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MBN § 36 Dnr 2016-000024 

 

Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens 

budget, kommunplan och nämndsplan för år 2017 samt eko-

nomisk plan 2018-2019 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen om 

miljökontorets verksamhet. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden påbörjar vid dagens sammanträde ar-

betet med nämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 

2017 samt ekonomisk plan 2018-2019. 

 

Sammanträdet inleds med information om miljökontorets verksam-

het och grupparbete 

 

Vid sammanträdet i april kommer en genomgång av samhällsbygg-

nadskontorets verksamhet att presenteras. 
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MBN § 37 Dnr 2015-000108 

 

Genomförande av hastighetsanalysen i Hasslöv samhälle 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar efter genomgång av Hasslöv 

samhälle, att ge trafikplaneraren i uppdrag att besluta om följande 

föreskrifter och lokala trafikföreskrifter: 

 

För Hasslöv samhälle ska hastigheten inom tättbebyggt område 

vara 40 km/h, förutom att det ska vara 30 km/h i anslutning på Per 

Osbecks väg förbi skolan. 

______ 

 

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. 

 

Hasslöv är kommunens minsta tätort och servicenivån är låg. Den 

allmänna servicen inskränker sig till skola, bibliotek på skolan, 

hemtjänst och dagbarnvårdare. Antalet arbetsplatser är få och ut-

pendlingen följaktligen stor. Antalet småhus i Hasslöv är 88 styck-

en och antalet lägenheter i fastigheter med mer än en lägenhet är 24 

stycken. I Hasslöv är en stor del av lägenheterna i flerbostadshus av 

typen äldreboende. Utbyggnadsområde angränsar till Hallandsås 

naturområde vilket gör området attraktivt. Hasslövsskolan är nu-

mera en friskola genom engagemang från de boende på orten. 

 

Den 31 december 2014 fanns 245 invånare i Hasslöv. 

 

Idag är 50 km/h den vanligaste hastighetsgränsen inom tättbe-

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. 

 

     forts 
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Förslag med olika hastighetsgränser för trafiknätet i Hasslöv sam-

hälle 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 9 mars 2016 § 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Trafikplaneraren 
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MBN § 38 Dnr MBN2015-678 

 

Ansökan om planbesked för ny detaljplan  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

lämna ett negativt planbesked för den del som ansökan avser. 

Detta för att området är dels mycket värdefullt ur ett natur- och 

rekreationsvärde, dels bör bevaras för framtida dagvattenhante-

ring och dels inte är utpekat i det tillägg som har gjorts för 

grönområdesutredningen, över områden som eventuellt kan an-

ses lämpliga att bebygga. Då området ligger på stranden, nära 

hav och dike/bäck kan det finnas risk för erosion. Upphävandet 

av strandskyddet kan också bli svårt för detta område. 

 

2 Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska 

kommunstyrelsen ta ut avgift om 8 010 kr för planbeskedet.  

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

NN har den 23 oktober 2015 ansökt om planbesked för att upprätta 

en ny detaljplan som möjliggör för bostäder på område som är plan-

lagt som naturmark idag. Då samhällsbyggnadskontoret ansåg att 

ansökan behövde kompletteras innan den kunde behandlas skicka-

des ett mejl ut till styrelsens ordförande. Denna komplettering läm-

nades den 18 december 2015. Ansökan innebär att tre stycken nya 

tomter för enbostadshus/fritidshus ska möjliggöras i anslutning till 

x vägen. 

 

Efter en utvärdering som samhällsbyggnadskontoret har gjort be-

döms inte området som lämpligt att bebygga. Utgångspunkten är 

framförallt de höga naturvärden som området har, samt de risker 

som finns för översvämningar. Inom området finns det ett högt 

djur- och växtliv, där vissa arter även är rödlistade. Området har 

även tidigare funnits utpekat som ett planerat naturreservat. Dock är 

detta inte aktuellt längre men detta påvisar att området har ett visst 

naturvärde. En natur- och rekreationsvärdering har gjorts i samband 

med grönområdesutredningen för kustområdet och där har området 

bedömts tillhöra högsta klass, vilket innebär att området ses som 

mycket värdefullt ur ett natur- och rekreationsvärde. 

 

 

     forts 
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I grönområdesutredningen har även området högsta klass, gällande 

översvämning vilket innebär att området är bra att bevara ur ett 

dagvattenhanteringsperspektiv. Området finns inte heller utpekat i 

det tillägg som har gjorts för grönområdesutredningen.  

 

Det är först och främst de områden som finns utpekade i tillägget 

som eventuellt kan anses lämpliga att bebygga, vilket inte detta om-

råde är. Området berörs av riksintresse för naturvård, friluftsliv, 

rörligt friluftsliv och kustzon. Området finns inte utpekat i över-

siktsplanen. Hänsyn bör även tas till den upptrampade stig som lö-

per genom området, som utgör en naturlig förlängning från gatan 

till havet, samt det öppna dike/bäck som finns. Detta kan resultera i 

att området endast blir lämpligt för cirka 1-2 små tomter. 

 

Strandskydd är också en fråga som kommer att behöva tas upp vid 

en planändring. Några goda argument för ett upphävande av strand-

skydd kan bli svårt för detta område. Då området ligger på stran-

den, nära hav och dike/bäck kan det finnas risk för erosion. Därför 

föreslår samhällsbyggnadskontoret att ett negativt planbesked ska 

ges till sökanden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 016-16 

Beredningsutskottets protokoll den 9 mars 2016 § 31 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Gert Olsson (M) och Bo Brink (C) i 

handläggningen i detta ärende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 39 Dnr MBN2015-336 

 

Ansökan om planbesked för detaljplan  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunsty-

relsen att lämna ett negativt planbesked för ansökans östra del 

gällande villatomter/fritidshustomter inom del av xx. Miljö- 

och byggnadsnämnden kan konstatera att området i ansökans 

östra del gällande villatomter/fritidshustomter (område 74 och 

75 i grönområdesutredningen), inte finns med i tillägget till 

grönområdesutredningen. Dessutom anges i tillägget till grön-

områdesutredningen att tillkommande bebyggelse ska vara ur 

ett samhällsviktigt perspektiv. Villabebyggelse är inte det som 

avses med bebyggelse ur ett samhällsviktigt perspektiv. 

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslår kommunsty-

relsen att även lämna ett negativt planbesked för ansökans 

västra del gällande flerbostadshus inom del av xx. Detta med 

hänvisning till att med dagens förutsättningar, går det inte att 

ange när, en eventuell detaljplan kan antas enligt plan- och 

bygglagen kapitel 5 § 5. Skälet till att tidpunkt inte går att ange, 

är prioriteringen av dagvattenutbyggnaden i området. 

 

 Miljö- och byggnadsnämnden kan i detta fall konstatera att om-

rådet i ansökans västra del, gällande flerbostadshus (område 76 

i grönområdesutredningen) är ett av de utpekade områdena i 

tillägget till grönområdesutredningen. Flerbostadshus faller en-

ligt nämndens bedömning inom bebyggelse ur ett samhällsvik-

tigt perspektiv. Nämnden anser att eventuell bebyggelse i detta 

område måste anpassas till befintlig bebyggelse och bör inte gå 

upp i höjd, som föreslagits i ansökan. 

 

 Miljö- och byggnadsnämnden har i samband med beredningen 

av ärendet hört Laholmsbuktens VA. För att få svar på när en 

utbyggnad av dagvattennätet kan ske, för att möjliggöra exploa-

tering på del av fastigheten xx. Laholmsbuktens VA anger i sitt 

yttrande att området inte ingår i verksamhetsområde för dagvat-

ten, privat dagvattenhantering finns till viss del inom området. 

Utbyggnad ska enligt Laholmsbuktens VA:s bedömning, inte 

ske med hjälp av privata dagvattenledningar. 

 

     forts 
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 Fastigheten xx är inte prioriterad för utbyggnad av dagvatten 

under de närmaste tre åren. Prioriteringen bygger på bedöm-

ning av graden av problem med marköversvämningar och/eller 

tillskottsvatten i spillvattenledningssystemet. 

 

 Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar med hänvisning ba-

serat på erfarenhet, att detaljplaner är en färskvara. Utifrån den 

aspekten så bör en detaljplan utarbetas i det skede, när det är 

aktuellt att bygga: Det vill säga att byggstart kan ske, i nära an-

slutning till att detaljplanen vunnit lagakraft. Det innebär att 

med hänsyn till den tidplan som Laholmsbuktens VA anger, så 

är det i dagsläget inte prioriterat att bygga ut dagvatten i detta 

område under den närmaste tre årsperioden. Det innebär vidare 

att Laholms kommun har i dagsläget inte någon lösning för 

helheten, när det gäller dagvatten utbyggnaden. Med hänsyn till 

detta går det inte att ange, när en eventuell detaljplan kan antas. 

 

 Enligt 5 kapitlet 5 § plan- och bygglagen (PBL) ska det av 

planbeskedet framgå om kommunen avser att inleda en plan-

läggning. Om kommunen avser att inleda en planläggning ska 

kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen 

enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett 

slutligt beslut om att anta en detaljplan. Med hänsyn till att det 

med dagens förutsättningar inte går att ange en sådan tidpunkt 

så bör ansökan om planbesked inte beviljas. 

 

3. Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska 

kommunstyrelsen ta ut avgift om 8 010 kronor för planbeskedet 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

NN har den 29 juni 2015 lämnat en ansökan om planbesked, för att 

upprätta en ny detaljplan som möjliggör bostäder på naturmark. 

Ansökan innebär att fyra stycken nya villatomter/fritidshustomter 

kan tillskapas i anslutning till xvägen och zvägen, vilket motsvarar 

den östra delen av ansökt område. Ett område för flerbostadshus fö-

reslås i anslutning till qvägen, som ligger i den västra delen av an-

sökt område.  

 

 

     forts 
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Ansökan avser byggnation på mark som idag är planlagd som natur 

och som ingår i kommunens pågående grönområdesutredning. 

Denna utredning upprättas med syfte att kartlägga hela kustområ-

dets naturområden och klassificera dem utifrån deras betydelse för 

bland annat naturvård, rekreation och översvämningsmöjlig-

het/infiltration av dagvatten. Utredningen avslutas med ett tillägg 

där områden som kan vara ändamålsenliga för samhällsviktig 

funktion, till exempel flerbostadshus, äldreboende och annan of-

fentlig service, pekas ut.  

 

Området där villatomter/fritidshustomter föreslås har i grönområ-

desutredningen klassificerats som klass 2 för natur- och rekreat-

ionsvärden samt översvämning. Området där flerbostadshus före-

slås har klassificerats till klass 1 för översvämning och klass 2 ur 

natur- och rekreationsvärden. Klass 1 innebär att området är mycket 

viktigt och bedöms inte lämpligt att förändra och mycket viktigt att 

bevara. Klass 2 innebär att områdena är viktiga, men att det efter 

kompletterande utredningar kan visa sig möjliga att förändra, helt 

eller delvis.  

 

Den östra delen av ansökt område, med nya villatomter/fritidshus-

tomter, är placerade i direkt anslutning till befintlig bebyggelse som 

en förtätning av ett redan utbyggt område. Detta underlättar för 

framdragning av infrastruktur och minskar inverkan på landskaps-

bilden. Att tillgodose behov av mindre småhustomter alternativt fri-

tidshustomter på mark som idag är natur, bedöms dock inte som 

lämpligt med hänsyn till att naturområdena i kustområdet är mycket 

viktiga att bevara för miljö/djur- och växtliv, rekreation samt dag-

vattenhantering. Med anledning av detta och att ansökan inte gäller 

samhällsviktig funktion förslår samhällsbyggnadskontoret att ett 

negativt planbesked lämnas för denna del.  

 

Ett positivt planbesked föreslås av samhällsbyggnadskontoret för 

utbyggnaden i det västra delområdet, där flerbostadshus föreslås, 

vilket uppfyller kraven som en samhällsviktig funktion. Det västra 

delområdet har tagits med i tillägget till grönområdesutredningen. I 

denna del konstateras det att området är möjligt att bebygga under 

förutsättning att omhändertagandet av dagvatten utreds närmare. Ur 

rekreationssynpunkt bör ett nordsydligt gång- och cykelstråk tillgo-

doses så det ansluter till angränsande grönområden. 

     forts 
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En naturvärdesinventering med tillhörande kompensationsåtgärder 

(för att skydda naturtyper enligt Natura 2000-habitat) ska tas fram. 

 

Detaljplanen ska upprättas av exploatören (sökande) med egen kon-

sult och förväntas kunna antas cirka 1 år efter det att planarbetet har 

påbörjats av exploatören föreslår samhällsbyggnadskontoret.  

 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut blir därför följande: 

1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen 

lämnar ett positivt planbesked för de delar som avser möjlighet 

att bygga flerbostadshus i den västra delen av ansökt område på 

xx. Planarbetet ska upprättas av exploatören med egen konsult.  

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen 

lämna ett negativt planbesked för de delar som avser möjlighet-

en att tillskapa fyra nya tomter i anslutning till xvägen och zvä-

gen i den östra delen av ansökt område på fastigheten xx. 

 

3. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen be-

slutar att planavtal ska tecknas med exploatören. 

 

4. Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska 

kommunstyrelsen ta ut avgift om 13 350 kr för planbeskedet.  

 

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 markanvis-

ning och exploatering kommer att användas i samband med detalj-

planeläggning. 

 

Beredningsutskottet beslutade den 13 januari 2016 att remittera 

ärendet till nämnden för Laholmsbuktens VA (LBVA), för att sen-

ast den 1 mars 2016, svara på frågan om när utbyggnaden av dag-

vattennätet kan ske för fastigheten xx, för att möjliggöra exploate-

ring av bostäder. 

 

 

 

     forts 
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Nämnden för Laholmsbuktens VA har den 22 februari 2016 be-

handlat ärendet och skriver i sitt yttrande följande: 

 

1. Planområdet omfattas idag inte av verksamhetsområde för dag-

vatten. Privat dagvattensystem finns delvis inom området.  

 

2. Prioritering av behov för dagvattenutbyggnad i kustområdet 

pågår. Prioriteringen bygger på bedömning av graden av pro-

blem med marköversvämningar och/eller tillskottsvatten i spill-

vattenledningssystemet. Behovet ska föreligga i ett större sam-

manhang för att kommunen ska bli skyldig att ordna dagvatten-

avledning för ett område. Utbyggnad av dagvattensystem ska 

också ske på sådant sätt att hela delavrinningsområdet kommer 

att omfattas av åtgärderna. Förslag till prioriteringsordning 

kommer att presenteras och lyftas för beslut i kommunfullmäk-

tige. Prioriteringslistan tidsätter ett antal utbyggnader för de 

närmaste tre åren. Listan kommer att uppdateras allt eftersom 

utbyggnad genomförs och lyftas för förnyade beslut. Fastighet-

en är inte prioriterad för utbyggnad under de närmaste tre åren 

utifrån behovsbedömning enligt ovan. 

 

3. I detaljplanearbetet ingår att utreda förutsättningar för genom-

förande av detaljplanen. Därav måste dagvattenutredningen för 

planområdet i fråga omfatta hela delavrinningsområdet som 

planområdet ingår i för att säkerställa en hållbar dagvattenhan-

tering över tid i ett större sammanhang. Utredningen ska göras 

för 10-års regn men även för större regn, som ett 100-årsregn 

för att utreda hur extremregn påverkar ny och befintlig bebyg-

gelse. Dagvattenutredningen ska genomföras i planarbetet och 

bekostas av exploatören. 

 

4. Dagvattenhanteringen behöver utredas för varje ny 

plan/bebyggelse och hänsyn ska tas till kringliggande områden 

och bebyggelse. Laholmsbuktens VA anser inte att planområ-

den ska byggas ut med privata dagvattensystem, utan helheten 

för området ska utredas och ligga till grund för ställningsta-

gande i ett större sammanhang. I ett längre perspektiv är det 

inte hållbart med enskilt huvudmannaskap för samlad dagvat-

tenavledning. Verksamhetsområde för dagvatten ska upprättas i 

samband med att nya planer vinner laga kraft. 

     forts 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 065-15 

Ansökan om planbesked  

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 18 november 2015 § 

169 

Beredningsutskottets protokoll den 13 januari 2016 § 5 

Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 22 februari 2016 

§ 23 

Beredningsutskottets protokoll den 9 mars 2016 § 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 40 Dnr MBN2014-653 

 

Detaljplan för Hishult 2:40, Hiskullens industriområde – 

Granskning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att gå ut på granskning med 

förslaget till ändring av detaljplan för Hiskullens industriområde, 

Hishult 2:40 enligt 5 kapitlet 18 § andra stycket i plan- och byggla-

gen. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag den 

11 november 2014, KS § 207 att ändra detaljplanen för Hiskullens 

industriområde, 2:40 med flera i syfte att tillskapa mer ändamåls-

enliga tomter för verksamheter i planområdet.  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny industrimark och in-

dustrigator. Det innebär också att del av den nu gällande detalj-

planen för området ändras under pågående genomförandetid. Ny 

detaljplan behövs på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt 

som inte har kunnat förutses vid den tidigare planläggningen. Änd-

ringen avser en mer ändamålsenlig utformning av kvartersmark och 

allmän plats (gata).  

 

Planområdet är beläget i den västra delen av Hishults samhälle och 

inom industriområdet, cirka 18 km sydost om Laholm. I norr grän-

sar planområdet till industrimark vid Västergårdsvägen. I öster 

finns även där industrimark. I söder och väster gränsar området till 

jordbruksmark. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott beslutade den 9 

september 2015 att samråda om planförslaget i enlighet med 5 ka-

pitlet 15 § i plan- och bygglagen. Planförslaget har varit ute på sam-

råd från den 4 november 2015 till och med den 4 december 2015. 

Under samrådstiden lämnades 16 yttranden in som har lett fram till 

ändringar av plankarta och planbeskrivning. Alla synpunker som 

lämnats in är redovisade och bemötta i samrådsredogörelsen.  

 

Plankartan föreslås ändras och kompletteras i följande avseende: 

- E-området utökas till 14x14 meter 

     forts 
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Planbeskrivningen föreslås ändras och kompletteras i följande av-

seende: 

- Information gällande närmsta busshållplats och avståndet dit 

- Information gällande brandvattenförsörjning 

- Information gällande drick-, spill- och dagvatten  

 

Det finns inga anmärkningar på planförslaget från sakägare och 

allmänhet. 

 

Planen hanteras med enkelt planförfarande enligt 5 kapitlet § 15 

plan och bygglagen 2010:900 och bedöms vara klar för granskning. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse TJS S-13/16. 

Beredningsutskottets protokoll den 9 mars 2016 § 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 41 Dnr MBN2013-379 

 

Detaljplan för Hishult 1:126 (före detta Granhem) - Gransk-

ning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att gå ut på granskning med 

förslaget till detaljplan för Hishult 1:126 (före detta Granhem), en-

ligt 5 kapitlet 18 § plan- och bygglagen (2010:900). 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen medger i beslut den 15 oktober 2013 § 195 att 

Laholmshem AB får ändra detaljplanen för Hishult 1:126 i Hishult. 

Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att ändra detaljplanen. 

 

Syftet och huvuddraget med att ändra den idag föråldrade detaljpla-

nen och dess begränsade användningsområde är att möjliggöra an-

vändningar som bostäder och centrumverksamheter.  

 

Planområdet är beläget i utkanten av Hishults östra del av sam-

hället. Norr om gränsar väg 530, öster och söder om området grän-

sar en jordbruksfastighet samt väser om gränsar en bostadsfastighet. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott beslutade den 9 

september 2015 § 118 att samråda om planförslaget enligt 5 kapitlet 

11 § i plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget medför inte 

någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget har varit ute på sam-

råd från den 23 november 2015 till den 18 december 2015. Syn-

punkter på planförslaget har kommit in. 

 

Detaljplanen görs med normalt planförfarande. Samhällsbyggnads-

kontoret vill nu gå ut med planförslaget på granskning.  

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse S 015-16 

Beredningsutskottets protokoll den 9 mars 2016 § 34 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ove Bengtsson (S) i handläggningen i 

detta ärende. 

 

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 42 Dnr MBN2016-108 

 

Påförande av byggsanktionsavgift för olovlig rivning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av 11 ka-

pitlet 51 § plan- och bygglagen (PBL) påföra NN en byggsankt-

ionsavgift. 

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med hänsyn till dels att 

rivningslovet har beviljats i efterhand för åtgärden, dels att 

överträdelsen är av ringa omfattning, att byggsanktionsavgiften 

kan sättas ned till en fjärdedel. Byggsanktionsavgiftens storlek 

bestäms således till en fjärdedel 8 328/4 = 2 082 kronor. Detta 

för att en rivning av en gäststuga utförts utan rivningslov på 

fastigheten xx. 

_____ 

 

Upplysning 

Byggsanktionsavgiften ska betalas till Laholms kommun, bankgi-

rokonto 991-1926, inom två månader efter det att du har delgivits 

detta beslut. 

_____ 

 

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 har på fastigheten rivit en gäststuga utan rivningslov. Rivnings-

åtgärderna har vidtagits efter den 2 maj 2011 varför plan- och bygg-

lagen, PBL (2010:900) ska användas vid ärendets behandling.  

 

Bygglov beviljades den 16 maj 2014 § S-273 avseende tillbyggnad 

av huvudbyggnad samt ombyggnad av befintlig gäststuga. Den 5 

december 2014 § S-745 beviljades bygglov för ändring i lov. Änd-

ringen innebar tillbyggnad av befintlig gäststuga.  

 

 

     forts 
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Under telefonsamtal med byggherre i januari 2016 framkom att 

gäststugan var i så dåligt skick att sökanden rivit den och avsåg 

istället att bygga upp den på nytt. Samhällsbyggnadskontoret in-

formerade då sökanden att denna åtgärd kräver rivningslov och att 

sökanden ska komma in med en ansökan i efterhand. Denna ansö-

kan om rivningslov i efterhand för gäststugan kom in den 5 februari 

2016 och rivningslov beviljades den 12 februari 2016 § S-77. 

 

Aktuell fastighet ägs av både nn och pp. Med anledning av att både 

det första bygglovet och även rivningslov i efterhand har sökts av 

nn samt att samhällsbyggnadskontoret haft kontakt med nn i aktu-

ellt ärendet, är byggsanktionsavgiften endast riktad till nn. 

 

Av 9 kapitlet 10 § PBL framgår att det krävs rivningslov för att riva 

en byggnad inom ett område med detaljplan och av 10 kapitlet 3 § 

får åtgärden inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett 

startbesked om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov 

 

Enligt 11 kapitlet 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten om någon bry-

ter mot en bestämmelse i 8-10 kapitlet, ta ut en särskild avgift 

(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 16 kapitlet 12 §.  

 

Enligt 11 kapitlet 52 § PBL ska byggsanktionsavgiftens storlek 

framgå av de föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 ka-

pitlet 12 §. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 2 

kapitlet 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. När avgiftens storlek 

bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av 

den bestämmelse som överträdelsen avser.  

 

Enligt 11 kapitlet 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även 

om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till  

1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att 

själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet,  

2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyl-

dige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller  

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträ-

delse skulle inträffa. 

 

     forts 
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Av 11 kapitlet 53 a § PBL framgår att en byggsanktionsavgift får i 

ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till 

den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften 

eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första stycket ska det sär-

skilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 

oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av 

mindre allvarlig art. 

 

Enligt 11 kapitlet 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av  

1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet el-

ler det byggnadsverk som överträdelsen avser,  

2. den som begick överträdelsen, eller  

3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 

 

Av plan- och byggförordningen 9 kapitlet 1 § framgår att en 

byggsanktionsavgift enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen ska tas 

ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapi-

tel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som 

gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå 

till högst 50 prisbasbelopp. 

 

Av plan och byggförordningen 9 kapitlet 15 § framgår att 

byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kapitlet 3 § plan- 

och bygglagen påbörja en sådan rivning av en byggnad som kräver 

lov enligt 9 kapitlet 10 § plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 

kapitlet 5 § första stycket 1 innan byggnadsnämnden har gett ett 

startbesked är när det gäller en komplementbyggnad, ett komple-

mentbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,17 prisbasbelopp 

med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den 

rivna byggnadens sanktionsarea. 

 

Definitionen av vad en sanktionsarea är står i PBF 1 kapitlet 7 § 

som säger, med sanktionsarea avses brutto- eller öppenarean mins-

kad med 15 kvadratmeter. I detta fall jämställs blir sanktionsarean 9 

kvm, eftersom bruttoarean uppgår till 24 kvm.  

 

Sökanden har beviljats rivningslov för gäststuga i efterhand. För 

vidtagna åtgärder ska byggsanktionsavgift tas ut enligt följande: 

 

 

     forts 
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Prisbasbelopp 2016:     44 300 kronor 

Byggsanktionsavgift:  

0,17 * 44 300 +0,002 * 44 300 * 9 = 8 328 kronor 

Hälften:  8 328/2 = 4 164 kronor 

En fjärdedel: 8 328/4 = 2 082 kronor 

 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att vid fastställande av 

byggsanktonasavgiften kan hänsyn tas till att rivningslov har bevil-

jats i efterhand för åtgärden, samt att överträdelsen är av ringa om-

fattning. 

 

Samhällsbyggnadskontoret överlämnar dock till miljö-och bygg-

nadsnämnden att bestämma byggsanktionsavgiftens storlek. 

 

Sökanden har informerats om att frågan om byggsanktionsavgift 

kommer att tas upp av miljö- och byggnadsnämnden samt avgiftens 

storlek. 

 

Sökanden har den 7 mars 2016 lämnat in ett yttrande där de skriver 

att de inte fått information om att rivningslov krävdes för att riva 

gäststugan. Stugan är mindre än 15 m2 och borde inte vara bygg-

lovspliktig och därför ej heller krav på rivningslov. Med hänsyn till 

detta borde inte någon byggsanktionsavgift tas ut. 

 

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse TJ S 017/16 

Beredningsutskottets protokoll den 9 mars 2016 § 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden dk, ekonomienheten 
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MBN § 43 Dnr 2016-000376Mi 

 

Strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens enligt 7 

kapitlet 18 b § miljöbalken för byggnation av transformatorstation 

inom fastigheten. Tomtplatsavgränsning är bara själva byggnaden 

 

Avgift   2 520 kronor  

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

______ 

 

Upplysningar 

Beslutet om dispens upphör enligt 7 kapitlet 18 h § miljöbalken, att 

gälla om åtgärden som dispensen avser, inte har påbörjats inom två 

år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga 

kraft. 

 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor efter att de tagit del av beslutet ta 

ställning till om de ska överpröva beslutet eller inte. Sökanden bör 

avvakta utgången av denna tid innan åtgärder påbörjas. 

 

Detta beslut befriar inte från skyldighet att söka andra tillstånd, ex-

empelvis bygglov. 

 

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 har ansökt om strandskyddsdispens för att ersätta en gammal 

transformatorstation med en ny på nästan samma plats. Avståndet 

till Genevadsån är cirka 10 meter. Sökande har som särskilt skäl 

uppgett att befintlig transformator ligger på samma plats. 

 

 

 

     forts 
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Området består av grusad öppen yta. Området på andra sidan ån 

omfattas av riksintresse för natur. Området omfattas av strandskydd 

om 100 m. För uppförande av byggnad inom strandskyddat område 

krävs dispens enligt 7 kapitlet 18 § miljöbalken. Byggnader eller 

byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller an-

ordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 

beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.  

 

Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allemans-

rättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor 

för djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kapitlet 13 § miljö-

balken). 

 

Kommunen kan enligt 7 kapitlet 18 b § miljöbalken medge dispens 

från strandskyddsbestämmelserna i det enskilda fallet, om det finns 

särskilda skäl. Tillämpningen av dispensmöjligheten ska dock vara 

restriktiv. Som särskilda skäl anges i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken 

bland annat om området redan har tagits i anspråk på ett sätt som 

gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Ett annat skäl 

är att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 

allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Viktiga 

överväganden vid prövningen är om det kan garanteras att strand-

området förblir öppet för allmänheten och att syftet med strand-

skyddsbestämmelserna i övrigt kan tillgodoses.  

 

Byggnaden kommer placeras där det redan idag finns en transfor-

matorstation. Befintlig elledning passerar här och det är inte skäligt 

att kräva att elledningen dras om så att transformatorstationen pla-

ceras utanför strandskyddat område. Miljökontoret bedömer därför 

att det finns särskilda skäl för att bevilja ansökan, nämligen enligt 7 

kapitlet 18 c § punkt 5, en anläggning som tillgodoser ett angeläget 

allmänt intresse och behovet inte kan tillgodoses utanför strand-

skyddat område. Området vid Genevadsån förblir tillgängligt för 

allmänheten, det vill säga det finns en fri passage. Strandskyddets 

övriga syften (ett skydd för växt- och djurliv) kan också uppfyllas. 

Strandskyddsdispens kan således beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 04-16 

Beredningsutskottets protokoll den 9 mars 2016 § 36 

Beslutet skickas till: Sökanden dk, Länsstyrelsen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 

Miljö- och byggnadsnämnden 2016-03-23 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 44 Dnr 2016-000377Mi 

 

Strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens enligt 7 

kapitlet 18 b § miljöbalken för byggnation av transformatorstation 

inom fastigheten. Tomtplatsavgränsning är bara själva byggnaden. 

 

Avgift   2 520 kronor 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

______ 

 

Upplysningar 

Beslutet om dispens upphör enligt 7 kapitlet 18 h § miljöbalken, att 

gälla om åtgärden som dispensen avser inte har påbörjats inom två 

år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga 

kraft. 

 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor efter att de tagit del av beslutet ta 

ställning till om de ska överpröva beslutet eller inte. Sökanden bör 

avvakta utgången av denna tid innan åtgärder påbörjas. 

 

Detta beslut befriar inte från skyldighet att söka andra tillstånd, ex-

empelvis bygglov. 

 

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 har ansökt om strandskyddsdispens för en ny transformatorstat-

ion. Befintlig stolptransformator kommer att avvecklas. Avståndet 

till Lagan är cirka 50 meter. Sökande har som särskilt skäl uppgett 

att befintlig stolptransformator är i närheten och att markägaren 

tycker att det är en bra placering. 

 

 

     forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts 

 

Området består av grusad yta i form av en mindre parkering. Om-

rådet omfattas av riksintresse för kulturmiljö och av strandskydd 

om 100 meter. För uppförande av byggnad inom strandskyddat om-

råde krävs dispens enligt 7 kapitlet 18 § miljöbalken. Byggnader el-

ler byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 

att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.  

 

Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allemans-

rättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor 

för djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kapitlet 13 § miljö-

balken). 

 

Kommunen kan enligt 7 kapitlet 18 b § miljöbalken medge dispens 

från strandskyddsbestämmelserna i det enskilda fallet, om det finns 

särskilda skäl. Tillämpningen av dispensmöjligheten ska dock vara 

restriktiv. 

 

Som särskilda skäl anges i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken bland annat 

om området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 

saknar betydelse för strandskyddets syften. Ett annat skäl är att om-

rådet behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Viktiga övervä-

ganden vid prövningen är om det kan garanteras att strandområdet 

förblir öppet för allmänheten och att syftet med strandskyddsbe-

stämmelserna i övrigt kan tillgodoses.  

 

Byggnaden kommer placeras intill en väg där det finns en liten par-

kering. Lagan finns på andra sidan vägen. Befintlig elledning passe-

rar här och det bedöms inte som skäligt att flytta elledningen så att 

transformatorstationen hamnar utanför strandskyddat område. Mil-

jökontoret bedömer därför att det finns särskilda skäl för att bevilja 

ansökan nämligen enligt 7 kapitlet 18 c § punkt 5, en anläggning 

som tillgodoser ett angeläget allmänt intresse och behovet inte kan 

tillgodoses utanför strandskyddat område. 

 

Området vid Lagan förblir tillgängligt för allmänheten, det vill säga 

det finns en fri passage. Strandskyddets övriga syften (ett skydd för 

växt- och djurliv) kan också uppfyllas. Strandskyddsdispens kan så-

ledes beviljas. 

     forts 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 03-16 

Beredningsutskottets protokoll den 9 mars 2016 § 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden dk, Länsstyrelsen 
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MBN § 45 Dnr 2016-000341Mi 

 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens enligt 7 

kapitlet 18 b § miljöbalken för tillbyggnation av befintligt bostads-

hus på fastigheten. Detta i enlighet med ansökan och komplette-

ringen avseende fasadens utseende inklusive storlek på fönstren. 

 

Avgift   2 520 kronor 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

______ 

 

Upplysningar 

Beslutet om dispens upphör enligt 7 kapitlet 18 h § miljöbalken, att 

gälla om åtgärden som dispensen avser inte har påbörjats inom två 

år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga 

kraft. 

 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor efter att de tagit del av beslutet ta 

ställning till om de ska överpröva beslutet eller inte. Sökanden bör 

avvakta utgången av denna tid innan åtgärder påbörjas.  

 

Detta beslut befriar inte från skyldighet att söka andra tillstånd, ex-

empelvis bygglov. 

 

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 har ansökt om strandskyddsdispens för att bygga till befintligt 

bostadshus med en vinkelbyggnad med måtten 11 x 7 meter och 

byggs så att tillbyggnationen kommer vinklas från befintligt hus 

mot Lagan.  

 

 

     forts 
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Sökande har i ansökan beskrivit att tillbyggnaden ska byggas i 

samma stil som det gamla huset samt inkommit med en fasad-

ritning. Tillbyggnaden kommer också att uppföras någon meter 

närmare fastighetsgränsen i öster. Som särskilda skäl anges att om-

rådet redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar be-

tydelse för strandskyddets syfte.  

 

Området omfattas av en del bestämmelser, bland annat är området 

av riksintresse för friluftslivet och natur, riksintresse kulturmiljö-

vård samt riksintresse särskilda hushållningsbestämmelser. I när-

heten finns också naturreservat och natura 2000 område. Aktuell 

tillbyggnad kommer som närmast 35-40 meter från Lagan. Mellan 

tillbyggnaden och Lagan finns en brant som avskiljer tomten från 

vattendraget. En bastubyggnad har uppförts mellan sökt tillbygg-

nation och vattendraget. Strandskyddsdispens för denna beviljades 

2011. Området omfattas av strandskydd om 100 meter. För uppfö-

rande av byggnad inom strandskyddat område krävs dispens enligt 

7 kapitlet 18 § miljöbalken. Strandskyddets syfte är att trygga förut-

sättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att 

bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten 

(7 kapitlet 13 § miljöbalken). 

 

Kommunen kan enligt 7 kapitlet 18 b § miljöbalken medge dispens 

från strandskyddsbestämmelserna i det enskilda fallet, om det finns 

särskilda skäl. Tillämpningen av dispensmöjligheten ska dock vara 

restriktiv. Som särskilda skäl anges i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken 

bland annat om området redan har tagits i anspråk på ett sätt som 

gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Viktiga 

överväganden vid prövningen är om det kan garanteras att strand-

området förblir öppet för allmänheten och att syftet med strand-

skyddsbestämmelserna i övrigt kan tillgodoses.  

 

Byggnaden är placerad inom etablerad tomtmark. Tomtplatsen är 

avgränsad i ett tidigare beslut om strandskyddsdispens. Beslutet 

fastställde att tomtplatsen är densamma som fastighetsgränsen. 

Tomtmarken ligger utanför område med detaljplan. 

 

Miljökontoret bedömer att området där byggnaden ska placeras re-

dan tagits i anspråk som tomtmark. En tillbyggnad kan dock inne-

bära att hemfridszonen utökas utanför tomtplatsen eller till och med 

utanför fastigheten.    forts 
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En byggnads utseende spelar en viss roll i sammanhanget. Till ex-

empel stora fönster har en mer avhållande effekt än små. I och med 

att det finns en bastubyggnad med stora fönster mellan tänkt till-

byggnation och Lagan samt att det finns en brant/slänt som funge-

rar som en naturlig avgränsning mot vattendraget bedömer miljö-

kontoret att en tillbyggnad med utseende enligt inkommen fasad-

ritning inte försämrar möjligheterna för allmänheten att röra sig 

längs vattendraget. 

 

Att tillbyggnaden kommer något närmare fastighetsgränsen i öster 

innebär inte heller någon väsentlig försämring för allmänheten att 

röra sig i området i övrigt. Området längs Lagan förblir tillgängligt 

för allmänheten, det vill säga det finns en fri passage. Strandskyd-

dets övriga syften (ett skydd för växt- och djurliv) kan också upp-

fyllas. Strandskyddsdispens kan således beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 02-16 

Beredningsutskottets protokoll den 9 mars 2016 § 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden dk 

Länsstyrelsen 
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MBN § 46 Dnr 2016-000505Mi 

 

Strandskyddsdispens för komplementbyggnad (poolhus) 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens enligt 7 

kapitlet 18 b § miljöbalken för byggnation av poolhus enligt ansö-

kan på fastigheten. Tomtplatsen avgränsas efter fastighetsgränsen.  

 

Avgift   2 460 kronor  

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

______ 

 

Upplysningar 

Beslutet om dispens upphör enligt 7 kapitlet 18 h § miljöbalken, att 

gälla om åtgärden som dispensen avser inte har påbörjats inom två 

år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga 

kraft. 

 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor efter att de tagit del av beslutet ta 

ställning till om de ska överpröva beslutet eller inte. Sökanden bör 

avvakta utgången av denna tid innan åtgärder påbörjas. 

 

Detta beslut befriar inte från skyldighet att söka andra tillstånd, ex-

empelvis bygglov. 

 

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 har ansökt om strandskyddsdispens för en komplementbygg-

nad, ett poolhus. Som särskilda skäl anges att området redan har ta-

gits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strand-

skyddets syfte.  

 

 

 

     forts 
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Området består av tomtmark med gräsmatta. Aktuell byggnad är 

som närmast 10 meter från vattendraget. Befintligt bostadshus lig-

ger cirka 20-25 meter från bäcken. Området omfattas av strand-

skydd om 100 meter. För uppförande av byggnad inom strandskyd-

dat område krävs dispens enligt 7 kapitlet 18 § miljöbalken. Bygg-

nader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 

eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten 

från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.  

 

Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allemans-

rättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor 

för djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kapitlet 13 § miljö-

balken). 

 

Kommunen kan enligt 7 kapitlet 18 b § miljöbalken medge dispens 

från strandskyddsbestämmelserna i det enskilda fallet, om det finns 

särskilda skäl. Tillämpningen av dispensmöjligheten ska dock vara 

restriktiv. Som särskilda skäl anges i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken 

bland annat om området redan har tagits i anspråk på ett sätt som 

gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Ett annat skäl 

är att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 

allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Viktiga 

överväganden vid prövningen är om det kan garanteras att strand-

området förblir öppet för allmänheten och att syftet med strand-

skyddsbestämmelserna i övrigt kan tillgodoses.  

 

Byggnaden placeras inom etablerad tomtmark. Tomtmarken ligger 

utanför område med detaljplan. Miljökontoret bedömer att området 

där byggnaden ska placeras redan har tagits i anspråk på ett sätt 

som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Området 

runt vattendraget är idag inte tillgängligt för allmänheten, och den 

nya byggnaden placeras mellan vattendraget och befintligt bostads-

hus. Strandskyddets övriga syften (ett skydd för växt- och djurliv) 

kan också uppfyllas. Strandskyddsdispens kan således beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 08-16 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk, Länsstyrelsen 
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MBN § 47 Dnr 2016-000375Mi 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till ändring av 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd 

om badvatten 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker ändringarna i badvattenfö-

reskrifterna. Det är rimligt att den kommun som använder en alter-

nativ analysmetod ska visa att metoden är lika bra som någon av de 

standardmetoder som anges i föreskriften. Det bör inte vara en upp-

gift för Havs- och vattenmyndigheten. De övriga ändringarna är av 

redaktionell karaktär.  

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Havs- och vattenmyndigheten avser att göra ändringar i de före-

skrifter och allmänna råd som gäller badvatten i hav och sjöar. För-

slaget har skickats till samtliga kommuner. Kommunstyrelsen har 

därefter remitterat ärendet för synpunkter till miljö- och byggnads-

nämnden och till kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

En ny definition införs; ”Badplatsen: Havs- och vattenmyndighet-

ens webbverktyg för tillgängliggörande och redovisning av badvat-

tenkvalitet”.  

 

Den väsentliga ändring som föreslås innebär att om en alternativ 

analysmetod används (för analys av bakterier i vattnet) så är det 

kommunen som ska visa att metoden uppfyller likvärdig säkerhets-

nivå som de angivna metoderna. I den nu gällande föreskriften är 

det Havs- och vattenmyndigheten som ska visa att metoden inte 

uppnår en likvärdig säkerhetsnivå. 

 

I övrigt föreslås ändringar av redaktionell karaktär till exempel att 

”Havs- och vattenmyndighetens datavärd” ersätts av ”Badplatsen”.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 

och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14) 

Tjänsteskrivelse TJM 05/16 

Beredningsutskottets protokoll den 9 mars 2016 § 39 

 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 
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MBN § 48 Dnr 2011-000737Mi 

 

Vitesföreläggande om farbar väg och slamtömning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga fastighetsäga-

ren till xx och nn att: 

1. ordna så att vägen fram till huset med adressen vv är farbar för 

kommunens anlitade slamtömningsfordon senast den 31 de-

cember 2016,  

2. att låta kommunens entreprenör för slamtömning tömma sla-

mavskiljaren senast den 31 december 2016 samt 

3. att därefter låta kommunens anlitade slamtömningsentreprenör 

tömma slamavskiljaren enligt den lista som finns för ordinarie 

tömningsintervall för fastigheter i närområdet.   

 

Punkt 1 är förenat med löpande vite om 20 000 kronor för varje på-

börjat kalenderår efter den 31 december 2016 som vägen inte är 

farbar för kommunens anlitade slamtömningsfordon.  

 

Punkt 2 är förenat med ett vite om 2 000 kronor. 

 

Punkt 3 är förenat med ett löpande vite om 2 000 kronor för varje 

uteblivet tömningstillfälle.  

 

Beslutet ska skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kapitel 9, 14 och 15 §§ miljöbal-

ken (1998:808), 15 kapitel 8 § och med hänvisning till 2 kapitel 3 

och 7 §§ samt 16, 18 och 21 §§ i föreskrifter om avfallshantering 

för Laholms kommun. 

______ 

 

Beslutsmotivering 

Slamavskiljaren på fastigheten ska tömmas enligt det intervall som 

anges i föreskrifter om avfallshantering för Laholms kommun. 

Kommunens upphandlade slamtömningsentreprenör har vid flera 

tillfällen försökt komma fram till fritidshuset men varit tvungna att 

vända om eftersom vägen inte varit farbar. Fastighetsägaren har 

dessutom själv avbokat slamtömningen vid flera tillfällen.  

 

     forts 
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Ett slamsugningsfordon är stort och kräver att vägen är 3 meter 

bred och röjd till 3,5 meters bredd och 4 meters höjd. Vägen ska 

klara av fordon som vägen 30 ton. Det bör även finnas möjlighet 

för fordonet att vända och radien på vändplatsen ska då vara 7,5 

meter. Det ska vara max 25 meter mellan uppställningsplatsen och 

slamavskiljaren. Avstånden är även viktiga för att räddningstjäns-

tens fordon ska kunna ta sig till platsen.  

 

Enligt miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver eller avser att 

bedriva en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begräns-

ningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att fö-

rebygga, hindra eller motverka att verksamheten kan medföra skada 

eller olägenhet för människors hälsa (2 kapitlet 3 §). Kraven gäller 

om det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid bedömningen 

ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder jämfört med 

kostnaderna för åtgärderna (2 kapitlet 7 §). Kommunen ska svara 

för att hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behand-

lingsanläggning. Slam från slamavskiljare är ett hushållsavfall (15 

kapitlet 8 §). 

 

Enligt föreskrifter om avfallshantering för Laholms kommun 1.4 

ska tömning av slamavskiljare vid fritidsbostäder med wc/urin an-

sluten ske minst en gång vartannat år (§ 21). Fastighetsinnehavaren 

ska se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och 

tömningsplats hålls i farbart skick. Transportvägen ska röjas från 

snö och hållas halkfri. Väg som utnyttjas vid hämtning av hushålls-

avfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är 

farbar för hämtningsfordon (§ 18). Avståndet mellan uppställnings-

plats för slambil och slambrunn får inte överstiga 25 meter och 

sughöjden får vara högst sex meter såvida inte särskilda skäl före-

ligger (16 §). 

 

Enligt miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet be-

sluta om de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbal-

ken, föreskrifter, domar och andra beslut ska följas (26 kapitlet 9 

§). Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (26 

kapitlet 14 §). Ett föreläggande med vite kan översändas till in-

skrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskriv-

ningsdel (26 kapitlet 15 §). 

 

     forts 
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Enligt Laholms kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljö-

balkens område tar miljö- och byggnadsnämnden timavgift för 

handläggning av ärendet. Timavgiften för ärenden som påbörjats 

2011 är 780 kronor. Handläggningen av ärendet har hittills tagit 4 

timmar. Beslut om timavgift fattas av nämnden när ärendet är be-

handlats.  

 

Upplysning 

Innan ett nytt avlopp anläggs eller ändringar görs i befintligt av-

lopp, ska tillstånd sökas eller att en anmälan lämnas till miljö- och 

byggnadsnämnden. Kontakta med miljökontoret ska ske i god tid 

(minst 6 veckor) innan åtgärder utförs. 

 

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 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2012 att fö-

relägga fastighetsägaren om att se till att vägen blev farbar för 

slamtömningsfordon före den 1 maj 2013. Slamavskiljaren skulle 

sedan tömmas enligt intervallet i föreskrifter om avfallshantering 

för Laholms kommun. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som 

endast ändrade tiden för när föreläggandet skulle varit fullgjort till 

den 1 maj 2014.  

 

Miljökontoret kontaktade fastighetsägaren igen i augusti 2015 ef-

tersom slamtömning då inte kunnat ske. Ett nytt försök till slam-

tömning skedde i september 2015 utan att lyckas.  

 

Miljökontoret har inspekterat vägarna som går till stugan både sö-

der- och norrifrån. På vägen söderifrån finns en låst bom över 

vägen. Vägen norrifrån är igenväxt och går inte att använda för 

slamtömningsfordon. Närmaste bostad med enskilt avlopp är belä-

gen cirka 1 km söderut längs samma väg. Slamavskiljaren på den 

fastigheten töms vartannat år och slamtömningsentreprenören har 

inte rapporterat några problem med vägen. Den dåliga vägen är där-

för mindre än 1 km lång.    forts 
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Vägen går igenom fastigheten zz som ägs av Fortifikationsverket. 

Fortifikationsverket har tidigare meddelat att det enligt det official-

servitut som upprättats inte finns någon skyldighet för verket att 

iordningsställa vägen. De skriver även att det är olämpligt att tung 

trafik belastar vägen.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden har bedömt att det inte är oskäligt att 

åtgärda vägen så att slamtömningsfordonet kommer fram och kan 

tömma slamavskiljaren. Kostnaden för åtgärden ska ses över en 

längre period. Miljökontoret har även inspekterat slamavskiljaren 

vid huset. Slamavskiljaren var fylld med vatten och det fanns lite 

slam i den första kammaren.  

 

Det gick inte att se någon efterföljande rening av avloppsvattnet. 

Om avloppsvattnet som släpps ut från huset inte renas enligt de 

krav som ställs i miljöbalken kommer miljö- och byggnadsnämn-

den att ställa krav på att avloppet ska åtgärdas. Inventering av de 

enskilda avloppen längs med Brostorpaån och dess tillflöden sker 

nu under våren 2016.  

 

Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren som den 14 mars 

2016 lämnat in en skrivelse med synpunkter och frågor. Fastighets-

ägaren undrar hur lång sträcka av vägen som måste åtgärdas. Lik-

som varför inte slamtömningsfordonet kan köra fram till fastigheten 

xx med adress vv, när fordonet tömmer på zz. Fastighetsägaren 

skriver också att nytt avlopp ska anläggas snarast. Dessa frågor be-

svaras av miljökontoret. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 06-16 

Beredningsutskottets protokoll den 9 mars 2016 § 40 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Fastighetsägaren dk,  

Lantmäteriets fastighetsinskrivning, Box 801, 451 27 Uddevalla 
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MBN § 49 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 Beslut angående anmälan om massor som ska redovisas vid 

nästa sammanträde. Ärendet redovisas av miljö- och hälsoskydds-

inspektören. 

 

Från samhällsbyggnadskontorets lista med delegationsbeslut valde 

justeraren ärendet Skylt, bygglov som ska redovisas vid nästa 

sammanträde. Ärendet redovisas av bygglovhandläggaren. 
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MBN § 50 Dnr 2016-000003 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Beredningsutskottets protokoll den 9 mars 2016. 

 

Miljökontoret §§ M 060 - 112 

 

Samhällsbyggnadskontoret §§ S 061 – 143 

 

Trafikplanerarens beslut om lokala trafikföreskrifter från och med 

den 23 februari 2016 till och med den 8 mars 2016. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fas-

tighetsreglering mellan Laholm xx, vv och zz. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fas-

tighetsreglering mellan xx och vv. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fas-

tighetsreglering mellan xx och vv. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fas-

tighetsbestämning och omprövning xx, fastighetsreglering vv och 

zz, avstyckning zz anläggnings- och ledningsrättsåtgärd. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fas-

tighetsreglering mellan xx och vv. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fas-

tighetsreglering mellan xx och vv. 

 

Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till miljö- och bygg-

nadsnämnden. Samhällsvägledarna och konsumentvägledaren har 

under februari månad 2016 utfärdat tre beslut om parkeringstill-

stånd för rörelsehindrade varav ett är avslag. 

 

 

 

     forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 37 

Miljö- och byggnadsnämnden 2016-03-23 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts 

 

Räddningstjänstens tillsynsärende som avser brandskyddskontroll 

av kommunens egna byggnader och anläggningar. Kontroll av 

Räddningstjänsten i Laholm den 23 oktober 2015 av Halmstads 

Räddningstjänst. 

______ 
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MBN § 51 Dnr 2016-000002 

 

Anmälningar 

 

a. Länsstyrelsens meddelande; Bekräftelse av anmälan om trans-

port av farligt avfall. Elströms har lämnat in en anmälan om 

transport av farligt avfall. Länsstyrelsen har registrerat anmälan 

som är giltig till den 10 februari 2021. 

 

b. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; De-

taljplan för fastigheten xx med flera i Skummeslövsstrand. 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. 

 

c. Vänersborgs Tingsrätts beslut; Miljö- och byggnadsnämnden 

återkallar ansökan om utdömande av vite för fastighetsägarna 

till xx. Vänersborgs Tingsrätt beslutar att målet avskrivs från 

vidare handläggning. 

 

d.  Länsstyrelsens beslut; Tillsyn enligt 11 kapitlet 10 § plan- och 

bygglagen. Kommunfullmäktige har antagit ett förslag till de-

taljplan för bostäder i Mellbystrands centrum. Länsstyrelsen be-

slutar att någon överprövning av kommunens beslut inte ska 

ske. Detta beslut får inte överklagas. 

 

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

fikföreskrifter om ändrad hastighetsbegränsning på viss del av 

väg 548, Ramshallsvägen och väg 552 vid Veinge inom La-

holms kommun. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 

2016. 

 

f. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Bygg-

lov för mur (vågbrytare) på fastigheten xx. Med ändring av 

länsstyrelsens beslut fastställer mark- och miljödomstolen 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 6 maj 2015 MBN bu 

§ 65. 

 

g. Länsstyrelsens beslut; Ändring av tillstånd till täktverksamhet 

och betongproduktion på fastigheten Vessinge 3:2. Länsstyrel-

sens miljöprövningsdelegation ändrar Veinge Betong AB:s tidi-

gare tillstånd med att den mängd betong som årligen får produ-

ceras på betongstationen ändras till 35 000 kubikmeter. forts 
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h. Länsstyrelsens beslut; Anmälan för samråd angående gran- och 

lövträdsplantering på jordbruksmark på fastigheten xx. Länssty-

relsen beslutar att de planerade åtgärderna inte föranleder någon 

åtgärd från länsstyrelsens sida om de utförs enligt anmälan. 

 

i. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av delegationsbeslut angå-

ende beviljande av tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 

HVB-hem (paviljong) på fastigheten xx, nu fråga om inhibition. 

Länsstyrelsen avslår det särskilda yrkandet om inhibition. Läns-

styrelsen kommer vid senare tillfälle att meddela slutligt beslut i 

ärendet. 

 

j. Länsstyrelsens beslut; Upphävande av nn tillstånd till miljöfar-

lig verksamhet för ytbehandling av trävaror på fastigheten xx. 

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation upphäver meddelat 

tillstånd för samt villkor avseende ytbehandling av trävaror på 

fastigheten. 

 

k. Länsstyrelsens beslut; Anmälan för samråd om underhållsröj-

ning av ledning 400kV från Breared till länsgränsen (Söderåsen) 

Halmstads och Laholms kommuner. Länsstyrelsen förelägger 

Vattenfall Services Nordic AB att följa vissa villkor i samband 

med röjningen. 

 

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

nämndens delegationsbeslut angående beviljande av tidsbegrän-

sat bygglov för nybyggnad av HVB-hem (paviljong) på fastig-

heten, nu fråga om inhibition. Länsstyrelsen avslår de särskilda 

yrkandena om inhibition. Länsstyrelsen kommer vid senare till-

fälle att meddela slutligt beslut i ärendet. 

 

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

nämndens beslut den 26 augusti 2015 MBN § 118, angående 

fråga om bygglovsplikt, samt upprättande av bygglovhandlingar 

på fastighetsägarens bekostnad avseende fastigheten. Länssty-

relsen avvisar yrkandena om nedsättning av byggsanktionsav-

gift samt kompensation från miljö- och byggnadsnämnden. 

Länsstyrelsen avslår också överklagandet i övrigt. 

____ 
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MBN § 52 Dnr 2016-000001 

 

Informations- och diskussionsärenden 

 

a) Information från ”Håll Sverige Rent” om att plocka skräp i hela 

Laholms kommun under vecka 16. 

_____ 

 

 

 
 
 
 


