförbud, likt övrig bebyggelse. När det gäller takvinkel så har 

denna inte reglerats för de befintliga byggnaderna eftersom de befintliga 

byggnaderna avser att bevaras. Det bedöms inte som ändamålsenligt att i 

detta läge lägga till takvinkelreglering för alla befintliga byggnader, 

eftersom regleringen behöver vara så pass varierad att alla takvinklar för alla 

utstickande takdelar ska omfattas av regleringen. Den bedöms därmed inte 

uppfylla sitt syfte. De regleringar som görs av de befintliga byggnaderna 

med varsamhets- och skyddsbestämmelser bedöms utgöra en så pass god 

reglering av byggnadernas kulturhistoriska värden att de utgör ett gott skydd 

för att motverka förvanskning.  

 

Planförslaget innebär att gårdshuset på Hästen 3 rivs till förmån för ny 

byggnation på Hästen 2, därmed avses detta inte skyddas i plan.  

 

Kommunen kommer inför ett antagande av detaljplanen att studera de 

befintliga byggnadernas nockhöjder och ändrar detaljplanebestämmelserna 

efter dessa höjder.  

Region Halland 

Yttrande, Utställning, detaljplan för Hästen 2, 3, 4 och 7, kv Hästen i 

Laholms stad 

 

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

gällande utställning av detaljplan för Hästen 2, 3, 4 och 7, kvarteret Hästen. 

Lokal nämnd Laholm har i uppdrag att bland annat bidra till utveckling av 

de samhälleliga faktorerna som påverkar hälsan och en jämlik 

hälsoutveckling. Nämnden ska även bidra med inventeringar och 

bedömningar av invånarnas behov. 

 

Lokal nämnd Laholm menar att det är viktigt att ta hänsyn till att det finns 

goda förutsättningar för en social hållbarhet vid samhällsplanering. 

Nämnden betonar vikten av det hållbara samhället utifrån ett ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt perspektiv. Syftet med detaljplanen är att genom 

förtätning av bebyggelsen i centrala Laholm skapa förutsättningar för 

utveckling av centrum med bostäder och lokaler för kommersiell 

verksamhet, samtidigt byggs parkeringsanläggning för kvarteret. 

 

Lokal nämnd Laholm har inget att erinra 
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Kommentar: 

Kommunen har mottagit inkomna synpunkter och kan inte se att dessa 

föranleder ändringar av planförslaget.  

Nordion Energi  

Yttrande över detaljplan för Hästen 2, 3, 4 och 7, kv. Hästen i Laholms 

stad 

 

Nordion Energi, där Weum Gas AB ingår, har tagit del av inkomna 

handlingar i ovan rubricerat ärende. Nordion Energi har inga ledningar eller 

anläggningar i det aktuella planområdet och har därmed inget att erinra i 

rubricerad detaljplan. Vi vill dock informera att det finns 

distributionsledningar för energigas strax utanför planområdet (se karta 

nedan), något som framgår av planbeskrivningen. Distributionsledningar är 

underkastade Energigasnormens regler (EGN) som bland annat anger minsta 

skyddsavstånd om minst 2 meter mellan ledning och byggnad inom 

tätbebyggelse samt närmaste gräns för område med förväntade 

grävningsaktiviteter. Plantering av träd bör ej ske närmare en gasledning än 

3 meter. För att minska risken för skador på träd i samband med eventuella 

framtida arbeten med distributionsledningen rekommenderas att träd i 

närheten förses med rotskydd. 

 

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

med kartunderlag och dxf-fil. 

 

Nordion Energi förutsätter att eventuella kostnader i samband med planens 

genomförande såsom flyttningar eller ändringar av våra befintliga 

anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 

planbeskrivningen. Det är viktigt att samråd sker med Nordion Energis 

områdeshandläggare redan i tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete 

sker i närheten av gasledningen. 

 

Nordion Energi har gärna en dialog med exploatören om försörjning med 

gas inom planområdet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: 

Kommunen har mottagit inkomna 
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synpunkter och kan inte se att dessa föranleder ändringar av planförslaget.  

Skanova (Telia company)  

Yttrande 

Skanova har en omfattande mängd markförlagda teleanläggningar inom 

detaljplaneområdet som delvis inte går att flytta på. Detta måste beaktas 

noga i byggskedet och under planeringen av byggnationen. Skada på 

befintlig kanalisation, brunnar eller ledningar som ligger i anslutning till 

fastigheterna måste undvikas. Spontning måste ske inne på den egna 

fastigheten, inte i kommunalmark. 

 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 

nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 

samband med flyttning. 

 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för 

att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 

åtgärden även bekostar den. 

 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg‐format för att infogas 

på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se Kabelanvisning 

beställs via https://www.ledningskollen.se 

Kommentar: 

Kommunen kan inte se att Skanova har några officiellt inskrivna 

ledningsrätter eller servitut för ledningar inom planområdet. Därmed har 

dessa inte skyddats i detaljplan med ledningsområde.  

 

Kommunen har även begärt ledningar via ledningskollen och enligt detta 

material ligger Skanovas ledningar i gatumark, med instick till befintliga 

byggnader. Kommunen kan inte se att det finns ledningar i de östra delarna 

av kvartersmarken där nya byggnader föreslås.  

 

Exploatören kommer inför ett byggskede att begära ledningsvisning inom 

planområdet.  

 

Kostnadsfördelning för eventuell flytt av ledningar inom privat mark avgörs 

mellan exploatören och Skanova.  

Södra Hallands Kraft El 

Remissvar gällande utställning av detaljplan för Hästen 2, 3, 4 och 7, kv. 

Hästen i Laholms stad, daterad 2022-02-23, DNR: PLAN 2009 - 008 

 

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). 

 

Enligt tidigare förslag så skulle vi hämta elanslutningen i nätstationen 

Humlan som är placerad bredvid Laholm kommuns parkeringsgarage. Det 

kommer inte att fungera längre då belastningen på den nätstationen har ökat 

markant bland annat p.g.a. de två nybyggda fastigheterna Humlan 1 och 6.  
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Vi behöver ha in en ny nätstation, helst på Kv. Hästen, för att framtidssäkra 

elförsörjningen med tanke på uppvärmning och elbil-laddare men eftersom 

vi under processens gång har förstått att det kan bli svårt att få in den där så 

tittar vi efter en alternativ lösning och norr om Järnvägsgatan i slänten mot 

Kvarngatan skulle det fungera med en ny 10kV dubbelstation då vi har en 

10kV-matarkabel i korsningen Kvarngatan – Köpmansgatan. Se bifogad 

karta, nätstationsritningar och foto. 

 

Det krävs förmodligen L-stöd i slänten men på den ytan man skapar kan 

nätstationen placeras. Det går då att trycka rör under Järnvägsgatan för 

lågspänningskablar och avlasta nätstationen Humlan vid parkeringshuset och 

därifrån förlägga lågspänningskablar till kv. Hästen. Kablarna kommer i så 

fall att förläggas i den G/C-väg som går mellan Humlegången och 

Trädgårdsgatan enligt tidigare förslag. 

 

Vi behöver få reda på hur stor effekt som behövs till Kv. Hästen så fort som 

möjligt samt ett förhandsbesked från Laholms kommun att placeringen av 

den nya nätstationen är acceptabel så att vi ser om ovanstående förslag är 

genomförbart. I annat fall så får vi försöka hitta en annan lösning. 

 

Vi ser hur belastningen i vårt nät ökar år från år så det är viktigt att vi får 

komma in tidigt i planering/projektering och planarbeten för att ha en dialog 

kring elförsörjningen. Ska fordonsflottan elektrificeras så blir det en stor 

utmaning för elnäten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilaga – översiktskarta med förslag till ny placering av nätstation.  
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Kommentar: 

Kommunen avser att se över lämplig placering av en ny nätstation i Laholms 

stad tillsammans med Södra Hallands kraft. Placeringen ska vara lämplig 

utifrån kommunens stadsbyggnadsperspektiv och utifrån Södra Hallands 

krafts ledningsnät.  

SYNPUNKTER FRÅN INTRESSEFÖRENINGAR 

Föreningen Gamla Laholm 

Yttrande över förslag till detaljplan för Kv Hästen i Laholm 

Föreningen Gamla Laholm har beretts tillfälle att avge yttrande över 

rubricerat planförslag, vilket är utställt för granskning.  

 

Föreningen Gamla Laholm har ingen erinran mot förslaget.  

Kommentar: 

Kommunen har mottagit inkomna synpunkter och kan inte se att dessa 

föranleder ändringar av planförslaget.  

SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 

Inga sakägare har lämnat in synpunkter under utställningen.  

Bilagor. Översta bilden visa foto över 

föreslaget område för ny nätstation. 

Bilder till höger visar typritningar för 

nätstationer.  
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SAMMANFATTNING  

Plan- och genomförandebeskrivningen föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 

• Text angående medverkande i bebyggelseinventeringen justeras likt länsstyrelsens 

skrivelse 

Plankartan föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 

• Befintliga byggnaders nockhöjder justeras efter verklig höjd  

• Rivningsförbud införs på befintlig byggnad mot Stortorget, på Hästen 3 

• Reglering av skorstenarna på befintliga byggnader på Hästen 3 ändras så att denna 

avser varsamhetsbestämmelse för båda byggnaderna 

• Plankartan förtydligas angående de planbestämmelser som avgränsas med 

sekundär egenskapsgräns, i detta fall en sammanfallande egenskapsgräns.  

Övrigt:  

• Kommunen kommer tillsammans med Södra Hallands kraft att säkerställa plats 

för ny nätstation i anslutning till planområdet för att tillgodose elförsörjningen  

• Ansökan om kompletterande arkeologisk förundersökning görs till länsstyrelsen 

Halland 

 

Förtydligande ändringar som görs i samband med antagande av detaljplanen 

• Bestämmelsen f14 kompletteras med förtydligande att den markerade 

sockelvåningen ska utföras i sten eller stenliknande material, likt intilliggande 

byggnader på torget  

• Bestämmelsen f2 tas bort för torgbyggnadens östra byggrätt eftersom detta 

område utgör ett terassbjälklag som kan kräva andra takbeläggningar än tegel 

eller röd plåt. Denna byggrätt är inte synlig ifrån Stortorget. Ändringen 

överensstämmer med de illustrationer som har visats i planbeskrivningen där 

terassbjälklaget framgår 

• Bestämmelsen f5 tas bort ifrån byggrätt på hus kallat D, då denna del av 

byggnaden inte har passage. Två passager finns istället i byggrätten för huskropp 

kallad C, vilket säkerställer passage samt siktlinjer in i kvarteret 

NAMNLISTA  

Inga sakägare har lämnat in synpunkter på detaljplaneförslaget i detta skede.  

 

Det finns dock sedan tidigare detaljplaneskeden synpunkter från fastighetsägaren av 

Hästen 6 som inte har tillgodosetts till fullo.  

 

Kvarstående sakägare bedöms därmed fastighetsägare till Hästen 6.   

 

 
LAHOLM 2022-05-04 

 

 

 

Mikael Lennung      Cecilia Lindgard  

Chef plan- och exploateringsenheten  Planarkitekt  


