
 

1 

 

 
 

Förslag t i l l  p lanbestämmelser  för 
kulturvärden  
 

Inför detaljplan för kvarteret Humlan, Laholms stad och kommun 
 

 

 

 

 

 

 

  

Emma Johansson och Britt-Marie Lennartsson

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OMSLAGSBILD Del av kvarteret Humlan från Humlegången 
FOTO Emma Johansson, Kulturmiljö Halland 
TEXT Britt-Marie Lennartsson, bebyggelseantikvarie och cert sakkunnig i kulturvärden, Kulturmiljö Halland 
 Emma Johansson, bebyggelseantikvarie, Kulturmiljö Halland 
DIARIENUMMER 2015-222  

 



3 

 

Inledning 
 

Kulturmiljö Halland har på uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret, Laholms kommun 

(beställningsbekräftelse utfärdad 2015-08-25, dnr MBN 2014-407) tagit fram förslag till 

planbestämmelser för bevarande, skydd och varsamhet för befintliga kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader inom kvarteret Humlan. I uppdraget har även ingått att se hur tillkommande ny 

bebyggelse i kvarteret bör anpassas till befintliga kulturmiljövärden. 

 

Syftet med föreliggande planbestämmelser är att befintlig kulturhistorisk bebyggelse skall 

bevaras och att förändringar genomförs varsamt samt att ny bebyggelse anpassas till den 

omkringliggande miljön, först och främst i kvarteret Humlan, men även till den del av 

innerstaden som hör till riksintresset för kulturmiljövården, N 41.  

 

Humlan ligger i den äldre stadskärnans sydöstra ytterkant. En del av bebyggelsen ansluter till 

riksintressets ålderdomliga karaktär med låg, småskalig bebyggelse. En annan del av 

bebyggelsen ansluter mer till den yngre, modernare bebyggelsen som finns i öster, med bl a 

Kommunhuset. Kvarteret Humlan är ett av få kvarter i Laholm där den öppna gårdsstrukturen 

med trädgårdar fortfarande finns kvar. Många kvarter är slutna och en del har förlorat sin 

trädgårdsmiljö till förmån för exempelvis parkeringsplatser. 

 

Kulturhistoriska värden 

N 41 – Laholms stad med Lagaholm, är ett riksintresse för kulturmiljövården enligt miljöbalken 

med motiveringen: ”Småstadsmiljö och borgruin med omland vid en sedan förhistorisk tid 

strategiskt viktig plats, som speglar den medeltida danska centralmaktens närvaro i rikets 

periferi samt den förindustriella sydskandinaviska stadens utseende och liv.[…]Uttryck för 

riksintresset: Det oregelbundet formade gatunätet och den småskaliga bebyggelsen i tegel och 

korsvirke, till stor del envåningshus, tillkommen under perioden 1700-1900-tal. [...] 

 

Trots att Humlan ligger utanför riksintresset har bebyggelsen längs Östertullsgatan och i södra 

delen av Trädgårdsgatan en karaktär som ansluter till värderingen och beskrivningen ovan.  

 

Flertalet fastigheter i kvarteret ingår även i den bebyggelseinventering som gjordes i Halland 

2005-2009, då all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i hela länet inventerades och samlades 

i en databas. Bakgrunden till inventeringen ligger i miljömålet ”God bebyggd miljö”, där ett av 

delmålen var att all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skulle vara identifierad senast 2010. 

Detta lyckades man genomföra i Halland då samtliga kommuner hade inventerats under 2009. 

Inventeringarna finansierades av kommunerna och länsstyrelsen. Sammanlagt valdes drygt 

10 000 objekt ut, vilket motsvarar ca 10 % av Hallands fastigheter. 

 

Fastigheterna graderades i tre klasser – A, B och C. I kvarteret Humlan finns inga A-klassade 

byggnader, men väl B- och C-klassade. Klass B innebär att byggnaden har ett objektsvärde, 

regionalt intresse och är omistlig. Klass B-byggnader är av så högt kulturhistoriskt värde att de 

bör skyddas i detaljplan eller områdesplan. Klass C innebär att byggnaden har ett miljövärde 

och lokalt intresse. Det är ofta byggnader av mer alldaglig karaktär, karaktärsskapande och 

tidstypiska, men ibland delvis förändrade. Även dessa bör skyddas i detaljplan.  
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Utgångspunkt för föreslagna planbestämmelser 

Kommunerna kan skydda kulturhistoriska miljöer och byggnader genom plan- och bygglagen 

(PBL). Plan- och bygglagen infördes 1987 och med den fick landets kommuner ett större ansvar 

med att ta tillvara på kulturvärden i den bebyggda miljön. Med PBL inför kommunen 

bestämmelser om skydd och varsamhet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i detaljplaner 

och områdesbestämmelser. I denna rapport har vi utgått från Boverkets allmänna råd, BFS 

2014:5. Relevanta skydd för byggnader med kulturhistoriskt värde i plan- och bygglagen består 

av skyddsbestämmelser (q) (BFS 2014:5, 7.10), rivningsförbud (r) (BFS 2014:5 7.11), 

varsamhetsbestämmelser (k) (BFS 2014:5 7.12). Exempel från detaljplaner framtagna för 

bevarande i Borås stad har också studerats. 

 

Genom skyddsbestämmelser (q) kan befintliga byggnader, specifika byggnadsdetaljer och 

material skyddas. Det innebär att det so q:et reglerar skall bevaras och bör inte bytas ut. 

Skyddsbestämmelser är mer långtgående reglering än varsamhetsbestämmelser och kan bara 

användas för särskilt värdefull bebyggelse som inte får förvanskas. Skyddsbestämmelser kan 

till skillnad från varsamhetsbestämmelser leda till ersättningsrätt. Eftersom någon ersättning till 

markägaren inte utgår för varsamhetsbestämmelser, får de inte innebära att pågående 

markanvändning inom den delen av fastigheten avsevärt försvåras. (Boverket, PBL 

kunskapsbanken) Byggnader som kommer ifråga för q har oftast sådana värden att de bör förses 

med rivningsförbud (r). 

 

Genom varsamhetsbestämmelser (k) kan förändring och underhåll av en befintlig byggnads 

speciella karaktärsdrag regleras. Ändring av en byggnad ska alltid utföras varsamt. Med 

bestämmelser om krav på varsamhet i en detaljplan kan kommunen precisera det grundläggande 

kravet att ändring och flyttning av byggnader i förväg göra klart vilka särskilda krav som 

kommer att ställas vid bygglovsprövning. (Boverket, PBL kunskapsbanken) Här kan t ex anges 

vilka material och kulörer som bör användas. Förbud mot förvanskning gäller generellt även om 

inget särskilt bestämts om detta i planen. (PBL 2010:900 8 kap 13 §) 

 

Då syftet med planen även är att möjliggöra ny bebyggelse föreslår vi även hur denna 

tillkommande bebyggelse kan anpassas till den äldre kulturhistoriska bebyggelsen. Sådana 

bestämmelser bör endast tillämpas om det finns särskilda skäl och hänsyn till förhållanden på 

platsen och omgivningen. Närheten till ett riksintresse och annan miljö med stora 

kulturhistoriska värden bör kunna vara ett sådant skäl. 

 

Vidare är byggnadernas höjd av stor betydelse för anpassningen. Detta brukar anges inom en 

särskild geometrisk symbol på plankartan. 
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Förslag till planbestämmelser 
 

Planens syfte 

Syftet med planen bör, utöver förtätning, även vara att bevara kulturhistoriska värden i 

kvarteret. Eftersom endast det som är nödvändigt för att uppnå syftet med detaljplanen bör 

regleras med planbestämmelser (BFS 2014:5) är detta väsentligt, för att tillgodose skyddet för 

de kulturhistoriska värdena. 

 

Bestämmelser för kvarteret Humlan 

Varje hus beskrivs kortfattat och dess kulturhistoriska värden lyfts fram. De beskrivs från söder 

till norr. Därefter förselsås bestämmelser för rivningsförbud – r, skydd – q och varsamhet - k.  

 

Delar av kvarterets gård, kanske framför allt de delar av kvarteret där trädgårdar finns bevarade, 

bör prickmarkeras och ej bebyggas. Bebyggelse kan i viss mån uppföras intill befintlig 

bebyggelse (se respektive fastighet), men bör i möjligaste mån uppföras längs Humlegången.  

 

För befintlig bebyggelse bör även befintlig byggnadshöjd bevaras. Detta gäller även för 

byggnader vilka inte har kulturhistoriskt värde.  
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Humlan 10 

Vid mitten av 1800-talet lät fabrikör Frumerin uppföra ett antal byggnader på fastigheten. En 

del av dessa finns ännu kvar och stämmer till sin karaktär väl överens med det intilliggande 

riksintressets karakteristiska låga och varierade bebyggelse. Samtliga är placerade i klass B i 

inventeringen av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Här finns även en väl bevarad 

gårdsbyggnad av högt värde. Eftersom förändringarna ofta genomförts i gårdsmiljöerna är det 

av vikt att även denna sida hanteras med viss varsamhet.  

 

Kvarteret smalnar av i denna del och marken är relativt flack. Ev. ny bebyggelse måste anpassas 

till detta, dvs ytan bör begränsas och höjden möjliggöra högst tre våningar. 

 

  
Klassicistiskt uppförd byggnad i putsat tegel. Viktigt att bevara är stensockeln och takfris mot 

Östertullsgatan. För att bevara takfrisen bör även den lite ovanliga takformen, med en del som 

skjuter upp likt en asymmetrisk frontespis, bevaras. Karaktärsdrag att vara varsam med är den 

putsade fasaden samt sadeltaket med röda tegelpannor. Fönster och entréer, samt baksidan 

mot gården är förändrade varför dessa inte bör beröras av några bestämmelser. Troligtvis har 

även något fönster satts igen mot gatan. Däremot är den generella varsamheten och 

förvanskningsförbudet viktigt att ta hänsyn till vid bygglov. 

 

Förslag till bestämmelser: 

Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna har idag.  

r: byggnaden får ej rivas. 

 

k: Fasaden mot gatan ska vara putsad. Taket ska behålla sin befintliga utformning och vara 

täckt med röda tegelpannor.  

 

q: Stensockeln och frisen vid takfoten ska bevaras. 

 

Ny bebyggelse mot Humlegången: 

Högst tre våningar.  
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Byggnaden är troligen ursprungligen byggd under mitten av 1800-talet, som två olika 

byggnader. Byggnaden har här klassicistiska drag vilket är tidstypiskt för perioden uppfördes. 

Bottenvåningen är rusticerad vilket var en detalj man började med under renässansen för att 

efterlikna stengrund. Stiliserade former av detta har förekommit i en mängd olika 

arkitekturstilar sedan dess. Det är främst gatufasaden som har höga kulturhistoriska värden; 

hela bottenvåningen med sin rusticerade tegelfasad liksom den andra våningen på norra delen 

med välbevarade äldre fönster med stickbåge som markeras med tegel ställt på höjden samt 

takfoten. Andra våningen på den södra delen har ett något modernare utseende, med annan typ 

av tegel och modernare fönster, vilket är drag som inte är så viktiga att bevara. Dock har 

takfoten med dekorativt utskjutande rader av tegel, samma utformning som på den norra delen; 

vilket är ett viktigt karaktärsdrag. En sådan takfot finns även mot baksidan. 

 

Förslag till bestämmelser: 
Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna har idag.  

r: byggnaden får ej rivas. 

 

k: Fasaden mot gatan ska vara klädd med tegel, försedd med utskjutande takfot i tegel. 

Placering av nya fönster och dörröppningar bör göras med anpassning till de befintliga. 

Fönster ska vid byte ersättas med fönster i trä likt befintliga äldre fönster i byggnadens andra 

våning. Taket bör vara sadeltak täckt med röda tegelpannor. Takkupor bör ej anordnas mot 

Östertullsgatan.  

 

q: Tegelfasaden mot gatan ska bevaras med detaljer som rusticerad bottenvåning, gesims 

mellan våningsplanen, takfoten och fönsterinfattningar på andra våningen. Stensockeln ska 

bevaras. 

Ny bebyggelse: Högst tre våningar. 
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Gatuhuset är en putsad envåningsbyggnad från mitten av 1800-talet men ombyggt 1909. 

Fasaden har tidigare varit vitmålad men är nu blekrosa. Byggnaden bör inte förändras i någon 

högre grad mot gatan, beträffande fasaden; rusticerad putsad med enkel takfris samt sadeltaket 

utan kupor. Fönster, dörr och takmaterial är sentida och inte bevarandevärda. Dock är 

troligtvis placeringen av fönstren och dörren ursprungliga, vilket syns i fasadens rusticering 

ovan för öppningarna. Vid förändring bör stor vikt läggas vid förvanskningsförbud och 

generella varsamhetskravet. T.ex. är rött lertegel ett lämpligt takmaterial. Takfönster mot gatan 

kan vara möjligt i begränsad omfattning, men ev takkupor bör placeras mot gården.  

 

Gårdsbyggnaden, den vita putsade i två plan, från 1858 har ett högt kulturhistoriskt värde. 

Gårdsmiljöerna i Laholm har varit viktiga för staden och ofta låg viktiga verksamheter här, i 

enklare mer rustika byggnader. Detta är ett sådant exempel, som gammal skomakarverkstad. 

Gårdsbyggnaden bör bevaras med sin sockel och putsade fasad, oregelbundet placerade 

fönster i trä. Tegelbyggnaden närmast gatan Humlegången är förändrad och har inga större 

kulturhistoriska värden.  

 

Förslag till bestämmelser: 

Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna har idag. Detta 

gäller samtliga befintliga byggnader.  

 

r: byggnaden får ej rivas. (gatubyggnaden och den vita gårdsbyggnaden) 

 

k: (gäller både gatu- och vita gårdshuset) 
Fasaden mot gatan, samt gårdsbyggnadens fasad ska vara putsad. Placering av nya fönster och 

dörröppningar bör göras med anpassning till de befintliga. Taket ska vara sadeltak utan 

takkupor mot gatan. 

 

q: Fasaden mot gatan med dess detaljer i form av rusticering och takfris samt stensockeln 

skall bevaras. 

 

Ny bebyggelse: Högst tre våningar.  
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Humlan 6  

  
Denna byggnad har inte uppmärksammats i inventeringen för kulturhistoriskt värde. 

Byggnaden är ursprungligen från 1930-talet, men kraftigt renoverad under 1970-talet då bl a 

fasadmaterialet byttes ut. Här finns gårdsbebyggelse i form av gråputsade byggnader. För att 

säkerställa kvarterets kulturhistoriska värden och karaktär bör dock även denna fastighet 

behålla sin nuvarande takhöjd. (BFS 2014:5, 7:5) 

 

Förslag till bestämmelser: 

Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna har idag. Detta 

gäller samtliga befintliga byggnader.  

 

Ny bebyggelse: Högst fyra våningar. 
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Humlan 5 

  
På Humlan 5 finns en liten gatubyggnad i ett plan med sadeltak med tegelpannor, vilken bedöms 

vara uppförd före 1850. Byggnaden är sammantaget mycket karakteristisk för det ”gamla” 

Laholm, genom sin storlek, ett plan, relativt brant sadeltak utan kupor, täckt med rött lertegel, 

putsad fasad med klassisictisk tandsnittsfris vid takfoten, butiksfasad mot gatan med bevarade 

äldre skyltfönster och dörr samt port till gården. Port från gatan in till gården är ett mycket 

tydligt äldre karaktärsdrag hos äldre hus i Laholm. Fasaden är putsad vilket också är typiskt 

även om den mörkblå kulören troligen är mer sentida. Gatufasadens alla karaktärsdrag bör 

hanteras med stor varsamhet, och de äldre inslagen med små skyltfönster och äldre dörr samt 

takfrisen bör bevaras. 

 

Huset är tillbyggt mot gården under senare tid varför det inte bedöms vara viktigt att lägga 

gårdssidan med några skydds- eller varsamhetsbestämmelser. Den smala gårdsbyggnaden i 

funkisstil är dock ett gott exempel på hur ny bebyggelse kan anpassas till den äldre, genom sin 

sparsmakade enkla och eleganta stil, som underordnar sig gatuhuset.  

 

Förslag till bestämmelser: 

Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna har idag.  

 

r: byggnaden får ej rivas. (gatubyggnaden) 

 

k: Fasaden mot gatan ska vara putsad. Taket skall vara sadeltak utan kupor täckt med röda 

tegelpannor. 

 

q: Frisen vid takfoten, skyltfönster och dörr mot gatan skall bevaras.  

 

Ny bebyggelse: Högst fyra våningar. 
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Humlan 4 

  
Byggnaden är uppförd 1887 men takkuporna mot gatan byggdes till 1923. Fasaden är 

symmetriskt uppbyggd med en entrédörr i ena kanten och en port till gården i den andra. Allt 

är omsorgsfullt formgivet, från rusticerade omfattningar kring dörrar, till fönsteromfattningar 

till takkuporna, dels den stora med korsvirkesfasad och den lilla lunettekupan täckt med plåt. 

Det brutna sadeltaket är täckt med rött lertegel. Fastigheten har även gårdsbebyggelse som i 

utförande liknar byggnaden mot gatan. Gårdsbebyggelsen är ett utmärkt exempel på den typ 

av bebyggelse som kan byggas på gården, väl anpassad i höjd, volym och stil.  

 

Hela bebyggelsen på fastigheten är väl bevarad med arkitektoniska värden. Dock kan det finnas 

bättre möjligheter att förlägga förändringar till gårdssidan, medan gatusidan bör bevaras så 

långt det är möjligt, med dess indelning av dörrar, fönster, dekorativa detaljer, de båda 

takkuporna, materialen både i fasad och tak. (Fastigheten nominerades till Hallands 

museiförenings diplom för god byggnadsvård för några år sedan.)Ett fint karaktärsdrag är 

också att gården används som trädgård, vilket troligare var vanligare förr. Gårdsbyggnaden 

är dock mindre känslig för förändring än gatubyggnaden.  

 

Förslag till bestämmelser: 

Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna har idag.  

 

r: byggnaden får ej rivas. (gatubyggnaden) 

 

k: Fasaden ska vara putsad. Kulören på fasadytan ska vara avvikande från rusticeringar runt 

portarna och dekor över fönstren. Fönster bör vara i trä med en form och indelning likt 

befintliga. Taket ska vara brutet sadeltak täckt med röda tegelpannor.  

 

q: Detaljer i fasaden i form av fönster- och dörromfattningar, takkupor, korsvirke, entrédörr 

och port skall bevaras. Fönstersättningen mot gatan skall bevaras. 

 

Ny bebyggelse: Högst fyra våningar.  
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Humlan 3 

  

  
På Humlan 3 ligger den största och sedan byggnadstiden bäst bevarade, byggnaden i 

kvarteret. Den är uppförd på 1920-talet i tegel med en rad vackra detaljer, både i tegel och 

koppar. Mycket unikt och personligt är burspråket i koppar med blyspröjsade fönster. Alla 

fönster är bevarade, alla spröjsade i trä och variation i storlek skapar en fin rytm i fasaden 

liksom takkupor och frontespiser. Entrén på hörnet har en fin omfattning i tegel. Gårdssidan 

är också typisk för sin tid, enklare, putsad, men med fina välbevarade fönster, både till storlek 

och spröjsindelning. Här bör både gatu- och gårdsfasad, takform, detaljer, material, fönster 

bevaras. Dock kan möjlighet skapas till mer förändring mot gården. Även här används sen 

stor del av gården som trädgård, vilket det bör finnas möjlighet till även i framtiden. 

 

Förslag till bestämmelser: 

Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna har idag.  

 

r: byggnaden får ej rivas. (gatubyggnaden) 

 

k: Fasaden mot gatan ska vara klädd med tegel. Fasaden mot gården ska vara putsad. Placering 

av nya fönster och dörröppningar bör göras med anpassning till de befintliga. Fönster ska vid 

byte ersättas med fönster i trä likt ursprungliga. Taket ska vara brutet sadeltak täckt med röda 

tegelpannor.  

 

q: Tegelfasaden och dess detaljer i form av tegelstenar ovan fönstren ställda på högkant i en 

båge och dörromfattningar mot gatan skall bevaras. Burspråken i koppar samt dess 

blyspröjsade fönster skall bevaras. Fönstersättningen mot Östertulls- och Trädgårdsgatan – 

material, storlek och placering, skall bevaras. 

 

Ny bebyggelse: Högst fyra våningar. 
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Humlan 2 

   

 
Byggnaden uppfördes 1894 som bostads- och affärslokal och är mycket välbevarad både mot 

gata och gård, med många värdefulla karaktärsdrag. Huset är symmetriskt uppbyggt mot gatan 

i en klassicerande arkitektur i tegel med putsade detaljer, dock med en annorlunda karaktär 

genom sin uppbyggnad. Mot gatan finns en envånig, för Laholms innerstad traditionellt 

gatuhus. Detta flankeras av två gavelpartier, vilka står fram likt frontespiser med klassicerande 

detaljer. Våningsplanen delar in tegelfasaden av en ljus putsad gesims med tandsnittsmotiv. 

Skyltfönstren är av äldre modell, dvs betydligt mindre och smalare än moderna. Fönstren är 

bevarade till sin storlek, trämaterial och indelning i poster och spröjs. Samtliga fönster är 

grönmålade med vit, slätputsad omfattning. I frontespiserna, vilka står fram likt grekiska 

tempelgavlar, sitter mindre runda fönster. Även fasaden mot gården framstår som väl bevarad 

med sin tegelfasad och sina fönster med stickbåde och indelade med korspost. En mindre del 

av gårdsbyggnaderna är ursprunglig från 1894, medan övriga delar byggdes till 1965. En stor 

del av gården nyttjas som trädgård, vilket är ett värdefullt karaktärsdrag.   

 

Förslag till bestämmelser: 

Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna har idag. Detta 

gäller samtliga befintliga byggnader.  

 

r: byggnaden får ej rivas. 

 

k: Fasaderna skall vara klädda med tegel. Detaljer på gatufasaden i form av gesimser, fönster- 

och dörromfattningar och takfot skall vara putsade enligt befintligt utseende. Placering av nya 

fönster och dörröppningar bör göras med anpassning till de befintliga. Fönster ska vid byte 

ersättas med fönster i trä likt befintliga. Taket skall vara sadeltak täckt med röda tegelpannor. 

Takkupor bör ej anordnas mot gatan.  

 

q: Gatufasadens form och indelning skall bevaras. Tegelfasaden skall bevaras.  

 

Ny bebyggelse: Högst fyra våningar, med ev indragen femte våning. 
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Humlan 1, Klass C 

  

 
Byggnaden på fastigheten är ritad 1976 av före detta stadsarkitekt Svend Bögh-Andersen, och 

är typisk för hans verk från denna tid. De utskjutande tegelstenarna i fasaden är ett av hans 

signum, vilka skapar ett dekorativt skuggspel mot den i övrigt släta fasaden. Även den 

kraftiga takfoten återkommer på hans byggnader, liksom de triangulära takkuporna. Vidare 

är gårdssidan intressant med ett parkeringsdäck under delar av den utskjutande fasaden. 

Huset bärs upp av triangulära betongpelare, för att skapa en lätthet och ett mer svävande 

intryck än om pelarna vänts med basen ned mot marken. Byggnaden bör inte byggas till då 

den har en tydlig arkitektonisk helhet och är bevarad från sin tillkomsttid.  

 

Förslag till bestämmelser: 

Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna har idag.  

 

r: byggnaden får ej rivas. 

 

k: Fasaden ska vara klädd med tegel. Placering av nya fönster och dörröppningar bör göras 

med anpassning till de befintliga. Taket ska vara sadeltak täckt med röda tegelpannor. 

Takfoten skall vara av trä i en ljus kulör. 

 

q: Tegelfasad med utskjutande tegelstenar i mönster skall bevaras, liksom kryssdekoren vid 

takfoten. Parkeringsdäckets betongpelare skall bevaras och däcket skall vara öppet och får ej 

byggas igen. Takkupor skall bevaras.  

 

Ny bebyggelse: Högst fyra våningar, med ev indragen femte våning.  
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Humlan 11 

 
Humlan 11 är byggt 1939 men renoverat flera gångar, bl.a. en gång av Sven Bögh-Andersen. 

Byggnaden har släta fasader med ljusgul puts, i två våningar. Denna byggnad har inte 

uppmärksammats i inventeringen för kulturhistoriskt värde. För att säkerställa kvarterets 

kulturhistoriska värden och karaktär bör dock även denna fastighet behålla sin nuvarande 

takhöjd.  

 

Förslag till bestämmelser: 

Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna har idag. Detta 

gäller samtliga befintliga byggnader.  

 

Ny bebyggelse: Högst fyra våningar, med ev indragen femte våning.  
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Ny bebyggelse 
Höjd  

Generellt bör ny bebyggelse längs Humlegången underordna sig den befintliga bebyggelsen i 

kvarterets västra del till höjd och volym. Dvs den nya bebyggelsen här bör inte få bli nya 

landmärken eller dominera över den låga bebyggelsen inom riksintresset. Då marken i kvarteret 

sluttar mot öster ligger befintlig bebyggelse längs Trädgårdsgatan och Östertullsgatan högre än 

ev tillkommande bebyggelse längs Humlegången. Därför kan ny bebyggelse ha något högre 

våningsantal än den befintliga i kvarteret, framför allt i de norra delarna där kvarteret är bredare 

och marknivån har en högre differens. Dock är höjdskillnaden högre i kvarterets norra del och 

mindre i den södra. Ny bebyggelse bör därför vara låg i den södra delen, ca tre våningar, men 

med möjlighet att trappas upp mot norr, fyra till fem våningar beroende på hur byggnaderna 

utformas. T ex kan en femte våningen ligga som en vindsvåning under et sadeltak eller vara 

indragen i en mer modernistisk arkitektur. 

 

Material och utformning 

Ny bebyggelse längs Humlegången bör också anpassas vad gäller utformning och material till 

befintlig bebyggelse i Laholm, för att förstärka anknytningen till stadskärnan. Bebyggelsen i 

kvarteret Humlan varierar fasadmaterial mellan ljus puts och tegelfasader, vilket återkommer i 

hela stadskärnan. Fasadmaterial på ny bebyggelse bör därför också vara tegel eller puts. 

 

De flesta hus i Laholm har sadeltak. De flesta hade ingen takkupa vid uppförandet men har 

försetts med sådana med tiden. Frontespiser förekommer också ofta. Detta är karaktärsdrag som 

kan fångas upp även i ny bebyggelse. Då kvarteret Humlans östra sida, där nya bebyggelse nu 

ska möjliggöras, ligger i brytpunkten mellan den gamla staden och riksintresset och nyare och 

mer modern bebyggelse bedöms detta inte vara en aspekt som behöver regleras. Ett modernt 

uttryck kan tillåtas här, beträffande husets form. Dock är det några karaktärsdrag som bör fångas 

upp. 

 

Den äldre staden karakteriseras av många mindre byggnader av olika slag och ålder, vilket ger 

staden ett småskaligt uttryck. Detta är ett karaktärsdrag som bör överföras även på den nya 

bebyggelsen i kvarteret Humlan.  Ofta har husen lite olika höjd både vid takfot och vid taknock. 

Denna karaktär bör även prägla gatubilden vid Humlegången. Således bör även ny bebyggelse 

längs Humlegången varieras för att bebyggelsen skall passa med den befintliga. Om större 

byggnader uppförs, eller flera hus byggs samman bör de få ett varierat uttryck. Detta kan göras 

med varierad höjd, varierade kulörer och material, olika typer av fönster. 

 

Ett annat mycket viktigt karaktärsdrag i den lilla levande staden är att det finns öppningar i 

fasaden mot gatan. Dessa öppningar kan bestå av dörrar, portar och skyltfönster. Långa partier 

med slutna fasader mot gatan bör undvikas. Balkonger förekommer sällan ut i gatumiljön. 

 

Gårdsmiljöerna är viktiga och skapar karaktär till kvarteret idag. Gårdarna odlades ofta förr 

under självhushållningens dagar. Än i dag har gårdarna ofta trädgårdskaraktär med äldre mindre 

gårdsbebyggelse, vilket är ett karaktärsdrag som bör bevaras, eller i alla fall 

underlättas/möjliggöras genom detaljplanen.  

 

Placering 

Befintlig bebyggelse i den äldre delen av Laholms innerstad ligger i liv med gatan, vilket skapar 

en stadsmässighet. Även ny bebyggelse bör följa denna karakteristiska placering. Alternativt 

kan byggnaderna placeras i en enhetlig linje mot gatan, om det av någon anledning krävs viss 

förgårdsmark.  
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