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Abstract 

Denna uppsats behandlar den debatt som funnits i efterkrigstidens Laholm kring att bebygga 

Köpingelandet eller ej. Laholm är bebyggt på Lagans sydsida, nordsidan är fri från 

bebyggelse. Det finns de som anser att nordsidan bör bebyggas och de som anser att den bör 

hållas fri från sådan. Syftet är att följa debatten genom aktörerna i frågan samt deras argument 

och motiv. Det material som undersökts är kommunprotokoll, skrivelser samt översiktsplaner. 

Även tidningar och Internet har använts. I analysdelen har Sverker Oredssons 

argumentationsteori använts. En slutsats är att frågan delar folk. Det finns flera argument som 

stödjer respektive ståndpunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning                  s. 4 

1.1 Syfte och frågeställningar   5 

1.2 Definitioner    5 

1.3 Avgränsningar    5 

1.4 Material     5 

1.5 Teoretiska och metodiska utgångspunkter  6 

1.6 Forskningsläge och litteratur   7 

 

2. Bakgrund     8 

2.1 Laholms historia     8 

2.2 Historiska förklaringar kring förhållandet Laholm - Köpinge 9 

 

3. Studien     11 

3.1 Aktörer för bebyggelse på Köpingelandet  11 

3.2 Aktörer mot bebyggelse på Köpingelandet  12 

3.3 Argument för bebyggelse   14 

3.4 Argument mot bebyggelse   16 

3.5 Motiv för bebyggelse    21 

3.6 Motiv mot bebyggelse    22 

 

4. Avslutande diskussion   23 

 

5. Sammanfattning    30 

 

6. Käll- och litteraturförteckning  32 

6.1 Empiriskt material    32 

6.2 Litteratur     32 

 

 



 4 

 

1. Inledning 

Laholm sägs vara en unik stad på så sätt att staden är byggd endast på den ena sidan av den å 

(Lagan) som rinner vid och då inte genom staden. På den andra sidan av Lagan finns bördig 

åkermark. Genom decennier har frågan kring att bygga på ”andra sidan” eller inte stötts och 

blötts. Å ena sidan finns de som tycker att Laholm skulle mista sin själ om det började byggas 

även på nordsidan. Att stå och blicka ut över lantbrukslandskapet från Stortorget är något som 

ska bevaras och gör Hallands äldsta stad unik och attraktiv. Å andra sidan finns de som ser 

möjligheterna för Laholms stad att utvidgas på ett naturligt sätt genom bebyggelse på 

nordsidan. Genom att kunna skapa ett attraktivt bostadsområde nära vattnet hoppas man locka 

nya invånare till staden.  

 

Laholm är den stad som ligger närmst den plats där jag är uppväxt. Det sägs att man är 

hemmablind. Mötet mellan stad och land som finns i Laholm är inget jag reflekterat över 

under en lång tid. Att man kan stå på Laholms Stortorg och blicka ut över de böljande fälten 

som ligger på den norra sidan om Lagan har inte varit något speciellt för mig, snarare en 

självklarhet, tills nu. Frågan om att bygga på den ”andra sidan” har många gånger varit aktuell 

och eventuellt är den som mest aktuell just nu. Kommunen har fått in förslag på bebyggelse 

på nordsidan från en privat byggherre. Som en motreaktion på detta har det bland annat 

startats en facebookgrupp vid namn ”Exploatera inte Köpinge”. Vid en undersökning som 

gjordes av kommunen på Laholmsmässan i augusti 2010 visade det sig att lika många är för 

som mot bebyggelse på andra sidan Lagan. Frågan är en het potatis som tycks vara mer 

aktuell än någonsin. I den här uppsatsen hoppas jag kunna föra fram den debatt som funnits 

under efterkrigstiden. Många städer är byggda kring vattendrag. Ska Laholm följa de andra 

städernas exempel eller ej? Debatten kring denna fråga ska man kunna följa i uppsatsen. 
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1. 2 Syfte och frågeställningar 

Debatten kring att bebygga Köpingelandet är inte ny. Mitt syfte är att främst genom 

fullmäktigeprotokoll, översiktsplaner och tidningar studera de argument för och emot som 

funnits under efterkrigstiden. Förhoppningen är också att uppsatsen kan fylla ett större syfte, 

nämligen att bidra till att förhindra att dramatiska, icke förankrade beslut fattas och verkställs.  

 

Min huvudfråga är: 

 

Hur har debatten kring eventuell bebyggelse på nordsidan om Lagan gått under 

efterkrigstiden? 

 

De underliggande frågorna är: 

 

- Vilka är de olika aktörerna som är för och emot en bebyggelse på Köpingelandet? 

- Vilka är argumenten för och emot bebyggelse på Köpingelandet? 

- Vilka motiv har aktörerna för respektive mot bebyggelse? 

 

1. 3 Definitioner 

Aktör är i det här fallet alla de som på något sätt fört fram en ståndpunkt i det ämne som 

behandlas, såväl kommunen som enhet och enskilda politiker samt privatpersoner och 

näringslivet ses alltså som aktörer. Argument är de ståndpunkter som förs fram i debatten. 

Motiven är de bakomliggande orsakerna till varför aktörerna argumenterar och tycker som de 

gör. 

 

1. 4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar åren 1948 till 2010. Innan 1948 var bebyggelse på Köpingelandet en 

ickefråga då behovet att utvidga staden inte fanns. Geografiskt sett behandlar uppsatsen 

Laholm samt Laholms kommun, det som tidigare hette Laholms socken. 

 

1. 5 Material 

Genom att undersöka kommunprotokoll, översiktsplaner, den debatt som funnits i 

dagstidningarna (Laholm Tidning och Hallandsposten) samt på Internet (facebook och 

bloggar) hoppas jag kunna föra fram den syn på frågan som funnits och finns, både bland 
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allmänheten och kommunen. Den metod som jag kommer att använda mig av i detta arbete är 

alltså kvalitativ. Kommunprotokollen som används är dels ett från 2010 som tar upp 

behandlingen kring begäran av ett förhandsbesked från en privat byggherre samt ett från 

1987, då bygglagen förändrades så att skyddet mot bebyggelse på Köpingelandet försvann. 

Två skrivelser till kommunen behandlas också. En från 1948, där det från länsstyrelsen 

skickats in en skrift där Köpingelandet föreslås skyddas från bebyggelse samt en från 2010, 

som en privatperson skickat in i syfte att påverka politikerna att ta ställning mot bebyggelse. 

Översiktsplanerna som används är de från 1993 och 2008. Även Framtidsplanen från 2003 

används i uppsatsen. Ifrån Laholms Tidning har en insändare från Åke Sintring kommit till 

användning och ifrån Hallandsposten ett reportage kring en Facebookgrupp som startats som 

en reaktion mot den private byggherrens byggplaner. Den som bloggar kring frågan är 

centerpartiets Gunnar Gullander. 

 

1. 6 Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

Jag kommer att använda mig av en argumentationsanalys. I frågan kring bebyggelse på 

nordsidan av Lagan finns två tydliga ståndpunkter. De som vill bygga eller se bebyggelse där 

och de som inte vill det. Vilka är de här aktörerna? Vilka argument använder de sig av? Vilka 

motiv har de? Ibland har det varit svårt att skilja på argumenten och motiven. Som ett 

exempel är den bevarandet av den goda jorden både ett argument och ett motiv. Sverker 

Oredssons argumentationsanalys från boken Järnvägarna och det allmänna kommer att 

användas i behandlandet av argumenten. Oredsson undersöker bland annat hur de olika 

argumenten såg ut som sedan ledde till rekommendationer för statliga respektive enskilda 

järnvägar samt för understöd från det allmänna till privatbanor och de allmännas kontroll över 

dessa. Delar av argumentationsanalysen har visat sig fungera även när det gäller behandlande 

av argumenten i debatten kring bebyggelse på Köpingelandet. Oredsson använder sig av 

begreppen verklighetsbeskrivningar och värderingar. Argumenten som förs fram i debatten 

kring bebyggelse på Köpingelandet kommer enligt Oredssons modell att delas upp i följande 

två typer: verklighetsbeskrivningarna är de objektiva sakförhållandena som förs fram, medan 

värderingarna är mer tendensiösa, färgade och subjektiva argument. Definitioner: 

Verklighetsbeskrivningar: vad förs fram om de direkta sakförhållandena? Värderingar: Vilka 

tendenser går att skönjas i argumenten? Faktorer som värderande ord och subjektiva 

beskrivningar analyseras. Argumentationsteorin tydliggör den debatt kring Köpingelandet 

som behandlas i uppsatsen. 

 



 7 

1. 7 Forskningsläge och litteratur 

Ur ett perspektiv för temat stadsplanering har jag tagit del av Moa Tunströms På spaning efter 

den goda staden, Mats Edströms Bevara, förnya, förbättra staden, Elina Antells 

Stadsplanering samt Kell Åströms Stadsplanering i Sverige. Samtliga dessa verk tar upp 

ämnet stadsplanering ur ett perspektiv som kommer att vara mig behjälpligt i fallet Laholm. 

Tunström analyserar diskussionen kring vad som är den goda staden i publikationer från 

Boverket samt i tidsskriften Plan mellan 1988 och 2003. Edström har författat sitt verk för 

Arkitektföreningen i södra Sverige. Verket är ett ettårigt projektarbete som tar upp 

stadsplanering i olika städer i Sverige. Mottot för boken är ”Bygg bättre – bevara mera”.  

Antells verk handlar om stadsplanering ur en kulturmiljövårdande synpunkt. Antell behandlar 

band annat rivningshysterin under slutet av 1950-talet. Åström ger i sitt verk en bred 

överblick över svensk stadsplanering genom tiderna, ända från Birka till 1990-talet, med 

tyngdpunkt på 1930-talet samt 1990-talets början. 

 

När det gäller litteratur mer specifik för Laholm har jag tagit del av diverse verk kring stadens 

stadsplanering och historia. I arkeologen Lars Redins RAÄ 141 Köpinge 12:1, Laholms IFS, 

Halland redovisas resultaten efter utgrävningar från nordsidan av Lagan, där tidigare en 

mindre köpstad legat. I skriften finns också bland annat en historisk bakgrund samt teorier 

kring hur det kan ha sett ut i Laholm och Köpinge på medeltiden. Verner Anderssons Laholms 

socken är historisk skildring av nuvarande Laholms kommun med nedslagspunkter från 

medeltiden till 1960-talet. I verket kan man bland annat kan läsa kring planerna på en bro 

mellan landet och staden.  Verner Andersson var Laholmshistoriker, lantbrukare och 

riksdagsman. Arne Ejwertz Rådhuset i Laholm 200 år samt Laholm är två stycken 

jubileumsskrifter. Den första talar för sig själv, den andra är en jubileumsutgåva som 

uppmärksammar Laholms sparbanks 125-åriga verksamhet i staden. I båda verken finns 

historiska skildringar av Laholm. Arne Ejwertz var lärare, författare och Laholmshistoriker. 

Jag har också tagit del av ett antal årgångar av föreningen Gamla Laholms årsböcker. I 

böckerna finns både Laholms historia samt en hel del värdefull kuriosa att ta del av. 

 

När det gäller heliga kor, vilket byggnation på andra sidan Lagan i Laholm är, har jag tagit del 

av På stadens Yta – Om historiseringen av Haga av Ingrid Martins Holmberg samt Almarna – 

En studie i opinionsbildning av Roger Bernow. Båda verken tar upp känsliga ämnen i 

Göteborg respektive Stockholm. Martins Holmberg tar upp historiseringen av Haga. Området 

i Göteborg gick från att vara något fult och smutsigt till att bli något vackert som var värt att 
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bevara. Stadsdelen var sanerings- och rivningshotad när TV-serien Albert och Herbert började 

sändas på 1970-talet. Serien utspelar sig i Haga. Plötsligt hävdade folk att Haga skulle bevaras 

på grund av kulturhistoriska värden. Det blev väldigt kontroversiellt att riva stadsdelen och 

därför räddades stora delar och rustades upp istället för att de revs. Idag anses Haga vara en 

gammal välbevarad bebyggelse. I detta fall visade det sig att platsens betydelsefulla historia 

spelade stor roll. Bernows studie i oppinionsbildning tar upp diskussionen kring de 

omdiskuterade Almarna i Kungsträdgården i Stockholm. Kommunen köpte upp mark i 

Kungsträdgården i slutet på 1960-talet och började planera för byggandet av en ny uppgång 

från tunnelbanestationen vid ett område där flera almar stod planterade. Detta skapade ett 

ramaskri och folk gav sig ut och demonstrerade för att rädda almarna kvar. Frågan blev 

demokratisk. På ena sidan fanns de som tyckte att det var odemokratiskt av demonstranterna 

att gå emot de folkvaldas beslut om fällning av almarna. På den andra sidan fanns de som 

tyckte att beslutet i kommunfullmäktige fattats på inrådan av tekniker och andra icke 

folkvalda. Bernow skildrar hur diskussionen i ämnet gick. Det hela slutade med att 

tunnelbaneuppgången flyttades och almarna fick stå kvar. Själva debatten som finns i Laholm 

kring att bebygga Köpingelandet är knappast något unikt. Exemplen Haga i Göteborg och 

almarna i Stockholm är bara ytterligare två känsliga ämnen som skapat debatt och det är 

rimligt att anta att det i de flesta städer finns och har funnits liknande debatter i större och 

mindre skala som engagerat människor. 

 

2. Bakgrund 

 

2. 1 Laholms historia 

Laholm är Hallands äldsta och minsta stad samt länets sydligaste kommun. Staden Laholm är 

omnämnd i skrift redan på 1200-talet. (Redin 1982) Under årtusenden har stränderna längs 

Lagan varit bebodda. Under vikingatiden fanns en handelsplats på den norra sidan av Lagan, 

mittemot där staden Laholm nu ligger. Ån gör där en vid båge, en slags slinga i vilken båtarna 

som seglat upp från havet hade en naturlig hamn. På stigar och genom vattenvägar sökte sig 

handelsfolk till köpängen (Köpinge – äng där köp gjorts) för att utbyta varor. Samtidigt 

frodades ett än så länge namnlöst fiskarsamhälle på den södra sidan av Lagan, det som senare 

skulle bli Laholm. Färderna till köpplatsen längs både land och vatten var farlig, men väl 

framme på köpplatsen var köpmännen beskyddade och det av kungen själv. På marknaden 

rådde köpfrid och bröt någon mot den blev han hårt straffad. För beskyddet fick köpmännen 

betala ett tribut till kungen. Det låg alltså i kungens intresse att organisera en effektiv rättsvård 
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på handelns område. Det var en livsbetingelse för kungamakten att utöva denna sort av makt 

på lättillgängliga och välskötta marknadsplatser som den i Köpinge. Kungen ägde holmen och 

de kringliggande jordarna vid Lagan. Då det var av stor vikt att behärska vadet över ån, 

byggde kungen en gård (nuvarande Kungsgården) och omgav denna med fästningar 

(Lagaholm). Ett rikt vägnät strålade samman just vid denna plats och det var helt i sin ordning 

att kungen ville kontrollera detta ställe genom att bland annat ta tull. Under medeltiden var 

Laholm och Köpinge betydelsefulla platser i Sverige. Efter denna period seglade övriga 

hallandstäder förbi. Lagans mynning grundades av flygsand, vid 1800-talets början var det så 

grunt att endast båtar som gick högst tre fot djupt kunde ta sig in i Lagan från havet. Det 

tillintetgjorde kommunikationerna till sjöss och landtrafiken gynnade hellre Halmstad då 

stadens sjöfart skapade större avsättningsmöjligheter för ditförda varor. (Ejwertz 1982) 

Lunken i Laholm var saktfärdig under 1800-talet. ”Man (borgmästaren och rådmännen) ville 

bevara staden som ett slags idyllreservat, närt av jordbruk, handel och hantverk men 

obesmittat av industrier med enerverande arbetarproblem.” (Ejwertz 1982 Laholm s. 12) 

Lunken i Laholm har varit saktfärdig sedan dess. Industrialseringen kom inte till Laholm på 

allvar förrän under 1940-talet. Det är först på senare tid som en utvidging av staden kommit 

på tal. I den senaste översiktsplanen från 2008 står det: ”I Laholm vill vi bli fler, bättre och 

starkare.” (Översiktsplan 2008 s. 4) I 1993 års översiktsplan finns ingen sådan vision. 

 

2. 2 Historiska förklaringar kring förhållandet Lah olm - Köpinge 

De historiska förklaringarna till varför staden Laholm hamnade på den södra sidan om Lagan 

och inte på nordsidan är flera. Historikerna är inte helt eniga kring hur det gick till när staden 

Laholm hamnade där den ligger idag. Enligt Ejwertz handlade det om att då laholmsorten 

någongång under 1000-talet kristnades hittade man den lämpliga plats man sökte för en kyrka 

i det lilla fiskeläget söder om Lagan. ”Köpinge var en handelsplats under en lång räcka av år 

men där blev aldrig någon riktigt ordnad bebyggelse; bara tillfälliga stånd och förrådshus. 

Handelsplatsen blinkade till som en stjärna och släcktes sedan.”  (Ejwertz 1982 s. 5) 

”Anordningen köpcentrum på ett håll och kyrkan på ett annat var inte riktigt idealisk, i 

synnerhet som norra marknadsplatsen inte hade någon nämnvärd bosättning.” (Ejwertz 1982 

s. 5) Det hade, enligt Ejwertz, passat kungen bättre om det varit kontinuerlig handel och 

permanent boende där då han då kunnat beskatta invånarna för att bo i en så priviligerad ort 

under hans eget beskydd. Kungen avlyste därför marknadsplatsen i Köpinge och flyttade över 

denna till andra sidan Lagan. Så blev det lilla fiskesamhället en köpstad som låg under 

kungens skydd.  
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Andersson har kommit fram till lite andra slutsatser. ”Mycket talar alltså för att denna 

ängsslätt, inramad av höjder, som skyddar både för väst- och nordanvindar, varit en lämplig 

marknadsplats. [...] I och med tillkomsten av en efter den tidens förhållanden god färdeväg i 

norr – söder (nuvarande E 6) blev en begynnande bebyggelse på Lagans sydöstra strand bättre 

lämpad för som marknadsplats för de besökare, som kom landsvägen norr-, öster- och 

söderifrån. Vi skall också komma ihåg, att det här fanns ett vadställe över Lagan, vilket 

utgjorde den enda överkomstmöjligheten från havet till Lagaholmen. Marknadsplatsen 

flyttades därför över ån till den nya byn, som därmed växte och så småningom blev Laholm.” 

(Andersson 1962 s. 26) 

 

”Det kan också ha funnits andra orsaker till att Köpinges marknadsplats flyttades. I och med 

städernas tillkomst och utveckling uppstod det nämligen näringspolitiska motsättningar 

mellan stad och landsbygd. Med myndigheternas bistånd skaffade sig städerna monopol på 

handel genom att utverka förbud för s k landsköp, som innebar att köp och försäljning endast 

fick ske inom städerna. [...] Det är möjligt, rentav troligt, att myndigheterna en gång i tiden 

beordrade byamännen i Köpinge att lägga ner marknadsplatsen, därför att marknaderna 

istället skulle hållas i den nyblina staden.” (Andersson 1962 s. 26) 

 

Redin, som gjort utgrävningar i Laholm och Köpinge har gjort en egen tolkning. ”Tolkningen 

tar sin utgångspunkt i den något ovanliga närheten mellan staden och köpingplatsen. De 

köpingorter, som är kända från skånskt område, ligger samtliga på markerat avstånd från de 

medeltida städerna. Man har tolkat det som ett uttryck för att staden och köpingen 

representerar olika ekonomiska och politiska system i det tidigmedeltida samhället; köpingen 

har uppstått ur kontakten mellan fjärrhandeln och den agrara verksamheten och har i så fall 

närmast anknytning till ett storbondeskikt. Staden å andra sidan är ett uttryck för 

centralmaktens politiska konsolidering, som först efterhand förmår ta över och reglera 

handelsverksamheten...” (Redin 1982 s. 24) Köpinge har ett läge som nära överensstämmer 

med köpingeorterna i Skåne. På en punkt avviker dock Köpinge i Halland från flera av de 

skånska köpingeorterna: den har inte utgjort centrum för medeltida sockenbildning utan 

inordnats under Laholms socken. Man kan således se en nära koppling mellan köpingorten 

och staden. (Redin 1982). Tolkningen innebär att Redin tror att motsatsförhållandet mellan 

centralmakten och köpingsaktiviteterna i detta fall inte har gällt. Likt Ejwertz tror Redin att 



 11 

det är möjligt att kungen så småningom fann det lämpligare att ha köpplats och stad på ett och 

samma ställe.  

 

”En broförbindelse i Köpinge, som avsevärt skulle förkorta vägen till Laholm för 

landskommunens befolkning i de till västra roten tilhörande byarna, är en 

kommunikationsfråga, som gjort sig påmind vid upprepade tillfällen.” (Andersson 1962 s. 

100) Sedan urminnes tider fanns det båtförbindelse mellan Köpinge och Laholm. Denna 

förbindelse sköttes av några stadsbor som mot betalning rodde folk över Lagan. Att sträckan 

var livligt trafikerad förstod man på de goda inkomster roddarna drog in trots att summan för 

var och en som ville över var blygsam. Det var naturligt att tanken på en bro dök upp. Det var 

också mycket nära att bron blev till. Frågan togs upp i kommunalstämman år 1898 och 

majoriteten var positiv. Det hela föll dock på en formsak. (Andersson 1962) Hade bron blivit 

byggd är det inte omöjligt att det nu funnits bebyggelse på andra sidan Lagan. Att 

kommunikationen mellan de båda sidorna måste finnas är en självklarhet för att bebyggelse på 

Köpingelandet ska bli verklighet. Just nu skulle dock en bro över Lagan bli mycket dyr att 

bygga. (Översiktsplan 2008) Så här skriver föreningen Gamla Laholm om frågan: ”Om 

exploateringen av Köpingelandet faller på kostnaden för brobygget är det i så fall inte första 

gången. År 1900 anslog kommunalstämman i Laholms landskommun 1500 kronor till en 

gångbro över Lagan. Bland lantbrukarna längre västerut ansågs emellertid bron onödig, och 

därför släppte de inte till några extra pengar. Om bron byggts hade kanske Köpingelandet 

exploaterats för länge sedan och dagens politiker sluppits våndas inför frågan: ’Ska vi skydda 

eller bebygga Köpingelandet?’” (Andréasson 2010 s. 76)  

 

3. Studien 

3. 1 Aktörer för bebyggelse på Köpingelandet 

Här räknas de aktörer upp som är för bebyggelse på nordsidan om Lagan. Det är främst tre 

typer av aktörer som är aktuella. De kommer att delas in i: politiken (partier och kommunen), 

näringslivet (en privat byggherre) samt privatpersoner. 

 

Politiken 

Kommunen har ändrat inställning i frågan. Sedan 2003 finns Köpinge med i planerna över 

eventuella platser att bebygga i den så kallade framtidsplanen 2003. 
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De styrande politikerna är delade i frågan inom samtliga partier, förutom Miljöpartiet, som är 

emot bebyggelse på Köpingelandet. Partierna som är representerade i kommunfullmäktige i 

Laholm är Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet, 

Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Laholmspartiet samt Sverigedemokraterna. Även 

Pensionärspartiet kan räknas in under de som inte tagit ställning då undersökningen gjordes 

under den förra mandatperioden då även det partiet fanns representerat bland de styrande. 

Samtliga de här partierna har alltså inte någon tydlig ståndpunkt utåt när det gäller 

bebyggande på Köpingelandet. Förutom då miljöpartiet, som är mot en sådan. 

(www.facebook.se. Gruppen Exploatera inte Köpinge)  

 

Näringslivet 

En privat byggherre lämnade i januari 2010 genom sitt företag: Ottarps fastighet AB in en 

skrivelse till kommunen som innehöll planer på att bebygga Köpingelandet. Syftet var att 

söka förhandsbesked för denna bebyggelse. (Protokoll byggnadsnämnden 2010-04-28) 

 

Privatpersoner 

Den 21/6 2010 gjorde Hallandsposten en artikel kring facebookgruppen och initiativtagare 

Ljungberg. Artikeln publicerades även på hallandsposten.se och den har där fått fyra stycken 

kommentarer, varav tre stycken anser att bebyggelse vore lämplig på Köpingelandet.  

(www.hallandsposten.se [se källförteckning]) 

 

Enligt en undersökning som gjordes på Laholmsmässan 2010 av kommunen var 

mässbesökarna delade i frågan. Lika många var för som emot bebyggelse. 

 

3. 2 Aktörer mot bebyggelse på Köpingelandet 

Här presenteras de aktörer som är mot bebyggelse norr om Lagan. Det är två grupper: 

Politiken och privatpersoner. 

 

Politiken 

1948 var kommunen mot bebyggelse på Köpingelandet (skrivelse 15/12 1949) och denna 

inställning har man också haft tills det att framtidsplanen 2003 författades. I denna har man 

lämnat en öppning för bebyggande på den norra sidan av Lagan mittemot staden.  
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Miljöpartiet är det enda parti som tagit ställning mot byggande på Köpingelandet. I övrigt har 

inget parti en tydlig ståndpunkt och frågan delar de styrande. (www.facebook.se. Gruppen 

Exploatera inte Köpinge) 

 

Axel Malmquist (1895-1980), Laholms siste borgmästare var en betydelsefull person som 

bland annat försett Laholm med alla dess konstverk, vilket givit staden epitetet ”Laholm – den 

lilla staden med de stora konstverken”. Malmquists ande svävar fortfarande över Laholm. Han 

såg staden som sitt eget lilla kungarike och han var en mycket konservativ man med 

värderingar från 1800-talet. (Filmen Borgmästaren 2010) Mellan åren 1925-1958 var han 

ordförande i byggnadsnämnden i Laholm och han var även med vid startandet av 

naturvårdsverket Halland 1938. ”Tack vare hans (Malmquists) insatser i byggnadsnämnden, 

där han satt som ordförande 1925-1958, kom Laholm att framstå som ett föredöme för andra 

hallandsstäder. Här revs sällan, men man renoverade och restaurerade gärna.” (Ejwertz 1994 

s. 22) Laholms stadsarkitekt Svend Bögh Andersen (1916-1984) gick i borgmästarens fotspår. 

Han hade ansvar för bygglov och bevarandeplan. ”Under årtionden när så många av Sveriges 

innerstäder och torgmiljöer utsattes för rivning och förändring valde man att bevara Laholms 

småstadsprägel. [...] Den förre stadsarkitekten var noga med att byggnaderna skulle 

sammanfalla med naturens och omgivningens egna linjer.” (Intervju med Fru Hanne Bögh 

Andersen i Magasin Laholm s. 19)  

 

Privatpersoner 

På facebook har en grupp vid namn ”Exploatera inte Köpinge” startats som en protest mot de 

byggplaner den private byggherren lämnat in till kommunen. Patrik Ljungberg heter 

initiativtagaren till gruppen, han är själv Köpingebo. Gruppens medlemmar består i övrigt av 

mycket folk från Köpinge samt Gamleby och äldre människor, där till exempel den 

pensionerade lantbrukaren och centerpartisten Gunnar Gullander och den pensionerade 

läraren Åke Sintring är mycket aktiva. 

 

Den 21/6 2010 skrev Hallandsposten en artikel kring facebookgruppen och initiativtagare 

Ljungberg. Artikeln publicerades även på hallandsposten.se och den har där fått fyra stycken 

kommentarer, varav en kommentator stöder facebookgruppens kamp.  

(www.hallandsposten.se [se källförteckning]) 
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De närmsta grannarna till det mest aktuella byggområdet är också motståndare till byggande. 

Dessa ägnar sig främst åt lantbruk, men där finns även en bilverkstad. (Protokoll 

byggnadsnämnden 2010-04-28) 

 

Privatpersonen Andreas Thorstensson skickade in en skrivelse till miljö- och 

byggnadsnämnden inför mötet där beslut angående den private byggherrens planer kring 

bebyggelse på Köpingelandet skulle tas. Hans syfte var att påverka politikerna att ta ställning 

mot bebyggelse. Skrivelsen har han döpt till ”För Laholm i tiden”. (Skrivelse 2010-04-27) 

 

Enligt den undersökning som gjordes av Laholms kommun på Laholmsmässan i augusti 2010 

visade det sig att lika många var för som emot bebyggelse på Köpingelandet. 

 

3. 3 Argument för bebyggelse 

Här presenteras argumenten för bebyggelse enligt samma system som när aktörerna 

presenterades tidigare.  

 

Politiken 

I översiktsplanen 1993 står att läsa: Fortsatt skydd för landskapsbilden vid Köpinge. ”Marken 

norr om Lagan och väster om Lilla Tjärby föreslås fortsätta som jordbruksmark. Stora värden 

för kulturlandskapet.” (Översiktsplan 1993 s. 8) Tio år senare i den så kallade framtidsplanen 

för hela kommunen har man dock lämnat en lucka. ”Befintliga översiktsplaner för Laholms 

tätort saknar en struktur, som är hållbar även på längre sikt. I huvudsak finns tre alternativa 

utvecklingsmöjligheter: mot söder över jordbruksslätten, på norra sidan Lagan och västerut 

mot Mellbystrand/E6. Det redovisade planförslaget visar en struktur som tar tillvara 

förtjänsterna med alla tre alternativen och som möjliggör en mycket långsiktig utbyggnad 

med god kvalitet. Denna struktur innebär vissa avvikelser från den fördjupade översiktsplanen 

från 1993, som således bör omarbetas. [...] Vidare föreslås även att ’satellitområden’ skall 

kunna etableras på andra sidan ån. [...] Med syfte att utnyttja Lagans attraktionsvärde för en 

god boendemiljö föreslås att ett antal små ’satellitområden’ tillskapas på åns norra sida. Dessa 

skall förläggas så att de inte blir iögonfallande i det storslagna landskapet utan mer blir goda 

miljöer i de lågt belägna partierna av nordsidan. Hänsyn måste dock vid planeringen särskilt 

tas till översvämningsrisker och de fornlämningar som sannolikt finns i dessa delar.” 

(Framtidsplan 2003)  I översiktsplanen 2008 finns bebyggelse på nordsidan om Lagan med 

som ett alternativ.  
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I den fördjupade översiktsplanen från 2008 diskuteras fördelarna och nackdelarna med olika 

utvidgningsmöjligheter: ”Hoten är sannolikt större om en tillväxt inte sker. Det kan innebära 

minskad köpkraft och mindre underlag för nöje och kultur och därmed utarmning av centrum, 

låg inflyttning, äldre befolkning, färre och mer okvalificerade arbetstillfällen etc. Det vill säga 

sämre skatteunderlag och därmed sämre kommunal service.” (Fördjupad översiktsplan 2008 s. 

5) ”Det högt belägna lägena kan ge visuella kvaliteter med Lagan i fokus.” (s. 16) ”Lagan blir 

en central plats i staden och kan bättre utnyttjas för rekreation mm.” (s. 19)  

”Exploateringsmarken förväntas bära sina egna investeringar genom tomtpriset.” (s. 20) 

 

Näringslivet 

I januari 2010 ansökte Ottarps fastighets AB om förhandsbesked för nybyggnation av 

flerbostadshus på fastigheten Köpinge 1:12 och 12:4. I ansökan skriver de att de har stöd för 

nybyggnation i framtidsplanen från 2003 samt översiktsplanen från 2008. ”Det finns två 

saker, vilka i årtionden har fascinerat och engagerat människorna och det är eld och vatten. 

Utbyggnaden norr om Lagan ger en för invånarna bättre och intressantare kontakt med 

samhället. Här är vattnet inte en demarkationslinje som motorväg, järnväg och kraftledningar 

är.” 

 

”I ortsbeskrivningen framhäver författaren (byggherren) också, att nu har järnvägen flyttats 

till ett läge väster om Laholm och järnvägsstationen ligger perifert i förhållande till staden. 

’Samtidigt har flyttningen inneburit att en barriär i staden försvinner.’ Detta till trots finns det 

personer, vilka förordar en utbyggnad av Laholm väster om järnvägen med allt vad det 

innebär av nya kontaktproblem och en besvärande infrastruktur. Dessutom sker den tänkta 

utbyggnaden på en flack åkermark med gårdar och industrier och ingen charm.”  

 

”Noterbart är också från ortsbeskrivningen, att ’den lilla staden med de många konstverken’ 

uppskattas starkt av såväl boende som besökande. Stadens läge vid Lagan ger möjlighet till 

naturupplevelser och rekreation. Laxfisket är vida berömt.” (Protokoll byggnadsnämnden 

2010-04-28) 

 

Privatpersoner 

Hallandspostens artikel kring facebookgruppen (Exploatera inte Köpinge) har som tidigare 

nämnts fått fyra stycken kommentarer. Tre av dessa är för byggande på nordsidan om Lagan:  
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Den första kommentatorn tycker att det är trist att ”åter igen” få ta del av bakåtsträvares och 

nejsägares åsikter. Enligt kommentaren borde man se till möjligheterna istället. Man kan 

enligt denne, inte bygga vad som helst på andra sidan Lagan, men ett vackert gestaltat 

bostadsområde med betoning på bra gestaltning och arkitektur skulle kunna bli en fin 

blickpunkt även för de Laholmsborna med utsikt mot Köpingelandet. Men det kräver då 

engagerade arkitekter och byggherrar samt ett samhällsbyggnadskontor som förstår arkitektur 

och vågar ställa krav på rätt sätt. En helhetstanke är det som behövs för att göra 

Köpingelandet till en liten ”landskapsby” som därmed skulle kunna ge mervärde för Laholm, 

står det i kommentaren. 

 

I en annan kommentar står det: ”På den sidan kan vi bygga ’nya stan’, en bro över och sen 

kan vi ge den här hålan lite liv. Skit i bostadshus, det finns det gott om på andra håll. Vi 

behöver affärer som t.ex. HM, Åhlens och Harrys. I takt som befolkningen ökar kommer 

också efterfrågan öka. På vilket håll skulle vi annars ha affärer och bygga ut stan på? Utbudet 

i Laholm är pinsamt i dagsläget!” 

 

I den tredje kommentaren står det att Köpingelandet skulle vara en vacker plats att bebygga 

och att det det kommer att öka Laholms attraktionsvärde. Kommentatören frågar sig: ”Vad 

blir skillnaden mot den bebyggelsen jämnfört med blåkulla? Ingen. Laholms karaktär finns 

förhoppningsvis inte endast i den åkern. För det ju faktiskt bara en plätt med matjord, låt oss 

se möjligheter istället för hinder.”  (http://hallandsposten.se/nyheter/laholm/1.869395-patrik-

samlar-motstand-mot-nytt-bostadsomrade-pa-facebook) 

 

När det gäller undersökningen som gjordes på Laholmsmässan brydde man sig inte om 

argumenten. De som gick förbi kommunens monter fick sticka in en nål med svart huvud 

(mot bebyggelse) eller gult huvud (för bebyggelse). Det är rimligt att anta att argumenten som 

använts ovan delas av dem som ”röstat” mot bebyggelse. 

 

3. 4 Argument mot bebyggelse 

Politiken 

Mellan åren 1949 och 1987 var köpingelandet landskapsbildsskyddat. Efter 1987 ersattes 

skyddet med ett nybyggnadsförbud som gällde under tre år. Sedan dess har byggande på 

platsen reglerats med hjälp av översiktsplaner. (Protokoll byggnadsnämnden 1987-08-26) 
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Den tredje april 1948 kom en skrivelse från länsarkitekten till landskansliet. ”Trakten närmast 

norr om Laholm vore av sådan karaktär att den på visst sätt borde skyddas för olämplig 

bebyggelse. Området omfattade dels det natursköna strandområdet inom Lagans dalgång norr 

om Laholm. [...] De skönhetsvärden, som funnes, komme att försvinna om området 

bebyggdes. Även om denna bebyggelse enbart komme att bestå av glesbebyggelse skulle 

dessa skönhetsvärden avsevärt försämras, och den bebyggelse som borde medgivas med 

hänsyn till lantbrukets behov borde särskilt studeras. Med hänsyn härtill hemställde 

länsarktitekten om nybyggnadsförbud...” (skrivelse 15/12 1949) Kungliga 

vetenskapsakademiens naturskyddskommitté, riksantikvarieämbetet, svenska 

naturskyddsföreningen, Hallands naturskyddsförening och kungliga domänstyrelsen har 

tillstyrkt bifall till framställningen, likaså byggnadsnämnden i Laholms socken. Länsstyrelsen 

fann med stöd av byggnadslagen att nybyggnation inom det nämnda området inte fick ske 

utan länsstyrelsens tillstånd. Nybyggnadsförbudet är underskrivet av chefen för länsstyrelsen i 

Halland, landshövding Reimer Johansson. 

 

1987 fann man byggnadslagen föråldrad, därför skulle skyddet upphöra att gälla. Plan- och 

bygglagen tog vid. Köpinge blev då istället ett interimistiskt naturvårdsområde under tre års 

tid. Sedan dess har Köpingelandet reglerats genom översiktsplaner. I översiktsplanen 1993 

står att läsa: Fortsatt skydd för landskapsbilden vid Köpinge. ”Marken norr om Lagan och 

väster om Lilla Tjärby föreslås fortsätta som jordbruksmark. Stora värden för 

kulturlandskapet.” (Översiktsplan 1993 s. 8) 

 

Byggnadsnämnden anser sig inte kunna lämna ett jakande svar till det förhandsbesked som 

den private byggherren lämnat in. ”Området ligger inom riksintresse för naturvård, 

Laholmsområdet (NN22) och gränsar till riksintresse för naturvård, Lagan (NN19). Området 

har även regionalt och lokalt intresse för naturvård, Lagans dalgång, Ösarp – Laholm, med 

mycket stor betydelse för landskapsbilden samt geologiska värden. Fastigheterna ligger också 

inom riksintresse för kulturminnesvård, Lagadalen (KN4). (Protokoll byggnadsnämnden 

2010-04-28). Kulturmiljö Halland påminner om att det i alla väderstreck kring det område där 

exploatering planeras kommer att kräva omfattande utgrävningar då det finns stora yttäckande 

fornlämningar på hela området. Samhällsbyggnadskontoret skriver i sin tur att exploatering av 

Köpingelandet kommer att kräva en mycket kostnadskrävande infrastruktur. I 

byggnadsnämndens protokoll står följande att läsa: ”Frågan om bebyggelse norr om Lagan är 
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ett viktigt ställningstagande åt vilket Laholms stad ska utvecklas. Ett sådant beslut kan inte 

avgöras av miljö- och byggnadsnämnden utan att det föregåtts av en djupare studie. I en sådan 

studie bör miljökonsekvensbeskrivningar, utredning om effekterna på kommunikationer, 

kulturmiljöer och andra intressen vara en självklar del. Utredningen i ärendet visar att det 

finns stora allmänna intressen i form av viktiga natur- och kulturvärden. Det finns även 

motstående enskilda intressen. Miljö- och byggnadsnämnden anser därför att en övergripande 

studie genom en fördjupad översiktsplan ska ske innan något beslut om ny bebyggelse sker i 

området. Miljö- och byggnadsnämnden medger inte nybyggnad av flerbostadshus på Köpinge 

1:12 och 12:4 enligt ansökan.”  (Protokoll byggnadsnämnden 2010-04-28) 

 

I den fördjupade översiktsplanen från 2008 diskuteras fördelarna och nackdelarna med olika 

utvidgningsmöjligheter: ”Risk för översvämningar, skred och erosion. Vattennivån i Lagan 

flukturerar beroende på nederbörd och havets aktuella nivå. Eftersom ån i huvudsak rinner 

genom en dalgång i landskapet skall nya exploateringsområden inte behöva riskera att 

beröras. På sina håll där bebyggelse kan tänkas dras mot Lagan, bör särskild uppmärksamhet 

riktas mot de områden som är utsatta för erosion och där risk för ras kan föreligga.” 

(Fördjupad översiktsplan 2008 s. 5). Även här oroar man sig för den goda åkermarken. 

”Samtidigt innebär en stark tillväxt en fara. För Laholms del är det främst den goda 

åkermarken som kan kommas att ta i anspråk, men även hotet mot småstadskaraktären.” (s. 5) 

Även andra nackdelar förs fram: ”Den unika kopplingen stad-land över Lagan försvinner. [...] 

Utsikten från Laholms centrum, Gamleby och promenadstråken utmed Lagan blir starkt 

förändrad av de nya bebyggelseområdena i det unika, böljande landskapet.” (s. 17) ”Den 

speciella och unika känslan av landsbygdens närhet till centrala Laholm som finns med det 

böljande landskapet på Köpingelandet reduceras väsentligt.” (s. 19) ”Kostnader för arkeologi 

blir förmodligen högt.” (s. 20) ”Broar över Lagan blir kostsamt.” (s. 20) 

 

Miljöpartiets ståndpunkt mot bebyggande på Köpingelandet har förklarats via ett mail från 

partiets Susanne Gerstenberg: ”Skulle man bygga på Köpingelandsidan ändrar det staden i sin 

helhet, brobyggen, vägar, kanalisation (vatten-avlopp) behövs för att knyta ihop båda sidorna 

av ån. Det kan väl inte vara lönt att bygga några gräddhyllor för folk som vill betala för ett 

tjusigt panorama? Att Köpingelandet inte är urbaniserat är unikt. De flesta kommunerna 

exploaterar sin mark längs vattendrag så nära vattnet och så tätt som möjligt. Halmstad kan 

stå som lysande exempel för denna form av exploatering. Att titta på gammalt, varierat 

jordbruksland är en stor turistisk attraktion - för folk från andra delar av landet och från 
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kontinenten. Det är miljömässigt bättre att förtäta redan befintliga bebygda områden än att 

plottra sönder jordbruksland. All åkermark behöver vi för vår livsmedelsförsörjning i en nära 

framtid. Den är inte alls skyddad genom lag i Sverige. Med sinande oljeförråd och förändrat 

(varmare) klimat med ökenspridning i sydliga länder som följd måste vi tänka om nu och 

förändra planeringen.” (Mail 2010-12-03)  

 

Gerstenberg använder sig av en rad olika argument när hon förklarar varför Miljöpartiet är 

mot bebyggelse. Dels det faktum att staden kommer att bli förändrad, dels den 

kostnadskrävande infrastrukturen och vatten- och avloppshistorien. Hon använder sig också 

av det unika med Laholm-argumentet samt turistattraktionen som finns i Laholm i och med 

mötet stad-land. Slutligen använder hon sig av miljöargument samt argumentet att 

jordbruksmarken bör bevaras. 

 

Borgmästare Axel Malmquist var noggrann med att ofta berätta hur vacker staden Laholm var 

och vilka skönhetsvärden som fanns i mötet mellan stad och land (Filmen Borgmästaren 

2010). Stadsarktitekt Svend Bögh Andersen använde sig av mötet mellan stad och land i de 

byggnader han uppförde. Även om han försett Laholm med vissa moderna byggnader var han 

mån om att lyfta fram förhållandet mellan stad och land vilket inte minst märktes då han tog 

till vara på vyn när han byggde det nya sparbankshuset. ”Arkitekt Svend Bögh Andersens 

intentioner har varit att via bankens gård öppna ögat för Köpingelandets skönhet och låta 

besökaren njuta av Lagans mjuka båglinje och föränderliga vattenspel samt i fjärran skymta 

Albelinska kullen och Lagaholm.” (Cronqvist 2007 s. 44) Så här kommenterar hans fru Hanne 

Bögh Andersen makens bygge: - ”Svend ville med denna plats lyfta upp Lagan och 

åstadkomma ett möte mellan vatten och stad... [...] Det blir också ett möte mellan land och 

stad.” (Magasin Laholm s. 19) 

 

Privatpersoner 

I informationsrutan för facebookgruppen ”Exploatera inte Köpinge” står följande: ”Bevara 

den vackra utsikten från Laholm, låt landsbygd möta stad med Lagan som naturlig gräns. Låt 

oss värna om denna vackra plats som är hemvist åt vår historia. Här reste våra förfäder 

monument över sina döda, här hade vikingarna sin handelsplats och här finns själva Laholms 

vagga. På Köpingelandet ligger en av Hallands största bronsåldersgravar kallad kung Ises 

hög.” De använder sig dels av skönhetsargumentet, men även av historiska argument; det 
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finns en tradition i att hålla nordsidan om Lagan fri från bebyggelse. Det har aldrig funnits 

bebyggelse där (se den historiska bakgrunden), varför ska det då bebyggas nu? 

 

I Hallandspostens artikel kring facebookgruppen säger initiativtagaren Patrik Ljungberg 

följande: ”- Det är nästa generation som kommer att döma oss om vi bebygger området, säger 

han (Ljungberg) och jämför med de gamla stadskärnor som revs runt om i landet på 1950- och 

1960-talen i modernismens namn. - Köpingelandet är lika viktigt som Gamleby för stadens 

karaktär.” (Hallandsposten 2010-06-21) 

 

En anonym kommentator på artikeln tycker att jordbruksmarken ska bevaras: ”Jag tycker att 

vi ska spara på den goda jorden! Bra jordbruksmark ska odlas. (Nu när det är mkt ekologisk 

odling behöver vi dubbelt så stor odlingsyta, eftersom den endast ger hälften av skörden som 

den konventionella odlingen gör)! Vet ni att 48% av allt nötkött i Sverige är importerat? Vi 

behöver bra jordbruksmark!” (http://hallandsposten.se/nyheter/laholm/1.869395-patrik-

samlar-motstand-mot-nytt-bostadsomrade-pa-facebook) 

 

Så här bloggar centerpartiets Gunnar Gullander kring den aktuella frågan: ”Laxen är p-platsen 

som vi anvisar husbilarna till. Jag brukar stanna till där och meditera över den fantastiska 

utsikten tvärsöver Lagan. En smålänning som parkerat jämte mig utbrast ’vad vackert här är, 

här skall jag ta ett foto’. Jag berättade lite om Köpingelandet och om den diskussion som förs 

angående gräddhylla mm. Vi som vill värna om kulturvärdena tvärsöver Lagan har ett 

supporterpar från Småland. Här borde det finnas en informationstavla blev hans budskap 

innan avfärd till Lagaholm och Laxodlingen. Det har nämnts att denna parkering borde fyllas 

upp och göras vågrät, det behövs definitivt inte, de turister som övernattar i sina husbilar kan 

palla upp dessa och vaknar med en häftig tavla i fonden, GRATIS!” (2010-08-06 

http://www.c-laholm.se) 

 

Följande insändare skrev Åke Sintring till Laholms Tidning i augusti: ”I Röda Korsets 

secondhand-affär hittade jag i veckan en bok, ’Tusen sevärdheter i Sverige’. Den utgavs av 

Svenska turistföreningen 1960 med förord av Alf Henriksson. Där står om Laholm bland 

annat följande: - Gamleby är en sevärdhet med sina kullerstensgator, täppor, låga hus med 

eller utan korsvirke, och man måste ge stadens fäder en eloge för att de håller Lagans andra 

strand fri från bebyggelse. Det nya Laholm får breda ut sig på andra håll med sina villor 

hyreshus och industrier: här ligger de mjukt modellerade slänterna öppna och gröna och utgör 
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precis den rätta bakgrunden till Evas gränd och andra idylliska smågränder ner mot ån... Måtte 

stadens fäder av 2000-talets modell nu och i framtiden ges samma eloge...” (Laholms Tidning 

2010-08-06) 

 

Grannarna, det vill säga sakägarna, har i sitt gemensamma yttrande på den privata 

byggherrens planer fört fram olika argument eller frågor som de vill ha svar på. ”Yttrandet 

består av en rad frågeställningar som de önskar mer information kring. Det gäller bland annat 

hur tillfartsvägen kommer att iordningställas för att klara den ökade belastningen. 

Frågeställningarna berör också vatten och avlopp, hur detta kommer att anordnas och om det 

kan bli tal om tvångsanslutning till kommunalt nät för de närliggande fastigheterna. 

Sakägarna ställer sig också frågande till om en exploatering av bostäder kan komma att 

innebära verksamhetsförändringar för befintliga verksamheter i området...” (Protokoll 

byggnadsnämnden 2010-04-28) 

 

Andreas Thorstensson skriver följande i ”För Laholm i tiden”: ”Laholm är en unik miljö, 

vilket jag av alla mina tillresta vänner och kollegor fått bekräftat. De har i sitt möte med 

staden och dess kringmiljö häpnat över dess unika läge och tillgång. [...] För den som rest runt 

i Sverige och kanske också tagit del av andra städer i Europa och världen kan enkelt 

konstatera det unika med att vid ett vatten ha en stad på ena sidan vattnet som sedan utblickar 

mot landsbygd på andra sidan. Detta är unikt idag och kommer att vara unikt om 50 år. Se till 

att använd detta unika som ett konkurrensmedel för att nå upp till stadens vision. Våga stå upp 

och bli inte som alla andra. Många samhällens folkvalda beslutsfattare har i historien fattat 

beslut om en ’liten’ utbyggnad som sedan växt till en total utbyggnad... [...] Låt andra sidan av 

Lagan få förbli landsbygd. Med det bevarandet är Laholm unikt. Unik idag och ännu mer unik 

i morgon.” (Skrivelse 2010-04-27)    

 

När det gäller undersökningen som gjordes på Laholmsmässan brydde man sig inte om 

argumenten. De som gick förbi kommunens monter fick sticka in en nål med svart huvud 

(mot bebyggelse) eller gult huvud (för bebyggelse). Det är rimligt att anta att argumenten som 

använts ovan delas av dem som ”röstat” mot bebyggelse. 

 

3. 5 Motiv för bebyggelse 

Här presenteras aktörernas motiv enligt samma princip som tidigare gjorts under aktörer och 

argument. 
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Politiken 

Kommunens motiv är ekonomiska. ”Hoten är sannolikt större om en tillväxt inte sker. Det kan 

innebära minskad köpkraft och mindre underlag för nöje och kultur och därmed utarmning av 

centrum, låg inflyttning, äldre befolkning, färre och mer okvalificerade arbetstillfällen etc. Det 

vill säga sämre skatteunderlag och därmed sämre kommunal service.” (Fördjupad 

översiktsplan 2008 s. 5) ”Exploateringsmarken förväntas bära sina egna investeringar genom 

tomtpriset.” (s. 20)  ”I Laholm vill vi bli fler, bättre och starkare.” (s. 4) 

 

Näringslivet 

De främsta motivet för den privata byggherren som planerar att exploatera Köpingelandet är 

rimligen även de ekonomiska. Bebyggelse i ett område som anses vara så attraktivt kommer 

med största sannolikhet att generera pengar. 

 

Privatpersoner 

Motivet för de tre anonyma kommentatörerna på Hallandspostens artikel kring 

facebookgruppen tycks ha samma motiv: att göra Laholms mer livfullt. 

 

3. 6 Motiv mot bebyggelse 

Politiken 

Mellan 1948 och 2003 var kommunen negativt inställd till bebyggelse på Köpingelandet. 

Troligen har Malmquist med detta att göra, då han under den aktuella tiden satt som 

ordförande i byggnadsnämnden och dessutom startade Naturvårdsverket Halland. Vid tiden 

fanns dessutom inte behovet att utvidga staden i någon riktning på samma sätt som idag. 

Lunken var saktfärdig i Laholm och industrialiseringen tog aldrig riktigt fart. ”Något egentligt 

mera omfattande uppsving kan knappast hävdas ha ägt rum i Laholm efter medeltidens slut. 

Till och med efter industrialismens genombrott har staden bevarat karraktären av centrum för 

agrart omland.” (Redin 1982 Laholm s. 8) ”Man (borgmästaren och rådmännen) ville bevara 

staden som ett slags idyllreservat, närt av jordbruk, handel och hantverk men obesmittat av 

industrier med enerverande arbetarproblem.” (Ejwertz 1982 Laholm s. 12) (Sent 1800-tal) 

 

Miljöpartiet ser ett ekonomiskt värde i att behålla Köpingelandet orört då det är en 

turistatraktion som lockar besökare till staden. Partiet ser också till miljökonsekvenserna och 

ur den synpunkten finns det enligt partiet lämpligare platser att bebygga. 



 23 

 

Axel Malmquist var en konservativ person som ville bevara det gamla. Laholm var 

Malmquist eget lilla kungadöme och han ville behålla staden som den var då den på så vis var 

kontrollerbar för honom. (Filmen Borgmästaren 2010). Han hördes ofta själv säga att han 

bodde på den vackraste platsen i världen. Malmquist hade från sin våning utsikt mot Laholms 

Stortorg mot söder och över Lagan samt lantbrukslandskapet mot norr. Svend Bögh Andersen 

var god vän med Malmquist och använde sig av mötet mellan stad och land då han byggde det 

nya Sparbankshuset och –gården. För honom var Lagan och lantbrukslandskapet något som 

han drog nytta av i sitt arbete som Laholms stadsarkitekt. 

 

Privatpersoner 

Facebookgruppens skapare och dess anhängare är i flera fall personer som direkt kommer att 

påverkas av bebyggelse på Köpingelandet genom förändrad utsikt och ökad trafik. Andra 

medlemmar är nostalgiska och vill bevara det som sägs vara det unika mötet mellan stad och 

land som finns i Laholm. De använder sig även av historiska motiv.  

 

Den anonyma kommentaren på Hallandspostens reportage som var negativ mot bebyggelse 

anser att jorden ska användas till odling. Detta behövs på grund av ökad ekologisk odling då 

denna inte har lika stor avkastning som koventionell. 

 

De närmsta grannarna till den föreslagna bebyggelsen av den private byggherren är troligen 

rädda om sina nuvarande verksamheter, vilket främst är jordbruk men även en bilverkstad. De 

vill inte riskera att behöva ändra på sina verksamheter. De vill säkerligen kunna utöka i 

storlek som de önskar och inte behöva oroa sig för att eventuella lukter och ljud ska störa de 

nya invånarna på Köpingelandet.  

 

4. Avslutande diskussion 

I den här delen kopplas aktörerna, argumenten samt motiven samman. Argumenten för och 

emot kommer också att delas upp i verklighetsbeskrivningar och värderingar. Aktören Ottarps 

fastighet AB har upptäckt det attraktiva Köpingelandet, företaget ser möjligheter att där kunna 

bygga ett bostadsområde som ska kunna generera pengar. I sina skrivelser i januari 2010 till 

Miljö- och byggnadsnämnden för de fram argument för bebyggelse. De skriver att de har stöd 

i framtidsplan från 2003 samt översiktsplanen från 2008. Detta är ett tungt argument och en 

verklighetsbeskrivning. Efter det argumentet för de fram att Lagan ger stadens invånare en 
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bättre och intressantare kontakt med samhället om nordsidan bebyggs. De skriver också att 

Köpingelandet är lämpligare för bebyggelse än västerut mot Mellbystrand då det skulle 

innebära kontaktproblem samt besvärande infrastruktur. De för också fram att utbyggnaden 

mot Mellbystrand skulle ske på åkermark utan charm samt att stadens läge vid Lagan ger 

möjlighet till naturupplevelser och rekreation. De sista argumenten får ses som värderande då 

det är godtyckligt vad intressantare kontakt med samhället innebär. Kontaktproblem och 

besvärande infrastruktur riskerar det att bli även om Lagans nordsida bebyggs. Liksom 

västerut är också Köpingelandet jordbruksmark och naturupplevelser samt rekreation finns det 

redan möjlighet till i Laholm. 

 

De som bor närmast den plats där den private byggherren planerat sin exploatering är negativa 

till bebyggelse. Personerna ägnar sig åt lantbruk men det finns även en bilverkstad i området 

och man vill slippa inskränkningar i sina nuvarande verksamheter. I en skrivelse till 

kommunen frågar de sig hur man ska lösa ökad trafik och belastning på nuvarande väg samt 

hur det ska ordnas med vatten och avlopp. De frågar också hur deras nuvarande verksamheter 

kommer att påverkas. Argumenten är verklighetsbeskrivningar. 

 

Byggnadsnämnden lämnade ett negativt förhandsbesked till Ottarps Fastighet AB. Detta då 

den aktuella platsen på Köpingelandet ligger inom riksintresse för naturvård och dessutom 

gränsar till riksintresse för naturvård. Området är även av regionalt och lokalt intresse för 

naturvård med mycket stor betydelse för landskapsbilden och har även geologiska värden. De 

planerade fastigheterna ligger även inom riksintresse för kulturminnesvård. Kulturmiljö 

Halland påminner om att det i alla väderstreck kring det område där exploatering planeras 

kommer att kräva omfattande utgrävningar då det finns stora yttäckande fornlämningar på 

hela området. Samhällsbyggnadskontoret skriver i sin tur att exploatering av Köpingelandet 

kommer att kräva en mycket kostnadskrävande infrastruktur. Byggnadsnämnden för fram att 

frågan om bebyggelse norr om Lagan är ett viktigt ställningstagande åt vilket Laholms stad 

ska utvecklas. De förklarar att de inte kan ta ett beslut om byggnation på platsen utan en 

djupare studie. I studien bör enligt byggnadsnämnden miljökonsekvensbeskrivningar, 

utredning om effekterna på kommunikationer, kulturmiljöer och andra intressen vara en 

självklar del. Utredningen i ärendet visar att det finns stora allmänna intressen i form av 

viktiga natur- och kulturvärden. Den har också visat att det finns motstående enskilda 

intressen. Miljö- och byggnadsnämnden anser därför att en övergripande studie genom en 

fördjupad översiktsplan ska ske innan något beslut tas om ny bebyggelse i området. 
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Argumenten mot bebyggelse är verklighetsbeskrivningar både från Kulturmiljö i Halland, 

Samhällsbyggnadskontoret och Byggnadsnämnden. 

 

Kommunen har sedan 2003 lämnat en lucka för bebyggelse på Köpingelandet. Staden är i 

behov av utvidgning och tre olika förslag har förts fram, däribland nordsidan av Lagan. 

Kommunens ”slagord” är: ”I Laholm vill vi bli fler, bättre och starkare”. I enlighet med det 

måste kommunen plocka fram alternativ för utbyggnad med kvalitet som är hållbar även på 

längre sikt. Detta gjorde man i översiktsplanen från 2008. Genom att bebygga Köpingelandet 

utnyttjar man Lagans attraktionsvärden till en god boendemiljö. Man för också fram att en 

bebyggelse bör förläggas så att den inte blir iögonfallande i landskapet utan miljöer i de lågt 

belägna delarna av nordsidan. Kommunen skriver att hoten troligen är större om inte en 

tillväxt sker. Att småstadskaraktären och god jordbruksmark kan komma att tas i anspråk är 

bättre än sämre skatteunderlag, vilket i förlängningen innebär sämre kommunal service. 

Samtidigt för man också fram såväl för- som nackdelar med att bebygga Köpingelandet. Man 

skriver att de högt belägna lägena kan ge visuella kvaliteter med Lagan i fokus och att Lagan 

blir en central plats i staden som bättre kan utnyttjas för rekreation med mera. Man skriver 

också att exploateringsmarken förväntas bära sina egna investeringar genom tomtpriserna. 

Skönhetsargumenten får ses som värderingar medan de ekonomiska argumenten är 

verklighetsbeskrivningar som väger tungt.   

 

Det som ses som negativt med bebyggelse på nordsidan om Lagan i översiktsplanen från 2008 

är risk för översvämningar, skred och erosion. Vattennivån i Lagan flukturerar beroende på 

nederbörd och havets aktuella nivå. Även här oroar man sig för den goda åkermarken. Stark 

tillväxt innebär även en fara hävdas det. Dels då den goda åkermarken troligen kommer att tas 

i anspråk, dels hotas Laholms småstadskaraktär. Man för också fram att det unika mötet 

mellan stad och land försvinner samt att utsikten från Laholms centrum, Gamleby och från 

promenadstråken blir kraftigt förändrad. Det står också att den unika känslan av landsbygdens 

närhet till centrum reduceras samt att kostnader för arkeologi och infrastruktur (broar) 

förmodligen blir höga. Argumenten är verklighetsbeskrivningar. Man skriver till exempel att 

utsikten blir förändrad, inte försämrad samt att infrastruktur och arkeologiska utgrävningar 

riskerar att bli dyra. 

 

Medlemmarna i facebookgruppen ”Exploatera inte Köpinge” är i flera fall personer som 

direkt kommer att påverkas om det skulle bli bebyggelse på nordsidan. De som bor i Köpinge 
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är rädda om det lugn som råder och vill värna om nuvarande verksamheter, vilket i de flesta 

fallen är lantbruk. Andra medlemmar bor i Gamleby och kommer få sin utsikt ”förstörd”. 

Argumenten som förs fram är av den värderande typen. Till exempel att mötet mellan land 

och stad med Lagan som naturlig gräns bör bevaras samt att man bör värna om den vackra 

och historiska platsen som enligt gruppens informationsruta är Laholms vagga. De lutar sig 

alltså också på ett historiskt argument: det har aldrig funnits bebyggelse på Köpingelandet. 

Varför nu? Initiativtagaen till gruppen, Patrik Ljungberg, för i Hallandspostens reportage fram 

att det är nästa generation som kommer att döma ”oss” om Köpingelandet bebyggs. Han 

jämför med de gamla stadskärnor som revs på 50- och 60-talet och säger att Köpingelandet är 

lika viktig för Laholms karaktär som Gamleby. Argumenten är värderande. Världen och 

samhället förändras. Det är nya tider och nya behov måste tillgodoses. En anonym kommentar 

på artikeln stödjer facebookgruppens kamp. I den framhävs betydelsen av att bevara den goda 

jordbruksmarken. Argumentet är en verklighetsbeskrivning. Ska staden utvidgas kommer 

dock jordbruksmark att tas i anspråk åt vilket håll Laholm än växer. En av facebookgruppens 

medlemmar, Gunnar Gullander, bloggar kring frågan på Centerpartiets blogg. I den framhäver 

han dels det vackra i stadens möte med landet och dels kulturvärdena som finns på 

Köpingelandet. En annan medlem, Åke Sintring, har skickat in en insändare till Laholms 

Tidning där han förklarar att Gamleby finns med i boken ”Tusen sevärdheter i Sverige”. En 

anledning till att stadsdelen i Laholm finns med i boken är utsikten över Köpingelandets 

öppna och gröna slänter. Det värderande skönhetsargumentet förs alltså återigen fram. Att 

behålla något kulturhistoriskt värdefullt, vilket Köpingelandet är med sina fornlämningar, 

skulle kunna vara en verklighetsbeskrivning, medan skönhetsargumenten får ses som 

värderingar. 

 

Tre kommentatörer på Hallandspostens artikel tycks vara eniga kring sitt motiv – att göra 

Laholm mer livfullt. Som argument förs fram att bebyggelse med god gestaltning skulle bli en 

fin blickpunkt för Laholmsborna och att Laholms attraktionsvärde skulle ökas med vacker 

bebyggelse på Köpingelandet. Utbudet i Laholm bör enligt en av dem förbättras och en 

utvidgning åt det hållet ses som det enda lämpliga alternativet. Argumenten i de här fallen är 

värderande. Vad som är vackert eller ej är något subjektivt som inte går att bedöma. Att 

Köpingelandet skulle vara det enda alternativet stämmer inte då kommunen även fört fram ett 

förtätningsalternativ samt bebyggelse västerut mot Mellbystrand. 
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Borgmästare Malmquist ville bevara Laholms småstadskaraktär för att kunna kontrollera 

staden. Han beskrev Laholm som en av de vackraste platserna på jorden. Argumenten att 

bevara Köpingelandet handlade kring skönhetsvärden. Även stadsarkitekt Bögh Andersen 

använde sig av skönhetsvärdet i sin arkitektur. De båda herrarna var måna om att bevara det 

gamla i Laholm samtidigt fanns inte behovet av en utvidgning av staden på samma sätt som 

nu. Även om de båda herrarna varit ur tiden sedan ett antal år tillbaka svävar bådas, 

framförallt Malmquists, andar över staden. 

 

År 1949 togs beslutet av länsstyrelsen att landskapsbildsskydda Köpingelandet. Behovet att 

utvidga staden fanns inte och man förde fram att de skönhetsvärden som fanns norr om Lagan 

skulle försvinna om så bebyggelse i liten skala placerades där. Den ekonomiska aspekten 

fanns inte på samma sätt som nu och även om det värderande skönhetsargumentet är det som 

används får det tyngd i och med att Kungliga vetenskapsakademiens naturskyddskommitté, 

riksantikvarieämbetet, svenska naturskyddsföreningen, Hallands naturskyddsförening och 

kungliga domänstyrelsen tillstyrkte bifall till framställningen. Det gjorde även 

byggnadsnämnden i Laholms socken. 1987 ersattes byggnadslagen med plan- och bygglagen. 

I och med detta försvann landskapsbildskyddet från Köpingelandet. Istället framhölls 

naturvärdena i området och det blev därför istället ett interimistiskt naturvårdsområde under 

tre års tid. Efter det skyddades Köpingelandet från bebyggelse genom översiktsplaner där man 

framhöll att marken norr om Lagan borde få förbli jordbruksmark även fortsättningsvis. 2003 

lämnade kommunen dock en öppning för bebyggelse i framtidsplanen. Behovet att utvidga 

staden fanns nu. Att skydda naturvärdena samt jordbruksmarken får anses vara 

verklighetsbeskrivningar. 

 

Andreas Torstensson skriver i ”För Laholm i tiden” framförallt kring det unika med stad-land 

och att detta bör bevaras. ”... bli inte som alla andra.” uppmanar han i sin skrivelse till 

kommunen. Torstensson skriver att mötet stad-land är något som ska tas tillvara för att nå upp 

till kommunens vision kring att bli fler, bättre och starkare. Argumenten är värderingar. 

Torstensson är troligen en nostalgisk person som vill bevara den stad han är uppväxt i på det 

sätt som den alltid varit. 

 

Miljöpartiet är det enda parti som tagit ställning i frågan kring bebyggelse på Köpingelandet. 

Partiets Susanne Gerstenberg använder sig av en rad olika argument när hon förklarar varför 

Miljöpartiet är mot bebyggelse. Dels det faktum att staden kommer att bli förändrad, dels den 
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kostnadskrävande infrastrukturen och vatten- och avloppshistorien. Hon använder sig också 

av det unika med Laholm-argumentet samt turistattraktionen som finns i Laholm i och med 

mötet stad-land. Slutligen använder hon sig av miljöargument samt argumentet att 

jordbruksmarken bör bevaras. Miljöpartiets argument mot bebyggelse är 

verklighetsbeskrivningar, även om ingen nog kan vara riktigt säker på att Laholm verkligen är 

unikt i och med mötet mellan stad och land. Möjligen är det sistnämnda en värdering. 

 

Argument för i form av verklighetsbeskrivningar: 

Det finns stöd för bebyggelse i framtidsplanen från 2003 och översiktsplanen från 2008. 

Laholm är i behov av att utvidgas, även om småstadskaraktären och den goda 

jordbruksmarken hotas är hotet än större om en utvidgning inte sker. Sämre skatteunderlag 

ger sämre kommunal service. 

Exploateringsmarken förväntas bära sina egna investeringar genom tomtpriserna. 

Lagans attraktionskraft utnyttjas till en god boendemiljö. 

 

Argument för i form av värderingar: 

Det kommer att krävas besvärande infrastruktur samt kontaktproblem om staden istället 

utvidgas västerut, dessutom kommer byggandet att ske på jordbruksmark utan charm. 

Lagan blir en central plats i staden, detta ger större chans till naturupplevelser samt rekreation. 

Bebyggelse skulle bli en vacker blickpunkt från Laholm. 

Det är det naturliga hållet för Laholm att växa på för att ge staden mer liv. 

 

Argument mot i form av verklighetsbeskrivningar: 

Bebyggande på Köpingelandet kommer att kräva dyr infrastruktur (broar och vägar) samt 

vatten och avlopp. 

Vad händer med nuvarande verksamheter på Köpingelandet? Det finns motstående enskilda 

intressen i frågan. Just nu är Köpingelandet jordbruksmark och lantbrukarna vill inte inte 

tvingas till inskränkningar i sina verksamheter. 

Det finns riksintresse för naturvård, geologiska värden samt behov av kulturminnesvård på 

området. 

Dessutom kommer omfattande och kostnadskrävande utgrävningar behövas innan bebyggelse 

sker. 

Landskapsbilden kommer att bli kraftigt förändrad. 

Utsikten från Laholms centrum, Gamleby och promenadstråken blir kraftigt förändrad. 
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Det finns risk för översvämningar, skred och erosion. Vattennivån i Lagan flukturerar 

beroende på nederbörd och havets aktuella nivå. 

 

Argument mot i form av värderingar: 

Det unika mötet mellan stad och land försvinner 

Den unika känslan av landsbygdens närhet till centrum reduceras. 

Utsikten från Laholm blir förstörd. 

Laholms vagga finns på Köpingelandet. Varför ska det byggas där nu när det aldrig funnits 

någon bebyggelse där tidigare? 

Nästa generation kommer att döma ”oss” om Köpingelandet bebyggs. Jämför med 50- och 

60-talens rivningshysteri. 

Det vackra mötet mellan land och stad försvinner.  

Naturvärdena försvinner. 

Skönhetsvärdena försvinner.   

Sker bebyggelse blir Laholm inte unikt utan som många andra städer. 

Mötet mellan stad och land är en turistattraktion som lockar personer från Sverige och världen 

till Laholm. 

 

Frågan kring att bebygga nordsidan av Lagan eller inte är komplex. Kommunen tycks vara 

för, och emot. Från och med att framtidsplanen författades 2003 har bebyggelse på 

Köpingelandet funnits med som ett alternativ för stadens utvidgning. En utvidgning som 

staden är i behov av. Kommunens argument väger självklart tungt i debatten och extra tunga 

är de ekonomiska aspekterna. Samtidigt som man i princip skriver att det är bätte att 

bebyggelse sker på Köpingelandet än inte alls då skatteintäkterna behöver ökas för bibehållen 

god kommunal service skriver man också att byggande kommer att kräva dyr och krävande 

infrastruktur som vägar och broar samt dyrt vatten- och avloppssystem. Dessutom kommer 

kostnadskrävande utgrävningar av fornlämningar att behövas. Men man skriver också att 

exploateringsmarken förväntas bära sina egna kostander genom tomtpriset. Samtidigt 

påminner miljöpartiets Susanne Gerestenberg om den turistattraktion mötet mellan stad och 

land är. Hur mycket betyder det för Laholms kommun?  Frågan är känslig och tas ett beslut 

om bebyggelse på nordsidan om Lagan kommer det definitivt inte att gå obemärkt förbi. 

Kommunen vill troligen slippa den demokratidebatt som dök upp då almarna i 

Kungsträdgården i Stockholm beslutades att fällas ned. Sker en bebyggelse kommer det 

troligen att ske väldigt försiktigt och bli något av en kompromiss som i fallet Haga i Göteborg 
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där delar av stadsdelen revs men där andra delar behölls och restaurerades. Det är inte 

uppsatsens syfte att ge ett svar på vad som är rätt och fel. Man kan konstatera att frågan delar 

folk. Det märktes inte minst vid kommunens undersökning på Laholmsmässan. Det märks 

även på partiernas och kommunens splittrade inställning. Att frågan delar folk kommer också 

fram i Hallandspostens artikel kring facebookgruppen som är mot bebyggelse. ”I Patriks 

bekantskapskrets är meningarna dock delade. Medan hälften anser att den stadsnära 

landsbygden ger staden dess karaktär tycker den andra halvan att det är ett ypperligt ställe att 

bygga hus på. - Det är en brännhet fråga.” (Hallandsposten 2010-06-26) För vidare forskning i 

frågan skulle en koppling till Halmstad vara intressant. En slags komparation. Hur kommer 

det sig att den staden är byggd på båda sidor av Nissan? Hur gick debatten i Halmstad? Vad 

skiljer Laholm från Halmstad i den här frågan? Hur har det setts på risker med 

översvämningar, skred och erusioner vid Nissans stränder? ”Att Köpingelandet inte är 

urbaniserat är unikt. De flesta kommunerna exploaterar sin mark längs vattendrag så nära 

vattnet och så tätt som möjligt. Halmstad kan stå som lysande exempel för denna form av 

exploatering.” (Mail från Susanne Gerstenberg 2010-12-03) 

 

5. Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att studera debatten som förts kring bebyggelse på Köpingelandet i 

efterkrigstidens Laholm. Vilka är aktörerna i debatten, vilka argument använder de sig av och 

vilka motiv har de till varför de tycker som de gör? Debatten följs genom kommunprotokoll 

och skrivelser, genom översiktsplaner samt genom tidningar och Internet. För att få struktur 

på debatten används Sverker Oredssons argumentationsteori i analysen. Argumenten delas 

enligt denna upp i verklighetsbeskrivningar och värderingar. För djupare förståelse kring 

ämnet har litteratur kring stadsplanering, Laholm samt ”känsliga ämnen” (Haga i Göteborg 

samt almarna i Stockholm) lästs. I bakgrunden finns två indelningar. Den första behandlar 

Laholms historia. På vikingatiden fanns en köpplats mittemot där staden Laholm nu ligger. 

Det är därför den nu glest bebyggda platsen kallas Köpinge. Under denna tid blev Laholm och 

Köpinge betydelsefulla platser i Sverige. I början av 1800-talet grundades dock inloppet till 

Lagan så mycket att inga större skepp kunde ta sig in till Laholm, Halmstad kunde gå om som 

betydelsefull handelsplats. Lunken i Laholms har sedan 1800-talet varit saktfärdig. 

Industrialiseringen tog inte fart i mindre skala innan 1940-talet. Del två av bakgrunden tar upp 

förhållandet Laholm – Köpinge. Handelsplatsen i Köpinge flyttades av någon anledning över 

till sydsidan, där Laholm idag ligger. Teorierna till varför detta skedde samt till varför det inte 

blev någon ordnad bebyggelse i Köpinge är flera. I studien presenteras aktörerna i debatten 
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under Politiken (partier och kommunen) Näringslivet (en privat byggherre) samt 

Privatpersoner. Under dessa rubriker presenteras sedan också argumenten och motiven för 

respektive ståndpunkt. Analysen visar att frågan delar folk. Det finns flera argument både för 

och emot bebyggelse på Köpingelandet. Kommunen har varit negativ till bebyggelse fram tills 

att Framtidsplanen 2003 författades. I den har en lucka för bebyggelse öppnats. Men det 

innebär inte att man är eniga bland politikerna. Inget parti, förutom Miljöpartiet som är mot 

bebyggelse, har tagit tydlig ställning utåt. Laholm behöver utvidgas, är Köpingelandet det 

bästa alternativet bör kanske en utbyggnad ske där trots motstående intressen. Sker inte en 

utvidgning är hotet mot Laholm sannolikt större än om en sådan inte sker då bättre 

skatteunderlag behövs för bibehållen god kommunal service. Att frågan delar folk framkom 

även i en undersökning som kommunen gjorde på Laholmsmässan under 2010. Lika många 

var för som emot bebyggelse. Frågan är komplex då det kostar pengar att bygga samtidigt 

som det riskerar att kosta i andra ändar att inte bygga. 
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