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MBN § 165   
 
Lantmäteriets samrådsärenden 
 
 Dnr N11622 (Fast 79/11). Trälshult 

 Sökande  
 

Avstyckning från Trälshult 2:3 av bostadsbyggnad och ekono-
mibyggnader. 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker lantmäteriförrättningen.  
_____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsexpediering 
Lantmäteriet 
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MBN § 166  Dnr 1885/08 Mi 
 
Lastbilen 1. Begäran om fortsatt verksamhet med skrothan-
tering inom Glänninge industriområde 
 
Ärendet 
 

Glänninge Återvinning AB har den 23 september 2011 kommit in 
med en begäran om att få fortsätta bedriva verksamhet med skrot-
hantering inom Glänninge industriområde. 
 
Ärendets beredning 
 
Glänninge Återvinning AB driver verksamhet som omfattar mel-
lanlagring och hantering av skrot inom fastigheten Lastbilen 1. 
Delar av hanteringen sker utomhus. På fastigheten driver företaget 
även åkerirörelse. Skrotverksamheten har utvecklats från att om-
fatta inköp av skrot och direkttransport till leverantör till att under 
senare år även omfatta hantering och mellanlagring av skrot. 
 
Verksamheten bedrivs inom område som är planlagt för småindu-
stri och hantverk som inte är störande för omgivningen. Miljökon-
toret mottog under år 2007 och 2008 klagomål från grannar på 
verksamheten och har bedömt att verksamheten inte är lämplig att 
bedriva på platsen. Inom ca 75 m från verksamheten finns en de-
taljplan för bostadsbebyggelse. Avståndet till befintlig bebyggelse 
på Kristianstadvägen är ca 200-250 m, och till ny bebyggelse i 
Glänningesjöområdet, kvarteret Rovan, knappt 200 m.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden förelade den 25 februari 2009 företa-
get att senast den 31 december 2011 ha avvecklat skrotningsverk-
samheten inom fastigheten Lastbilen 1. Företaget skulle redovisa en 
tidsplan för flytt av verksamheten, senast sex månader efter att de 
tagit del av nämndens beslut. Föreläggandet omfattade även en be-
gränsning av verksamheten så att lastning och lossning av skrot 
samt sortering av skrot utomhus endast får förekomma måndag-fre-
dag kl. 07.00-18.00. Den 30 september 2010 redovisade företaget 
att återvinningsverksamheten kommer att flytta till Kullsgårdvägen 
under 2011. 
 

 

   forts 
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§ 166 forts 
 
Den 30 juni 2011 kom företaget in med en begäran om förlängd tid 
att bedriva verksamhet med skrothantering inom fastigheten Last-
bilen 1. Företaget vill senarelägga flytten av verksamheten till att 
ske senast vid utgången av år 2013. Därefter har företaget inkom-
mit med den nu aktuella skrivelsen där de uppger att det inte finns 
förutsättningar att flytta verksamheten, då de ekonomiska villkoren, 
för förvärv och investeringar har förändrats avsevärt under senare 
tid. Orsaken till tidigare klagomål uppges vara oförsiktig hantering.  
 
För att helt eliminera störningar är företaget berett att vidta åtgärder 
på och även kring fastigheten, samt utföra bullermätningar. Åtgär-
der som är aktuella är en förstärkning av befintlig bullervall och att 
sorteringsfack förses med tak. Företaget vill att bullerdämpande åt-
gärder utreds och att bullermätningar utförs i samråd med miljö-
kontoret. Företaget påtalar att det sedan miljö- och byggnadsnämn-
dens beslut den 25 februari 2009 inte har förekommit några klago-
mål på buller eller annan olägenhet på verksamheten. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare bedömt att platsen inte 
är lämplig för skrothantering med hänsyn till närheten till bostäder. 
Det pågår nu en utbyggnad av bostäder i kvarteret Betan i Glän-
ningesjöområdet, ett område som gränsar till aktuellt verksamhets-
område. 
 
Vid beredningsutskottets sammanträde den 12 oktober fick företa-
get redogöra för planerna för verksamheten. 
 
Miljökontoret bedömer att om företaget trots allt vill fortsätta att 
bedriva verksamheten på nuvarande plats måste företaget på för-
hand visa vilka åtgärder som avses vidtas för att hindra störningar 
för omgivningen. Det gäller även för en planerad utbyggnad av bo-
stadsområdet kvarteret Betan, 75 meter från verksamheten. En 
bullermätning vid närmast liggande bostadstomt i Glänningesjöom-
rådet ska utföras efter genomförda åtgärder. 
 
Miljökontoret bedömer att en utökning och utveckling av skrot-
hanteringen inte är möjlig inom befintligt verksamhetsområde. 
 
 
 
  forts 
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§ 166 forts 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljökontorets tjänsteskrivelse M 38/11 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

 
Miljö- och byggnadsnämnden förelägger med stöd av 26 kap. 21 § 
miljöbalken, Glänninge Återvinning AB att senast den 28 februari 
2012 redovisa förslag på åtgärder för att minska störningar från 
skrothanteringen inom fastigheten Lastbilen 1. Redovisningen ska 
ta hänsyn till det planlagda området för bostadsbebyggelse, kvarte-
ret Betan. I redovisningen ska en tidsplan ingå där det framgår när 
föreslagna åtgärder är vidtagna. 
_____ 
 
Upplysning om hur man överklagar 
 
Ni kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 
överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnadsnämnden 
inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Ange i 
skrivelsen vilket beslut som överklagas och vilken ändring som be-
gärs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Glänninge Återvinning AB, rek + mb 
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MBN § 167  Dnr 2011-026 
 
Remiss av Laholms kommuns handlingsprogram enligt lagen 
om skydd mot olyckor år 2012-2015 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen har remitterat förslag till handlingsprogram 
för skydd mot olyckor med begäran om synpunkter senast den 30 
november 2011. Nämnderna ska ange handlingsprogrammets eko-
nomiska konsekvenser för respektive nämnds verksamhetsområde. 
 
Ärendets beredning 
 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor innehåller bestämmelser om 
de åtgärder som stat och kommun ska vidta till skydd mot olyckor. 
Kommunens ansvar omfattar förebyggande verksamhet och rädd-
ningstjänst. I lagen anges nationella mål för det allmännas ansvar 
samt kompletterande verksamhetsmål för den kommunala verk-
samheten till skydd mot olyckor. I övrigt ska kommunen i hand-
lingsprogram för den olycks- och skadeförebyggande verksamhe-
ten och räddningstjänsten formulera lokalt anpassade verksam-
hetsmål. 
 
Handlingsprogrammet ska antas av fullmäktige för varje ny man-
datperiod. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de 
myndigheter och organisationer som kan ha väsentligt intresse av 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Laholms kommuns handlingsprogram enligt lagen om 
skydd mot olyckor år 2012-2015 
Miljökontorets tjänsteskrivelse M 39/11 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter på för-
slaget: 
 
 
     forts 
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§ 167 forts 
 
1. Säkerhetsmål 5: Översvämningsrisken vid Lagan skall beaktas i 

samtliga planeringssammanhang.  
Kartläggning av områden med risk för översvämningar och ras 
till följd av ett förändrat klimat bör gälla hela kustområdet och 
samtliga vattendrag, inte enbart Lagan. Underlaget är nödvän-
digt i planarbetet. Kartläggningen kan göras antigen som en del 
av översiktsplanen eller som en separat undersökning. Nämn-
den uppskattar kostnaden för att uppnå säkerhetsmålet till 
100 000 kronor. 

 
2. I övrigt har nämnden inga synpunkter till förslaget. Kostnaderna 

för övriga mål som rör miljö- och byggnadsnämndens verksam-
het bör rymmas inom budget. 

_____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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MBN § 168 Dnr Plan 37/08 
 
Del av Västra Mellby 2:23. Utlåtande  
 
Ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2011 att för-
slaget till detaljplan för del av Västra Mellby 2:23 skulle ställas ut 
en andra gång efter revidering.  
 

Ärendets beredning 
 

Planförslaget har varit utställt under tiden den 5 september 2011 till 
och med den 30 september 2011. Under utställningen har syn-
punkter kommit in som har föranlett en komplettering av planbe-
skrivningen. Synpunkterna framgår av utlåtande nr 2. Planförslaget 
bedöms vara klart för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse S 94/11 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 

1. Planförslaget innebär inte någon betydande miljöpåverkan. 
 

2. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslag till detaljplan 
för del av Västra Mellby 2:23, Kulladal, Mellbystrand och 
överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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MBN § 169 Dnr Blov 323/11 
 
Veinge 3:4. Bygglov för gårdsverk  
 
Ärendet 
 
Winden Sweden AB, ansöker om bygglov för uppförande av ett 
gårdsverk med navhöjd 37,5 meter och rotordiameter 14,6 meter på 
fastigheten Veinge 3:4.  

 
Ansökan har lämnats in den 11 juli 2011 varför den nu gällande 
plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen 
(2011:338) ska tillämpas.  
 
Ärendets beredning 
 
Enligt plan- och byggförordningens 6 kapitel 1 §, punkt 6 krävs 
bygglov för att uppföra vindkraftverk om verket är högre än 20 
meter över markytan. Fastigheten Veinge 3:4 är belägen utanför 
planlagt område och utanför samlad bebyggelse. Enligt kommu-
nens översiktsplan, Framtidsplan 2003, är den huvudsakliga mark-
användningen för fastigheten jordbruksmark. Fastigheten ligger 
inom ett område som pekas ut som regionalt och lokalt intresse för 
kulturmiljövård enligt översiktsplanen. Den fördjupade översikts-
planen för vindkraft berör inte vindkraftverk som är att betrakta 
som gårdsverk.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse S 95/11 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet till samhälls-
byggnadskontoret då sökanden begärt att få ärendet vilande. 
_____ 
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MBN § 170 Dnr Adm 82/11 
 
Avstånd till tomtgräns för byggnad avsedd för bostadsändamål 
 
Ärendet 
 
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av miljö- och bygg-
nadsnämnden att redovisa förutsättningar och konsekvenser till 
följd av diskussioner som har uppkommit avseende placering av 
byggnad för bostadsändamål närmare tomtgränsen än 4,5 meter. 
 
Ärendets beredning 
 
Generellt när det gäller regleringen av avstånd till tomtgräns i de-
taljplaner så finns det två typer av planer. De som är antagna före 
1987 och de som är antagna efter 1987. Årtalet har att göra med när 
plan- och bygglagen trädde i kraft. 
 
För planer antagna före 1987 så kallade stadsplaner och byggnads-
planer ska enligt plan- och bygglagens övergångsbestämmelser 
byggnadsstadgans (1956:12) 39 § fungera som en planbestäm-
melse. Byggnadsstadgans 39 § anger ”att byggnad som ej samman-
bygges eller kan förväntas att sammanbyggas med byggnad på 
granntomt, icke må läggas på mindre avstånd från tomtgränsen mot 
denna än som motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna 
största höjden och ej närmare än 4,5 meter”. Byggnadsnämnden 
kan medge undantag från bestämmelsen om det finns särskilda skäl 
och om det kan ske utan men för grannen eller fara för sundhet, 
brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt bebyg-
gande av området försvåras.  
 
För detaljplaner som antagits efter 1987, det vill säga efter att plan- 
och bygglagen trädde i kraft, finns inte motsvarande bestämmelser 
i plan- och bygglagen. Lagen förutsätter att bestämmelser om pla-
cering av byggnad tas in i detaljplanen om det anses lämpligt. Vad 
som kan regleras i en detaljplan framgår av 4 kap. 16 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Syftet med avståndsbestämmelserna är att förhindra brandsprid-
ningen mellan byggnader. Det kan även finnas estetiska anled-
ningar till att reglera avståndet.   
   forts 
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§ 170 forts 
 
Plan- och bygglagen reglerar åtgärder i samband med ett en- eller 
tvåbostadshus som inte kräver lov för att uppföras. För dessa åtgär-
der föreskrivs att de ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. 
 
I Boverkets byggregler (BBR) finns föreskrifter om vad som gäller 
för att förhindra brandspridning mellan byggnader. Dessa anger att 
byggnader ska utformas med tillfredställande skydd mot brand-
spridning och detta erhålls om byggnader uppförs med ett avstånd 
som överstiger 8,0 meter. Dessa föreskrifter går att återfinna redan 
i BBR 94 och trots detta har Laholms kommun valt att hålla kvar 
avståndsbestämmelser om 4,5 meter till tomtgräns mot grannfastig-
het (9,0 meter mellan byggnader) i de detaljplaner som har upprät-
tats och som håller på att upprättas för närvarande.  
 
I stor sett samtliga detaljplaner som är upprättade efter 1987 i La-
holms kommun har bestämmelser som reglerar avståndet från hu-
vudbyggnad till tomtgräns mot granntomt till 4,5 meter. Vid några 
enstaka fall, i samband med tillbyggnad, har ett avstånd på 4,0 
meter till tomtgräns mot granntomt hanterats som en liten avvikelse 
enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller som en mindre avvi-
kelse enligt den nu upphävda plan- och bygglagen (1987:10). 
 
För uthus, garage, carportar och liknande utrymmen som man inte 
uppehåller sig stadigvarande i har miljö- och byggnadsnämnden 
fattat ett principbeslut som innebära att en placering 3,0 meter från 
tomtgräns mot grannfastighet bedöms som en liten avvikelse enligt 
plan- och bygglagen. Principbeslutet anger också att om byggnaden 
inte kan placeras längre ifrån tomtgräns än 1,5 meter så kan det be-
dömas som en mindre avvikelse. Generellt ska byggnation kunna 
ske utan att det görs avvikelser mot gällande detaljplan. 
 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § ska bygglov ges för 
åtgärder som stämmer överens med detaljplan. Enligt 31 § kan 
bygglov ges om åtgärden är att betrakta som en liten avvikelse och 
i övrigt uppfyller planens syfte. Förfaringssättet när det är frågan 
om ett ärende som innebär en liten avvikelse är att berörda sak-
ägare ska ges möjlighet att yttra sig, så kallat grannhörande, innan 
beslut fattas. 
  
 
   forts 
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§ 170 forts 
 

Ett principbeslut fattat av miljö- och byggnadsnämnden fungerar 
som en vägledning för hur tjänstemännen ska hantera olika 
ärendekategorier. Beslutet får inte någon rättslig verkan. Vid 
eventuell överklagan prövar överprövande instans beslutet mot 
gällande detaljplan.  
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att för att sökanden ska få en 
enhetlig och rättvis behandling bör gällande detaljplanebe-
stämmelser avseende avstånd vara det som är förutsättningarna för 
byggnation, framförallt när det är frågan om nya detaljplaner och 
när det är frågan om nybyggnation.  

 

Samhällsbyggnadskontoret anser att om det finns en vilja från 
nämndens sida att minska avståndskraven till 8,0 meter mellan 
byggnader det vill säga 4,0 meter till tomtgräns mot granntomt så 
ska denna inriktning gälla vid framtagande av nya detaljplaner. 
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer också att det liksom tidigare 
kan finnas situationer i samband med tillbyggnader då det kan 
finnas skäl att betrakta ett avstånd på 4,0 meter till tomtgräns mot 
granntomt som en liten avvikelse. 
 
Sammanfattningsvis förespråkar samhällsbyggnadskontoret att 
miljö- och byggnadsnämnden fattar ett inriktningsbeslut som inne-
bär att nya detaljplaner ska förses med avståndsbestämmelser för 
byggnader avsedda för bostadsändamål om 4,0 meter till tomtgräns 
mot grannfastighet. Däremot bedömer samhällsbyggnadskontoret 
inte att det är lämpligt att fatta beslut om att en placering 4,0 meter 
från tomtgräns mot grannfastighet generellt ska betraktas som en 
liten avvikelse i alla gällande detaljplaner.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse S 98/11 
   

 
 
 
 
 forts 
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§ 170 forts 
 
 
Yrkanden 
 
Christian Wahl (M), Ove Bengtsson (C), Ove Bengtsson (S): 
Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta att vid upprättande av 
nya detaljplaner ska avstånd mellan bostadsbyggnad och granntomt 
vara 4,0 meter. I samtliga gällande detaljplaner ska placering av 
byggnad avsedd för bostadsändamål 4,0 meter från tomtgräns mot 
grannfastighet ska ses som en liten avvikelse. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att vid upprättande av 
nya detaljplaner ska inriktningen för avståndsbestämmelserna 
vid planer som gäller enbostadshus vara avståndsbestämmel-
serna för brandspridning enligt BBR, det vill säga 8,0 meter 
mellan byggnader och 4,0 meter till tomtgräns mot 
grannfastighet. 
 

2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att placering av byggnad 
avsedd för bostadsändamål 4,0 meter från tomtgräns mot grann-
fastighet ska ses som en liten avvikelse i samtliga gällande de-
taljplaner.  

 
_____
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MBN § 171  Dnr Blov 324/11 
 
Nybyggnad av enbostadshus  
 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus enligt ansökan. 
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MBN § 172  Dnr Blov 338/11 
 
Nybyggnad av garage  
 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för ny-
byggnad av garage på fastigheten Ebbarp 1:21 enligt ansökan. 
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MBN § 173 Dnr 2011-036 
 
Sammanträdesplan år 2012 för miljö- och byggnadsnämnden 
och dess beredningsutskott 
 
Ärendet 
 
Kommunledningskontorets kanslienhet har i samråd med ordföran-
den tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för miljö- och 
byggnadsnämnden för år 2012 enligt följande: 
 
Onsdagar 
  Bredningsutskott  Nämnd 
Jan   25   
Feb  29   8 
Mars    14 
April  11  25 
Maj   9  23 
Juni   5 (tisdag)  20 
Aug   8  22 
Sep  12  26 
Okt  10  24 
Nov   7 21 
Dec   5  19 
 
Sammanträdestid: Beredningsutskottets sammanträden påbörjas kl. 
08.30, nämndens sammanträden påbörjas kl. 08.30 eller kl. 13.00 
beroende på hur många ärenden som ska behandlas. 
 
Sammanträdesplats: Stadshuset, sammanträdesrum Ugglan. 
 
Kommunledningskontoret redovisar vidare ett förslag till årsplan 
för miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesverksamhet för år 
2012. Förslag till årsplaner har utarbetats för varje nämnd i syfte 
att: 
 
• planera viktiga rutiner i varje nämnds sammanträdesverksamhet 
för en rationell hantering av nämndens ärenden så att man undviker 
för sent inlämnade ärenden eller fördröjd beslutsexpediering 
 
 
     forts 
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§ 173 forts 
 
• årsplanerna ska ingå i en kommungemensam sammanträdesplan 
där facknämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar och ärendehanteringsrutiner är avstämda så att 
onödiga väntetider inte uppkommer i de fall ärenden ska beredas i 
en eller flera facknämnder innan beslut fattas i kommunstyrelsen 
eller fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till årsplan 2012 för miljö- och byggnadsnämnden 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslaget till sammanträ-
desplan och årsplan för år 2012 
_____
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MBN § 174  
 
Anmälningar  
 
a. Från Mark- och miljööverdomstolen: Överklagan av nämndens 

beslut den 15 september 2010 att bullermätningar utförda av 
Arise Windpower AB inte föranleder någon åtgärd. Återförvis-
ning till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. 

 
b. Från Mark- och miljööverdomstolen: Ränneslöv 2:11. Befrielse 

från sophämtning. 
 

c. Från Länsstyrelsen i Hallands län. Sibbalt 1:17. Beslut att inte 
pröva nämndens beslut om strandskyddsdispens för uppställning 
av container.  

 
d. Från Länsstyrelsen i Hallands län. Oxhult 2:9. Beslut att inte 

pröva nämndens beslut om strandskyddsdispens för nybyggna-
tion av förrådsbyggnad.  

 
e. Från Mark- och miljööverdomstolen: Lejeby 10:1. Avslag på 

överklagan om krav på förbud mot djurhållning. 
 

f. Från Länsstyrelsen i Hallands län: Mellby 2:37. Avslag på 
överklagan av avvisningsbeslut. 

 
g. Från Länsstyrelsen i Hallands län: Perstorp 1:86. Beslut att upp-

häva nämndens beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad 
av friggebod. 

 
h. Från Länsstyrelsen i Hallands län: Skummeslöv 1:148. Avskriv-

ning av överklagan av bygglov. 
 

i. Från Länsstyrelsen i Hallands län: Skummeslöv 1:148. Avslag 
på överklagan av bygglov. 

_____ 
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MBN § 175  
 

Anmälan av delegationsbeslut  
 
1. Beredningsutskottet § 131 
 
2. Miljökontoret §§ M 377-423 
 
3. Samhällsbyggnadskontoret §§ S 588-664 
 
4. Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning 
 

   Elestorp 7:242, 7:293 och 7:359  
 

5. Kart- och mätningsingenjören, beslut om belägenhetsadress 
 

 Dnr Adm 3/11 Bikupan 1  
Dnr Adm 3/11 Bingsgärde 1:14, 1:15, 1:16 

_____ 
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MBN § 176  
 
Information/diskussion  
 
Miljöchef Torsten Kindt informerar om brukarenkätundersökning 
av miljökontorets tillsynsverksamhet. 
_____ 
 
 


