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MBN § 1 Dnr 2016-000005 

 

Miljö- och byggnadsnämndens internbudget för år 2016 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utöka intäktsramen 

och kostnadsramen med 350 tkr. 

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastställa miljökon-

torets och samhällsbyggnadskontorets förslag till internbudget. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Med utgångspunkt från den av kommunfullmäktige fastställda bud-

geten ska respektive nämnd fastställa en internbudget under januari 

månad. Även om budgeten har tilldelats i form av en nettoram ska 

emellertid nämnderna tillämpa bruttobudgetering. Detta för att 

uppnå jämförbarhet mellan budget och redovisning samt för att 

bilda underlag för finansiella bedömningar och sammanställningar. 

Detta innebär att samtliga kostnader och intäkter inom nämndernas 

verksamhetsområden ska tas upp i budgeten. Ur uppföljningssyn-

punkt är det viktigt att internbudgeten kodas på samma sätt som 

verksamheten sedan kommer att redovisas. Följande koddelar är 

obligatoriska i internbudgeten, ansvar, slag, verksamhet. För inve-

steringsbudgeten tillkommer koddelen projekt. 

 

Miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret ska ta fram ett förslag 

till internbudget för år 2016. Förslaget ska behandlas i samverkans-

gruppen innan nämndens sammanträde. 

 

Ramarna för miljö- och byggnadsnämnden ser ut enligt följande: 

Budget 2016 har justerats med 350 tkr på intäkts- och kostnadssi-

dan. Detta för att täcka ökade kostnader för kvalitetssäkring av 

ärendehanteringssystemet Ecos samt utökat arbete med avloppsin-

venteringen av enskilda avlopp. 

(Tkr) 

Budget 

2015 

Budget 

2016 Plan 2017 Plan 2018 

Kostnader 17 266 17 653 17 414 17 414 

Intäkter 7 739 8 089 7 739 7 739 

Nettokostnader 9 527 9 564 9 675 9 675 

 

 

     forts 
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Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 13 januari 2016 § 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Miljökontoret, samhällsbyggnadskontoret, ekonomienheten 
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MBN § 2 Dnr 2015-000122 

 

Granskning av kommunens internkontrollarbete 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret 

och miljökontoret i uppdrag att tillsammans utveckla och för-

bättra den interna kontrollen i enlighet med föreliggande upp-

dragsbeställning.  

 

2. Revisionsrapporten läggs i övrigt till handlingarna.  

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har överlämnat en rapport till kommunstyrel-

sen, samtliga nämnder och Laholmshem AB, angående granskning 

av internkontrollarbetet. Revisionen begär svar från samtliga 

nämnder, kommunstyrelsen och Laholmshem AB med anledning 

av granskningsrapporten senast den 30 januari 2016. 

 

I granskningen redovisas följande bedömningar: 

- Rutiner för antagande i nämnder och rapportering till kommun-

styrelsen fungerar väl, dock är den politiska styrningen otill-

räcklig. 

- Planerna hade kunnat förankras bättre i verksamheten och på så 

sätt fått en större omfattning. Laholmshem AB omfattas inte av 

reglementet för intern kontroll och genomför ingen utifrån ve-

dertagen norm systematisk intern kontroll. 

- Några strukturerade eller dokumenterade risk- och väsentlig-

hetsanalyser genomförs inte. 

- På tjänstemannanivå finns det en utveckling av planens inne-

håll. Hur kommunen arbetar med intern kontroll har dock inte 

utvecklats. 

- Kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas kontrollplaner 

och uppföljning är tillräcklig medan uppsikten över bolagen 

brister. 

 

Kommunrevisionen rekommenderar: 

- Kommunstyrelsen att säkerställa att reglementet för intern kon-

troll antas som ett ägardirektiv på de kommunala bolagens bo-

lagsstämmor, 

 

     forts 
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- De kommunala bolagen att införa ett systematiskt arbete med 

intern kontroll i enlighet med vedertagen norm samt att arbetet 

dokumenteras, 

- Nämnderna att se över organisationen för intern kontroll med 

målet att fler politiker och medarbetare ska involveras, 

- Nämnderna att involvera sig i och besluta kring en komplett in-

ternkontrollplan, 

- Nämnderna att införa risk- och väsentlighetsanalys som ett 

moment i internkontrollarbetet. 

 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att under ja-

nuari månad ge kontoret i uppdrag att under 2016 förbättra och ut-

veckla den interna kontrollen som en del av det kommande led-

ningssystemet i enlighet med bifogad uppdragsbeställning - Ut-

veckling av den interna kontrollen. Vidare innebär kommunled-

ningskontorets förslag att kommunstyrelsen rekommenderar övriga 

nämnder att ge sina verksamheter motsvarande uppdrag om ut-

veckling av respektive nämnds interna kontroll.  

 

Under 2015 har ett förarbete i syfte att ta fram ett kommungemen-

samt styr- och ledningssystem påbörjats. Det befintliga styrsyste-

met som hanterar den politiska styrningen kommer att komplet-

teras med ett ledningssystem där kvalitet, hållbar utveckling, säker-

het, arbetsmiljö etcetera ingår. En viktig del i ett ledningssystem är 

systematik för ordning och reda i verksamheternas processer. Led-

ningssystemet kommer att bygga på PDCA-metodik (plan-do-

check-act). Verksamheterna ska känna till sina processer och hur de 

fungerar utifrån lagkrav, beslutade och överenskomna rutiner och 

riktlinjer. Risk- och väsentlighetsanalysen är en metod för att be-

akta alla risker i kommunens processer. Under ledning av kommun-

ledningskontoret kommer arbetet med ledningssystemet att fortsätta 

under 2016. 

 

I revisorernas granskning av intern kontroll kopplat till mutor, be-

stickning och oegentligheter noterar revisorerna att kommunstyrel-

sen kan förbättra uppföljningen av policyn mot mutor och bestick-

ning för att säkerställa policyns efterlevnad. Kommunstyrelsens 

uppdrag kring utveckling av den interna kontrollen innebär bland 

annat att verksamheterna behöver involvera medarbetarna i risk- 

och väsentlighetsanalysen. 

     forts 
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I risk- och väsentlighetsanalysen ska beaktas alla risker inklusive 

risk för att medarbetare begår tjänstefel eller lagbrott kring mutor 

och bestickning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 80/15. 

Revisionsrapport Granskning av intern kontroll (oktober 2015) 

Beredningsutskottets protokoll den 13 januari 2016 § 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen, kommunstyrelsen, samhällsbyggnadskontoret 

och miljökontoret 
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MBN § 3 Dnr 2015-000132 

 

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas verkstäl-

lande av kommunfullmäktiges beslut 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret 

och miljökontoret i uppdrag att säkerställa att beslut som rör 

kommunens egen verksamhet inte formuleras så att det kan 

råda tvivel om huruvida något ska göras och i så fall av vem 

samt att beslut om åtgärd innehåller en tidsram inom vilken åt-

gärden ska utföras. 

 

2. Revisionsrapporten läggs i övrigt till handlingarna. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har överlämnat en rapport till kommunstyrel-

sen och samtliga nämnder angående granskning av styrelsens och 

nämndernas verkställande av kommunfullmäktiges beslut. Revis-

ionen begär svar från samtliga nämnder och kommunstyrelsen med 

anledning av granskningsrapporten senast den 29 februari 2016. 

 

Kommunrevisionens sammantagna bedömning är att kommunsty-

relsen saknar ett dokumenterat system för att bevaka att uppdrag 

från fullmäktige till enskilda nämnder verkställs och åter-

rapporteras utöver de mål, direktiv och inriktning som återrapporte-

ras inom ramen för delårsrapport och årsanalys. Enligt revisionens 

bedömning finns det därför en risk för ohörsamhet till fullmäktiges 

beslut. 

 

Utifrån granskningsresultatet lämnar kommunrevisionen följande 

rekommendationer: 

- Kommunstyrelsen att tydliggöra riktlinjer för ärendehantering 

och protokollsskrivning. Riktlinjerna bör innehålla hur ärenden 

och beslut ska formuleras och hur uppföljningen av full-

mäktiges beslut ska genomföras och återrapporteras. 

- Kommunstyrelsen att stärka sin bevakning av de uppdrag som 

ges från fullmäktige utöver mål, inriktning och direktiv till 

nämnderna. 

- Kommunstyrelsen att ta fram gemensamma riktlinjer för hur 

uppdrag som ges från fullmäktige utöver mål, inriktning och di-

rektiv till nämnderna ska återrapporteras till fullmäktige. forts 
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Granskningsrapporten från revisionen är ställd till kommunstyrel-

sen och samtliga nämnder. Kommunrevisionens rekommendationer 

riktas till kommunstyrelsen men innebörden i de förslag som redo-

visas nedan påverkar alla nämnders hantering. Kommunlednings-

kontoret har i tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen lämnat syn-

punkter och förslag vilket återges nedan:  

 

Kommunledningskontorets genomgång av revisionsrapporten ger 

vid handen att det framförallt är två förbättringsområden som pekas 

ut, nämligen dels behovet av ett enhetligt system för uppföljning av 

sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till nämnderna och som 

inte följs upp inom ramen för kommunens målstyrningssystem, dels 

behovet av att beslutsförslag till fullmäktige i ärenden som innefat-

tar förslag om senare genomförande formuleras på ett sådant sätt att 

det tydligt framgår vad som ska göras, vem som ska göra det, inom 

vilken tid det ska göras och om och när genomförandet ska återrap-

porteras till fullmäktige.  

 

Kommunledningskontoret instämmer i kommunrevisionens be-

dömning att det behövs ett enhetligt system för att följa upp sådana 

uppdrag från fullmäktige till nämnderna i särskilda ärenden som 

inte fångas upp i kommunens mål- och resultatstyrningsprocess. 

Frågan är då hur ett sådant system kan utformas. Det som ligger 

närmast till hands är att komplettera kommunens ramverk för mål- 

och resultatstyrningen med riktlinjer för en sådan särskild uppfölj-

ningsprocess. Nämnderna ska enligt kommunens principer för eko-

nomi- och verksamhetsstyrning till kommunstyrelsen lämna sina 

årsrapporter (nämndredovisningar) med resultatredovisning i form 

av måluppfyllelse, resursåtgång med mera som underlag till kom-

munens årsredovisning. Kommunledningskontoret föreslår att det i 

punkt 3.6.3 om årsredovisning i riktlinjerna för kommunens eko-

nomi- och verksamhetsstyrning införs ett krav på att nämnderna i 

sina årsrapporter ska redovisa samtliga fullmäktigeuppdrag som 

riktats till nämnden under det föregående året och hur uppdragen 

har verkställts. Om uppdraget är klart räcker det att ange att det är 

verkställt. Om uppdraget inte är verkställt ska nämnden ange hur 

det hanteras och när det kommer att vara verkställt. Samtidigt ska 

alla uppdrag från fullmäktige från tidigare år som ännu inte verk-

ställts redovisas. Nämndernas uppdragsredovisning ska inte omfatta 

beredningsuppdrag för motioner som redovisas i den ordning som 

föreskrivs i fullmäktiges arbetsordning.  forts 
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Enligt kommunledningskontorets bedömning bör förslaget mot-

svara det systemkrav på uppföljning av fullmäktigeuppdrag som 

kommunrevisionen efterlyser genom att kommunstyrelsen redovi-

sar uppföljningsresultatet för fullmäktige i samband med årsredo-

visningen. 

 

Som kommunrevisionen påpekar åligger det kommunstyrelsen och 

övriga nämnder att bereda fullmäktiges ärenden och ansvara för att 

fullmäktiges beslut verkställs och att det yttersta ansvaret för dessa 

uppgifter åvilar styrelsen (3 kapitlet 14 § och 6 kapitlet 4 § kom-

munallagen). I berednings- och verkställighetsansvaret för styrelsen 

och övriga nämnder ligger det att se till att beslutsförslag till full-

mäktige i ärenden som för verkställighet kräver genomförandeåt-

gärder, det vill säga av uppdragskaraktär, är så tydligt formulerade 

att det inte kan råda något tvivel om huruvida något ska göras och i 

så fall av vem och om verkställigheten ska återrapporteras. En för-

utsättning för att uppföljning av ett beslut ska vara möjlig är själv-

fallet att beslutets innebörd är tydlig. Enligt kommunledningskon-

torets bedömning går det bland kommunens protokoll att hitta ex-

empel på beslut som är så formulerade att det inte är självklart vad 

som ska göras, av vem eller när det ska ske. Ett typexempel kan 

vara förslag om att fullmäktige ska bifalla en motion utan att det 

framgår av beslutsförslaget på vilket sätt motionen ska verkställas, 

av vilket organ och inom vilken tid. 

 

I den handledning för kommunens ärende- och dokumenthante-

ringssystem Diabas som togs fram av kommunledningskontoret un-

der 2006 finns riktlinjer för formulering av beslutsförslag i tjänste-

skrivelser och protokoll. Handledningen ska uppdateras med anled-

ning av utveckling av systemets handläggarstöd. I samband med 

revideringen avser kommunledningskontoret att ge särskilda riktlin-

jer för beslutsformulering i ärenden av uppdragskaraktär. Kommun-

ledningskontoret föreslår att revideringen av handledningen inte 

avvaktas, utan att kommunstyrelsen redan nu bör anmoda övriga 

nämnder att säkerställa att beslut som rör kommunens egen verk-

samhet, inte formuleras så att det kan råda tvivel om huruvida något 

ska göras och i så fall av vem, samt att beslut om åtgärd innehåller 

en tidsram inom vilken åtgärden ska utföras. Detta gäller naturligt-

vis i alla ärenden av uppdragskaraktär oavsett om ärendet avgörs av 

nämnden eller bereds för avgörande av fullmäktige. 

     forts 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 81/15. 

Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och nämnder-

nas verkställande av kommunfullmäktiges beslut (november 2015) 

Beredningsutskottets protokoll den 13 januari 2016 § 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen, kommunstyrelsen, samhällsbyggnadskontoret 

och miljökontoret 
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Granskning av intern kontroll kopplat till mutor, bestickning 

och oegentligheter 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av revisionens 

granskning av intern kontroll kopplat till mutor, bestickning 

och oegentligheter samt kommunstyrelsens beslut. 

 

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen, vissa övriga nämn-

der samt de kommunala bolagen överlämnat en rapport angående 

granskning av kommunens interna kontroll mot mutor och be-

stickning. 

 

Kommunrevisionen har utifrån granskningsresultatet identifierat 

följande förbättringsområden/rekommendationer: 

- Kommunen har antagit ett flertal riktlinjer och policys med bä-

ring för den interna kontrollen avseende mutor, bestickning och 

oegentligheter. Bedömningen är att dokumentationen är gedi-

gen. Däremot rekommenderas att kommunen kontinuerligt 

uppdaterar dessa i syfte att återspegla förändringar i förutsätt-

ningar och tillämpning. 

- Kommunen har en tydlig värdegrund som baseras på tillit och 

öppenhet. Bedömningen är att detta bidrar till en god kontroll-

miljö avseende mutor, bestickning och oegentligheter. Doku-

mentation för särskilt riskutsatta nyckelpersoner och verksam-

heter saknas dock i den interna kontrollen. 

- Kommunen genomför inte riskanalyser som del av internkon-

trollplanerna. Kommunen rekommenderas att upprätta en risk- 

och väsentlighetsanalys enligt vedertagen modell som del av in-

ternkontrollarbetet. 

- Kommunen kan utveckla informationen och internutbildningen 

avseende mutor och bestickning. Policyn mot mutor och be-

stickning bör exempelvis inkluderas i introduktionsutbildning-

en. Kommunen tillämpar inte någon whistleblowerfunktion. 

Frågor gällande mutor, bestickning och oegentligheter är av så-

dan vikt att kommunen bör överväga att införa ett internt ano-

nymt incidentrapporteringssystem.  forts 
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- Kommunstyrelsen kan förbättra uppföljningen av policyn mot 

mutor och bestickning. Detta för att säkerställa policyns efter-

levnad. Det konstateras att de två senaste årens internkontroll-

planer inte har inkluderat mutor, bestickning eller oegentlighet-

er som kontrollmoment. 

 

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har kommunled-

ningskontoret gjort en översyn av policyn mot mutor och bestick-

ning, som inte bara innebär en anpassning till gällande lagregler 

utan också en modernisering av innehållet. Den reviderade policyn, 

Laholms kommuns policy mot korruption föreslås antas av kom-

munfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 januari 2016 § 11 och 

föreslog då kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderad po-

licy mot korruption. Kommunledningskontoret fick samtidigt i 

uppdrag att inkludera kommunens policy mot korruption i intro-

duktionsutbildningen för nyanställda samt att dessa frågor inarbetas 

i kommunens riktlinjer för medarbetarsamtal. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Granskning av intern kontroll kopplat till mutor, 

bestickning och oegentligheter. 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016 § 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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MBN § 5 Dnr 2015-000108 

 

Genomförande av hastighetsanalysen i Lilla Tjärby samhälle 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar efter genomgång av Lilla 

Tjärby samhälle, att ge trafikplaneraren i uppdrag att besluta om 

följande föreskrifter och lokala trafikföreskrifter: 

 

Inom Lilla Tjärby samhälle ska hastigheten inom tätbebyggt om-

råde vara 40 km/h förutom att det ska vara 30 km/h i anslutning till 

förskolorna. Vilket innebär följande: 

- 30 km/h ska gälla för 170 meter före Söderlägets förskola på 

del av vägen Söderläget. 

- 30 km/h ska gälla för hela Grenvägen (140 meter) ned mot 

Katthults förskola och 200 meter av Bivägen i anslutning till 

Katthults förskola. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 23 september 2015 § 131 be-

slutat att genomföra åtgärderna i hastighetsanalysen för Laholms 

kommun, som upprättades år 2013. Men med den förändringen att 

där det är 30 km/h i analysen ändras detta till 40 km/h. Detta gäller 

dock inte där det är befogat med 30 km/h som till exempel vid sko-

lor eller motsvarande. Under år 2016 ska hastighetsanalysen ge-

nomföras i Veinge, Lilla Tjärby, Ränneslöv, Hasslöv, Ysby och 

Skogaby. Före genomförandet ska varje ort studeras och behandlas 

var för sig av nämnden. 

 

Lilla Tjärby är en ort som ligger i nära anslutning till Laholms stad, 

belägen på motsatt sida Lagan. Genom orten passerar gamla riks-

vägen från Halmstad och även vägen från Veinge samhälle som de-

lar orten och ger trafiksäkerhetsmässiga barriärer i bebyggelsen. 

Kommunikationerna är goda med bussförbindelser och en separe-

rad cykelväg till Laholm och Ahla samt närhet till cykelvägen på 

banvallen mot Veinge. 

 

Orten har två förskolor varav ett är kommunens enda ”nattis”. Från 

förskoleklass och upp till skolår fyra skjutsas eleverna till Ahlasko-

lan för att i skolår fem till nio gå på Veingeskolan. Orten består till 

största delen av bostäder, i form av både hyreslägenheter och små-

hus. Dessa har till stora delar tillkommit under de senaste 30 åren.  forts 
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forts 

 

Stora arbetsplatser är en livsmedelsindustri samt äldreboendet Frid-

hemsgården. 

 

Den 31 december 2014 fanns 897 invånare i Lilla Tjärby. 

 

Idag är 50 km/h den vanligaste hastighetsgränsen inom de tätbe-

byggda områdena. Hastighetsbegränsningen 30 km/h gäller utanför 

merparten av skolorna vid vissa tider på dygnet, samt i några bo-

stadsområden i Laholm, Genevad och Veinge. 

 

Förslag med olika hastighetsgränser för trafiknätet i Lilla Tjärby 

har tagits fram av trafikplaneraren och som presenteras vid sam-

manträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 september 2015 § 

131 

Hastighetsanalys Laholms kommun, slutrapport 2013 

Beredningsutskottets protokoll den 13 januari 2016 § 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Trafikplaneraren 
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MBN § 6 Dnr MBN2015-000757 

 

Bygglov för fasadändring för fritidshus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet 

till samhällsbyggnadskontoret för att begära ett förtydligande 

från sökanden, om vilket material som ansökan avser. Med 

hänvisning till Kulturmiljö Hallands kompletterande yttrande 

via e-post daterat 2016-01-25 bedömer nämnden att det är 

oklart vilket material som ansökan avser. 

 

2 Med hänsyn till att handläggningstiden förlängs på grund av 

återremissen så ger miljö- och byggnadsnämnden samhälls-

byggnadskontoret följande vägledning i ärendet. Miljö- och 

byggnadsnämnden anser att taket bör förses med lertegel men 

krävs en lättare konstruktion så är nämndens bedömning att plåt 

som efterliknar takpannor kan accepteras. Omstuderas ansökan 

till att omfatta plåt som efterliknar takpannor, kan ärendet med 

stöd av nämndens vägledning beslutas på delegation, under 

andra förutsättningar prövas ärendet igen av nämnden. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om bygglov för fasadändring, byte av takmaterial på 

befintligt fritidshus på fastigheten XX. 

 

Fastigheten omfattas av detaljplan nummer 99 som vann lagakraft 

den 5 mars 2009. Av gällande detaljplan framgår inga bestämmel-

ser som reglerar fasad- och takmaterial. Däremot omfattas fastig-

heten av en k- bestämmelse. Bestämmelsen anger att de karaktärs-

drag och värden hos bebyggelsen som angivits i avsnittet ” Bygg-

nadskultur och gestaltning” i planbeskrivningen, ska särskilt beak-

tas vid ändring. Fastigheten finns även med i kommunens invente-

ring för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (byggnadsinvente-

ringen) och har där klass C. Enligt inventeringen uppskattas bygg-

nadsåret till någonstans mellan 1850-1920, fasade är i trä (locklist-

panel) och sadeltak av tegel. Byggnaden anses utifrån inventeringen 

att vara i gott skick.  

 

 

 

     forts 
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Med hänsyn till att fastigheten har en k beteckning enligt gällande 

detaljplan samt att byggnaden är med i inventeringen för kulturhi-

storiskt värdefull bebyggelse så har ärendet remitterats till Kultur-

miljö Halland för yttrande. Kulturmiljö Halland konstaterar att XX 

är med i inventeringen för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

som klass C. Värdet ligger i byggnadens ålder, att den är välbeva-

rad som ett av de tidiga sommarhusen i Mellbystrand. Byggnaden 

är därmed viktig för Mellbystrands historia. 

 

Korrugerad plåt av den typ som föreslås saknar förankring i den lo-

kala byggnadstraditionen. För att bevara byggnadens karaktär är det 

ur kulturhistoriskt synvinkel lämpligt att även fortsättningsvis ha ett 

tak täckt med rött lertegel. 

 

Med hänsyn till Kulturmiljö Hallands yttrande har sökanden getts 

möjlighet att yttra sig. Sökande anger att i och med att taket behöv-

de bytas på utbyggnaderna uppmärksammades det dåliga skicket på 

huvudbyggnadens tak. Sökanden anger att takstolarna inte kommer 

att hålla om de läggs tegeltak eller betongpannor. Vid de senaste 

stormarna har det krävts insatser för att hålla huset intakt. Huset 

bedöms kunna förstöras om det inte snarast kommer ett ordentligt 

tak på plats. 

 

Anlitad plåtslagare rekommenderar korrugerad plåt som produceras 

i Malung och som är framtaget speciellt för äldre hus. Den typen av 

plåt kommer att hålla och dessutom ge huset ett enhetligt utseende 

eftersom utbyggnaderna har plåttak. Om Laholms kommun föredrar 

tegeltak föreslår sökanden att den ekonomiska mellanskillnaden be-

talas av kommunen. Sökanden anger vidare att byggnaden var från 

början täckt av grästak. Sökanden redovisar vidare andra ekono-

miska förutsättningar och anger också hur fasader har målats om 

och så vidare. 

 

Sökanden påpekar att det i Kulturmiljö Hallands yttrande anges fas-

tigheten xx vilket det inte gäller. Vidare kommenterar sökanden att 

inventeringen från 2006 som fastigheten uppges vara med i bara 

bygger på antaganden. Sökanden påpekar att det enligt Kulturmiljö 

Halland inte har varit möjligt att få fram uppgifter om vem som 

gjort inventeringen. Det anges i yttrandet att huset ska vara ett av de 

första sommarhusen medan sökanden vill påpeka att det är först nu 

som det är en sommargäst som bor i huset. forts 
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En byggnad som enligt sökanden inte har någon likhet med det ur-

sprungliga huset varken exteriört eller interiört. 

 

Samhällsbyggnadskontoret har varit i kontakt med aktuell handläg-

gare på Kulturmiljö Halland och fått verifierat att det är ett skrivfel 

i yttrande som anger fel fastighet. Bedömningen som är gjord avser 

XX. 

 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteskrivelsen miljö- och 

byggnadsnämnden, att avslå ansökan om fasadändring gällande 

byte av takmaterial på fritidshus inom fastigheten XX, med stöd av 

plan- och bygglagen kapitel 8 § 17. Samt ta ut en avgift på 979 kro-

nor för beslutet. 

 

Beslutsmotivering 

 

Enligt plan- och bygglagen kapitel 8 § 17 ska ändring av en bygg-

nad utföras varsamt så att det tas hänsyn till byggnadens karaktärs-

drag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhisto-

riska, miljömässiga och konstnärliga värden. Utifrån att byggnaden 

är med i inventeringen för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse an-

ses byggnaden ha karaktärsdrag utifrån kulturhistoria och miljö 

som bör bevaras. Kulturmiljö Halland fungerar som kommunens 

sakkunniga i kulturmiljö frågor och med hänsyn till deras bedöm-

ning att den föreslagna plåten inte är anpassad till byggnadstradit-

ionen på orten eller stämmer med byggnadens karaktär så bör ansö-

kan om bygglov avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 01/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 7 Dnr MBN2015-741 

 

Nybyggnad av planlager 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av plan och bygg-

lagen 9 kapitlet 31 § att bevilja bygglov för nybyggnad av planlager 

om 2 400 m2 på fastigheten xx.  

 

Avgift  kronor 

Bygglov  25 707 

Startbesked 15 353 

Utstakningsavgift   3 471 

Totalt  44 531 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrol-

lansvarig godtas byggherrens förslag: 

 

Namn och adress: 

ZZ 

______ 

 

Upplysningar 

Åtgärden ska utföras enligt Boverkets byggregler (BBR) samt en-

ligt eurokoderna (EKS). 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden 

lämnat ett startbesked. 

 

Förslag till kontrollplan ska lämnas in och godkännas av miljö- och 

byggnadsnämnden innan startbesked kan ges. 

 

Brandskyddsbeskrivning ska lämnas in och godkännas av miljö- 

och byggnadsnämnden innan startbesked kan ges. 

 

I detta ärende krävs utstakningskontroll när profiltrådar är upp-

satta och innan grundläggningsarbetet påbörjas. Beställning görs i 

god tid hos Laholms kommun, Mätningskontoret, tfn 0430-152 91, 

152 36 eller 152 88. 

 

     forts 
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Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden 

inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från dagen då 

beslutet vunnit laga kraft. 

 

Upplysning om hur du 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 över-

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om bygglov för nybyggnad av planlager för lagring av 

spannmål om 2 400 m2 på fastigheten XX. 

 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför 

sammanhållen bebyggelse. Den huvudsakliga markanvändningen 

för den aktuella fastigheten är skog/åkermark. Enligt gällande över-

siktsplan, Framtidsplan 2030, ligger den aktuella fastigheten inom 

riksintresse för naturvård. 

 

Berörda grannar har beretts tillfälle att lämna in synpunkter med 

anledning av att fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 

Några synpunkter har inte kommit in. Ansökan har också skickats 

på remiss till miljökontoret samt räddningstjänsten. Miljökontoret 

anger att planerad nybyggnad av planlager är anmälningspliktig en-

ligt miljöbalken. Räddningstjänsten anger bland annat att en brand-

skyddsbeskrivning bör redovisas innan startbesked. Av brand-

skyddsbeskrivning ska det framgå möjligheten till räddningstjäns-

tens insats. Sökanden har fått ta del av räddningstjänstens yttrande 

och har till den 11 januari 2016 på sig att återkomma med svar.  

 

Beslutsmotivering 

I 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, anges bland 

annat följande: Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område 

med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning och upp-

fyller kraven i andra och åttonde kapitlet i plan- och bygglagen. 

Samhällsbyggnadskontoret ser inga hinder för att uppföra den före-

slagna byggnaden på den aktuella fastigheten, eftersom fastigheten 

redan är ianspråktagen.  

     forts 
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Åtgärden bedöms sammantaget uppfyller kraven i 9 kapitlet 31 § 

PBL för bygglov utanför detaljplanelagt område.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 78/15 

Beredningsutskottets protokoll den 13 januari 2016 § 7 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Fredrik Lindqvist (C) i handläggningen i 

detta ärende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk 

 

Kommunicering enligt PBL 9:41b: 
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MBN § 8 Dnr 2015-1560 Mi 

 

Anmälan om uppförande av planlager 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att den anmälda åtgärden 

om uppförande av planlager inom fastigheten xx, ryms inom gäl-

lande miljötillstånd och kan därför godkännas. 

 

Detta eftersom planlagret är beläget i direkt anslutning till foderfa-

briken och volymerna ryms inom gällande miljötillstånd. 

 

Beslutsmotivering 

Enligt 1 kapitlet 11 § miljöprövningsförordningen (2013:502) gäller 

anmälningsplikt vid ändringar av verksamhet som är tillståndsplik-

tig, om ändringen inte är tillståndspliktig. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden ska bedöma om den anmälda åtgär-

den ryms inom gällande tillstånd.  

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

XX har den 26 november 2015 kommit in med en anmälan om upp-

förande av planlager för spannmål. XX driver en foderfabrik med 

spannmålshantering på fastigheten NN och avser nu att uppföra 

planlager, i anslutning till foderfabriken, i avvaktan på att nya silos 

ska uppföras. Bolaget behöver skyndsamt öka lagringsmöjligheter-

na av spannmål. XX avser att söka tillstånd för uppförande av nya 

lagringssilos och har startat tillståndsprocessen. Anmälan har över-

sänt till länsstyrelsen för eventuella synpunkter. 

 

Miljökontorets bedömning är att planlagret kommer att placeras på 

fastigheten XX, nordost om befintlig foderfabrik. En förutsättning 

för att en ändring av en tillståndsgiven verksamhet ska vara anmäl-

ningspliktig är att ändringen ryms inom ramen för tillståndet. I an-

sökningshandlingarna till gällande tillstånd ingår inte den aktuella 

marken i verksamhetsområdet för foderfabriken.  

 

Miljökontoret bedömer att anmälan inte ryms inom gällande till-

stånd och att planlagret ska tillståndsprövas. 

 

 

     forts 
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Miljökontoret föreslår därför miljö- och byggnadsnämnden att be-

sluta med stöd av 9 kapitlet 6 § miljöbalken att förelägga NN att 

söka tillstånd för uppförandet av planlager inom fastigheten XX. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 37-15 

Beredningsutskottets protokoll den 13 januari 2016 § 8 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Fredrik Lindqvist (C) i handläggningen i 

detta ärende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Länsstyrelsen i Hallands län 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-01-27 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 9 Dnr MBN2015-326 

 

Prioritering av detaljplaner och redovisning av pågående 

planärenden år 2016 

 

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

känna nedanstående prioriteringslistan för detaljplanearbete som 

ska implementeras under de första två kvartalen av verksamhetsåret 

2016.  

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunplanen och miljö- och byggnadsnämndens nämndsplan för 

år 2016 anger ett antal mål och riktlinjer för kommunens detaljpla-

nearbete. Samhällsbyggnadskontoret har inför verksamhetsåret 

2016 upprättat en ny prioriteringslista för detaljplanearbetet som 

bygger på de angivna målen i kommunplanen och nämndsplanen. 

Prioriteringslistan innebär att plangruppen fördelar arbetet och att 

planhandläggarna prioriterar sin arbetsinsats för att färdigställa ut-

pekade detaljplaner och planprogram. Prioriteringen av planarbetet 

har bedömts medföra nedanstående lista där nummer 1 motsvarar 

samhällsbyggnadskontoret högsta prioriterade plan och nummer 15, 

den lägst prioriterade planen. Utöver den prioriteringslista som 

anges nedan arbetar samhällsbyggnadskontoret parallellt med ytter-

ligare planarbeten.  

 

Prioriteringslista: 

1. Nyby industriområde  

2. Ängstorps avloppsreningsverk 

3. Havsstranden Mellbystrand och Skummeslövsstrand 

4. Mellbystrand centrum - 2 planer för villatomter 

5. Planprogram för Mellbystrand C  

6. Kirunakolonin Mellbystrand  

7. Planprogram för Östra Nyby 

8. Planprogram för Haga – Skottorp  

9. Planprogram för Glänningeområdet 

10. Kv. Humlan 

11. Ställplats för husbilar Gröningen  

12. Kv. Hästen 

13. Kv. Kobben 

14. Hishult 2:40 m.fl. industriområde – ändring  

15. Våxtorps industriområde   forts 
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Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteskrivelsen att miljö- och 

byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna priorite-

ringslistan för detaljplanearbete som ska implementeras under de 

första två kvartalen av verksamhetsåret 2016.  

 

Beredningsutskottet beslutade den 2 december 2015 § 170 att åter-

remittera ärendet till samhällsbyggnadskontoret, för att förbereda 

ärendet för behandling och diskussion i samhällsbyggnadsbered-

ningen under januari månad 2016. Därefter kan miljö- och bygg-

nadsnämnden behandla ärendet igen. Ärendet behandlades vid 

samhällsbyggnadsberedningen möte den 11 januari 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 73/15 

Beredningsutskottets protokoll den 13 januari 2016 § 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 10 Dnr 2016-000008 

 

Möjlighet för de förtroendevalda i miljö- och byggnadsnämn-

den att följa tjänstemännen i sitt arbete 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tillåter att de ledamöter och ersättare 

i nämnden och som vill, får följa tjänstemännen i sitt arbete på mil-

jökontoret respektive samhällsbyggnadskontoret, under högst en 

halv dag på respektive kontor. Arvode samt ersättning för förlorad 

arbetsinkomst betalas ut för högst en dag (åtta timmar) per år. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

För att skapa bättre insyn i miljökontorets och samhällsbyggnads-

kontorets arbete erbjuds förtroendevalda i miljö- och byggnads-

nämnden möjligheten att följa tjänstemännen i sitt dagliga arbete. 

 

De förtroendevalda lämnar önskemål om vilken/vilka verksamhet-

er/områden som de vill studera till sekreteraren, som tillsammans 

med verksamhetscheferna planerar besöken. 

 

Beslutsunderlag 

Intresseanmälan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Miljökontoret, samhällsbyggnadskontoret 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 11 Dnr 2016-000004 

 

Redovisning av ärende i samband med uppföljning av beslut 

enligt internkontrollplanen för år 2016 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av redovisningen. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden godkände internkontrollplanen för år 

2016 den 16 december 2015 § 184. 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 miljökontorets lista med delegationsbeslut valde justeraren 

ärendet ”Förbud att släppa ut avloppsvatten”, som ska redovisas vid 

nästa sammanträde. Ärendet redovisas av miljö- och hälsoskydds-

inspektören. 

 

Från trafikplanerarens lista med delegationsbeslut valde justeraren 

ärendet Laholms kommuns lokala trafikföreskrifter om laddplats på 

Hästtorget, som ska redovisas vid nästa sammanträde. Ärendet re-

dovisas av trafikplaneraren. 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 12 Dnr 2016-000003 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Beredningsutskottets protokoll den 13 januari 2016. 

 

Miljökontoret §§ M 671 - 726 

 

Miljökontoret §§ M 001 - 036 för år 2016 

 

Samhällsbyggnadskontoret §§ S 861 - 906 

 

Samhällsbyggnadskontoret §§ S 001 - 010 för år 2016 

 

Trafikplanerarens beslut om lokala trafikföreskrifter den 5 januari 

2016. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx samt fastighetsreglering berörande xx och zz. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx. 

______ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 13 Dnr 2016-000002 

 

Anmälningar 

 

a. Länsstyrelsens beslut; Strandskyddsdispens för fastigheten xx. 

Länsstyrelsen beslutar att inte pröva miljö- och byggnadsnämn-

dens beslut om strandskyddsdispens för byggnation av ga-

rage/carport med mera. 

 

b. Länsstyrelsens beslut; Länsstyrelsens i Hallands läns lokala tra-

fikföreskrifter om hastighetsbegränsning på viss del av väg 502, 

Inre Kustvägen. Länsstyrelsen förskriver följande: På väg 

502/Inre Kustvägen mellan 435 meter norr om länsgräns mellan 

Skåne och Halland fram till korsning med väg 516, får fordon 

inte föras med högre hastighet än 60 kilometer i timmen. 

 

c. Länsstyrelsens beslut; Avslutande av prövotidsutredning för 

vindkraftverk på fastigheterna xx mfl. Med avgörande av upp-

skjuten fråga U3 i tillståndsbeslut enligt miljöbalken, beslutar 

miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen att avsluta prövo-

tidsutredningen som avser skydd mot fladdermöss, utan att be-

sluta något ytterligare slutligt villkor för nn. 

 

d. Länsstyrelsens beslut; Länsstyrelsens i Hallands län lokala tra-

fikföreskrifter om huvudled på väg 502 inom Laholms kommun. 

Länsstyrelsen föreskriver att väg 502 inom Laholms kommun 

ska vara huvudled. 

 

e. Länsstyrelsens beslut; Länsstyrelsens i Hallands län lokala tra-

fikföreskrifter om stopplikt på viss del av väg 502 inom La-

holms kommun. Länsstyrelsen föreskriver med stöd av trafik-

förordningen förare av fordon på väg 502 inom Laholms kom-

mun om stopplikt före infart på väg 516. 

 

f. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens protokoll; Utdö-

mande av vite för fastigheten, nu fråga om prövningstillstånd. 

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. 

Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. 

 

 

 

 

forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts 

 

g. Länsstyrelsens beslut; Anmäla för samråd angående granplante-

ring på jordbruksmark på fastigheten. Länsstyrelsen beslutar att 

de planerade åtgärderna inte föranleder någon åtgärd från läns-

styrelsens sida om de utförs enligt anmälan. Planteringen kan 

påbörjas. 

 

h. Länsstyrelsens beslut; Anmälan för samråd angående nedgräv-

ning av markkabel och rasering av luftledning i Jonstorp-Koarp. 

Länsstyrelsen beslutar att förelägga Södra Hallands Kraft eko-

nomisk förening att följa länsstyrelsens anvisningar för att mot-

verka skada på naturmiljön. 

 

i. Länsstyrelsens beslut; Upphävande av tillstånd för nn verksam-

het inom fastigheten xx. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegat-

ion upphäver tillståndet avseende tillverkning av högst 20 000 

ton livsmedelsprodukter inom fastigheten xx. Tillståndsplikten 

har upphört och verksamheten är anmäld till tillsynsmyndighet-

en. 

 

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

nämndens beslut angående föreläggande om efterbehandlingsåt-

gärd respektive avgift för tillsyn på fastigheten, nu frågan om 

inhibition. Länsstyrelsen avvisar yrkandena om inhibition. 

 

k. Åklagarmyndighetens strafföreläggande; nn har på grund av an-

givet brott mot miljöbalken i utövningen av näringsverksamhet 

ålagts att betala företagsbot med 5 000 kronor. 

 

l. Länsstyrelsens beslut; Anmälan om vattenverksamhet samt an-

sökan om strandskyddsdispens för anläggande av iläggnings-

plats för båtar på fastigheten xx. Länsstyrelsen beslutar att 

medge dispens från strandskyddsbestämmelserna med vissa 

villkor. 

_______ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 14  Dnr 2016-000001 

 

Informations- och diskussionsärenden 

 

a) Förslag till mottagare av Hallands museiförenings diplom för 

god byggnadsvård (MBN i februari) 

Charlotta Hansson 

 

b) Information om handläggning av värmepumpar 

Anna-Carin Karlsson 

 

c) Miljö- och byggnadsnämndens arbete med budget, kommun-

plan och nämndsplan för år 2017 samt ekonomisk plan 2018-

2019 

Ordförande Ove Bengtsson 

______ 

 


