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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 16

Sammanträdesdatum

2013-02-27

Dnr 2012-000009

Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens internkontrollplan för år 2012
Ärendet
Enligt reglemente för intern kontroll i Laholms kommun, antaget
den 18 december 2003 av kommunfullmäktige, ska nämnden senast
i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet
från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 8 februari 2012 § 3, antagit
internkontrollplan för år 2012.
Internkontrollen ska minst innehålla:
– Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
– Omfattningen på uppföljningen
– Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.
– Till vem uppföljningen ska rapporteras
– När rapportering ska ske
Rapporten ska innefatta omfattningen av utförd uppföljning, utfallet
och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporter enligt kontrollplanen
har lämnats till verksamhetscheferna på samhällsbyggnadskontoret
och miljökontoret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse M 05/13
Rapporter från miljöchefen och samhällsbyggnadschefen
Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2013 § 13.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner rapporterna och överlämnar dem till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
_____
Beslutsexpediering: Kommunstyrelsen, kommunens revisorer,
ekonomienheten
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2013-000012

Reviderad investeringsbudget år 2013
Ärendet
Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning
ska reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige.
Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de
förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika anledningar
bli försenade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan betalningar i vissa projekt som löper över flera år bli tidigarelagda
varvid det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även
finnas andra skäl för omdisponering eller omprövning i såväl omfattning som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i årsbudgeten.
Ärendets beredning
Miljö- och byggnadsnämnden hade i investeringsbudget för år 2012
planerat för att byta ut kommunens kartsystem Geosecma till ett
annat alternativ för en kostnad på 300 000 kronor. Detta har ej skett
under år 2012. Detsamma gäller för AGS-arkivsystem (digitalisering av bygglovsarkivet) som i investeringsbudgeten för år 2012
fanns med för en kostnad på 100 000 kronor. I investeringsbudgeten för 2012 planerades också att för en kostnad på 165 000 kronor
ersätta miljökontorets ärendehanteringssystem Ecos med MiljöR.
Detta har också försenats. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att
dessa investeringar ombudgeteras till 2013 års investeringsbudget.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad investeringsbudget år 2013
Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2013 § 14.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till reviderad investeringsbudget för år 2013 och överlämnar förslaget till
kommunstyrelsen.
______
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen, ekonomienheten
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr 2012-000017

Årsredovisning för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
år 2012
Ärendet
Enligt den kommunala redovisningslagen ska för varje räkenskapsår den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en
årsredovisning. Syftet med årsredovisningen är att den ska redogöra
för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.
Den kommunala årsredovisningen ska således ge information till
olika intressenter, till exempel förtroendevalda, tjänstemän, kommuninvånare, massmedia och kreditgivare om vilket resultat som
uppnåtts under året både ur ekonomisk- och verksamhetsmässig
synvinkel. Vad gäller utformning och innehåll finns det vissa
grundläggande krav som bör uppfyllas. Bland annat ska informationen vara relevant och väsentlig för läsaren. Vidare ska redovisningen vara tillförlitlig och objektiv. Redovisningen ska även utgöra underlag för styrning och uppföljning och ansvarsutkrävande
av nämndernas verksamheter. Det är därför viktigt att årsredovisningen är utformad på ett sådant sätt att fullmäktige kan få en verklig återkoppling mot den budget och de mål som beslutades för
verksamhetsåret.
Till den delen av årsredovisningen som behandlar nämndernas
verksamhet och ekonomi ska respektive nämnd till kommunstyrelsen lämna en såväl verbal som numerisk redovisning av verksamhetsåret. Mot bakgrund av att redovisningarna även ska utgöra ett
planeringsunderlag är det viktigt att dessa även innehåller framåtsyftande analyser av verksamheter som särskilt bör uppmärksammas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse M 06/13
Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2013 § 15.

forts
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner nämndens årsredovisning
för år 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
_____

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen, ekonomienheten

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr 2013-000013

Undertecknande av miljö- och byggnadsnämndens handlingar
Ärendet
Enligt 13 § reglementet med föreskrifter om nämndernas arbetsformer ska avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av
en nämnd undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne
av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
Beslutsunderlag
Reglementen med föreskrifter om nämndernas arbetsformer.
Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2013 § 16.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att nämndens avtal,
andra handlingar och skrivelser som beslutas av en nämnd undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice
ordförande och kontrasigneras av samhällsbyggnadschefen och
miljöchefen inom respektive verksamhetsområde.
2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avtal och andra handlingar som med stöd av delegationsuppdrag beslutas på miljöoch byggnadsnämndens vägnar undertecknas av delegaten.
_____

Beslutsexpediering
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, vice ordförande, verksamhetschefer

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr 2013-000014

Delgivning med miljö- och byggnadsnämnden
Ärendet
Enligt 12 § reglementet med föreskrifter om nämndernas arbetsformer ska delgivning med en nämnd ske med ordföranden, verksamhetschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.
Beslutsunderlag
Reglementen med föreskrifter om nämndernas arbetsformer.
Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2013 § 17.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förutom ordföranden, ska
samhällsbyggnadschefen, miljöchefen och nämndens sekreterare
vara behörig att ta emot delgivning med miljö- och byggnadsnämnden.
_____

Beslutsexpediering
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, samhällsbyggnadschefen, miljöchefen, nämndens sekreterare

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr MBN 2012-311

Uppförande av mur, plank, fasadändring samt nybyggnad av
skärmtak
Ärendet
Sökanden ansöker om bygglov för uppförande av mur, plank,
fasadändring samt nybyggnad av skärmtak.
Ärendets beredning
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. En
erinran har lämnats från grannen i öster som bekymrar sig för att
muren kan innebära att regnvatten rinner in på hennes tomt.
För området gäller detaljplan nummer 103 som vunnit laga kraft
den 27 oktober 2011. Största tillåtna byggnadsarea för fastigheten
är 250 kvm, bostadsdel ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns
och uthus ska placeras minst 3,0 meter från tomtgräns.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska en ansökan om bygglov
inom detaljplanelagt område bifallas om åtgärden inte strider mot
detaljplanen och uppfyller övriga krav i PBL. Lagstiftningen anger
vidare att bygglov får lämnas till åtgärder som innebär liten avvikelse från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med syftet med
planen.
Ansökan omfattar en nybyggnad av ett fristående skärmtak om
cirka 16 kvm samt mur, plank och fasadändring. Den totala byggnadsarean för fastigheten är idag 252 varav 16 kvm är öppenarea.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att en överyta på 18 kvm inte
är att betrakta som en liten avvikelse för en ny detaljplan där genomförandetiden inte har gått ut. Därför anser samhällsbyggnadskontoret att bygglov inte ska beviljas för skärmtaket.
Samhällsbyggnadskontoret anser inte att det finns några hinder för
att bevilja bygglov för planket, murarna samt fasadändringarna.
Friggeboden är undantagen från bygglovprövningen med stöd av
PBL 9:4, dock får inte taknockshöjden överstiga 3,0 meter för en
bygglovsfri komplementbyggnad.
forts
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov den 24 oktober 2012
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse S04/13
Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2013 § 18.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för
plank, murar och fasadändring med stöd av 9 kapitlet 31b §
plan- och bygglagen.
2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om
bygglov för skärmtak med hänsyn till att åtgärden strider mot
gällande detaljplan och inte kan ses som en liten avvikelse från
gällande detaljplan.
Avgift
Bygglov
Startbesked
Kommunikation
Totalt:

1 848 kronor
2 024 kronor
1 760 kronor
5 632 kronor

Faktura på avgiften översänds separat.
_____
Upplysning om hur man överklagar
Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med
överklagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, Miljö- och
byggnadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag
då du fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.
Upplysning
 Åtgärderna skall utföras enligt Boverkets byggregler(BBR)
samt enligt eurokoderna(EKS).

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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forts
 Bostad skall brandklassas EI30 mot garage och förråd.
 Miljö- och byggnadsnämnden ger startbesked för beviljad åtgärd, åtgärden kräver ingen certifierad kontrollansvarig.
Detta beslut gäller även som kontrollplan, kontrollen sker
genom byggherrens dokumenterade egenkontroll. Byggherren har ansvar för att åtgärden utförs enligt gällande lagar
och regler.
 Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem
år från dagen då beslutet vunnit laga kraft.

Beslutsexpediering

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 22

Sammanträdesdatum

Sid
11

2013-02-27

Dnr MBN 2013-000004

Olovligt byggande
Ärendet
I samband med administrativt ärende ADM 21/11 har det konstaterats att det utförts åtgärder på fastigheten och tomt den 10 oktober
2012 som det saknas bygglov för (se fotodokumentation från den
19 oktober 2012).
NN har i del av fasad på sitt fritidshus installerat fasta plåtar
(perforerade). Plåtarna är installerade på en höjd från 1,8 meter
ovan marknivå upp till tak. Åtgärden innebär att det skapas en
heltäckande yttervägg, högre än 1,8 meter, då det under plåtarna
sitter heltäckande glaspartier. Plåtarna innebär att konstruktionen
övergår från ett bygglovbefriat skärmtak och bygglovbefriad
mur/plank till en bygglovpliktig tillbyggnad (uterum) om 13,3 m².
Ärendets beredning
I ett brev daterat den 10 januari 2013 har NN informerats om att
plåtarna är av den beskaffenhet att de omfattas av bygglovplikt,
samt att bygglov inte kan beviljas för dem då detta innebär att
byggrätten enligt gällande detaljplan för fastigheten och tomten
skulle överskridas.
NN hävdar att plåtarna ej omfattas av bygglovplikt och har i brev
den 29 januari 2013 meddelat att han ej kommer att söka bygglov
för eller ta bort plåtarna.
Enligt plan- och bygglag 9 kapitlet 2 § Det krävs bygglov för 1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och 3. annan ändring av en byggnad än
tillbyggnad, om ändringen innebär att:
4 § För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader (komplementbyggnader)
krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att; 1. med en mur eller ett
plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.
forts
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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11 kapitlet
51 § Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kapitlet eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kapitlet 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en
EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift)
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kapitlet 12 §.
52 § Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter
som har meddelats med stöd av 16 kapitlet 12 §. Avgiften får uppgå
till högst 50 prisbasbelopp enligt 2 kapitlet 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. När avgiftens storlek bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.
53 § En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte
har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att
själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
57 § En byggsanktionsavgift ska tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
20 § Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har
vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden
förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta
rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande). Byggnadsnämnden
får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio
år från överträdelsen. Den tio års gräns som anges i andra stycket
gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. Lag (2011:335).
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Plan- och byggförordning, 9 kapitlet:
1 § En byggsanktionsavgift enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen
(2010:900) ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som
följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det
prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas.
7 § Byggsanktionsavgiften för att inte söka bygglov för en tillbyggnad trots att det krävs lov enligt 9 kapitlet 2 § första stycket 2 eller
8 § första stycket 3 plan- och bygglagen (2010:900) är; 1. för ett eneller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
1 kapitlet
7 § Med sanktionsarea avses i denna förordning den area som i
fråga om; 1. en bygg- eller rivningsåtgärd motsvarar bruttoarean
minskad med 15 kvadratmeter, eller..
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att vidtagen åtgärd inte
överensstämmer med vad som sägs i plan- och bygglagen 9 kapitlet
4 § om undantag från bygglovplikt eftersom den uppförda muren/planket är högre än 1,8 meter. Åtgärden kräver därmed bygglov
och byggsanktionsavgifter ska tas ut enligt plan- och byggförordning 9 kapitlet.
För vidtagna åtgärder ska byggsanktionsavgift tas ut enligt följande:
Prisbasbelopp 2013: 44 500 kronor
Sanktionsarea 13,3-15,0 => Negativt resultat, sanktionsarean kan ej
bli mindre än 0.
Byggsanktionsavgift: 44 500 * 0,5 + (0,025 * 0) = 22 250 kronor
Sökande har i brev den 10 januari 2013 informerats om att frågan
om byggsanktionsavgift kommer att tas upp av miljö- och byggnadsnämnden samt avgiftens storlek. Sökande har i brev den 29 januari 2013 meddelat att han bestrider frågan om olovligt byggande.
Då bygglov ej kan beviljas för den olovligt utförda åtgärden ska
NN föreläggas att ta bort plåtarna.
forts
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Om föreläggandet inte följs kan Miljö- och byggnadsnämnden med
stöd av 11 kapitlet 27 § plan- och bygglagen besluta om att åtgärden ska genomföras på den försumliges (NN) bekostnad och hur
det ska ske.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse S 9/13
Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2013 § 20
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av 11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen påföra NN en byggsanktionsavgift
om 22 250 kronor
2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av 11 kapitlet 20 § plan- och bygglagen förelägga NN att vidta rättelse det
vill säga ta bort de olovligt uppförda plåtarna, senast inom tre
månader från det att detta beslut vunnit laga kraft.
_____
Upplysning om hur man överklagar
Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med
överklagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, Miljö- och
byggnadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag
då du fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.
Upplysningar
Byggsanktionsavgiften ska betalas till Laholms kommun, bankgirokonto 991-1926, inom två månader efter det att du har delgivits
detta beslut.

Beslutsexpediering
NN, ekonomienheten

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 23

Sammanträdesdatum

2013-02-27

Dnr MBN 2013-000007

Information om en enkätundersökning av detaljplaner i nybyggda bostadsområden
Ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har en aktiv kontakt med allmänheten
och berörda under planprocessen och bygglovsskedet. Efter det att
detaljplanen och byggloven är genomförda och expedierade, är det
dock svårt för verksamheten att följa upp synpunkter på hur nya bo
stadsområden upplevs och hur det i praktiken har fungerat att bygga
i eller anlägga området.
För att få in synpunkter har samhällsbyggnadskontoret skickat ut en
enkät. Enkäten skickades ut till fyra bostadsområden som nyligen
har upprättade detaljplaner, nämligen Glänningesjö, Örelid, Skummeslövsstrand och Skottorp. Av 76 utskickade enkäter besvarades
21 stycken.
Beslutsunderlag
Resultatet av enkätundersökningen
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen om resultatet av enkätundersökningen.
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 24

Sammanträdesdatum

2013-02-27

Dnr 2013-000016

Redovisning av fjolårets föredragningslista i samband med
uppföljning av beslut enligt internkontrollplanen för år 2013
Ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden godkände internkontrollplanen för år
2013 den 19 december 2012 § 157. En ny punkt i planen är att vid
varje nämndsammanträde ska något ärende väljas ut utifrån fjolårets dagordning, för redovisning vid kommande sammanträde.
Ärendets beredning
Miljö- och byggnadsnämnden ska välja ut något ärende från föredragningslista till nämndens sammanträde den 8 februari 2012 som
ska redovisas vid nästa sammanträde.
Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2013
Föredragningslista till miljö- och byggnadsnämndens sammanträde
den 8 februari 2012.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att justeraren får i uppdrag
att utse något ärende från föredragningslista till nämndens sammanträde den 8 februari 2012, som ska redovisas vid nästa sammanträde.
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 25

Sammanträdesdatum

2013-02-27

Dnr 2013-000007

Anmälan av delegationsbeslut
Beredningsutskottets protokoll den 13 februari 2013.
Miljökontoret §§ M 1 - 62
Samhällsbyggnadskontoret §§ S 13 - 48
Kart- och mätningsingenjörens beslut om belägenhetsadress:
Dnr MBN 2013-27; Ny adress efter ändrad utfart från fastigheten
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 26

Sammanträdesdatum

2013-02-27

Dnr 2013-000006

Anmälningar
a. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om motorfordonstrafik på strandområden i
Skummeslövsstrand och Mellbystrand, nu fråga om avvisning.
Länsstyrelsen avvisar överklagandet.
b. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut om anmälan avseende olovligt uppfört plank på fastigheten. Länsstyrelsen upphäver miljö- och
byggnadsnämndens beslut och återförvisar ärendet till nämnden
för vidare handläggning.
c. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Ansökan om utdömande av vite. Mark- och miljödomstolen förpliktar
företaget att till staten betala av miljö- och byggnadsnämnden
förelagt vite om 40 000 kronor avseende perioden 16 april-16
augusti 2012.
d. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut angående beviljat bygglov för nybyggnad av
enbostadshus.. Länsstyrelsen avslår överklagandet.
e. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom, Mätning av ljudimmission från vindkraftpark på fastigheten med
flera. Mark- och miljödomstolen ändrar inte länsstyrelsens
beslut. Länsstyrelsen hade avslagit överklagandet av miljö- och
byggnadsnämndens beslut.
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 27

Sammanträdesdatum

2013-02-27

Dnr 2013-000008

Informations- och diskussionsärenden
Tillsynssamverkan Halland har bytt namn till Miljösamverkan
Halland.
Torsten Kindt
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 28

Sammanträdesdatum

Sid
20

2013-02-27

Dnr MBN 2012-000330

Förslag till mottagare av Hallands museiförenings diplom för
god byggnadsvård
Ärendet
Hallands museiförening utdelar varje år diplom för god byggnadsvård inom Hallands län.
Diplom kan tilldelas:
1. Ägare av fastighet, där byggnad eller byggnader iståndsatts
och/eller förnyats på ett från miljösynpunkt och från kulturhistoriska utgångspunkter föredömligt sätt,
2. Fastighetsägare som med omsorg vårdar miljömässigt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader,
3. Enskild person eller organisation som genom opinionsbildning
eller på annat sätt gjort väsentliga insatser för bevarande och
vård av någon kulturhistoriskt betydelsefull byggnad eller
byggnadsmiljö.
Förslag till mottagare av diplom får lämnas av byggnadsnämnder,
kulturnämnder samt hembygdskretsar i Hallands län och ska vara
föreningen till handa senast den 1 mars 2013.
Ärendets beredning
Samhällsbyggnadskontoret presenterade vid sammanträde två förslag på mottagare av Hallands museiförenings diplom god byggnadsvård:
1. NN har genom att restaurerat kvarnen i Knäred och tagit till
vara på de kulturhistoriska intressena.
2. NN har renoverat och byggt till bostadshus i Laholms centrum
där han utfört byggnadsvårdande insatser.
Beslutsunderlag
Hallands museiförenings skrivelse daterad 5 november 2012

forts
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-02-27

forts
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar två förslag till mottagare av
Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård:
1. NN har genom att restaurerat kvarnen i Knäred tagit till vara på
de kulturhistoriska intressena.
2. NN har renoverat och byggt till bostadshus i Laholms centrum
där han utfört byggnadsvårdande insatser.
_____

Beslutsexpediering
Hallands museiförening

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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