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Historisk inventering – kv. Humlan 

1 Inledning 

DGE Mark och Miljö AB (DGE) har på uppdrag av Laholms kommun utfört en historisk 
inventering av fastigheterna i kvarteret Humlan i Laholm.  

Ett planförslag pågår för kv. Humlan i Laholms kommun. Enligt ett samrådsyttrande från 
Länsstyrelsen i Halland (dnr: 402-1056-16) bör en utredning av föroreningssituationen inom 
detaljplaneområdet utföras innan detaljplanen kan antas. Inom detaljplaneområdet planeras 
byggnation av både bostäder och handelsbyggnader. 

2 Bakgrund  

Potentiellt förorenande verksamheter som känts till innan inventeringen och som har bedrivits 
inom närområdet utgörs av en grafisk industri på Falken 14, sydväst om planområdet, samt en 
bensinstation som tidigare bedrivits på Lagaholm 4:1, vilken angränsar till Humlan 10 som 
ligger inom planområdet. Inga provtagningar har utförts på Falken 14. Vid tidigare 
provtagningar inom Lagaholm 4:1 har inga halter över Naturvårdsverkets (2009) generella 
riktvärde för känslig markanvändning (KM) påträffats. Förutom vid Lagaholm 4:1 har inga 
miljötekniska markundersökningar med syfte att bedöma föroreningssituationen har utförts 
inom detaljplaneområdet.  

3 Syfte och omfattning 

Syftet med den historiska inventeringen av kv. Humlan är att bedöma i vilken utsträckning 
som marken inom planområdet riskerar att vara förorenad. Inventeringen har resulterat i 
rekommendationer kring huruvida provtagning av marken inom kvarteret är nödvändig eller 
ej samt vilka parametrar som bör analyseras vid en provtagning. 

De fastigheter som innefattas i inventeringen är Humlan 1-6 och 10-12, del av Höken 2, del 
av Lagaholm 2:5 samt del av Lagaholm 4:1. Då ingen information om Humlan 12 samt 
Lagaholm 2:5 hittats så beskrivs inte dessa fastigheter vidare i utredningen.  

4 Genomförande 

Den 7 september 2016 utfördes arkivstudier i kommunens central- bygg- och miljöarkiv. 
Sökningar för samtliga fastigheter i kommunens digitala arkiv Ecos utfördes också. Vidare 
har litteratur från Laholms bibliotek, flygbilder från Lantmäteriet samt material från 
länsstyrelsen i Hallands digitala databas EBH-stödet (EBH står för efterbehandling) studerats. 
Telefonintervjuer med vissa fastighetsägare har också genomförts, dock har inte alla gått att 
nå, alternativt inte velat svara på frågor. 
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5 Historisk inventering 

5.1 Humlan 1 

Enligt uppgifter från en bevarandeplan från 1987 som hittats i Laholms Stadsbibliotek 
bebyggdes Humlan 1 1970 med ett tvåplans suterränghus. Flygbilder från 1960 (bilaga 1, 
figur 19) visar dock att en byggnad fanns på fastigheten redan då, okänt från vilket årtal och 
för vilket ändamål.  

Byggnaden har bland annat inhyst Försäkringskassan i många år. Ombyggnad skedde 1977 
och 1985 (Stadsbiblioteket Laholm, 1987). I en ansökan om bygglov 1976-03-05 (bilaga 1, 
figur 1) ingår installation av värme i form av olja samt anslutning till avlopp. Av en 
situationsplan över källarvåningen från 1976 framgår att oljecisternen uppmätte 10 m3 
(Laholms centralarkiv). 

En bygglovsansökan daterad 1987-11-12 (bilaga 1, figur 2) avser byte av brännare från olja 
till naturgas (Laholms centralarkiv). Det är inte känt när konverteringen skedde eller vilken 
volym oljetanken hade men vid platsbesök i september 2016 konstateras att ett påfyllnadsrör 
för naturgas är placerat där oljepåfyllnad skett enligt gamla ritningar. 

Ett bygglov för ombyggnad av källarlokal till tandläkarmottagning á 66 m2 beviljades 1985-
03-13 (bilaga 1, figur 3). Ansökan innefattade inte installation av värme eller avlopp 
(Laholms centralarkiv). 

5.2 Humlan 2 

Humlan 2 bebyggdes 1894 med en och en halv plans suterrängvåning för bostäder och 
affärslokaler. Byggnaden har genomgått flera ombyggnationer. En gårdsbyggnad byggdes om 
och byggdes ut till charkuteri 1965 (Stadsbiblioteket Laholm, 1987). Erlandssons Charkuteri 
nämns för första gången i en skrivelse från länsveterinären 1965. I en ny skrivelse från 
verksamheten till Laholms kommun 2010 meddelas att verksamheten är under avveckling 
(Laholms centralarkiv).  

I en skrivelse gällande ombyggnationen av befintlig byggnad till charkuteri 1965 framgår att 
vissa avloppsledningar byttes ut i samband med ombyggnationen (Laholms centralarkiv). 

Två ansökningar om uppsättande av skyltar har inkommit till Laholms kommun. Den första, 
från 1958, avser Laholms Glasmästeri AB och den andra som är från 1959 avser PFAFF 
Symaskiner AB (Laholms centralarkiv). Inga uppgifter om eventuella oljecisterner har 
framkommit. 
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5.3 Humlan 3 

På fastigheten finns ett bostads- och affärshus med två och en halv våningar. En fasadskiss för 
nybyggnation från 1922 har hittats i Laholms centralarkiv (bilaga 1, figur 4)). En ritning av 
källarplanet från 1922 visar att flera rum i källaren skulle användas för förvaring av ved varför 
antagandet görs att fastigheten till en början värmdes upp genom vedeldning (Laholms 
centralarkiv). På en ritning från 1940 (bilaga 1, figur 5) syns sedan ett pannrum i 
källarvåningen (Laholms centralarkiv). Inga uppgifter om eventuella oljecisterner och om de 
varit placerade inne eller nergrävda ute har dock framkommit. 

I en bygglovsansökan från 1965 har Kjell Andersson sökt om tillstånd att sätta upp en skylt på 
fastigheten med texten ”Kjells Livs” (Laholms centralarkiv). Flera andra 
bygglovsansökningar gällande skyltar har hittats, bland annat en klädaffär för barn (Laholms 
centralarkiv). 

5.4 Humlan 4 

Ett bostadshus i en och en halv våning uppfördes utmed Östertullsgatan samt i två våningar i 
vinkel mot gathuset 1887 (Stadsbiblioteket Laholm, 1987). En ansökan om ombyggnation 
från 1923 har hittats i Laholms centralarkiv. 

På en situationsplan från 2000 (bilaga 1, figur 6) syns ett pannrum beläget i källaren på en 
byggnad på Humlan 4. Inga uppgifter om eventuella oljecisterner och om de varit placerade 
inne eller nergrävda ute har dock framkommit. 

År 2008 inkom en ansökan för att installera en bergvärmepump på fastigheten. Pumpen är 
belägen i fastighetens centrala del (Laholms centralarkiv). 

5.5 Humlan 5 

En affärsbyggnad i en våning uppfördes utmed Östertullgatan under 1800-talets första hälft 
(Stadsbiblioteket Laholm, 1987).  

En ritning från 1927 visar att charkuteri och rökeri bedrevs i den nordöstra delen av 
fastigheten. Rum som benämns som ”saltkällaren”, ”rökeri” och ”fabrik” syns på skissen 
(Laholms centralarkiv). 

En planskiss från 1937 visar att en panna funnits i en källarlokal i husets sydöstra hörn (bilaga 
1, figur 7). Inga uppgifter om eventuella oljecisterner och om de varit placerade inne eller 
nergrävda ute har dock framkommit. En tillbyggnad av befintlig byggnad utfördes runt 1946 
då en ansökan om ombyggnad av bostadshus visar en planskiss på källare samt två våningar 
(Laholms centralarkiv). Ett gårdshus ska ha funnits och gårdsplanen var täckt med 
betongplattor (Stadsbiblioteket Laholm, 1987).  
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5.6 Humlan 6 

En bostads- och lagerbyggnad i två och en halvplan uppfördes 1933 och 1937 uppfördes 
ytterligare en byggnad med bostads- och affärslokaler i tre våningar. Den sistnämnde byggdes 
om 1974. En tillbyggnad av affär och lager i ett plan med suterrängvåning skedde 1980 
(Stadsbiblioteket Laholm, 1987). På en ritning av en byggnad på fastigheten från 1936 
(Laholms centralarkiv) syns ett rum där det står ”ved” på tre platser, troligtvis var fastigheten 
från början uppvärmd genom vedeldning. 

I Laholms centralarkiv finns fler bygglovsansökningar gällande uppsättning av skyltar på 
Humlan 6. Några av dessa från 1959 hade texten ”Glas Porslin Husgeråd” och ”Grands 
Lady”. 

Befintlig byggnad byggdes ut 1981. Enligt en ritning framgår att ett pannrum då var beläget i 
den befintliga delen inomhus på källarplan. En markering avslöjar också att en ”befintlig 
oljetank” var belägen i marken utanför byggnaden (bilaga 1, figur 8). Flera kartor som 
markerar den underjordiska tanken återfinns. På en av dessa står det att tanken rymde 5000 l 
vätska. En handling från 1980 talar om att tillståndet för förvarande av brandfarlig vara i 
underjordisk cistern på Humlan 6 har löpt ut. En handling från 1981 innehåller ett 
godkännande av en plastcistern på 6000 l för förvaring av bensin, fotogen, diesel eller 
eldningsolja (Laholms centralarkiv). Eventuellt har den gamla cisternen grävts upp och ersatts 
med en plastcistern i samband med utbyggnaden 1981. Den senaste anteckningen om kontroll 
av en cistern á 6000 l för eldningsolja är från 2007 (Laholms centralarkiv). 

5.7 Humlan 10 

Fastigheten som idag heter Humlan 10 var tidigare uppdelad i Humlan 7-10. Delar av det som 
tidigare hette Humlan 10 tillhör idag Lagaholm 4:1 samt Höken 2 (bilaga 1, figur 9). 

Ett enplans bostads- och affärshus uppfördes utmed Östertullsgatan under mitten av 1800-
talet. Taket var då täckt med korrugerade asbestskivor. Byggnaden byggdes om 1909. Ett 
tvåvånings bostadshus med skomakeriverkstad uppfördes på gården 1858. Vidare har flera 
tvåvånings bostadshus uppförts under mitten av 1800-talet. Dessa har genomgått flera 
ombyggnationer där bland annat ytterligare en våning byggts på (Stadsbiblioteket Laholm, 
1987). 

Enligt en ritning från 1959 finns ett pannrum i källaren på en byggnad som vetter mot 
Östertullsgatan. Pannrummet syns igen på samma plats på en ritning från 1985 (bilaga 1, figur 
10 och 11) (Laholms centralarkiv). Inga uppgifter om eventuella oljecisterner och om de varit 
placerade inne eller nergrävda ute har dock framkommit. 

I Länsstyrelsens databas för förorenade områden, EBH-stödet, finns två objekt registrerade på 
Humlan 10. Den ena utgörs av en bilvårdsanläggning som enligt blanketter i EBH-stödet finns 
registrerade på Östertullsgatan 21 i Sveriges Handelskalender från 1955 och 1960. Företaget 
hette enligt blanketterna Bil o Traktor och drevs av Stig Nilsson. Stig ska också ha bedrivit en 
snickeri- och möbelverkstad på fastigheten (Länsstyrelsen Halland, 2005).  
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Verksamheten bedrevs enligt muntliga uppgifter på nuvarande Höken 2 och beskrivs vidare 
under avsnitt 5.9.  

I EBH-stödet finns även en bensinstation registrerad. Den ska enligt uppgifter ha lagts ner 
1980 (Länsstyrelsen Halland, 2008). Bensinstationen beskrivs som ett SPIMFAB-objekt och 
är med största sannolikhet samma bensinstation som beskrivs i avsnitt 5.9. 

På en ritning från 1959 går det att läsa att ”Bilexpo” hade en lokal på bottenvåningen i samma 
byggnad som pannrummet fanns (bilaga 1, figur 12). Detta är troligtvis den lokal som sedan 
blev trafikskola (bilaga 1, figur 14) (Laholms centralarkiv). 

På en ritning från en sanering av avlopp 1985 står flera verksamhetsnamn utskrivna (bilaga 1, 
figur 13 och 14). Det går att utläsa verksamheter som ”Skoverkstad”, ”antikviteter”, 
”Fiskakvarie”, ”Jonny Golv/Mattor”, ”Gus Fritid”, ”Biandi Hund/Katt Shop”, ”Foto 
Dahlqvist” samt ”Hasses Trafikskola”. (Laholms centralarkiv). Ansökan om att sätta upp en 
skylt med texten ”Skomakar’n” inkom till Laholms kommun 1983. 

Tillstånd gavs 1981 till en cistern á 5000 l för förvaring under jord. Cisternen skulle innehålla 
brandfarlig vätska klass 3. Det är inte känt när cisternen lades i jorden eller var på fastigheten 
den var belägen. Enligt ett intyg från 1988 var cisternen dock rengjord och tagen ur bruk, där 
anges dock att cisternen kunde rymma 6000 l vätska (Laholms centralarkiv). 

1987 inkom en ansökan gällande installation av gas (Laholms centralarkiv). I ansökan står det 
att gasinstallationen ersätter befintlig värmekälla men inte vad denna utgjordes av. 

Ett foto taget över Humlan 10 hittades i Stadsbiblioteket i Laholm. Det är inte känt när bilden 
är tagen men på en ritning från 1983 (bilaga 1, figur 16) syns byggnader som inte återfinns på 
fotot (bilaga 1, figur 15). 

5.8 Humlan 11 

Fastigheten som idag kallas Humlan 11 hette tidigare Stadsäga 269.  

Ett bostads- och affärshus med postkontor i två plan med suterrängvåning uppfördes 1939 och 
byggdes om 1975. 1977 uppfördes ytterligare en postbyggnad i ett plan vilket byggdes om 
1982. Även ett bostadshus i ett plan med suterrängvåning byggdes 1979.  Ett cykelskjul 
byggdes 1982 (Stadsbiblioteket Laholm, 1987) 

På en ritning från 1938 (bilaga 1, figur 17) syns texten ”koks” i ett rum bredvid pannrummet 
(Laholms centralarkiv). Antagandet görs därför att fastigheten, åtminstone under en tid, 
värmts upp genom eldning med koks. Pannrummet är lokaliserat på samma plats som 1938 
både 1974 (bilaga 1, figur 18) och 1995. 1974 står dock att det finns en oljecistern i rummet 
(Laholms centralarkiv). 

I en ansökan från 1988 ansöker Posten om en utökning av lastkajen. Den nya lastkajen ska 
enligt ansökan vara hydrauldriven (Laholms centralarkiv). 
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5.9 Lagaholm 4:1 och Höken 2 

I november 2001 meddelade SPIMFAB att fastigheten Humlan 10 var en av de fastigheter 
som anmälts till SPIMFAB då det tidigare funnits en bensinstation på fastigheten (Laholms 
centralarkiv). Fastigheten Humlan har därefter styckats av och den del av fastigheten som 
bensinstationen tidigare varit belägen på tillhör idag Lagaholm 4:1.  

Under 2009 utförde WSP en miljöteknisk markundersökning på den del av Lagaholm 4:1 där 
bensinpump och cistern tidigare varit belägen. I undersökningen uttogs jord- och 
grundvattenprov som sedan analyserades med avseende på oljekolväten, BTEX, PAH och bly. 
Inga analyserade prov översteg tillämpade riktvärden för känslig markanvändning 
(Naturvårdsverket, 2009) eller dricksvatten (Kemakta AR, 2005-31).  

I WSP:s utredning framgår att det på det område inom kv. Humlan som idag utgörs av Höken 
2 och Humlan 10 tidigare funnits en bilverkstad, till vilken bensinstationen hörde. 
Bilverkstaden ska ha funnits på platsen sedan början av 1900-talet och har moderniserats i 
omgångar. Senare kom verksamheten även att innefatta en bilskola samt 
lackeringsverksamhet. Bensinstationen ska ha varit i drift i ca 30 år från 1929 till 1963 då 
cisternen på 6 m3 enligt ett protokoll som hittades i kommunens arkiv ska ha tagits ur jorden. 
Verksamheten ska 1943 ha tagits över av Stig Nilsson (WSP, 2009) som nämns i 
Länsstyrelsens (2005) databas i samband med verksamheten Bil o Traktor samt David 
Nilssons Snickeri & Möbelverkstad som bedrevs på Humlan 10. I Länsstyrelsens databas 
beskrivs också att en bensinstation ska ha funnits på Humlan 10 och att denna ska ha lagt ner 
1980 (Länsstyrelsen Halland, 2008). 

Enligt muntliga uppgifter var snickeriverksamheten på fastigheterna småskalig, man lämnade 
in möbler som behövde lagas, inga maskiner ska ha funnits i verksamheten. Målning av 
möbler ska ha förekommit men ingen impregnering. Verksamheten lade ner för 30-40 år 
sedan. 

I markundersökningen som WSP utförde 2009 ingick endast provtagning av det område där 
bensinpumpen och cisternen funnits, verkstad- och lackeringsverksamheten ingick inte. Enligt 
uppgifter från rapporten framgår att oljor, lösningsmedel och diverse kemikalier ska hanterats 
i bilverkstaden (WSP, 2009).  

Bilverkstaden fanns i området till 1983. Verksamhetslokalen skulle sedan rivas (WSP, 2009), 
det är dock inte känt vilket år rivningen skedde. 

Förutom bilverkstaden har inga verksamheter lokaliserats på nuvarande Höken 2. 
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6 Potentiellt förorenande verksamheter 

Här beskrivs endast de verksamheter på respektive fastighet som misstänks kunnat orsaka 
utsläpp av föroreningar. Lokalisering av verksamheter och byggnader ses i bilaga 2. 

6.1 Humlan 1 

På Humlan 1 har det tidigare funnits en tandläkarmottagning och eldning med olja för 
uppvärmning har förekommit. Oljecisternen var belägen i källaren. 

Tidigare användes amalgam, en legering som innehåller 50 procent kvicksilver, som fyllning 
vid behandling av hål i tänderna. Rester av kvicksilver och andra metaller som fanns i det 
amalgam som användes kan ha spolats ner i avloppet och kan idag i stor utsträckning finnas 
lagrade i avloppsledningar (Engman, 2004).  

6.2 Humlan 2 

På Humlan 2 har så vitt känt endast bedrivits ett glasmästeri och en symaskinsaffär. 
Uppgifterna baseras på att bygglovsansökningar för skyltar med texten ”Laholms Glasmästeri 
AB” och ”PFAFF”, vilken är en symaskinstillverkare, från 1958 respektive 1959 hittats i 
Laholms centralarkiv. Verksamheterna antas inte ha bedrivit någon potentiellt förorenande 
verksamhet. 

6.3 Humlan 3 

Gamla ritningar tyder på att byggnader på fastigheten inledningsvis värmts upp genom 
vedeldning. Troligtvis har övergång till eldning med olja skett efter hand. Var eventuella 
oljecisterner varit belägna är okänt. 

6.4 Humlan 4 

Fastigheten har troligtvis tidigare värmts upp genom eldning av olja. Antagandet görs då ett 
pannrum syns på en ritning från 2000. Var eventuella oljecisterner varit belägna är okänt. 

6.5 Humlan 5 

Fastigheten har troligtvis tidigare värmts upp genom eldning av olja. Ett pannrum syns på en 
ritning från 1937. Var eventuella oljecisterner varit belägna är okänt 

6.6 Humlan 6 

Uppvärmning genom oljeeldning har tidigare förekommit på fastigheten. En oljepanna syns 
på en ritning från 1981. En oljecistern på 6000 l har funnits installerad under mark. 
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6.7 Humlan 10 

Bilexpo antas ha varit någon form av bilmekanisk verksamhet som fanns på fastigheten 1959. 
Föroreningar som förknippas med bilverkstäder utgörs av oljeprodukter, tungmetaller, PAH, 
lösningsmedel samt glykoler. 

En oljecistern på 5000-6000 l har funnits installerad under mark 

Foto Dahlqvist har bedrivit fotoateljé och framkallning av foton på platsen. Det är inte känt 
vilka ämnen som hanterats på verksamheten men generellt vid framkallning av fotofilm har 
ämnen som silverbromid, borax, natriumkarbonat, natriumsulfit, kaliumbromid, bensotriasol, 
ammoniumsulfat, natriumsulfat, metol samt hydrokinon använts (Andersson, 1990). Metol 
och hydrokinon är fenoler. Nu för tiden samlas rester av framkallningsvätska upp och lämnas 
in som farligt avfall men förr hälldes det ofta ut i avloppen. Avlagringar av främst metaller 
kan därför förekomma i avloppsledningar inom fastigheten. Fenoler som har släppts ut antas i 
stor utsträckning ha transporterats med avloppsvattnet från platsen.  

6.8 Humlan 11 

Då fastigheten tidigare värmts upp genom eldning av koks och olja kan föroreningar i form av 
PAH och oljeprodukter förekomma. Även den lastkaj som drivits av hydraulolja kan ha gett 
upphov till läckage och förorenat marken med hydraulolja. 

6.9 Lagaholm 4:1 och Höken 2 

På gamla bensinstationer finns det risk för föroreningar i form av petroleumkolväten, bly och 
PAH. Då dessa föroreningar provtagits i jord och grundvatten vid en undersökning 2009 och 
då inga förhöjda halter av föroreningarna påvisats antas föroreningarna inte förekomma i 
halter över KM på den del av Lagaholm 4:1 som liger inom planområdet idag.  

På Höken 2 har ingen provtagning skett och föroreningar som förknippas med både 
bilverkstäder och bensinstationer kan förekomma på fastigheten.  

6.10 Verksamheter i närområdet 

Förutom verksamheterna inom kv. Humlan har potentiellt förorenande verksamheter samt 
miljöfarliga verksamheter inom en radie på ca 300 m från kv. Humlan studerats (tabell 1). 
Informationen har hämtats från länsstyrelsens webbtjänst VISS, Vatteninformationssystem 
Sverige (2016).  
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Tabell 1. Potentiellt förorenande verksamheter i närområdet av kv. Humlan (Länsstyrelsen, 2016). 

Väderstreck Verksamhet Riskklass Fas Id i EBH-
stödet 

Väst Kemtvätt med lösningsmedel 3 Inventering 107038 
 Kemtvätt med lösningsmedel 2 Inventering 107102 
 Textilindustri 2 Inventering 107039 
 Grafisk industri 3 Inventering 107201 
 Drivmedelshantering - Identifiering 107045 
 SPIMFAB - Delåtgärd 107042 
 Grafisk industri 3 Inventering 178343 

Norr 
Garveri – krombaserad samt 
Bilvårdsanläggning, bilverkstäder 
samt åkerier 

- Delåtgärd 107047 

Nordöst Verkstäder utan halogenerade 
lösningsmedel 3 Inventering 107205 

 Verkstäder utan halogenerade 
lösningsmedel 4 Inventering 107051 

Öster Tungmetallgjuteri - Åtgärd 107050 
 Skrothantering, skrothandel 3 Inventering 185388 

 Verkstäder utan halogenerade 
lösningsmedel - Identifiering 107142 

 Bilvårdsanläggning, verkstäder med 
halogenerade lösningsmedel - Identifiering 107186 

 Sågverk utan doppning/impregnering - Identifiering 107206 

Söder Verkstäder med halogenerade 
lösningsmedel 2 Inventering 107204 

Av verksamheterna i tabell 1 bedöms det endast vara de verksamheter som är belägna 
uppströms grundvattenriktningen från kv. Humlan som kan ha en påverkan på fastigheterna 
inom planområdet. Grundvattnets riktning antas vara mot Lagan, väster och norr om kv. 
Humlan. Klorerade lösningsmedel är föroreningar som kan spridas långa sträckor i 
grundvattnet och kan spridas genom mark och byggnader som ånga. Klorerande 
lösningsmedel har ofta använts i verkstäder och i kemtvättsverksamhet. 

Vid en undersökning av jord och grundvatten på fastigheterna Hästen 3 och Hästen 4 
analyserades metaller, BTEX, oljekolväten och PAH. I ytlig jord påträffades bly, kvicksilver i 
fem punkter och PAH H en punkt i halter över KM. I grundvatten påvisades halter av arsenik, 
nickel och zink i låga halter enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013). I 
övrigt förekom inte några analyserade parametrar över jämförvärden för grundvatten eller 
jord. På Hästen 3 har det tidigare funnits en järnhandel (WSP, 2016). 

Förutom de potentiellt förorenande verksamheterna har en miljöfarlig verksamhet klass B 
lokaliserats öster om området vid samma plats som tungmetallgjuteriet som beskrivs i tabell 
1. Verksamheten utgörs av ett stål- och metallgjuteri och drivs av Laholm Industri AB 
(Länsstyrelsen, 2016). 
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7 Slutsatser och rekommendationer 

I bilaga 2 finns markeringar där kända verksamheter och konstruktioner inom kv. Humlan har 
funnits som misstänks ha kunnat orsaka spridning av föroreningar på något sätt.  

• I bilagan är samtliga kända pannrum markerade med ett ”P”. Det är inte alltid känt var 
påfyllnad av olja har skett varför dessa uppgifter inte alltid finns med på kartan. Det är 
känt att Humlan 1 och Humlan 11 har värmts upp genom eldning av olja samt att en 
oljecisterner harr funnits utomhus på Humlan 6 och Lagaholm 4:1. På övriga 
fastigheter (med undantag från Humlan 2) finns pannrum utritade på gamla ritningar 
men hur uppvärmningen har gått till eller var oljecisternerna varit placerade framgår 
inte. För samtliga fastigheter med undantag från Lagaholm 4:1, vilken är undersökt, 
rekommenderas därför i samband med förberedelse för bebyggelse provtagning och 
analys av alifatiska och aromatiska kolväten i jord samt extra iakttagelse när det gäller 
nergrävda oljecisterner och eventuellt oljespill. Kontroll och eventuellt provtagning av 
oljespill vid platserna för påfyllnad av olja rekommenderas också. Även aktivt 
sökande av eventuella cisterner rekommenderas, beroende på hur mycket 
schaktningsarbete som planeras kan denna göras genom geofysiska mätningar 
alternativt grävning.  
 

• Innan byggnation sker rekommenderas provtagning av lösningsmedel, fenoler, 
oljekolväten, BTEX, PAH och metaller i grundvattnet på minst två fastigheter, 
Humlan 10 och Humlan 11. Detta för att ge en bild av om föroreningar från 
kringliggande fastigheter kan ha spritts till kv. Humlan samt för att undersöka 
föroreningar från verkstadsverksamheten på Humlan 10 och Höken 2. 
 

• Metaller har hittats i ytlig jord på närliggande fastigheter Hästen 3 och 4, utan att 
föroreningarna kan kopplas till någon speciell verksamhet. För samtliga fastigheter 
gäller därför att analys av metaller i ytlig jord rekommenderas inför byggnation på de 
områden som ska bebyggas. 
 

• På Humlan 1 där en tandläkarmottagning tidigare funnits kan det finnas avlagringar 
av tungmetaller i avloppsledningar på fastigheten om dessa ej är utbytta efter att 
tandläkarmottagningen lade ner. Ingen provtagning med avseende på de metaller som 
kan ha använts i tandläkarmottagningen bedöms vara nödvändig i nuläget. Om 
avloppsledningar ska bytas eller om byggnader ska rivas på fastigheten i framtiden 
rekommenderas att metaller i och runt ledningar undersöks.  
 

• På Humlan 10 har fotoframkallning tidigare skett vilket kan ha lett till utsläpp av 
tungmetaller och kemikalier i avloppet. Det finns viss risk att metaller har avlagrats i 
avloppsledningar på fastigheten. Ingen provtagning med avseende på de metaller som 
kan ha använts i fotoverksamheten bedöms vara nödvändig i nuläget. Om 
avloppsledningar ska bytas eller om byggnader ska rivas på fastigheten i framtiden 
rekommenderas att metaller i och runt ledningar undersöks. 
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• På Humlan 10 samt Höken 2 har minst två bilverkstäder funnits. I den ena 
bilverkstaden fanns också en lackeringsverkstad. Inför byggnation på Humlan 10 eller 
Höken 2 rekommenderas provtagning av jord och analys av alifatiska och aromatiska 
kolväten, BTEX, metaller, PAH samt lösningsmedel.  
 

• Ingen provtagning bedöms vara nödvändig på Lagaholm 4:1 med tanke på resultatet 
från tidigare utförd provtagning. 
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Figur 1. Situationsplan över värme- och sanitetsinstallation från 1976 (Laholms centralarkiv). 
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Figur 2. Oljecisternens placering i pannrummet utmarkerad på en situationsplan från 1976 
(Laholms centralarkiv). 
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Figur 3. Planritning från 1985 över ombyggnation av befintligt källarplan till tandläkarmottagning 
(Laholms centralarkiv). 
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2 Humlan 3 

 

Figur 4. Skiss för nybyggnation av Humlan 3 från 1922 (Laholms centralarkiv). 
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Figur 5. Situationsplan över Humlan 3 från 1940. Pannrummet är inritat i byggnadens hörn 
(Laholms centralarkiv). 
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Figur 6. Situationsplan från 2000 visar pannrum beläget i källaren (Laholms centralarkiv). 
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Figur 7. Planskiss från 1937, visar lokalisering av en panna (Laholms centralarkiv). 
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Figur 8. Ritning över tillbyggnad av Humlan 6 från 1981 (Laholms centralarkiv). 
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Figur 9. Karta från okänt årtal som vittnar om att Humlan 10 tidigare sett annorlunda ut. Den del av 
Humlan 10 som är belägen sydost om den röda markeringen tillhör idag Lagaholm 4:1 (Laholms 
centralarkiv). 
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Figur 10. Ritning över källarplan, Humlan 10 år 1959 (Laholms centralarkiv). 

 

Figur 11. Ritning över källarplan, Humlan 10 år 1985 (Laholms centralarkiv). 
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Figur 12. Ritning över bottenplan, Humlan 10 år 1959 (Laholms centralarkiv). 
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Figur 13. Ritning med verksamhetsnamn från 1985 (Laholms centralarkiv). 
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Figur 14. Ritning med verksamhetsnamn från 1985 (Laholms centralarkiv). 

 

Figur 15. Humlan 10, foto från söder mot norr. Den vita byggnaden är skomakarbyggnaden 
(Stadsbiblioteket Laholm, 1987). 
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Figur 16. Översiktskarta från 1983 (Laholms centralarkiv). 
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7 Humlan 11  

 

Figur 17. Ritning över källarplan från 1938 (Laholms centralarkiv). 

”koks” 

”pannrum” 
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Figur 18. Ritning över källarplan från 1974 (Laholms centralarkiv). 
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Figur 19. Flygfoto från 1960 (Lantmäteriet) 
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Figur 20. Flygfoto från 1970 (Lantmäteriet). 
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Figur 21. Flygfoto från 1984 (Lantmäteriet). 
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