
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2016-02-17 

 

§ Ärendelista 

§ 15 Årsredovisning för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet år 2015 

 

§ 16 Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens internkontrollplan för 

år 2015 

 

§ 17 Reviderad investeringsbudget för miljö- och byggnadsnämnden år 

2016 

 

§ 18 Rutiner kring synpunkter och förslag till kommunen 

 

§ 19 Förslag till mottagare av Hallands museiförenings diplom för god 

byggnadsvård 

 

§ 20 Yttrande till Trafikverket över förslag till nya föreskrifter för Hallands 

län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklas-

ser i Hallands län 

 

§ 21 Genomförande av hastighetsanalysen i Ränneslöv samhälle 

 

§ 22 Svar på skrivelse gällande placering av trafikspegel vid Stadshotellets 

veranda i Laholm 

 

§ 23 Planbesked för Äpplet 7 – Laholms stad 

 

§ 24 Planbesked för Mellby 1:128, Mellbystrand 

 

§ 25 Planbesked för Mellby 1:104, Mellbystrand 

 

§ 26 Truedsfällan 7:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

alternativt fritidshus 

 

§ 27 Nyby 4:10 – rivning av tobakslada 

 

§ 28 Mellby 8:5 – Bygglov för fasadändring för fritidshus 

 

§ 29 Del av Allarp 2:464 – bygglov för nybyggnad av nio radhus 

 

§ 30 Information om jävsregler för politiker i miljö- och byggnadsnämnden 

i enlighet med internkontrollplanen 

 



§ 31 Redovisning av ärende i samband med uppföljning av beslut enligt in-

ternkontrollplanen för år 2016 

 

§ 32 Anmälan av delegationsbeslut 

 

§ 33 Anmälningar 

 

§ 34 Informations- och diskussionsärenden 

 

§ 35 Skråmered 2:10 - Samråd om fastighetsreglering 

 



Laholms kommun 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har haft sammanträde 
den 17 februari 2016 
 

Protokollet som justerats den 19 februari 2016, finns tillgängligt i Stadshuset, 

Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Kommunledningskontoret 

Lena Boström 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  

den 22 februari 2016 till och med den 14 mars 2016 intygas. 

 

……………………………………………… 

Lena Boström 

Kommunledningskontoret 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 

Miljö- och byggnadsnämnden 2016-02-17 1 (46) 

 

 

Plats och tid Stadshuset, Laholm kl. 08.30 – 12.00, 13.00 – 15.45 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 15 Dnr 2015-000053 

 

Årsredovisning för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 

år 2015 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att översända miljö- och 

byggnadsnämndens årsredovisning 2015 till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska för varje räken-

skapsår 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, kom-

muninvånare, 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 informa-

tionen vara relevant och väsentlig för läsaren. Vidare skall redovis-

ningen vara tillförlitlig och objektiv. Redovisningen ska även ut-

göra underlag för styrning och uppföljning och ansvarsutkrävande 

av nämndernas verksamheter. Det är därför viktigt att årsredovis-

ningen är utformad på ett sådant sätt att fullmäktige kan få en verk-

lig återkoppling mot den budget och de mål som beslutades för 

verksamhetsåret. Innehållet i årsredovisningen utgör även viktiga 

ingångsvärden för riktlinjerna och direktiven för kommande års 

verksamhet. 

 

Till den delen av årsredovisningen som behandlar nämndernas 

verksamhet och ekonomi ska respektive nämnd till kommunstyrel-

sen lämna en såväl verbal som numerisk redovisning av verksam-

hetsåret. Mot bakgrund av att redovisningarna även ska utgöra ett 

planeringsunderlag är det viktigt att dessa även innehåller framåt-

syftande analyser av verksamheter som särskilt bör uppmärksam-

mas.  

 

 

     forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts 

 

Beslutsunderlag 

Anvisningar inför 2015 års bokslut/årsredovisning 

Nämndsredovisning 2015 

Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2016 § 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, ekonomienheten 
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MBN § 16 Dnr 2015-000009 

 

Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens internkontroll-

plan för år 2015 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljningen av intern-

kontrollplanen för år 2015 och överlämnar den till kommunstyrel-

sen och kommunens revisorer. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglemente för intern kontroll i Laholms kommun, antaget av 

kommunfullmäktige den 18 december 2003 § 134, med ändring den 

26 maj 2015 § 86, ska nämnden senast i samband med årsredovis-

ningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den 

interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt 

ske till kommunens revisorer. 

 

Internkontrollplan 2015 för miljö- och byggnadsnämnden antogs av 

nämnden den 7 januari 2015 § 8 och reviderades den 25 mars 2015, 

§ 45. 

 

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 

Rapport om intern kontroll 2015 

Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2016 § 14 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, kommunens revisorer, ekonomienheten 
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MBN § 17 Dnr 2016-000017 

 

Reviderad investeringsbudget för miljö- och byggnadsnämnden 

år 2016 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att översända förslaget till 

reviderad investeringsbudget till kommunfullmäktige för faststäl-

lande. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

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. 

 

För miljö- och byggnadsnämndens gäller följande: Utbyte av mil-

jökontorets ärendehanteringssystem Ecos 2, tidigare namngivet som 

MiljöR, har ej genomförts under år 2015. Under 2016 kommer det 

att satsas extra resurser för att möjliggöra övergången som kan ske 

2017. Med anledning av detta bör investeringen flyttas till år 2017. 

 

Investeringar för år 2016 bör se ut enligt följande: Investeringar 

markerade med 1 är beslutade enligt plan. Investeringar markerade 

med 2 är ej genomförda investeringar under år 2015 som önskas 

flyttas fram till år 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     forts 

Investeringar Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

 Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad 

Inventarier 1  50  50  50 

Ecos 2 (Miljö R) 2    165   

Utbyte av GPS 1      130 

Utbyte av plotter 1      400 

Totalt 0 50 0 215 0 480 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse M 10/16 

Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2016 § 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, ekonomienheten 
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MBN § 18 Dnr 2016-000014 

 

Rutiner kring synpunkter och förslag till kommunen 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar att anta föreslagna rutiner för 

hantering av synpunkter och förslag.  

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2015 att avskaffa 

rätten att väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag från 

och med den 1 juli 2016. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att tyd-

ligt informera om möjligheten för medborgarna att lämna syn-

punkter/förslag beträffande kommunens verksamheter på kommu-

nens webbplats och att se till att nämnderna före utgången av 2015 

utformar rutiner för handläggningen av sådana förslag. Kommun-

fullmäktige beslutade även att kommunstyrelsen och övriga nämn-

der senast den 1 juli 2016 ska återrapportera till fullmäktige om 

vilka rutiner för hanteringen av webbsynpunkter/förslag som har 

beslutats. 

 

Kommunledningskontoret har i samverkan med socialtjänsten, mil-

jökontoret, samhällsbyggnadskontoret, kultur- och utvecklingsverk-

samheten samt barn- och ungdomsverksamheten tagit fram förslag 

på rutiner för hantering av synpunkter och förslag till kommunen 

för beslut i kommunstyrelse och nämnder. 

 

För återkoppling och kommunikation kring förslag och synpunkter 

till kommunen gäller den beslutade kvalitetsdeklarationen för ser-

vice och bemötande. Tillgänglighet och ett bra bemötande är grund-

läggande delar i kommunens uppdrag för att förverkliga vår vision 

och våra mål. Ett gott bemötande är inte alltid att bemöta varandra 

som man själv vill bli bemött, utan snarare som den andre vill bli 

bemött. Kvalitetsdeklarationen garanterar att man får återkoppling 

senast två arbetsdagar efter mottagen fråga eller ärende. 

 

Kommunchefen har gett kommunstrategen ett projektdirektiv med 

följande mål för projektet: 

 

• att säkerställa att medborgarna ges tydlig information på kom-

munens webbplats om möjligheten att lämna förslag/synpunkt-

er på kommunens verksamheter,  forts 
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• att webbtjänsten utformas på ett för medborgarna lättillgängligt 

sätt, 

• att webbtjänsten utformas så att relevanta krav när det gäller 

personuppgiftslagen samt offentlighet och sekretess följs, 

• att lämnade förslag/synpunkter hanteras i kommunens ärende 

och dokumenthanteringssystem på samma sätt som annan in-

kommande post till kommunen med krav på registrering hos 

mottagande nämnd, bekräftelse på mottagande, hantering av 

postlistor etcetera, 

• att rutinbeskrivning tas fram för bevakning, information, hand-

läggning/beredning och beslut hos mottagande nämnder beträf-

fande de förslag/synpunkter som kommer in, 

• att statistik kan genereras på totalnivå och nämndnivå om anta-

let inkomna förslag/synpunkter på verksamhetsnivå. 

 

En projektgrupp har tillsatts för genomförande av projektdirektivet 

och representant både från miljökontoret och samhällsbyggnads-

kontoret deltar i arbetet. Verksamheterna fortsätter med projektet 

under våren 2016 för att informera nämnder och kommunstyrelse 

inför återrapportering i fullmäktige senast den 1 juli 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, TJS 09/16 

Bilaga – Rutiner för miljö- och byggnadsnämndens hantering av 

synpunkter och förslag till kommunen.  

Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2016 § 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Miljökontoret, samhällsbyggnadskontoret, trafikplaneraren, miljö- 

och byggnadsnämndens registrator 
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MBN § 19 Dnr MBN2015-692 

 

Förslag till mottagare av Hallands museiförenings diplom för 

god byggnadsvård 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande förslag till mottagare 

av Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård: 

 

1. Nebotornet på fastigheten Elestorp 7:611, en unik byggnad som 

uppfördes på 1920- talet. Tornet har under många år lämnats att 

för falla. År 2011 när Kjell-Åke Andersson och hans son Da-

niel Finnbäck övertog fastigheten påbörjades ett omfattande re-

noveringsarbete. Far och son har på ett omsorgsfullt sätt reno-

verat tornet och gett denna unika byggnad en framtid. Byggna-

den fungerar återigen som bostad precis som vid uppförandet 

på 1920-talet. Daniel Finnbäck har efter sin fars bortgång sålt 

fastigheten till nya ägare. 

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden vill också påminna Hallands mu-

seiförening om att de förslag på mottagare av diplomet, som 

nämnden lämnat under tidigare år, men som inte fått diplom att 

de fortfarande är aktuella mottagare. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Hallands museiförening utdelar varje år diplom för god byggnads-

vård inom Hallands län.  

 

Diplom kan tilldelas: 

1. Ägare av fastighet, där byggnad eller byggnader iståndsatts 

och/eller förnyats på ett från miljösynpunkt och från kulturhi-

storiska utgångspunkter föredömligt sätt, 

2. Fastighetsägare som med omsorg vårdar miljömässigt och kul-

turhistoriskt 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. 

4. Projekt som kombinerar god byggnadsvård med målet att också 

hitta nya användningsområden för kulturhistoriskt värdefull be-

byggelse vars ursprungliga användning inte längre är aktuell. 

     forts 
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Förslag till mottagare av diplom får lämnas av byggnadsnämnder, 

kulturnämnder samt hembygdskretsar i Hallands län och ska vara 

föreningen till handa senast den 11 mars 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Hallands museiförenings skrivelse den 2 november 2015 

Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2016 § 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Hallands museiförening 

Daniel Finnbäck 

Fastighetsägarna till Elestorp 7:611 
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MBN § 20 Dnr 2016-000010 

 

Yttrande till Trafikverket över förslag till nya föreskrifter för 

Hallands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter 

om bärighetsklasser i Hallands län (TRV2015/109349) 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra över 1 § och väg 

583 och sträckan ”Bro över järnvägen i Uddared som tillhör La-

holms kommun i förslag till Trafikverkets föreskrifter om bä-

righetsklasser i Hallands län (dnr TRV2015/109349). 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har remitterat nya föreskrifter för Hallands län samt 

upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS2014:13) om 

bärighetsklasser i Hallands län för yttrande till Laholms kom-mun. 

Eventuella synpunkter ska lämnas senast den 1 mars 2016. 

 

Trafikplaneraren konstaterar att det i remissen som gäller Laholms 

kommun är att väg 583 och bron över järnvägen i Uddared, som fö-

reslås tillhöra bärighetsklass 2 under 1 § i förslag till Trafikverkets 

föreskrifter om bärighetsklasser i Hallands län. Detta innebär inte 

någon förändring mot tidigare då denna bro redan har bärighets-

klass 2. Dessa föreskrifter föreslås träda ikraft den 31 mars 2016 

och då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2014:13) om bärighets-

klasser i Hal-lands län upphör att gälla. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss från Trafikverket den 19 januari 2016 

Tjänsteskrivelse 

Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2016 § 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Trafikverket, 781 89 Borlänge 
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MBN § 21 Dnr 2015-000108 

 

Genomförande av hastighetsanalysen i Ränneslöv samhälle 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar efter genomgång av Rän-

neslövs samhälle, att ge trafikplaneraren i uppdrag att besluta om 

följande föreskrifter och lokala trafikföreskrifter: 

 

För Ränneslöv samhälle ska hastigheten inom tättbebyggt område 

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

skolan. Vilket innebär följande: 

- 30 km/h på Byvägen cirka 200 meter. 

- 30 km/h på ”torget” i direkt anslutning till busshållplats och 

återvinningsstation. 

- 30 km/h på Underlund, det vill säga vägen ner mot förskolan. 

______ 

 

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. 

 

Ränneslöv är naturskönt beläget strax norr om Smedjeåns dalgång. 

Orten är belägen nära Vallberga dit ortens barn är hänvisade beträf-

fande skola. Mellan orterna finns en relativt nybyggd gång- och cy-

kelförbindelse. I Ränneslöv finns servicehuset Randerslund som har 

48 lägenheter och 12 servicelägenheter. Randerslund utgör även 

servicecentrum med bland annat tillagning av mat till närboende 

äldre och till flera skolor i kommundelen. Serviceutbudet i Rän-

neslöv har försämrats sedan dagligvaruaffären lagts ned. En aktiv 

byförening och väntjänsten i vården ger positiva signaler och ökar 

ortens attraktionskraft. 

 

Antalet småhus i Ränneslöv är 161 stycken och antalet lägenheter i 

fastigheter med mer än en lägenhet är 87 stycken. I Ränneslöv är en 

stor del av lägenheterna i flerbostadshus av typen äldreboende. forts 
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forts 

 

Den 31 december 2014 fanns 456 invånare i Ränneslöv 

 

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 Ränneslöv 

samhälle har tagits fram av trafikplaneraren och som presenteras 

vid sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 23 september 2015 § 

131 

Hastighetsanalys Laholms kommun, slutrapport 2013 

Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2016 § 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Trafikplaneraren 
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MBN § 22 Dnr 2016-000013 

 

Svar på skrivelse gällande placering av trafikspegel vid Stads-

hotellets veranda i Laholm 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande svar på synpunkten 

från NN: 

 

Miljö- och byggnadsnämnden kommer inte att sätta upp någon tra-

fikspegel vid Storgatans anslutning till Köpmansgatan. Däremot 

ska pollare på norrsidan om Köpmansgatan plockas bort för att ge 

större fri yta. Upplysningsvis kan nämnas att ett alternativt körsätt 

är, att från Storgatan svänga vänster och runda parkeringen vid 

Hästtorget för att därefter komma ut på Köpmansgatan. Sikten om 

det kommer något mötande fordon på Köpmansgatan är bättre däri-

från. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

NN har lämnat en synpunkt via webben den 21 december 2015, an-

gående trafiksituationen för fordon på Köpmansgatan mellan Häst-

torget och Stortorget: 

 

”Sikten för fordon på Storgatan som ska svänga höger in på Köp-

mansgatan är obefintlig, har förvärrats efter hotellets verandabygge. 

En trafikspegel skulle ge förare från respektive gator möjlighet att 

bedöma situationen och köra när det är ledigt. Ett mer avancerat al-

ternativ vore att installera trafikljus därstädes. Jag föreslår att La-

holms kommun snarast sätter upp en trafikspegel vid Storgatans an-

slutning till Köpmansgatan.” 

 

Lokal Trafikföreskrift från 1986 som anger enkelriktad trafik åt 

väster upphävdes i november 2011, vilket innebar dubbelriktad tra-

fik. Passagen skyltas i samband med detta, med väjningsplikt mot 

mötande trafik för de fordon som kör från Hästtorget mot Stortor-

get, den riktning som tidigare inte varit möjlig. 

 

Trafikplaneraren har den 4 januari 2016 svarat NN med följande: 

”Området du nämnder i din synpunkt är gångfartsområde där bilar-

na finns på de gåendes villkor. Detta innebär att fordon måste ta det 

väldigt försiktigt och röra sig sakta.  

     forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 
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forts 

 

Trafikspeglar inger en falsk säkerhet, då det är mycket som hamnar 

utanför synfältet och ger bilister en anledning att kunna köra fortare 

än vad som är lämpligt. Vissa pollare är bortplockade utanför Spar-

banken för att underlätta för fordon. Att göra några ytterligare in-

stallationer med trafiksignal är inte aktuellt.” 

 

NN har därefter den 21 januari 2016 lämnat in en skrivelse till 

miljö- och byggnadsnämnden, där han vill att nämnden omprövar 

förslaget om trafikspegel vid Stadshotellets veranda. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 27 januari 2016 

Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2016 § 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

NN, trafikplaneraren 
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MBN § 23 Dnr MBN2015-822 

 

Planbesked för Äpplet 7 – Laholms stad 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bi-

falla planbeskedet och möjliggöra för sökande, att med egen 

konsult påbörja ett detaljplanearbete.  

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att be-

sluta att planavtal ska tecknas med exploatören. 

 

3. Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska 

kommunstyrelsen ta ut avgift om 13 350 kr för planbeskedet.  

 

4. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att de-

taljplanen för Äpplet 7 ska placeras på 16:e plats på priorite-

ringslistan av detaljplaner för 2016. När någon av de 15 andra 

planerna på prioriteringslistan vunnit laga kraft, ska listan 

återgå till att innehålla 15 planer. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

PNEU AB kom in den 23 december 2015 med ansökan om planbe-

sked för fastigheten Äpplet 7 i Laholms stad. Sökande har för av-

sikt att upprätta en ny detaljplan som möjliggör flerbostadshus, 

handel, kontor, industri, lager och hantverk i fem våningar. Femte 

våning föreslås bli indragen från övrigt fasadliv. Två olika skisser 

föreslås, båda byggnaderna avser lamellhus som förläggs parallellt 

med Ängelholmsvägen och LP Hanssons väg. Totalt medför försla-

gen 45-50 stycken nya lägenheter. 

 

Den nuvarande detaljplanen innebär att fastigheten är planlagd för 

bilservice och tidigare har det bland annat funnits en bensinmack på 

området.   

 

Ett genomförande av en ny detaljplan skulle innebära att en fastig-

het som i dagsläget inte bedöms vara ett tillskott i stadsbilden kan 

omvandlas till ett positivt inslag. Det finns stort behov av flerbo-

stadshus i Laholm vilket planbeskedet kan bidra till att tillfreds-

ställa. I ansökningsblanketten har verksamheterna industri/lager/-

hantverk angetts vid sidan om handel, flerbostadshus och kontor.  

     forts 
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Med hänsyn till att det även föreslås bostäder inom samma fastighet 

och då det finns befintliga bostäder runt omkring fastigheten, så be-

döms det dock inte som möjligt med användning indu-

stri/lager/hantverk. Positivt planbesked bör därmed endast gälla för 

flerbostadshus, handel och kontor.  

 

Detaljplanearbetet kommer medföra tekniska utredningar framför 

allt med hänsyn till närheten till led för farligt gods. Även risk för 

trafikbuller kommer behöva studeras vidare i ett kommande planar-

bete.  

 

Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att en eventuell 

kommande detaljplan ska upprättas av exploatören (sökande) med 

egen konsult, denna förväntas kunna antas cirka 1 år efter det att 

planarbetet har påbörjats av exploatören. 

 

Upplysningar 

Den av exploatören anlitade konsulten ska kunna uppvisa referen-

ser från andra detaljplaneuppdrag. Referenserna ska vara utförda av 

den/de konsulter som ska ingå i arbetsgruppen för ett kommande 

planarbete.  

 

Kommunfullmäktiges antagna riktlinjer för markanvisning och ex-

ploatering kommer att användas i samband med en detaljplanelägg-

ning.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS S-12/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 24 Dnr MBN2015-803 

 

Planbesked för Mellby 1:128, Mellbystrand 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 

samhällsbyggnadskontoret, för att bjuda in fastighetsägarna till 

Mellby 1:104, Mellby 1:105, Mellby 1:123, Mellby 1:127 och 

Mellby 1:128, till en förutsättningslös diskussion om områdets 

framtid. Till detta möte ska även kommunstyrelsens ledningsutskott 

och miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott bjudas in. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Tommy Bengtsson Bygg AB kom den 14 december 2015 in med en 

förfrågan om att göra en ny detaljplan för fastigheten Mellby 1:128. 

Sökande har för avsikt att ändra den nuvarande markanvändningen 

”friluftsliv med inriktning på restaurang, bad, semesterboende och 

dylikt” till bostäder för flerbostadshus i två våningar.   

 

Fastigheten ingår i område som är av riksintresse för friluftsliv och 

natur, detta riksintresse omfattar i övrigt hela Mellbystrands tätort. 

Området ligger i anslutning till annan fritidshus- och permanentbe-

byggelse med utbyggd infrastruktur så som vatten- och avloppsy-

stem.  

 

Det största hindret för en ny detaljplan är riksintressena för frilufts-

livet. Dessa står i direkt konflikt med omvandlandet av friluftsom-

råde till bostäder. Området utgörs dock av en obebyggd fastighet 

där det inte finns några verksamheter för det rörliga friluftslivet 

idag. Fastigheten i sig bedöms inte vara ett viktigt rekreationsom-

råde eller bidra med särskilda naturupplevelser, vilket kan ge för-

ståelse för dess ianspråktagande.  

 

Möjliggörandet av bostäder inom området kan både sägas överens-

stämma med översiktsplanens utvecklingsmål för Mellbystrand, i 

bemärkelsen möjlighet till olika boendeformer, och motsäga den då 

det innebär att en befintlig besöks- och upplevelseanläggning för-

svinner.  

 

 

 

     forts 
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Då intilliggande områden består av fritidshusbebyggelse och enbo-

stadshus kommer nya bostäder inte avvika från den övriga stadsbil-

den. Ett flerbostadshus medför dock en byggnation i större skala i 

förhållande till övrig bebyggelse i närområdet.  

 

Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att en eventuell 

kommande detaljplan ska upprättas av exploatören (sökande) med 

egen konsult, denna förväntas kunna antas cirka 1 år efter det att 

planarbetet har påbörjats av exploatören.  Planarbetet får inte påbör-

jas innan genomförandetidens utgång, vilket innebär den 27 oktober 

2016. Ett eventuellt kommande detaljplanearbete bör innefatta ut-

redningar kring dagvattenhantering och trafikbuller.  

 

Upplysningar vid positivt planbesked: 

Den av exploatören anlitade konsulten ska kunna uppvisa referen-

ser från andra detaljplaneuppdrag. Referenserna ska vara utförda av 

den/de konsulter som ska ingå i arbetsgruppen för ett kommande 

planarbete. Kommunfullmäktiges antagna riktlinjer för markanvis-

ning och exploatering kommer att användas i samband med en de-

taljplaneläggning.   

 

Beredningsutskottets förslag till beslut den 10 februari 2016, är att 

kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för Mellby 1:128 i 

Mellbystrand. Detta för att bryta ut en frimärksplan för bostäder i 

ett område där detaljplanen anger friluftlivsändamål bedöms inte 

som lämpligt. Dessutom bör områdets användning studeras vidare i 

en övergripande plan för kustområdet. Med hänvisning till taxa 

fastställd av kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen ta ut avgift 

om 5 340 kronor för planbeskedet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS S-03/16 

Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2016 § 22 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Knut Slettengren (M) med instämmande av Ove Bengtsson (S): 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 

samhällsbyggnadskontoret för att bjuda in samtliga berörda fastig-

hetsägare, till en förutsättningslös diskussion om områdets framtid. 

Till detta möte ska även kommunstyrelsens ledningsutskott och 

miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott bjudas in. forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; Knut 

Slettengrens (M) förslag om återremiss och beredningsutskottets 

förslag. Ordföranden frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan 

godkänna följande beslutsgång: 

 

Ordföranden ställer först förslag om återremiss mot om ärendet ska 

avgöras idag. Skulle förslag om återremiss inte godkännas, kommer 

ordföranden att ställa proposition på beredningsutskottets förslag. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna beslutsgången. 

 

Ordföranden ställer Knut Slettengrens (M) förslag om återremiss 

mot om ärendet ska avgöras idag och finner att miljö- och bygg-

nadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 25 Dnr MBN2015-843 

 

Planbesked för Mellby 1:104, Mellbystrand 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet 

till samhällsbyggnadskontoret för att bjuda in fastighetsägarna 

till Mellby 1:104, Mellby 1:105, Mellby 1:123, Mellby 1:127 

och Mellby 1:128, till en förutsättningslös diskussion om om-

rådets framtid. Till detta möte ska även kommunstyrelsens led-

ningsutskott och miljö- och byggnadsnämndens beredningsut-

skott bjudas in. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Peter Juhlin, JUHLAB kom den 23 december 2015 in med en för-

frågan om att göra en ny detaljplan för fastigheten Mellby 1:104. 

Sökande har för avsikt att ändra den nuvarande markanvändningen 

”friluftsliv med inriktning på restaurang, bad, semesterboende och 

dylikt” till bostäder för sammanbyggda hus i två våningar.  

 

Fastigheten ingår i område som är av riksintresse för friluftsliv och 

natur, detta riksintresse omfattar i övrigt hela Mellbystrands tätort. 

Området ligger i anslutning till annan fritidshus- och permanentbe-

byggelse med utbyggd infrastruktur så som vatten- och avloppsy-

stem.  

 

Det största hindret för en ny detaljplan är riksintressena för frilufts-

livet. Dessa står i direkt konflikt med omvandlandet av friluftsom-

råde till privata bostäder. Området består dock av verksamheter 

som är till för det rörliga friluftslivet och utgör inte ett naturområde, 

vilket kan ge förståelse för dess ianspråktagande. 

 

Möjliggörandet av bostäder inom området kan både sägas överens-

stämma med översiktsplanens utvecklingsmål för Mellbystrand, i 

bemärkelsen möjlighet till olika boendeformer, och motsäga den då 

det innebär att en befintlig besöks- och upplevelseanläggning för-

svinner. Då intilliggande områden består av fritidshusbebyggelse 

och enbostadshus kommer ett antal nya bostäder inte avvika från 

den övriga stadsbilden.  

 

 

     forts 
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Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att en eventuell 

kommande detaljplan ska upprättas av exploatören (sökande) med 

egen konsult, denna förväntas kunna antas cirka 1 år efter det att 

planarbetet har påbörjats av exploatören. Planarbetet får inte påbör-

jas innan genomförandetidens utgång, vilket innebär den 27 oktober 

2016. Ett eventuellt kommande detaljplanearbete bör innefatta ut-

redningar kring dagvattenhantering och trafikbuller.  

 

Upplysningar vid positivt planbesked: 

Den av exploatören anlitade konsulten ska kunna uppvisa referen-

ser från andra detaljplaneuppdrag. Referenserna ska vara utförda av 

den/de konsulter som ska ingå i arbetsgruppen för ett kommande 

planarbete. Kommunfullmäktiges antagna riktlinjer för markanvis-

ning och exploatering kommer att användas i samband med en de-

taljplaneläggning.   

 

Beredningsutskottets förslag till beslut den 10 februari 2016, är att 

kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för Mellby 1:104 i 

Mellbystrand. Detta för att bryta ut en frimärksplan för bostäder i 

ett område där detaljplanen anger friluftlivsändamål bedöms inte 

som lämpligt. Dessutom bör områdets användning studeras vidare i 

en övergripande plan för kustområdet. Med hänvisning till taxa 

fastställd av kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen ta ut avgift 

om 8 010 kronor för planbeskedet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS S-04/16 

Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2016 § 23 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Knut Slettengren (M) med instämmande av Ove Bengtsson (S): 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 

samhällsbyggnadskontoret för att bjuda in samtliga berörda fastig-

hetsägare, till en förutsättningslös diskussion om områdets framtid. 

Till detta möte ska även kommunstyrelsens ledningsutskott och 

miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott bjudas in. 

 

 

 

 

     forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; Knut 

Slettengrens (M) förslag om återremiss och beredningsutskottets 

förslag. Ordföranden frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan 

godkänna följande beslutsgång: 

 

Ordföranden ställer först förslag om återremiss mot om ärendet ska 

avgöras idag. Skulle förslag om återremiss inte godkännas, kommer 

ordföranden att ställa proposition på beredningsutskottets förslag. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna beslutsgången. 

 

Ordföranden ställer Knut Slettengrens (M) förslag om återremiss 

mot om ärendet ska avgöras idag och finner att miljö- och bygg-

nadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 26 Dnr MBN2015-661 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus alternativt fri-

tidshus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden medger att ett enbostadshus alterna-

tivt fritidshus får uppföras på föreslagen plats på fastigheten XX. 

Detta med anledning av att det i närheten redan finns två hus och att 

fastigheten xx redan är en avstyckad fastighet. Fastigheten ligger 

också i utkanten av Dömestorps vattenskyddsområdet (tertiär 

skyddszon 2) och därför kan nybyggnaden av ett enbostadshus al-

ternativt fritidshus medges. 

 

Avgift   4 480 kronor 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

Villkor 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom 

två år från det att beslutet har vunnit lagakraft. 

 

Beslutet innebär inte att bygglov har beviljats. Ansökan om bygg-

lov måste lämnas in. 

_____ 

 

Upplysning 

Ny avloppsanläggning kräver ansökan enligt miljöbalken. Hur av-

loppsanläggningen ska anordnas ska redovisas till miljökontoret in-

nan bygglov kan ges.  

 

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 ett förhandsbesked för nybyggnad av ett enbo-

stadshus alternativt ett fritidshus inom fastigheten XX. 

 

     forts 
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Fastigheten ligger utanför planlagt område och omfattas inte av 

sammanhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen, Framtidsplan 

2030 ligger fastigheten XX inom riksintresse för friluftsliv, vatten-

skyddsområde samt inom ett område som betecknas som stora av 

exploatering opåverkade områden. 

 

Berörda grannar ges möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter 

ska vara inlämnade senast den 11 januari 2016. Några synpunkter 

har inte lämnats in. 

 

Miljökontoret har tagit del av ansökan och konstaterar att det aktu-

ella området omfattas av riksintresse för friluftsliv. Delar av fastig-

heten omfattas av strandskyddsbestämmelser. Fastigheten ligger 

inom Dömestrops vattenskyddsområde. I anslutning till planerad 

byggnation finns inga andra bostäder eller byggnader. På andra si-

dan vägen finns ett hus som ligger snett mittemot och ett hus finns 

lite längre bort. Den aktuella sidan vägen och området gränsar till 

större oexploaterade områden där riksintresse för natur finns. I mil-

jöbalkens 4 kapitlet 2 § står Hallandsåsen upptagen som ett område 

där det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid be-

dömning om exploatering eller andra ingrepp i miljön. I framtids-

plan 2030 sid 52 står att exploateringsföretag ska undvikas inom de 

områden som bedöms vara av särskilt naturvårdsintresse, eller har 

stor betydelse för det rörliga friluftslivet och besöks- och upplevel-

senäring.  

 

Enstaka ny bebyggelse prövas med särskild hänsyn till naturvår-

dens intressen i respektive område. Miljökontoret anser med hän-

visning till ovanstående att positivt förhandsbesked inte kan ges. 

 

Beredningsutskottet har den 13 januari 2016 återremitterat ärendet 

till samhällsbyggnadskontoret för att inhämta miljökontorets be-

dömning, beträffande möjligheterna för att anordna vatten och av-

lopp för nybyggnad av enbostadshus alternativt fritidshus på fastig-

heten XX. 

 

Miljökontorets yttrande kring möjligheterna att anordna vatten och 

avlopp har inhämtats. De konstaterar att anläggandet kommer att 

ske inom vattenskyddsområde och vid tillståndsansökan om avlopp 

kommer nämnden för Laholmsbuktens VA (LBVA) att höras. 

     forts 
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Miljökontoret anser att det borde vara möjligt att anordna enskilt 

vatten- och avloppssystem men att en redovisning om hur detta ska 

lösa, bör komma in innan bygglov beviljas. 

 

Med anledning av att fastigheten ligger inom vattenskyddsområde 

har även LBVA hörts. De konstaterar att fastigheten ligger i utkan-

ten av Dömestorps vattenskyddsområde (tertiär skyddszon 2) och 

att Dömestorp är den största vattentäkten i Laholms kommun. En-

ligt sårbarhetsklassificeringen bedöms marken som måttlig. Det in-

nebär att den har ett visst naturligt skydd mot att föroreningar når 

grundvattnet. Enskilt avlopp är en risk och räknas som långvarigt 

pågående punktutsläpp. En samlad bebyggelse med flertalet en-

skilda avlopp är att beteckna som en föroreningsrisk. Där XX är be-

lägen finns det i nuläget inte enskilda avlopp i så stort antal att de 

utgör någon högre risk för vattentäkten. Skyddsföreskrifterna för 

Dömestorps vattentäkt ställer inga specifika krav gällande infiltrat-

ion och avledning av avloppsvatten inom tertiär skyddszon 2. La-

holmsbuktens VA väljer att vänta med att ta ställning till anläg-

gande av enskilt avlopp på XX till dess att ansökan lämnas in till 

miljökontoret i Laholm. 

 

Beslutsmotivering 

Den aktuella fastigheten ligger inom område som enligt översikts-

planen pekas ut som riksintresse för friluftsliv. Fastigheten ligger 

även inom det område som i Framtidsplan 2030 anges som stora av 

exploatering opåverkade område och inom vattenskyddsområde. 

Med hänsyn till detta bör exploatering medges i mycket begränsad 

omfattning i detta område. Enligt plan- och bygglagen ska mark- 

och vattenområde användas för det eller de ändamål som de är mest 

lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Med 

hänsyn till det bedöms inte ett område som om fattas av ovanstå-

ende nämnda restriktioner som ett område där byggnation ska ges 

företräde. 

 

Sökande har tagit del av miljökontorets yttrande och anger att det 

står dels i yttrandet att det inte finns inga andra bostäder i anslut-

ning till planerad byggnation samtidigt som det i yttrandet nämns 

två bostäder. Sökanden anger att ytterligare ett bostadshus i områ-

det skulle på ett positivt sätt komplettera bilden av ”den lilla byn” 

samtidigt som tomten i så fall också skulle röjas och öppna land-

skapet.    forts 
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Samhällsbyggnadskontoret delar miljökontorets uppfattning att i 

detta område bör det råda restriktivitet när det gäller exploatering. I 

dag finns som nämnts tidigare två hus på andra sidan vägen och att 

utöka så att byggnation tillåts vidare även på den sida där XX ligger 

skulle i framtiden kunna få följdeffekter precis som miljökontoret 

anger i ett bemötande av sökandes synpunkter. Samhällsbyggnads-

kontoret kan sammanfattningsvis konstatera att med hänsyn till de 

restriktioner som fastigheten omfattas av i form av riksintresse, vat-

tenskyddsområde och stort oexploaterat område bör byggnation på 

fastigheten xx inte tillåtas.  

 

Miljö-och byggnadsnämndens beredningsutskott bedömning vid 

sammanträde den 10 februari 2016 är, att det finns redan två hus i 

närheten av fastigheten XX och fastigheten är redan avstyckad. 

Med anledning av detta anser beredningsutskottet att byggnation av 

ett enbostadshus alternativt ett fritidshus skulle kunna tillåtas. Fas-

tigheten ligger dessutom i utkanten av Dömestorps vattenskydds-

område (tertiär skyddszon 2), vilket innebär att det inte borde ut-

göra något hinder för att ett enbostadshus alternativt fritidshus upp-

förs. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 79/15 

Beredningsutskottets protokoll den 13 januari 2016 § 6 

Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2016 § 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Kommunicering enligt PBL 9:41b 
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MBN § 27 Dnr MBN2015-808 

 

Rivning av tobakslada 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar startbesked med stöd av 10 

kapitlet 23 § plan- och bygglagen, för rivning av tobakslada på fas-

tigheten xx, under förutsättning att antikvarisk dokumentation upp-

rättas för tobaksladan. 

 

Avgift  kronor 

Startbesked 1 113 

Totalt:  1 113 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att: 

Rivningsplan daterad 2015-12-16 fastställs. 

 

Undertecknad kontrollplan ska lämnas in som underlag för slutbe-

sked. 

 

Anmälan ska göras till miljö- och byggnadsnämnden när arbetena 

är avslutade, så att slutbesked kan lämnas. 

_____ 

 

Upplysningar 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att 

gälla två år efter att startbesked gavs. 

 

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 startbesked för rivning av tobakslada på fastigheten 

XX.  

 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför 

sammanhållen bebyggelse.    forts 
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Aktuell byggnad finns med i kommunens inventering för kulturhi-

storiskt värdefull bebyggelse (byggnadsinventeringen) och har där 

klass B. 

 

Enligt inventeringen uppskattas byggnadsåret till någonstans mel-

lan 1930-1950-talet, fasader är i trä (locklistpanel) och sadeltak av 

plåt. Byggnaden anses, utifrån inventeringen som gjordes 2008, 

vara i gott skick.  

 

Med anledning av att byggnaden är med i inventeringen för kultur-

historiskt värdefull bebyggelse så har ärendet remitterats till Kul-

turmiljö Halland för yttrande. Kulturmiljö Halland konstaterar att 

fastigheten är med i inventeringen för kulturhistoriskt värdefull be-

byggelse som klass B, med bland annat samhällshistoriskt, teknik-

historiskt och miljöskapande värden. Byggnaden har även identi-

tetsvärden, autenticitet och är sällsynt. Värderingen grundar sig på 

att byggnaden är en bevarad och karaktäristisk tobakslada av den 

typ som var vanlig i Laholm. Den säregna formen på dessa lador 

var länge ett återkommande karaktärsskapande inslag runt om i La-

holm. Den nu aktuella ladan är troligen från denna epok och är en 

av ett fåtal som ännu finns kvar. Kulturmiljö Halland har varit i 

kontakt med ägaren och kan även av foton se att byggnaden är i då-

ligt skick. Med tanke på byggnadens höga kulturhistoriska värden 

hade det dock varit önskvärt att ett bevarande hade varit möjligt.  

 

Sökande har tagit del av Kulturmiljö Hallands yttrande och vill ha 

ärendet prövat. Samhällsbyggnadskontoret har i mail daterat 25 feb-

ruari 2016, skrivit att sökande bör komma in med skrivelse om 

vilka skäl de har för att riva byggnaden samt ett utlåtande från en 

sakkunnig angående byggnadens skick.  

 

Enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 10 § krävs det rivningslov för 

att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med 

detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, 

och utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdes-

bestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs. 

 

För åtgärder som inte kräver lov, krävs det en anmälan vid rivning 

av en byggnad eller en del av en byggnad enligt plan- och byggför-

ordningen 6 kapitlet 5 §.  

     forts 
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Vidare framgår av 6 kapitlet 6 § att kravet på anmälan enligt 5 § 

inte gäller rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är 

en komplementbyggnad, eller en ekonomibyggnad för jordbruk, 

skogsbruk eller annan liknande näring.  

 

Enligt 10 kapitlet 23§ PBL ska byggnadsnämnden med ett startbe-

sked godkänna att en åtgärd får påbörjas, om åtgärden kan antas 

komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag eller före-

skrifter som har meddelats med stöd av lagen. Enligt 8 kapitlet 13 § 

i PBL får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kul-

turhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. 

 

Beslutsmotivering 

Enligt 9 kapitlet 10 § i PBL krävs det inte rivningslov för att riva 

denna byggnad då byggnaden ligger utanför planlagt område samt 

att några områdesbestämmelser inte finns för denna fastighet. För 

åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid rivning av en 

byggnad eller en del av en byggnad. Undantagna från denna anmäl-

ningsplikt är bland annat komplementbyggnader och ekonomi-

byggnader. Denna byggnad bedöms inte vara en komplementbygg-

nad då den är placerad cirka 35 meter från huvudbyggnad samt är 

överordnad huvudbyggnad. Byggnaden bedöms inte heller vara en 

ekonomibyggnad.  Med detta krävs alltså en anmälan för rivning av 

byggnad. 

 

Kulturmiljö Halland fungerar som kommunens sakkunniga i kul-

turmiljö frågor och med hänsyn till deras bedömning avseende 

byggnadens höga kulturhistoriska värden bör startbesked nekas. 

Detta med anledning av att alla krav enligt denna lagen inte upp-

fylls.  

 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteskrivelsen att miljö- och 

byggnadsnämnden beslutar att neka startbesked avseende rivning 

av tobakslada på fastigheten XX med stöd av 8 kapitlet 13 § plan 

och bygglagen (PBL). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 06/16 

Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2016 § 25 

 

Beslutet skickas till: Sökanden dk 
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MBN § 28 Dnr MBN2015-000757 

 

Bygglov för fasadändring för fritidshus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för fasadändring 

gällande byte av takmaterial på fritidshus inom fastigheten xx med 

stöd av 8 kapitlet 17 § plan- och bygglagen  

 

Startbesked lämnas för beviljad åtgärd. Åtgärden kräver ingen cer-

tifierad 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. 

 

Avgift  2 122 kronor 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

______ 

 

Upplysningar 

Separat slutbesked krävs inte i ärendet. 

 

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 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.  

     forts 
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Bestämmelsen anger att de karaktärsdrag och värden hos bebyggel-

sen som angivits i avsnittet ” Byggnadskultur och gestaltning” i 

planbeskrivningen, ska särskilt beaktas vid ändring. Fastigheten 

finns även med i kommunens inventering för kulturhistoriskt värde-

full bebyggelse (byggnadsinventeringen) och har där klass C. Enligt 

inventeringen uppskattas byggnadsåret till någonstans mellan 1850-

1920, fasade är i trä (locklistpanel) och sadeltak av tegel. Byggna-

den anses utifrån inventeringen att vara i gott skick. 

 

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 den 3 december 2015, att XX är 

med i inventeringen för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som 

klass C. Värdet ligger i byggnadens ålder, att den är välbevarad 

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 lokala byggnadstradition-

en. För att bevara byggnadens karaktär är det ur kulturhistoriskt 

synvinkel lämpligt att även fortsättningsvis ha ett tak täckt med rött 

lertegel. 

 

Sökanden har därefter själv varit i kontakt med Kulturmiljö Halland 

och chefen för bebyggelseavdelningen som per mejl lämnat ett nytt 

yttrande som kom in till kommunen via mejl den 26 januari 2016.  

 

Vid nämnden sammanträde den 27 januari 2016 återremitterades 

ärendet, för att sökanden skulle få möjlighet att förtydliga vilket 

material som ansökan avser. Sökanden har kompletterat ansökan 

och anger att ansökan avser pannplåt av det slag som chefen för be-

byggelseavdelningen på Kulturmiljö Halland föreslår i sitt yttrande.  

 

Kulturmiljö Halland har kontaktats av samhällsbyggnadskontoret 

för att få bekräftat vilket av deras yttrande som gäller. Chefen för 

bebyggelseavdelningen har via mejl angett att det mejl som kommit 

in till kommunen den 26 januari 2016 som det yttrande som ska 

gälla. Samhällsbyggnadskontoret har även översänt de bilder avse-

ende typ av plåt som fastighetsägaren har kompletterat ärendet med 

till Kulturmiljö Halland.    forts 
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Chefen för bebyggelseavdelningen har angett att det röda lertegel 

som först föreslogs är ett exempel på taktäckning som skulle fun-

gera bra i detta fall. Det skulle också fungera bra med ett lättare 

material som till exempel papp eller sådan pannplåt som det bifo-

gats foton på i sökandens mejl.  

 

I yttrandet den 26 januari 2016 anges att bebyggelseinventeringen 

är utförd den 9 september 2008, där konstateras att byggnaden har 

byggnadshistoriska och miljöskapande värden. Kort sagt en fin 

byggnad värd att ta hand om och det finns ett samhälleligt intresse 

av att den bevaras. Takmaterial är en karaktärsskapande del, men 

det behöver inte nödvändigtvis innebära att ursprungligt material 

måste använda. I det här fallet gräs, eller eventuellt torv, enligt fas-

tighetsägarens uppgifter. Rött lertegel är ett exempel på takmaterial 

som har viss historisk bäring i området och skulle fungera bra i det 

här fallet. Det skulle också fungera med lättare material som till ex-

empel papp eller pannplåt (vilket inte ska förväxlas med plåt som 

efterliknar tegelpannor) ur kulturhistorisk synvinkel. Det är svårt att 

avgöra vilken typ av plåt som fastighetsägaren föreslår på bilden 

som bifogas men det ser ut som någon form av trapetsformad plåt, 

vilket i så fall inte är att föredra ur kulturhistorisk synvinkel. Den 

sammanvägda bedömningen görs självklart av kommunen. 

 

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 La-

holms kommun föredrar tegeltak föreslår sökanden att den ekono-

miska mellanskillnaden betalas av kommunen. Sökanden redovisar 

vidare andra ekonomiska förutsättningar och anger också att bygg-

naden var från början täckt av grästak, samt hur fasader har målats 

om och så vidare.  

 

     forts 
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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. En byggnad som enligt 

sökanden inte har någon likhet med det ursprungliga 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 föreslog i tjänsteskrivelsen den 19 janu-

ari 2016 att miljö- och byggnadsnämnden, skulle avslå ansökan om 

fasadändring gällande byte av takmaterial på fritidshus inom fastig-

heten XX, med stöd av plan- och bygglagen kapitel 8 § 17.  

 

Samhällsbyggnadskontoret har reviderat tjänsteskrivelsen den 11 

februari 2016 och med hänvisning till det nya yttrandet från Kul-

turmiljö Halland så har samhällsbyggnadskontorets bedömning för-

ändrats. Samhällsbyggnadskontoret föreslår nu miljö- och bygg-

nadsnämnden att beviljar bygglov för fasadändring gällande byte av 

takmaterial på fritidshus inom fastigheten XX med stöd av 8 ka-

pitlet 17 § plan- och bygglagen. 

 

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 i sitt yttrande den 3 december 2015, att den föreslagna plåten 

inte är anpassad till byggnadstraditionen på orten eller stämmer 

med byggnadens karaktär så bör ansökan om bygglov avslås. forts 
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forts 

 

Efter att ett nytt yttrande har kommit in från Kulturmiljö Halland 

samt att ansökan har kompletterats av sökanden så har samhälls-

byggnadskontorets bedömning förändrats. Precis som angivits ovan 

så är Kulturmiljö Halland kommunens sakkunniga i kulturmiljö 

frågor och med hänsyn till att de har ändrat sitt ställningstagande 

och anger att även lättare material som pannplåt kan fungera i detta 

fall så bör ansökan om bygglov beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 01/16 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 27 januari 2016 § 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk 

Kommunicering enligt PBL 9:41b 
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MBN § 29 Dnr MBN2015-756 

 

Del av Allarp 2:464 – Bygglov för nybyggnad av nio radhus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar med stöd av 9 kapitlet 31 b § 

plan- och bygglagen, PBL ett bygglov för nybyggnad av nio radhus 

på fastigheten del av Allarp 2:464.  

 

Avgift  kronor 

Bygglov  60 951 

Startbesked 69 776 

Planavgift  11 065 

Nybyggnadskarta 14 240 

Utstakningsavgift 25 810 

Totalt  181 842 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrol-

lansvarig godtas byggherrens förslag: 

 

Namn och adress: 

Rolf Walldén, Jägersrovägen 151, 213 75 Malmö 

_____ 

 

Upplysningar 

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

ligt eurokoderna (EKS). 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden 

lämnat ett startbesked. 

 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

 

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

byggnadsnämnden innan startbesked kan ges. 

 

Energiberäkning ska lämnas in och godkännas av miljö- och bygg-

nadsnämnden innan startbesked kan ges. 

 

Brandskyddsdokumentation ska lämnas in och godkännas av miljö- 

och byggnadsnämnden innan startbesked kan ges. forts 
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I detta ärende krävs utstakning av byggnad/erna. Utstakningen be-

ställs hos Laholms kommun, Mätningskontoret tfn 0430-152 91, 

152 36 eller 152 88. 

 

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 

Mariastaden projekt AB, Arkipelagen stora Åvägen 21, 436 34 

Askim ansöker om bygglov för nybyggnad av radhus (småhus) på 

fastigheten del av Allarp 2:464. Ansökan omfattar nio radhus inne-

hållande tre lägenheter var. Det bör påtalas att det pågår en lantmä-

teriförrättning som innebär att fastigheten del av Allarp 2:464 ska 

styckas av till nio fastigheter. Sökanden planerar att placera de nio 

radhusen på var och en av dessa fastigheter. Lantmäteriförrättning-

en är inte slutförd ännu, eftersom en förutsättning för att avstyck-

ningen går igenom är att bygglovet ges för dessa åtgärder.  

 

För fastigheten finns gällande detaljplan som vann laga kraft 2011, 

reviderad 2012. Detaljplanen tillåter friliggande villor (småhus) 

samt att största sammanlagde byggnadsarea per fastighet är 160 

kvm, varav 40 kvm får uppföras som komplementbyggnad. Vidare 

anger detaljplanen att vid enskild byggnation får huvudbyggnader 

placeras närmast 4,5 meter från fastighetsgräns förutom mot gata 

där huvudbyggnader kan placeras närmast 2 meter från fastighets-

gräns. Vid kvartersbebyggelse får dock byggnader placeras i fastig-

hetsgräns.  

 

Inlämnad ansökan avviker från gällande detaljplanen på två punk-

ter. Dels att antal bostadslägenheter som detaljplanen tillåter över-

skrids, eftersom detaljplanen tillåter friliggande villor (småhus), 

vilket innehåller två lägenheter enligt definition och inlämnad an-

sökan omfattar radhus (småhus) som innehåller tre lägenheter. forts 
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Dels att byggrätten för varje fastighet överskrids, eftersom detalj-

planen tillåter 160 kvm per fastighet och i inlämnad ansökan inne-

håller 176 kvm, det vill säga 10 % överyta.  

 

Med anledning av detta har berörda grannar beretts möjlighet att 

yttra sig över ansökan. Inga synpunkter har inte lämnats in.  

 

Beslutsmotivering 

Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL), ska ett bygglov 

ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om åtgärden 

bland annat överensstämmer med detaljplanen och uppfyller vissa 

krav i andra och åttonde kapitlen i plan- och bygglagen. 

 

I 9 kapitlet 31 b § PBL sägs att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 

och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en de-

taljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens 

syfte.  

 

I terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, 

TNC 1995, definieras begreppen villa, småhus samt radhus. Defi-

nitionen är enligt följande: 

Villa: småhus som inte är sammanbyggt med hus på grannfastighet. 

Småhus: bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter. 

Radhus: småhus som ingår i en grupp bestående av minst tre hus 

(lägenheter) som är direkt sammanbyggda med varandra i en rad. 

I Boverket byggregler 2015 avsnitt 1:6 föreskrivs att begrepp ska 

ha den betydelse som anges i TNC 1995 om inget annat särskilt 

anges i PBL, PBF eller BBR och någon särskild definition av dessa 

begrepp finns inte i de författningarna  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en småskalig stadsbebyg-

gelse. Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att avvikelsen 

vad det gäller överskridande av byggrätten med 10 % kan anses 

vara liten och förenlig med detaljplanens syfte eftersom denna av-

vikelse varken medför betydande olägenhet för omgivning eller 

förändrar karaktären hos den omgivande miljön. Avseende den 

andra avvikelsen, det vill säga överskridande av antal bostadslä-

genheter finns det ingen planbestämmelse som anger begränsning 

av antal lägenheter. Däremot finns definition via TNC 1995 på 

villa, småhus samt radhus.  

     forts 
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Det framgår av inlämnade ritningar att enligt definitionen i TNC 

1995 klassas byggnaderna som radhus. Definitionen leder till att det 

är en avvikelse från detaljplanen gällande antal lägenheter. Sam-

hällsbyggnadskontoret gör bedömningen att denna avvikelse är för-

enlig med detaljplanens syfte, eftersom syftet med detaljplanen är 

att möjliggöra en småskalig stadsbebyggelse, vilket de tilltänkta 

radhusen ligger inom ramen för detta. Vidare gör samhällsbygg-

nadskontoret bedömningen att avvikelsen kan anses vara liten med 

anledning av att det inte finns någon tydlig planbestämmelse som 

utgör hinder mot begränsning av antal lägenheter. Avslutningsvis 

bedömer samhällsbyggnadskontoret att avvikelserna i sin helhet 

kan vara en sådan liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens 

syfte.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 07/16 

Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2016 § 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden dk 

Exexploa AB dk 

 

Kommunicering enligt PBL 9:41b 
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MBN § 30 Dnr 2015-000128 

 

Information om jävsregler för politiker i miljö- och byggnads-

nämnden i enlighet med internkontrollplanen 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen om 

jävsregler. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden godkände internkontrollplanen för år 

2016 den 16 december 2015 § 184. En punkt i planen är att infor-

mera tjänstemän och politiker om kommunallagens bestämmelser 

om jäv. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har till sammanträdet bjudit in 

kanslichefen/kommunjuristen som ska informera ledamöter och er-

sättare i nämnden om jävsreglerna. 

 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplanen 2016 
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MBN § 31 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 föredragningslistan till den 28 januari 2015 valde justeraren 

ärendet Förhandsbesked för ändrad användning samt tillbyggnad av 

silotorn som ska redovisas vid nästa sammanträde. Ärendet redovi-

sas av samhällsbyggnadschefen. 

 

Från miljökontorets lista med delegationsbeslut valde justeraren 

ärendet Föreläggande angående dricksvattentäkt som ska redovisas 

vid nästa sammanträde. Ärendet redovisas av miljö- och hälso-

skyddsinspektören. 

 

Från samhällsbyggnadskontorets lista med delegationsbeslut valde 

justeraren ärendet Tillbyggnad av industri med lager samt väder-

skydd som ska redovisas vid nästa sammanträde. Ärendet redovisas 

av bygglovhandläggaren. 
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MBN § 32 Dnr 2016-000003 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Beredningsutskottets protokoll den 10 februari 2016. 

 

Miljökontoret §§ M 037 - 059 

 

Samhällsbyggnadskontoret §§ S 011 - 060 

 

Trafikplanerarens beslut om lokala trafikföreskrifter från och med 

den 29 januari 2016 till och med den 8 februari 2016. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från XX. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fas-

tighetsreglering mellan XX och ZZ. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning och fastighetsreglering mellan XX och ZZ. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fas-

tighetsreglering mellan XX och ZZ samt avstyckning från XX och 

fastighetsbestämning berörande blivande ZZ och blivande VV. 

 

Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till miljö- och bygg-

nadsnämnden. Samhällsvägledarna och konsumentvägledaren har 

under perioden november – december 2015, utfärdat 9 beslut om 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Totalt under år 2015 har 75 

beslut tagits varav 11 är avslag. 

 

Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till miljö- och bygg-

nadsnämnden. Samhällsvägledarna och konsumentvägledaren har 

under januari månad 2016 utfärdat 5 beslut om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade varav ett är avslag. 

______ 
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MBN § 33 Dnr 2016-000002 

 

Anmälningar 

 

a. Länsstyrelsens beslut; Anmälan för samråd angående oriente-

ringstävling i Skummeslöv i mars månad. Länsstyrelsen före-

lägger Laholms IF Orienteringsklubb att se till att kontroller inte 

placeras inom fornlämningar, samtliga områden ska iordnings-

ställas efter tävlingens slut. 

 

b. Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Utdö-

mande av vite, Mark- och miljödomstolen avslår ansökan om 

utdömande av vite. Miljö- och byggnadsnämnden har förelagt 

fastighetsägaren till XX att tömma slamavskiljaren och sjunk-

brunnen för att förhindra att avloppsvatten rinner ut på markytan 

. 

 

c. Länsstyrelsens beslut; Prövning av betydande miljöpåverkan en-

ligt miljöbalken; anläggning för bland annat framställning av 

foder på fastigheten XX. Länsstyrelsen beslutar att NNs plane-

rade verksamhet inte ska antas medföra betydande miljöpåver-

kan. 

 

d. Länsstyrelsens meddelande; Information om ansökan om för-

prövning av djurstall. Ansökan avser nybyggnad för kalvar på 

fastigheten XX. 

 

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

nämndens beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten på fas-

tigheten XX. Länsstyrelsen ändrar nämndens beslut endast på så 

sätt att förbudet börjar gälla trettiofem månader från den dagen 

då detta beslut vinner laga kraft. 

 

f. Länsstyrelsens meddelande; Information om ansökan om för-

prövning av djurstall. Ansökan avser nybyggnad för kalvar och 

tjurar på fastigheten XX. 

 

g. Länsstyrelsens föreläggande; Föreläggande vid vite om att söka 

tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken, Xdammen, 

XX. Länsstyrelsen förelägger NN att senast den 30 juni 2017 

ansöka hos mark- och miljödomstolen om tillstånd till vatten-

verksamhet avseende vattenkraftverk på fastigheten XX med 

tillhörande damm.   forts 
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Föreläggandet förenas med ett vite om 100 000 kronor. 

 

h. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av beslut att lämna begäran 

om förbud mot motorfordonstrafik på stranden utan åtgärd. 

Länsstyrelsen avvisar överklagandet eftersom ideella föreningar 

inte har rätt att överklaga det aktuella ärendet. Föreningen 

Strandmiljö Laholm har klagat på att en detaljplan inte efterlevs 

och att tillsynen enligt plan- och bygglagen varit eftersatt. Dessa 

frågor har ideella föreningar inte rätt att överklaga. 

______ 
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MBN § 34 Dnr 2016-000001 

 

Informations- och diskussionsärenden 

 

a) Information om Miljösamverkan Halland 

 Teres Heidermark från Region Halland 

______ 
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MBN bu § 35 Dnr 2016-273 Mi 

 

Samråd om fastighetsreglering 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande: 

 

Fastighetsregleringen mellan fastigheterna XX och ZZ enligt för-

slaget, motverkar inte syftet med strandskyddsreglerna. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Lantmäteriet har översänt förslag på fastighetsreglering till miljö- 

och byggnadsnämnden för yttrande avseende om fastighetsregle-

ring motverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna. Ärendet 

avser fastigheten XX och ZZ. Genom fastighetsreglering ska ett 

område från XX överföras till ZZ. Återstoden av XX kommer att 

utgöra en bostadsfastighet med möjlighet till växtodling och djur-

hållning. 

 

Miljökontorets bedömning är att dammen i södra delen av XX är 

grävd och omfattas inte av strandskyddsbestämmelserna. En mindre 

markdel i nordost omfattas av strandskyddat område vid Smedjeån. 

Byggnaderna inom fastigheten är byggda innan det allmänna 

strandskyddet infördes 1974. Om nya byggnader uppförs regleras 

detta redan idag av strandskyddsregler och gör så även efter en fas-

tighetsreglering.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen TJM 01-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Lantmäteriet, division Fastighetsbildning, Kinnegatan 21, 531 33 

Lidköping 

 


