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_________________________________________________________________ 
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……………………………………………… 
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Plats och tid Stadshuset, Laholm kl. 08.30 – 12.00 

 

Beslutande Gert Olsson (M), 1:e vice ordförande 

 Ove Bengtsson (S) 

 Knut Slettengren (M) 

 Fredrik Lindqvist (C) 

 Siv Påhlsson (S) 

 Jimmy Grym (SD) 

 Bo Brink (C) 

 

Övriga deltagande Gunilla Karlsson (M), ersättare 

 Eva M Larsson (MP), ersättare 

 Sven-Olof Ugglesjö (KD), ersättare 

 Leif Sunesson (S), ersättare 

 Thomas Lövenbo (SD), ersättare 

  

 Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef  

 Patrik Giehler, miljöchef  

 Kristofer Andrén, administratör  

 Sandra Cornmark, planarkitekt § 188, 190 

 Patrik Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 185-186, 192 

 Lena Boström, kommunsekreterare 
 

 

 

Utses att justera Jimmy Grym (SD)  

 

 

 

Plats och tid för justering Miljökontoret 2015-12-21, kl.13.00 

 

 

 

Paragrafer  183 - 195 
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 Lena Boström 

 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Gert Olsson (M) 
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MBN § 183 Dnr 2015-000127 

 

Beslutsattestanter med ersättare för miljö- och byggnadsnämn-

dens verksamhet år 2016 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö och byggnadsnämnden beslutar att för år 2016 utse följande 

beslutsattestanter och ersättare:  

 

Ansvar  Verksamhet  Beslutsattestant Ersättare  

800   1008  Ove Bengtsson (C) Gert Olsson (M) 

810   080, 215   Charlotta Hansson  Bo Lennartsson, 

810  080    Nils Danred 

812   2153  Charlotta Hansson  Bo Lennartsson  

820   080, 261, 263  Patrik Giehler  Jenny Hamringe 

820  080    Nils Danred 

 

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar åt respektive verksamhets-

chef inom miljökontorets och samhällsbyggnadskontorets områden, 

att fatta beslut om förändringar eller kompletteringar av besluts-at-

testanter under kalenderåret. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har utfärdat tillämpningsanvisningar till regle-

mentet för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Nämn-

den ska för sin verksamhet varje år utse beslutsattestanter och er-

sättare för dessa. Nämnden kan också uppdra åt verksamhetschefen 

att fatta beslut om förändringar eller kompletteringar under året.  

 

I uppdraget att utse beslutsattestant ligger även att ha ansvar för att 

utsedda personer har kunskap om omfattningen och innebörden av 

ansvaret i sina uppdrag och dessutom tillse att det finns interna kon-

troller som ger information om brister i denna kunskap. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 2 december 2015 § 165 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten, beslutsattestanter 
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MBN § 184 Dnr 2015-000128 

 

Internkontrollplan för miljö- och byggnadsnämndens verk-

samhet år 2016 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslag till internkontroll-

plan för år 2016. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har 

nämnderna skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska vi-

dare varje år anta en särskild plan för uppföljningen av den interna 

kontrollen. Omfattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt 

från den omfattning och volym av verksamhet som nämnden ansva-

rar för. 

 

Internkontrollplanen ska minst innehålla: 

–  Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

–  Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

–  Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

–  Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

–  När rapportering ska ske. 

 

Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande, 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen 

till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommu-

nens revisorer. 

 

Kontrollplanerna struktureras i följande kontrollområden: 

–  Ekonomiadministrativa rutiner 

–  Övriga administrativa rutiner 

–  Systemkontroller 

–  Verksamhetsspecifika rutiner 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till internkontrollplan för år 2016. 

Beredningsutskottets protokoll den 2 december 2015 § 166 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten, miljökontoret, samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 185 Dnr 2015-000129 

 

Verksamhetsplan för samhällsbyggnadskontoret för år 2016 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av samhällsbyggnads-

kontorets verksamhetsplan för år 2016. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

När den politiska behandlingen av kommunplanen och nämndspla-

nerna är klar, ska en verksamhetsplan för den samordnade förvalt-

ningen tas fram. I den samordnade verksamhetsplanen ska det 

framgå, vilka gemensamma verksamhetsmål och gemensamma 

uppdrag som finns för den samordnade förvaltningen. Senast i de-

cember månad ska den samordnade verksamhetsplanen fastställas 

av kommunchefen. 

 

Därefter ska verksamhetsplaner för respektive verksamhet upprät-

tas. Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i kommunplan, 

nämndsplan och den samordnade verksamhetsplanen. 

 

I verksamhetsplanen ska det framgå vilka verksamhetsmål och 

vilka kommungemensamma och nämndsspecifika uppdrag som 

finns. I verksamhetsplanen ska det beskrivas hur det ska arbetas 

med måluppfyllelse och vem som ansvarar för genomförandet. 

Verksamhetplanen beslutas av verksamhetschefen och redovisas för 

nämnden. 

 

Beredningsutskottet fick vid sammanträdet information om verk-

samhetsplan för samhällsbyggnadskontoret för år 2016. Verksam-

hetsplanen för år 2016 presenteras vid nämndens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets verksamhetsplan för år 2016. 

Beredningsutskottets protokoll den 2 december 2015 § 167 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 186 Dnr 2015-000130 

 

Verksamhetsplan för miljökontoret för år 2016  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner miljökontorets verksam-

hetsplan för år 2016 och tillsynsutredning 2016-2018. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

När den politiska behandlingen av kommunplanen och nämndspla-

nerna är klar, ska en verksamhetsplan för den samordnade förvalt-

ningen tas fram. I den samordnade verksamhetsplanen ska det 

framgå, vilka gemensamma verksamhetsmål och gemensamma 

uppdrag som finns för den samordnade förvaltningen. Senast i de-

cember månad ska den samordnade verksamhetsplanen fastställas 

av kommunchefen. 

 

Därefter ska verksamhetsplaner för respektive verksamhet upprät-

tas. Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i kommunplan, 

nämndsplan och den samordnade verksamhetsplanen. 

 

I verksamhetsplanen ska det framgå vilka verksamhetsmål och 

vilka kommungemensamma och nämndsspecifika uppdrag som 

finns. I verksamhetsplanen ska det beskrivas hur det ska arbetas 

med måluppfyllelse och vem som ansvarar för genomförandet.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndig-

hetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen med 

flera lagar. Myndighetsutövningen omfattar tillsyn, prövning, råd-

givning, information och service till allmänhet och företag, delta-

gande i den kommunala planeringsprocessen och samarbete med 

andra myndigheter.  

 

Miljökontorets tillsynsutredning för år 2016-2018 och verksam-

hetsplan för år 2016 presenteras vid nämndens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Miljökontorets verksamhetsplan för år 2016 

Beredningsutskottets protokoll den 2 december 2015 § 168 

 

Beslutet skickas till: 

Miljökontoret 
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MBN § 187 Dnr MBN2015-000766 

 

Avskrivning av inaktuella planärenden 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att av-

skriva nedanstående sju inaktuella planärenden.  

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Nedanstående lista på planarbeten bedöms inte längre som aktuella 

och föreslås därmed att avskrivas: 

 

1. Plan 13/11, Brohuset, Munkagård 1:2 med flera 

2. MBN 2012/280, Humlan 6 och 10 

3. Plan 10/11, Skummeslöv 5:2 m.fl 

4. Adm 122/08, Vallberga 4:216 

5. Plan 14/11, Vessinge 2:38 

6. Plan 2012/356, Altona 2:1 handel/verksamhetsområde  

 

Efter beredningsutskottets sammanträde har ytterligare ett ärende 

blivit föremål för avskrivning nämligen: 

7. MBN2014-139, Lilla Tjärby 1:29. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 74/15 

Beredningsutskottets protokoll den 2 december 2015 § 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 188 Dnr MBN2014-407 

 

Detaljplan för kvarteret Humlan samt del av Höken 2, Laga-

holm 2:5 och 4:1 - samråd 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att revidera samråds-

handlingarna inför samrådet, så att det möjliggörs att det på fas-

tigheten Humlan 1, 11 och 12, får byggas ett högre hus med en 

ungefärlig höjd på 18 meter i nockhöjd från befintligt mark-

plan. Dessutom ska det vara möjligt att uppföra en indragen 

takvåning (ett indraget penthouse), där minst tre sidor är in-

dragna. 

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därefter att samråda om 

förslag till detaljplan för kvarteret Humlan samt del av Höken 

2, Lagaholm 2:5 och 4:1 enligt 5 kapitlet 11 § i plan- och bygg-

lagen (2010:900). Planförslaget medför inte någon betydande 

miljöpåverkan. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav miljö- och byggnadsnämnden den 11 no-

vember 2014 § 208 i uppdrag att upprätta en detaljplan för hela 

kvarteret Humlan samt den del av kvarteret Höken där parkerings-

anläggningen och Tingshuset är beläget. 

 

I samband med upprättandet av planförslaget konstaterade sam-

hällsbyggnadskontoret att en planläggning av den del av kvarteret 

Höken där parkerings- och Tingshuset är belägna skulle bland an-

nat kräva en utredning av Stationsgatan och fastighetens geotek-

nik. Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att ovanstående be-

slut från kommunstyrelsen delas upp i två stycken detaljplaner. 

 

Detta planförslag innefattar kvarteret Humlan samt del av Höken 2, 

Lagaholm 2:5 och 4:1 och syftar till att förtäta kvarteret Humlan 

med ny bebyggelse (flerbostadshus och centrumverksamheter) som 

ansluter till Humlegången, samt skydda den befintliga bebyggelsen 

inom kvarteret som anses ha kulturhistoriska värden. Hum-

legången planläggs som gata. Den befintliga parkeringen på Höken 

2 planläggs som parkeringsplats och längst i söder planläggs den 

befintliga parken som parkmark. 

     forts 
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forts 

 

Planområdet är beläget i centrum av Laholms stad i direkt anslut-

ning till Stadshuset, norr och öster om Östertullsgatan, söder om 

Järnvägsgatan, väster om Humlegången och öster om Trädgårdsga-

tan. 

 

Planen hanteras med normalt planförfarande och bedöms vara klar 

för samråd.  

 

Beredningsutskottet gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

till miljö- och byggnadsnämndens sammanträde konsultera fastig-

hetsägaren/sökanden till Humlan 1, 11 och 12, med beredningsut-

skott synpunkter. Innebärande möjligheten att få uppföra ett högre 

hus med bland annat större krav på takvinkeln. Samhällsbyggnads-

kontoret informerade nämnden om att fastighetsägaren/sökanden 

inte hade några invändningar mot beredningsutskottets synpunkter. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse S 075-15 

Beredningsutskottets protokoll den 2 december 2015 § 171 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Lindqvist (C): Miljö- och byggnadsnämnden reviderar sam-

rådshandlingarna inför samrådet, så att det möjliggörs att det på fas-

tigheten Humlan 1, 11 och 12, får det byggas ett högre hus med en 

ungefärlig höjd på 18 meter i nockhöjd från befintligt markplan. 

Dessutom ska det vara möjligt att uppföra en indragen takvåning 

(ett indraget penthouse), där minst tre sidor är indragna. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer beredningsutskottets förslag om att samråda om 

förslag till detaljplan mot Fredrik Lindqvists (C) förslag och finner 

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Lindqvists 

förslag. 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 189 Dnr MBN2014-625 

 

Detaljplan för Mellby 1:115, Mellbystrand – granskning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att låta förslag till detaljplan 

för Mellby 1:115 (handel) granskas enligt 5 kapitlet 18 § plan- och 

bygglagen (2010:900). 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

AB Laholm Mellby 2:129 har den 6 november 2014 ansökt om 

planbesked för att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Mellby 

1:115 i Mellbystrand. Syftet med denna detaljplan ska vara handel. 

Planbeskedet beviljades, och kommunstyrelsen medgav AB La-

holm Mellby 2:129 att med egen konsult upprätta en detaljplan (10 

februari 2015, KS § 38).  

 

Syftet med planen är att möjliggöra för cirka 2000 m2 handel (H) på 

fastigheten Mellby 1:115 och därigenom komplettera närområdets 

handelsutbud – planområdet ligger i direkt anslutning till Mellby 

Center med befintlig detaljhandel inklusive livsmedelsbutik. Läget 

utefter E6 kräver även omsorg om skyltläget vid Mellbystrands 

på/avfart. Parkering till anläggningen ska ske genom samutnytt-

jande med befintlig parkering. 

 

Planområdet ligger i Mellbystrand strax söder om parkeringsytan 

tillhörande Mellby Center. Väster om planområdet sträcker sig Sö-

derleden (väg) och ett villaområde. I öster går E6/E20 precis intill 

fastighetsgräns. Jordbruksfastigheter tar vid längre österut, på östra 

sidan E6:an liksom Mellby industriområde. Söder om planområdet 

utgörs av skog. 

 

Detaljplanen har särskilt att hantera risk- och säkerhetsfrågor ge-

nom närheten till riksintresset E6 med farliga godstransporter. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott beslutade den 12 

augusti 2015 § 99, att samråda om planförslag enligt 5 kapitlet 11 § 

plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget medför inte någon 

betydande miljöpåverkan. Synpunkter som kommit in under samrå-

det redovisas i en samrådsredogörelse.  

 

     forts 
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Inför granskningen har planområdet kompletteras med Söderleden 

som övergår till allmän platsmark, kommunalt huvudmannaskap för 

att säkerställa angöringen till området och intilliggande handelsom-

råde. 

 

Planen hanteras med utökat förfarande enligt 5 kapitlet 7 § plan- 

och bygglagen (2010:900) och bedöms vara klar för granskning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 076-15 

Beredningsutskottets protokoll den 2 december 2015 § 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 190 Dnr Plan 04/11 

 

Detaljplan för del av Trulstorp 1:9 m.fl. Ängstorps avloppsre-

ningsverk - utställning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ställa ut förslag till de-

taljplan för del av Trulstorp 1:9 med flera, Ängstorps avloppsre-

ningsverk enligt plan- och bygglagen ÄPBL 1987:10. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav den 8 februari 2011 § 28, miljö- och bygg-

nadsnämnden i uppgift att upprätta detaljplan för Trulstorp 1:9 med 

flera som möjliggör en utbyggnad av Ängstorps avloppsrenings-

verk.  

 

Planområdet är beläget cirka 2,5 kilometer sydväst om Laholms 

centrum. Norr om planområdet rinner Lagan, i öster angränsar Blå-

kulla Go-kart, i söder och väster omsluts planområdet av åkermark. 

Planförslaget omfattar avloppsreningsverket Ängstorp samt mark 

väster, norr och söder om verksamheten i Laholms tätort.  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av 

Ängstorps avloppsreningsverk då behov finns att utöka verksam-

hetens kapacitet.  

 

Verksamheten avses att utökas åt väster, på ett område som idag 

består av naturmark. Den befintliga infartsvägen detaljplaneläggs så 

att en utbyggnad av vägen är möjlig. En ny gata föreslås löpa söder 

om avloppsreningsverkets område och avslutas längst i nordväst 

med parkeringsplatser till förmån för fiske- och friluftslivet. Ytter-

ligare parkeringsplatser föreslås intill den befintliga infartsvägen till 

förmån för besökare till Go-kartbanan. Marken längst i norr, i an-

slutning till Lagan, detaljplaneläggs som ett naturområde.  

 

Detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan och där-

med har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats och ingår i 

planhandlingarna.  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott beslutade 6 maj 

2015 § 64, att förslaget skulle sändas ut på samråd. 

      forts 
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Samrådstiden pågick från 8 juni 2015 till 18 september 2015. Sam-

rådshandlingar har skickats till berörda myndigheter och fastighets-

ägare. 17 skrivelser har lämnats från regionala organ och kommu-

nala nämnder/styrelser. Ingen sakägare har yttrat sig. Synpunkterna 

redovisas i en samrådsredogörelse. 

 

I samrådet lämnade länsstyrelsen och Statens geologiska institut 

synpunkter om att en geoteknisk undersökning borde genomföras 

avseende stabilitet. En sådan utförs av WSP Group och beräknas 

vara klar 2 december 2015. Den information som undersökningen 

resulterar i ska kompletteras i planhandlingarna. 

 

Planen hanteras med normalt planförfarande och bedöms, efter den 

komplettering som den geotekniska undersökningen resulterar i, 

vara klar för utställning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse S 077/15 

Beredningsutskottets protokoll den 2 december 2015 § 173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 191 Dnr 2015-000028 

 

Förordnande av personuppgiftsombud för miljö- och bygg-

nadsnämndens verksamhet 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden entledigar Emelie Johansson som 

personuppgiftsombud inom miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområde. 

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden förordnar Kristofer Andrén som 

personuppgiftsombud inom miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområde. 

_____ 

 

Förordnandet och entledigandet ska enligt 36 § Personuppgiftslagen 

(PuL) anmälas till Datainspektionen. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor från 

att deras personliga integritet inte kränks i samband med behand-

ling av personuppgifter. Miljö- och byggnadsnämnden behandlar 

personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtagan-

den gentemot kommuninvånare, näringsidkare och andra myndig-

heter. 

 

Enligt PuL måste i princip all automatiserad behandling av person-

uppgifter anmälas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 

Anmälan behöver dock inte göras om den personuppgiftsansvarige 

förordnar ett personuppgiftsombud och anmäler detta till tillsyns-

myndigheten. 

 

Personuppgiftsombudet ska vara en fysisk person som har till upp-

gift att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behand-

lar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med 

god sed. Personuppgiftsombudet ska även påpeka eventuella brister 

för den personuppgiftsansvarige.  

 

Beslutsunderlag 

Anmälan om personuppgiftsombud från Datainspektionen 

Beredningsutskottets protokoll den 2 december 2015 § 174 

     forts 
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Beslutet skickas till 

Kristofer Andrén, 

kommunjuristen,  

Datainspektionen (+anmälan) 
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MBN § 192 Dnr 2015-000021 

 

Redovisning av ärende i samband med uppföljning av beslut 

enligt internkontrollplanen för år 2015 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av redovisningen. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden godkände internkontrollplanen för år 

2015 den 25 mars 2015 § 45. Enligt den ska justeraren välja ut ett 

av följande ärenden som ska redovisas vid kommande sam-

manträde: 

1) Ett ärende utifrån fjolårets dagordning. 

2) Ett beslut från miljökontorets lista med delegationsbeslut. 

3) Ett beslut från samhällsbyggnadskontorets lista med delega-

tionsbeslut.  

4) Ett beslut från lista med delegationsbeslut rörande trafik-

nämnds- och trafiksäkerhetsuppgifter. 

5) Ett beslut från lista med delegationsbeslut rörande brandskydds-

kontroll av kommunens egna byggnader och anläggningar. 

 

Från föredragningslistan till den 19 november 2014 valde justeraren 

dels ärendet xx – Föreläggande om uppstädning. Ärendet redovisas 

av miljö- och hälsoskyddsinspektören.  

 

Justeraren valde också ”Yttrande till mark- och miljödomstolen an-

gående överklagande gällande föreläggande om rättelse samt vite 

för olovlig byggnation på fastigheten xx”. Ärendet redovisas av 

samhällsbyggnadschefen. Båda ärendena ska redovisa vid nästa 

sammanträde. 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 193 Dnr 2015-000013 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Beredningsutskottets protokoll den 2 december 2015. 

 

Miljökontoret §§ M 595 - 670 

 

Samhällsbyggnadskontoret §§ S 762 - 860 

 

Trafikplanerarens beslut om lokala trafikföreskrifter från och med 

den 26 november 2015 till och med den 8 december 2015. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fas-

tighetsreglering mellan xx och yy. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fas-

tighetsreglering mellan xx, yy och zz samt nn och bb. 

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr MBN 2015-02; fastigheterna xx 16 till 53 erhåller nya adresser 

NN med olika nummer från 1 till 38. 

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr MBN 2015-02; fastigheten xx erhåller ny adress nn. 

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr MBN 2015-02; fastigheten xx erhåller nya adresser  Den be-

fintliga adressen avregistreras. 

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr MBN 2015-02; fastigheten erhåller för bostäderna(lägenheter) 

nya adresser. Den gamla adressen kopplas till NN kiosk och ga-

tukök._____ 
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MBN § 194 Dnr 2015-000012 

 

Anmälningar 

 

a. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens protokoll; Avvi-

sat överklagande, nu fråga om prövningstillstånd. Mark- och 

miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och mil-

jödomstolens avgörande står därför fast. Mark- och miljödom-

stolen har avslagit överklagandet av kommunstyrelsens beslut 

om att anta ändring av detaljplan för XX. 

 

b. Länsstyrelsens beslut; Föreläggande om att följa reviderat kon-

trollprogram för LBC Ängstorp AB för grustäkt inom fastighet-

en Elestorp 7:211 med flera. Länsstyrelsen beslutar att förelägga 

LBS Ängstorp AB om att låta utföra undersökningar, kontroll 

och rapportering av verksamheten bedriven inom fastigheten. 

 

c. Länsstyrelsens beslut; Strandskyddsdispens för enbostadshus på 

fastigheten xx. Länsstyrelsen beslutar att upphäva miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. 

 

d. Länsstyrelsens beslut; Tillstånd till transport av farligt avfall 

och övrigt avfall. Länsstyrelsen meddelar Glänninge Återvin-

nings AB tillstånd till yrkesmässig vägtransport av farligt avfall 

och avfall som inte är farligt avfall enligt avfallsförordningen. 

Tillståndet omfattar styckegods-, container- och flaktransport av 

alla slag av farligt avfall och gäller till den 16 december 2020.§ 

 

e. Länsstyrelsens beslut; Anmälan för samråd enligt miljöbalken 

angående utjämning av åkermark på fastigheten xx. Länsstyrel-

sen beslutar med stöd av miljöbalken att de planerade arbetena 

inte föranleder någon åtgärd från länsstyrelsens sida om de ut-

förs enligt anmälan. 

 

f. Länsstyrelsens beslut; Anmälan för samråd enligt miljöbalken 

angående uppförande av teletorn på fastigheten xx. Länsstyrel-

sen beslutar med stöd av miljöbalken att de planerade arbetena 

inte föranleder någon åtgärd från länsstyrelsen sida om de utförs 

enligt anmälan. 

 

 

 

forts 
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forts 

 

g. Länsstyrelsens beslut; Föreläggande om att transportera bort 

massor som inte är förenliga med utfärdat tillstånd för LBC-

Ängstorp AB på fastigheterna Elestorp 7:211 med flera. Läns-

styrelsen förelägger LBC-Ängstorp AB att transportera bort de 

massor som hör till återvinningsverksamheten och som är place-

rade inom täktområdet senast den 31 januari 2016. 

 

h. Länsstyrelsens beslut; Strandskyddsdispens på fastigheten xx. 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av miljöbalken att inte pröva 

miljö- och byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens 

för byggnation av mottagningsstation för elförsörjning på fas-

tigheten xx. 

 

i. Länsstyrelsens beslut; Tillsyn enligt tobakslagen, rökfria miljöer 

i Laholms kommun. Länsstyrelsen bedömer att miljö- och 

byggnadsnämnden följer lagstiftningen i de delar som har 

granskas. 

 

j. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av miljö- och byggnads-

nämndens beslut gällande avslag på ansökan om bygglov i ef-

terhand för uppförande av plank på fastigheten xx. Länsstyrel-

sen avslår överklagandet. 

______ 
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MBN § 195 Dnr 2015-000011 

 

Informations- och diskussionsärenden 

 

Inga informations- och diskussionsärenden vid dagens samman-

träde. 

_____ 
 
 


