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Plats och tid Stadshuset, Laholm kl. 08.00 – 12.00, 12.45 – 16.15 
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 Gert Olsson (M) 
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MBN § 69 Dnr 2016-000027 

 

Budgetuppföljning 1 år 2016 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetuppföljning 1 för 

år 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljning med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första uppfölj-

ningen ska utgå från redovisning per sista april och den andra per 

sista augusti. Årets första uppföljning behandlas av kommunsty-

relse och kommunfullmäktige under juni månad. Den sistnämnde 

budgetutfallsprognosen knyts samman med delårsrapporten och re-

dovisas till kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under 

oktober månad. 

 

I budgetuppföljning 1 ska utöver redovisning av beräknat budgetut-

fall, rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda avvikel-

ser med utgångspunkt från den planerade verksamheten. I den 

andra uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna underlag till 

uppföljningen av de gemensamma prioriterade resultatmålen i 

kommunplanen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets anvisningar den 8 april 2016 

Tjänsteskrivelse TJM 16/16 

Uppföljningsblankett 

Beredningsutskottets protokoll den 11 maj 2016 § 56 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 70 Dnr MBN2015-301 

 

Ändring av detaljplan för del av Altona 2:1 med mera (Glän-

ninge idrottsområde), Laholms centralort – Granskningsbeslut 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att gå ut på granskning med 

förslaget till ändring av detaljplan för del av Altona 2:1 med mera 

(Glänninge idrottsområde), enligt 5 kapitlet 18 § plan- och byggla-

gen (2010:900). 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav den 12 maj 2015 § 111 att ge miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för del av fas-

tigheten Altona 2:1 med mera. 

 

Syftet med ändringen av bestämmelserna är att en tvåvånings skol-

byggnad kan uppföras inom med S (skol) och D (vård) angivet om-

råde och en idrottshall med en höjd som godkänns i elitsamman-

hang kan uppföras inom med Y (idrott) angivet område. En högsta 

byggnadshöjd ersätts med högsta nockhöjd. Upphävd bestämmelse 

är högsta byggnadshöjd 4,0 meter inom S D-området, samt högsta 

byggnadshöjd 5,5 meter inom Y-området. Tillkommande bestäm-

melse är högsta nockhöjd 9,0 meter inom S D området och högsta 

nockhöjd 12,0 meter inom Y-området.  

 

Planområdet är beläget öster om Laholms stadskärna, Glänninge-

sjöområdet, gränsar i norr mot grönområde/fotbollsplan och Hans 

Ols sjö, öster mot fotbollsplaner och Trädgårdsstaden, söder mot 

Glänninge sjö och väster mot Glänningeleden. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott beslutade den 7 

oktober 2015 § 139, att samråda om planförslaget enligt 5 kapitlet 

11-17 §§ i plan- och bygglagen (2010:900/2014:900). Planförslaget 

medför inte någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget har varit 

ute på samråd från den 26 oktober 2015 till den 20 november 2015. 

Alla synpunkter som lämnats in redovisas i en samrådsredogörelse. 

 

Eftersom sakägare har yttrat sig negativt till planförslaget övergår 

hanteringen av detaljplanen från ett begränsat till ett standardförfa-

rande. Planen bedöms vara klar för granskning.  

     forts 
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse S 023-16 

Beredningsutskottets protokoll den 11 maj 2016 § 58 

 

Jäv 

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

detta ärende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 71 Dnr MBN 2016-172 

 

Planbesked för Mellby 37:2 – ändring av detaljplan 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bifalla 

planbeskedet och möjliggöra för sökande, att med egen konsult på-

börja ett detaljplanearbete. Ändringen av detaljplanen ska möjlig-

göra för handel samt flerbostadshus för fritidsverksamhet på fastig-

heten Mellby 37:2. Ändringen av detaljplanen ska också förhindra 

att fastigheten avstyckas. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta 

att planavtal ska tecknas med exploatören. 

 

Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska 

kommunstyrelsen ta ut avgift om 8 860 kr för planbeskedet.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att detalj-

planen för Mellby 37:2, ska placeras in på prioriteringslistan när det 

finns plats. 

_____ 

 

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.  

 

Ärendebeskrivning 

Axnor Fastigheter AB kom in med en ansökan till kommunstyrel-

sen den 13 mars 2016, om planbesked för fastigheten Mellby 37:2. 

Sökande har för avsikt att uppföra fyra till fem flerbostadshus i 

form av fritidsverksamhet, bostäder samt handel. Flerbostadshusen 

anses lokaliseras i anslutning till samt norr om butiken Strandhug-

get som finns inom samma fastighet, Mellby 37:2. Butiken Strand-

hugget säljer enklare livsmedel. Sökande har lämnat in husritningar 

som gestaltas i form av planlösning samt husritningar i form av per-

spektivbilder.   forts 
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Befintlig detaljplan medger handel och längs med fastighetsgränsen 

löper ett område med prickad mark. Fastighetens mitt är, i befintlig 

detaljplan, byggbar. Eftersom fastigheten redan är en del av bo-

stadsbebyggelsen i Mellbystrand anses inte byggnation av fastig-

heten förändra användningsområdet i någon större grad. Bortsett 

från att befintlig detaljplan enbart tillåter handel och inte bostäder 

motsvarar föreslagen bebyggelse i stort redan befintlig detaljplan. 

Det medför att enbart smärre ändringar av detaljplanen behöver gö-

ras. Ny bebyggelse kommer inte att påverka grönområde men om-

rådet består idag av skog som kommer att omvandlas till bebyg-

gelse vilket medför en ökad andel hårdgjord yta. 

 

Ett genomförande av en ny detaljplan skulle innebära ett tillskott av 

flerbostadshus avsatt för det rörliga friluftslivet där besök-, upple-

velse- och turistnäringen kan påverkas positivt. Det ligger i linje 

med den vision som finns för kustområdet, både när det gäller riks-

intressen och visionsinriktningar för utveckla kustområdet, fram-

tagna i Framtidsplan 2030. Redovisade husritningar visar en flexi-

bel planlösning som möjliggör för olika gruppkonstellationer. De-

taljplanen bör reglera att bebyggelse ska ske i form av fritidsbebyg-

gelse med avsikten att gynna turism- och besöksnäringen.  

 

Generellt sett är dagvatten ett problem inom kustområdet och dag-

vatten ska avledas med tröga system. När det gäller dricks- och 

spillvatten så är fastigheten redan ansluten och det finns kapacitet 

att ansluta ytterligare bebyggelse. Detaljplanearbetet kommer med-

föra tekniska utredningar i form av trafikbuller samt utredning av 

dagvatten där byggnation kommer kräva att dagvatten kan omhän-

dertas genom trög avledning. 

 

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. I samband med beslut om 

positivt planbesked ska detaljplaneärendet även lyftas för diskuss-

ion kring hur detta ärende ska prioriteras i förhållande till övriga 

pågående planärenden.  

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse TJS 029-16 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 
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MBN § 72 Dnr MBN2015-719 

 

Örnen 16 – Startbesked för ändrad användning av läkarmot-

tagning till lägenheter 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 

bygglovhandläggaren på samhällsbyggnadskontoret för vidare 

handläggning av ärendet. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Fastighet Örnen 16 i Laholm AB, Vingesgatan 8, 312 31 Laholm 

har ansökt om bygglov för ändrad användning från läkarmottagning 

till lägenheter. Ansökan avser två nya lägenheter samt utökning av 

en befintlig ett rum och kök till tre rum och kök. Bygglov bevilja-

des den 26 februari 2016 § S-104. 

 

Miljökontoret har tagit del av ärendet i samband med bygglovet och 

anger i sitt yttrande att trafikbuller på platsen riskerar att överskrida 

riktvärdet för bostäder. Enligt förordningen om trafikbuller är grun-

den att ljudnivån ska understiga 55 dB ekvivalenter vid fasad. 

Minst ett rum ska vara vänt åt sida där 55 dB ekvivalenter klaras. I 

aktuell ansökan framgår att för lägenheten med två rum och kök 

finns inte något bostadsrum som är vänt bort från Storgatan.  

 

För de andra två lägenheterna finns minst ett rum som är vänt bort 

från Storgatan. Riktvärdet för ljudnivå inomhus gäller alltid och 30 

dB ekvivalenter och 45 dB max ska klaras. Detta innebär att extra 

bullerreducerande fönster kan behövas. Det behöver bland annat ut-

redas vilka bullernivåer som uppstår vid fasad. Om riktvärdet över-

skrids måste eventuellt rumsfördelningen ändras och klargöras om 

inomhusriktvärdena kan klaras.  

 

Samhällsbyggnadskontoret har utfört en översiktlig bullerberäkning 

som visar på högre värden än de tillåtna. Den översiktliga beräk-

ningen tar inte hänsyn till fasad etcetera för den aktuella byggnaden 

på Örnen 16 utan är baserad på en schematisk vägg. På Storgatan är 

hastigheten skyltad 50 km/h, den verkliga medelhastigheten upp-

skattas dock till 40 km/h vilket använts som underlag för beräk-

ningen.  

 

     forts 
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Beräkningen visar följande värden: 

 
 

Sökanden har i bygglovsskedet beretts tillfälle att bemöta syn-

punkterna från miljökontoret. Vad gäller miljökontorets yttrande 

påpekar sökande att bullernivån orsakas av biltrafiken och hastig-

heten på bilarna. Det är kommunen som har makten att påverka bil-

trafiken. Sökande har framfört önskemål om att i alla fall sänka 

hastigheten på Storgatan till 40 km/h eller ännu hellre 30 km/h. 

Trafikfrågorna har nu lagts över på miljö- och byggnadsnämnden 

och ska enligt uppgift behandlas först om något år vad gäller cen-

trala Laholm. Sökande kan inte förstå varför ett bullerproblem, som 

trots allt är störst på dagtid och dessutom kommer bli ett mindre 

problem när beslut tagits enligt ovan om lägre hastighet och lägre 

ljudnivå som följd, ska utgöra hinder för att godkänna föreslagen 

lösning för den aktuella tvårumslägenheten. Sökande anger vidare 

att fönster mot gata kommer att bytas ut mot bullerreducerande 

fönster i det aktuella sovrummet.  

 

Sökande har getts möjlighet att anordna tyst sida även i den aktuella 

lägenheten men vill inte detta. Enligt sökande ligger planlösningen 

av lägenheten fast och kan inte ändras.  

 

I beslut om bygglov har angetts att bullerberäkning ska lämnas in 

och godkännas av miljö- och byggnadsnämnden innan startbesked 

kan ges. Sökanden har inte kommit in med någon bullerberäkning 

men en beskrivning om att han avser sätta in bullerreducerande 

fönster. Men någon beräkning av vilka värden som kommer uppnås 

efter denna åtgärd är utförd finns inte redovisat. Sökande anser att 

detta är tillräckligt och vill ha saken prövad av miljö- och bygg-

nadsnämnden.   forts 
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Enligt 10 kapitlet 23 § plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden 

med ett startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas, om åtgär-

den kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna 

lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Enligt 8 

kapitlet 4 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk ha de tek-

niska egenskaper som är väsentliga i fråga om bland annat skydd 

mot buller. Enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bo-

stadsbyggnader samt Allmänna råd 2008:1 (Boverket) bör inte bul-

lernivån för bostäder överskrida följande riktvärden: 

 
 

Beredningsutskottet har den 11 maj 2016 behandlat ärendet och fö-

reslår med stöd av 8 kapitlet 4 § plan- och bygglagen (PBL) miljö- 

och byggnadsnämnden, att neka startbesked för ändrad användning 

av läkarmottagning till lägenheter på fastigheten Örnen 16. Med 

följande beslutsmotivering: 

 

När miljö- och byggnadsnämnden avgör om ett startbesked kan ges 

bedömer nämnden om åtgärderna kan antas uppfylla de krav som 

gäller enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordning-

en (PBF) eller dess föreskrifter. Miljö- och byggnadsnämnden anser 

att sökande inte har redovisat det underlag som krävs för att kunna 

anta att de tekniska egenskapskraven (8 kapitlet 4 § plan- och bygg-

lagen) avseende skydd mot buller uppfylls för lägenhet om två rum 

och kök. Med anledning av detta ska startbesked nekas. 

 

Sökanden har efter beredningsutskottets sammanträde kommit in 

med nya handlingar.  

     forts 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 026/16 

Beredningsutskottets protokoll den 11 maj 2016 § 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadskontoret 

Sökanden 
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MBN § 73 Dnr 2016-000883 Mi 

 

Strandskyddsdispens för fritidshus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens enligt 7 

kapitlet 18 b § miljöbalken för byggnation av fritidshus enligt an-

sökan på fastigheten xx. Tomtplatsen avgränsas enligt fastighets-

gräns. 

 

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 förhandsbesked, 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 en vinterbo-

nad sommarstuga. Sökande avser att köpa fastigheten. Bostadens 

exakta läge är inte bestämt. Som särskilda skäl anges att dispensen 

avser ett område som genom väg är väl avskilt från området närm-

ast strandlinjen. Området består av en skogsbevuxen obebyggd fas-

tighet. Mellan fastigheten och vattendraget går en väg, vägen mel-

lan Hishult och Knäred.  forts 
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Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Aktuell byggnad 

hamnar som närmast cirka 50 meter från en bäck, som är ett till-

flöde till Smedjeån. Området omfattas av strandskydd om 100 me-

ter. För uppförande av byggnad inom strandskyddat område krävs 

dispens enligt 7 kapitlet 18 § miljöbalken.  

 

Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna, nu och i fram-

tiden, för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara 

goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (7 ka-

pitlet 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 område som genom en väg, järnväg, bebyggelse, verk-

samhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast 

strandlinjen. Viktiga överväganden vid prövningen är om det kan 

garanteras att strandområdet förblir öppet för allmänheten och att 

syftet med strandskyddsbestämmelserna i övrigt kan tillgodoses.  

 

Mellan planerat fritidshus och vattendraget går en större väg, väg 

534 mellan Hishult och Knäred, som hindrar allmänheten från att 

röra sig från den aktuella platsen till vattendraget. Det finns ett hus i 

anslutning till det planerade fritidshuset, på samma sida vägen. Mil-

jökontoret bedömer att vägen mellan fastigheten och vattendraget 

har en avskiljande effekt som avses i 7 kapitlet 18 c §, punkt 2 mil-

jöbalken. Det aktuella området är inte av särskild betydelse för na-

turvården eller friluftslivet. Området runt vattendraget förblir till-

gängligt 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 09-16 

Beredningsutskottets protokoll den 11 maj 2016 § 60 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

Länsstyrelsen + karta 
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MBN § 74 Dnr 2016-000277Mi 

 

Lögnäs 1:32 – Anmälan av solarium och beslut om fast årlig 

avgift för tillsyn 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att Lanthotell Lögnäs 

Gård AB har fullgjort sin skyldighet att anmäla solariet av typ 3 

på fastigheten Lögnäs 1:32 enligt § 10 i strålsäkerhetsmyndig-

hetens föreskrifter SSMFS 2012:5 om solarier och artificiella 

solningsanläggningar. 

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att nämnden har fått 

tillräcklig information om verksamheten enligt § 45 i förord-

ning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

 

3. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att Lanthotell Lögnäs 

Gård med organisationsnummer 556772-3498, ska betala en 

fast årlig tillsynsavgift på 1 timme enligt punkt 6a Solarium en-

ligt kommunens taxa 2.8.1 för tillsyn enligt miljöbalken och en 

fast årlig avgift på 1 timme enligt § 6 i kommunens taxa 2.8.3 

för tillsyn enligt strålskyddslagen. Totalt två timmar per år. 

 

4. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar fast årlig avgift gäller 

från och med den 1 januari 2017 och tills vidare.  

_____ 

 

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 

Lanthotell Lögnäs Gård AB har lämnat in en anmälan att man star-

tar verksamhet med ett solarium typ 3 enligt solarieföreskrifterna. 

Lanthotellet har också lämnat information att verksamheten startar 

enligt hälsoskyddsbestämmelser.  

 

Miljökontoret har inspekterat verksamheten och bedömer att det 

finns goda förutsättningar att bedriva verksamheten på ett sätt som 

gör att risken för människors hälsa och miljön är liten.  forts 
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Det finns rutiner för egenkontroll. De anmärkningar som fanns vid 

inspektionen är inte av sådan karaktär att miljö- och byggnads-

nämnden behöver besluta om föreläggande. Anmärkningarna 

kommer att följas upp av miljökontoret. Förutsättningarna i § 4-12 i 

solarieföreskrifterna är uppfyllda. Ansökan blev komplett den 18 

april 2016 när solarietillverkarens intyg att solarierna överens-

stämmer med kraven i svensk standard om elsäkerhet kom in. 

 

Förslag till beslut om fast årlig avgift har skickats till Lanthotell 

Lögnäs Gård för synpunkter före den 18 april 2016. Det har inte 

kommit några synpunkter. 

 

Beslutsmotivering 

Solarier ska betala årlig avgift för tillsyn och anmälas minst 6 

veckor innan start.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för solarium 

(Miljöbalken 1998:808, § 45 förordning om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 1998:899 och strålsäkerhetsmyndighetens föreskrif-

ter SSMFS 2012:5 om solarier och artificiella solningsanläggning-

ar). Solarium av typ 3 ska anmälas till kommunen senast 6 veckor 

innan start (§ 10 i strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS 

2012:5 om solarier och artificiella solningsanläggningar). 

 

Verksamhet med solarium ska betala fast årlig avgift för tillsyn 

med 1 timme enligt taxa 2.8.1 och 1 timme enligt taxa 2.8.3, totalt 

två timmar. För närvarande är timavgiften 840 kronor. Beslut om 

antal timmar fortsätter att gälla även när timavgiften höjs (27 ka-

pitlet 1 § miljöbalken, 2 § förordning 1998:940, om avgifter för 

prövning och tillsyn, kommunens taxa 2.8.1 för tillsyn enligt miljö-

balken och § 6 i kommunens taxa 2.8.3 för tillsyn enligt strål-

skyddslagen). 

 

Beslut om tillsyn och handläggning av ärende enligt föreskrifter om 

solarier eller fast årlig avgift för tillsyn enligt strålskyddslagen har 

inte delegerats till miljökontoret. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM10-16 

Beredningsutskottets protokoll den 11 maj 2016 § 74 

     forts 
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Beslutet skickas till: 

Lanthotell Lögnäs Gård AB, Lögnäs 61,312 96 Laholm dk 
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MBN § 75 Dnr 2016-001086Mi 

 

Beredskapsplan vid kris och extraordinär händelse för livsme-

del och dricksvatten 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslut att anta beredskapsplan vid 

kris och extraordinär händelse för livsmedel och dricksvatten. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen är skyldig att ha en beredskapsplan enligt lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför kris och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 

Enligt artikel 4 förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll 

för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsme-

delslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djur-

skydd ska nämnden ha beredskapsplan som kan användas som stöd 

vid krissituation. 

 

Kris och extraordinärhändelse är händelser i fredstid som kan hota 

eller störa grundläggande viktiga funktioner i samhället. Det är där-

för viktigt att kunna agera snabbt och att ingen tid går åt för att dis-

kutera hur personalen ska agera, beredskapsplanen är då ett stöd för 

livsmedelsavdelningen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 14-16 

Beredningsutskottets protokoll den 11 maj 2016 § 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Miljökontoret 
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MBN § 76 Dnr 2016-000028 

 

Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 

och miljö 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att skicka ut förslaget till lo-

kala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö på re-

miss till berörda, kommunala nämnder, verksamheter och ställas ut 

till allmänheten. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljön är nu 12 år gamla. Vissa paragrafer eller punkter 

har blivit inaktuella, straffsanktionerna i miljöbalken har ändrats, 

förbud mot eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område 

har införts i föreskrifter om renhållning och tillämpningen av före-

skrifterna i övrigt har ändrats. Detta innebär att föreskrifterna behö-

ver uppdateras, så att de följer nuvarande lagstiftning och blir mer 

lättförståeliga.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har upprättat ett ”nor-

malförslag” som miljökontoret jämfört med nuvarande föreskrifter. 

I jämförelsen finns också miljökontorets förslag till ändringar och 

kommentarer. Miljökontoret har tagit fram ett förslag till nya före-

skrifter där också kartbilagorna har uppdaterats.  

  

Det är ett fåtal förändringar som föreslås i förslaget, och några 

punkter tas bort. Onödig lagtext har tagits bort. Områden som be-

höver tillstånd för att inrätta annan avloppsanordning har ändrats. 

Skrivningen kring spridning av gödsel har förenklats och kortats 

ned. En annorlunda formulering när det gäller tomgångskörning. 

Förbudet om eldning av trädgårdsavfall tas bort. Skrivningen om att 

det ska vara en miljögodkänd panna tas bort och att eldning i ved-

panna som inte uppfyller boverkets regler eller utan ackumulator-

tank under vissa tider tas också bort. 

 

De nya föreskrifter som föreslås införas, är att motorfordon inte ska 

tvättas inom skyddsområde för vattentäkt, och en ny punkt om att 

installation av annan liknande toalett (toalett som inte är vattentoa-

lett) ska anmälas till tillsynsmyndigheten.  

     forts 
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Bemyndigandet i miljöbalken ger möjlighet att ha med fler punkter 

men i tidigare föreskrifter och i föreliggande förslag har vissa punk-

ter valts bort, dessa är; Föreskrifter om luftvärmepumpar, bränning 

av halm, hantering av mjölk och om gatumusik. 

 

Miljökontorets bedömning är att ändringarna är motiverade ur 

hälso- och miljösynpunkt. Miljökontoret föreslår att miljö- och 

byggnadsnämnden beslutar om att förslag till nya föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och miljö, skickas ut på remiss till be-

rörda, kommunala nämnder, verksamheter och ställs ut för allmän-

heten. Därefter kommer ärendet överlämnas till kommunfullmäk-

tige för antagande, om endast redaktionella ändringar görs, (eller 

inga ändringar). I annat fall kan ytterligare utställning/remissrunda 

komma att övervägas. 

 

Gällande bestämmelser finns i kapitel 9, 7-8, 10-13 §§ miljöbalken 

1998:808 samt 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ förordning (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Föreskrifterna får inte 

medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad in-

skränkning i den enskildes frihet. (Miljöbalken kapitel 9 § 13) Fö-

reskrifter ska vara tydliga med vad som gäller och bör kungöras i 

god tid innan de börjar gälla. Kommunala föreskrifter ska kungöras 

genom att det tillkännages på kommunens anslagstavla att protokol-

let med de beslutade föreskrifterna har justerats. Föreskrifterna ska 

finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats sam-

lade i kommunens författningssamling. Föreskrifterna ska kungöras 

enligt reglerna i kommunallagen 1991:900 kapitel 3 § 30. Enligt § 

44 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska 

kommunen skyndsamt underrätta länsstyrelsen om föreskrifterna 

och lantmäterimyndigheten om föreskrifterna gäller skydd av 

dricksvatten.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen TJM 15/16 

Jämförelse mellan ”normalförslag” och nuvarande lokala föreskrif-

ter 

Förslag till nya lokala hälsoskyddsföreskrifter 

Beredningsutskottets protokoll den 11 maj 2016 § 63 

 

Beslutet skickas till: Miljökontoret 
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MBN § 77 Dnr 2016-602Mi 

 

Yttrande till Energimyndigheten över samråd gällande nation-

ell vägledning vid nedmontering av vindkraft och efterbehand-

ling av platsen, på land, och till havs (dnr 2014-6685) 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande 

till Energimyndigheten: 

 

- Miljö- och byggnadsnämnden har inte tagit ställning de delar 

som avser efterbehandling av havsbaserad vindkraft. 

 

- Miljö- och byggnadsnämnden anser att förslag på vägledning i 

stort är genomarbetad och omfattande.  

 

- Vägledningen tar upp anmälningspliktiga vindkraftverk och att 

villkor om ekonomisk säkerhet inte kan avsättas men att beslut 

om efterbehandling kan fattas. Det är däremot oklart vad som 

gäller om en anmälningspliktig verksamhet går i konkurs och 

det inte finns någon avsatt säkerhet. Därför borde vägledningen 

också ta upp ansvarsfrågan kring efterbehandling i de fall där 

en anmälningspliktig verksamhet går i konkurs.  

 

- Vägledningen tar upp frågan om efterbehandling av vägar och 

fundament men runt vindkraftverken i skogslandskap finns 

även stora grusade områden. Vägledningen saknar delar som 

berör lämplig efterbehandling av dessa områden.  

 

- Avsnittet 2.3 Efterbehandlingsgrad, tar mest upp hur man ska 

efterbehandla fundamenten och kan med fördel ingå i avsnitt 4 

Vid nedmontering och efterbehandling.  

 

- Vägledningen ger ingen rekommendation eller bedömning en-

ligt skälighetsprincipen vid efterbehandling. Vägledningen bör 

åtminstone föra ett resonemang kring nyttan av åtgärden i för-

hållande till kostnaden. Särskilt när det gäller borttagande eller 

delvis borttagande av fundament. 

 

 

 

 

     forts 
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- Under avsnitt 4.1.10 Vägar, tas upp om lämpligheten att låta 

vägar vara kvar. En aspekt som inte berörts här är att vägar och 

dess vägkanter kan vara till gagn för en biologisk mångfald i 

jordbruks- eller skogsbrukslandskap. Det bör framgå att till-

synsmyndigheten ska ta detta i beaktande vid bedömning om 

vägar ska vara kvar. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Energimyndigheten har för samråd översänt gällande nationell väg-

ledning vid nedmontering av vindkraft och efterbehandling av plat-

sen, på land, och till havs (dnr 2014-6685), med önskan om syn-

punkter senast den 23 maj 2016. 

 

Vad gäller egentligen när vindkraftverk ska monteras ned? Hur kan 

mark eller havs- och sjöbotten komma att efterbehandlas, vilka till-

stånd behövs för olika moment, vem står för kostnaden och hur 

hanteras den ekonomiska säkerheten? 

 

Det är Energimyndigheten och Naturvårdsenheten som tillsammans 

tagit fram denna vägledning. Ett arbete som gjorts i samverkan med 

ett flertal myndigheter och andra aktörer.  

 

Syftet med vägledningen är att sammanfatta den kunskap som finns 

tillgänglig och ge rekommendationer avseende nedmontering av 

vindkraftverk och efterbehandling av platsen och därmed bidra till 

mer enhetlig och förenklad regeltillämpning. Vägledningen tar upp 

olika aspekter som är av vikt vid ansökan om tillstånd eller anmälan 

för att uppföra vindkraftverk, vid planering respektive genomfö-

rande av den framtida nedmonteringen av verken och efterbehand-

lingen samt vid tillsyn. Vägledningen tar upp frågor avseende ned-

montering och efterbehandling både på land och i vatten. Vägled-

ningen avser inte miniverk eller gårdsverk. 

 

Efterbehandlingen och den ekonomiska säkerheten är till viss del 

styrd av vilka villkor som har beslutats om i tillståndet för verk-

samheten eller vad som har beslutats om i en anmälan om miljöfar-

lig verksamhet. För en anmälningspliktig verksamhet kan man dock 

inte besluta om villkor för ekonomisk säkerhet. Det är däremot 

möjligt att förelägga om efterbehandling.  

     forts 
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Vindkraftverk är inte att betrakta som en byggnad enligt Plan- och 

bygglagen (PBL) utan som en annan typ av anläggning och därför 

omfattas inte nedmontering av vindkraftverk av krav på rivningslov 

enligt PBL. Byggnader i anslutning till vindkraftverk kan däremot 

kräva rivningslov. 

 

I beslut om tillstånd för miljöfarlig verksamhet sätts villkor om 

ekonomisk säkerhet, oftast av miljöprövningsdelegationen hos läns-

styrelsen. Dessa villkor kan se ut på olika sätt. De två vanligaste 

formerna är att hela säkerheten avsätts, innan tillståndet tas i an-

språk eller att en del av säkerheten avsätts, innan tillståndet tas i an-

språk och att resten av summan delas upp och avsätts under 5-20 år 

efter ianspråktagandet av tillståndet. Säkerheten avsätts för att det 

ska finnas medel för att nedmontera vindkraftverken och att åter-

ställa området. Storleken på säkerheten varierar mellan 150 000 

kronor/verk till 1,5 miljoner kronor/verk i olika tillståndsbeslut. 

Utan säkerhet riskerar markägaren eller kommunen att få stå för 

den kostnaden om vindkraftsbolaget går i konkurs. 

 

Vägledningen tar bland annat upp att ta montera ned själva stålkon-

struktionen med rotorblad och maskinhus, ta hand om elkablar, ol-

jor och hur och om man ska ta bort fundamentet och återställande 

av vägar och uppställningsplatser. När det gäller återställande av 

vägar och om lämpligheten att ta upp elkablar anger vägledningen 

att det ska bedömas i varje enskilt fall och beslutas av tillsynsmyn-

digheten. Då ska det särskilt beaktas om vägarna kan användas vid 

uppförande av nya vindkraftverk eller behövs för skogsbruket eller 

jordbruket i området. Det ska även bedömas om vägarna medför att 

landskapet fragmenteras och att spridning av arter försvåras. Vid 

bedömning om lämpligheten i att ta upp elkablar i mark ska det sär-

skilt beaktas om dessa finns i känsliga miljöer, till exempel våt-

marksområden. 

 

Det finns flera typer av fundament. Fundamenten efterbehandlas 

genom att bottenflänsen kapas av och sedan bilas fundamentet ned 

till lämplig nivå under markytan. I vissa fall kan det vara aktuellt att 

hela fundamentet tas bort. Vägledningen anger med hänsyn till 

möjligheter till att bedriva jordbruk respektive skogsbruk på platsen 

att det bör finns 1 meter jord ovanpå fundamentet om jordbruk bed-

rivs i området och 0,5 meter jord om skogsbruk ska bedrivas på 

platsen.     forts 
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Efter att verksamhetsutövaren anser sig klar med efterbehandlingen 

genomförs en besiktning av tillsynsmyndigheten och då lämpligtvis 

tillsammans med prövningsmyndigheten eftersom de ska ta ställ-

ning till om den avsatta säkerheten kan återlämnas. Styrande för 

vilka krav som ska ställas på nedmontering och efterbehandling är 

de villkor som avser detta i tillståndet för verksamheten.  

 

Det förslag på vägledning som miljö- och byggnadsnämnden fått på 

remiss, är ett stöd för att dels yttra oss över förslag till villkor för 

verksamheter och som ett stöd för att fatta tillsynsbeslut i samband 

med anmälan om vindkraftverk eller vid nedmontering i de fall där 

det inte är styrt av villkor.  

 

Vägledningen bedöms i stort som genomarbetad och tillräckligt 

omfattande men miljökontoret anser att det bättre borde framgå 

vem som blir ansvarig för efterbehandling om en anmälningspliktig 

verksamhet går i konkurs och det inte finns någon avsatt säkerhet.  

 

Runt vindkraftverken i skogslandskap finns stora grusade områden. 

Vägledningen saknar delar som berör lämplig efterbehandling av 

dessa områden. Avsnittet 2.3 Efterbehandlingsgrad, tar mest upp 

hur man ska efterbehandla fundamenten och kan med fördel ingå i 

avsnitt 4 Vid nedmontering och efterbehandling. Under avsnitt 

4.1.10 Vägar, tas upp om lämpligheten att låta vägar vara kvar. En 

aspekt som inte berörts här är att vägar och dess vägkanter kan vara 

till gagn för en biologisk mångfald i jordbruks- eller skogsbruks-

landskap. Det bör framgå att tillsynsmyndigheten ska ta detta i be-

aktande vid bedömning om vägar ska vara kvar. 

 

Vid bedömning enligt miljöbalken om vilka krav som ska ställas 

krävs att åtgärdernas nytta vägs mot kostnaden, detta enligt 2 ka-

pitlet 7 § miljöbalken. Denna bestämmelse ska även tillämpas vid 

vilka krav som ställs på efterbehandling. Detta kan med stor sanno-

likhet bli en viktig fråga vid till exempel bedömning om ett funda-

ment ska tas bort eller bilas ned och materialet återvinnas eller ska 

vara kvar som det är. Vägledningen ger ingen rekommendation el-

ler bedömning enligt denna bestämmelse. Vägledningen borde åt-

minstone utreda nyttan av att kunna odla på just den mark som ett 

fundament upptar i förhållande till kostnaden för att ta bort eller 

bila ned fundamentet och vilken vinst materialet ger. 

     forts 
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Beslutsunderlag 

Energimyndighetens remiss den 21 april 2016 

Tjänsteskrivelse TJM 18-16 

Beredningsutskottets protokoll den 11 maj 2016 § 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Energimyndigheten 
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MBN § 78 Dnr 2014-000670Mi 

 

Bollen 5 – Föreläggande med löpande vite om drift av fläkt 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden förelägger Brickpack AB med orga-

nisationsnummer: 556194-2615, att säkerställa att fläkten med dess 

nuvarande ljudnivå och placering på taket på den nordvästliga indu-

stribyggnaden på fastigheten Bollen 5, inte är igång annat än på 

dagtid vardagar mellan 07:00-18:00. Beslutet är fattat med stöd av 

2 kapitel 3 §, 26 kapitel 9 § samt 14 § miljöbalken (1998:808) 

 

Föreläggandet är förenat med löpnade vite om 10 000 kronor. Vite 

utfaller varje gång det konstateras att fläkten med dess nuvarande 

ljudnivå och placering är igång på andra tider än dagtid vardagar 

mellan klockan 07:00 och 18:00.  

 

Beslutet gäller från och med att det vunnit laga kraft. 

 

Beslutsmotivering 

Brickpack AB har beslutade försiktighetsmått som gäller för verk-

samheten där högsta ljudnivåer som för förekomma vid bostäder 

finns angivna, (delegationsbeslut 297/04 med diarienummer 2004-

181). Dessa ljudnivåer överskrids om aktuell fläkt är igång på 

kvällstid, helger och nattetid. Detta konstaterades vid miljökon-

torets mätning den 14 januari 2016. Miljökontoret har under flera år 

mottagit klagomål angående ljudnivån från företaget och framför-

allt kring att aktuell fläkt varit i drift på helgdagar. Den 25 mars 

2016 kunde miljökontoret konstatera att fläkten var i drift trots att 

det var en helgdag (långfredagen). Miljökontoret bedömer att för-

slag till beslut är rimligt och skäligt enligt 2 kap. 7 § miljöbalken.  

______ 

 

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 

Miljökontoret har under många år mottagit klagomål angående bul-

ler och vibrationer från verksamheten vid Brickpack AB.  forts 
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Under senare år har viss flyttning av verksamhet skett till lokaler 

som ligger längre från bostäder. Ljudnivån och vibrationer har bli-

vit bättre vid bostäderna. En del verksamheten är dock kvar i den 

byggnad där aktuell fläkt finns. Vid ett flertal tillfällen har klagande 

framfört att fläkten är igång på helgdagar och anser att fläkten inte 

borde vara timerstyrd utan starta när maskinerna används. 

 

Företaget har vidtagit fler olika åtgärder för att fläktens driftstider 

ska stämma med verksamhetens driftstider. Bland annat har timern 

justerats så att den startar kl. 07:00 istället för kl. 06:45. Rutiner har 

införts för att regelbundet kontrollera inställningen och rutiner med 

påminnelser har införts, för att säkerställa att timern ställs om när 

det är en helgdag som infaller en vardag. Trots olika åtgärder som 

vidtagits efter att miljökontoret påtalat att det kommit in klagomål, 

har fläkten vid ett antal tillfällen varit igång på helgdagar och nu 

senast den 25 mars 2016.   

 

Miljökontoret har den 14 januari 2016 genomfört en inspektion 

med en indikerande ljudnivåmätning. Vid mättillfället kunde miljö-

kontoret konstatera att den ensamt dominerande ljudkällan, är den 

fläkt som varit föremål för klagomål. Därför behövdes endast en 

kort mätperiod då ljudnivån inte varierade. Resultatet från mätning-

en var: 46,5 dBA ekvivalenter vid tänkt uteplats intill staket men så 

att staketet inte avskärmade siktlinjen, alltså worst case. En mätning 

genomfördes närmare bostadshuset och visade 45,5 dBA ekvivalen-

ter. 

 

En verksamhet ska följa de beslutade villkor eller förelägganden 

som finns för den, exempelvis beslut om vilka ljudnivåer som ska 

innehållas. För Brickpack finns beslut angående ljudnivåer. Dessa 

är:  

50 dBA ekvivalenter dagtid kl. 07:00-18:00.  

45 dBA ekvivalenter kvällstid kl. 18:00-22:00 och  

söndag- och helgdag kl. 07:00-18:00 

40 dBA ekvivalenter nattetid kl. 22:00-07:00.  

Maximal ljudnivå natt, kl. 22:00-07:00 får ej överstiga 55 dBA.  

 

Utifrån det resultat som miljökontorets mätning visar, understiger 

ljudnivån från fläkten med god marginal de beslutade ljudnivåerna 

dagtid. Mätningen indikerar också på att de beslutade ljudnivåerna 

för övrig tid inte klaras.    forts 
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Enligt 2 kapitel 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver 

eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de för-

siktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 

motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olä-

genhet för människors hälsa eller miljön. 

 

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att 

en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön.  

 

Enligt 2 kapitel 7 § miljöbalken (1998:808) gäller hänsynsreglerna i 

andra kapitlet i den utsträckning det inte kan anses orimligt att upp-

fylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av 

skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnader-

na för sådana åtgärder.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden får enligt 26 kapitel 9 § miljöbalken 

(1998:808) meddela de förelägganden och förbud som behövs för 

att miljöbalkens regler samt föreskrifter, domar och andra beslut 

som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Förbud får 

enligt 26 kapitlet 14 § förenas med vite. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden tar betalt för tillsynen enligt Laholms 

kommuns taxa. Verksamheten har en årlig tillsynsavgift som inne-

fattar ordinarie tillsyn. För extra tillsyn som inte omfattas av ordi-

narie tillsyn tas timavgift ut. Timavgiften är för närvarande 840 

kronor. I avgiften ingår till exempel administration, inspektioner 

och skrivelser. Beslut om timavgift fattas separat när ärendet avslu-

tas.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse M 17-16 

Beredningsutskottets protokoll den 11 maj 2016 § 68 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Brickpack AB, Box 21, 312 21 Laholm, dk 

NN, dk 
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MBN § 79 Dnr 2016-000023 

 

Yttrande över Trafikverkets förslag till åtgärder för systema-

tisk anpassning av hastighetsgränser till vägarnas trafiksäker-

hetsstandard 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker Trafikverkets förslaget om 

sänkt hastighet på väg 585 mellan Skottorp och Vallberga, från 90 

km/h till 80 km/h. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden avstyrker Trafikverkets förslaget om 

sänkt hastighet på väg 15 mellan St. Fladje och Knäred, från 90 

km/h till 80 km/h. Förslagets konsekvenser och möjlig alternativ 

åtgärd i form av separerad 2+1 väg bör utredas med hänsyn till 

vägens specifika förutsättningar. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har sedan år 2012 ett direktiv från regeringen om ett 

systematiskt arbete med anpassning av hastighetsgränser till vägar-

nas trafiksäkerhetsstandard. Genom de transportpolitiska målen ska 

trafiksäkerheten öka samtidigt som bibehållna eller minskade resti-

der eftersträvas.  

 

Trafikverket vill ge förutsättningar för det säkra mötet utmed 

landsvägar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt finns det två sätt att skapa 

säkra möten för biltrafiken. Att förhindra kollisioner genom mittse-

parering. Med mittseparering kan hastigheten normalt sättas till 100 

km/h och restiderna sänkas. Är mittseparering inte möjligt kan det 

säkra mötet skapas genom att hastigheten sänks till max 80 km/h, 

vilken är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta 

säkerhetsstandard kan klara en kollision utan alltför allvarliga kon-

sekvenser. Förslaget utgår från ett identifierat funktionellt priorite-

rat vägnät (FPV), där godstransporter, dagliga personresor, lång-

väga personresor samt kollektivtrafik är viktiga funktioner. 

 

För Laholms kommun redovisar förslaget två sträckor med justerad 

hastighetsgräns det vill säga, sänkt hastighet från 90 km/h till 80 

km/h.  

 

 

     forts 
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Väg 

nr 

Vägdel År 2025 Längd Tid för 

  fordon/dygn km genomfö-

rande 

15 Knäred – St. Fladje, inom prio-

riterat funktionellt vägnät 

4100 20 2023 

585 Skottorp – Vallberga, utom 

prioriterat funktionellt vägnät 

3200 4 2016 

 

Transportpolitiska effekter av föreslagna höjda och sänkta hastig-

hetsgränser i Halland år 2025. På väg med trafikflöden om minst 

2000 fordon per dygn 2025, på funktionellt prioriterat vägnät (FPV) 

och utanför. 

 

 Döda Svårt skadade Tusen tim pb Tusen tim lb CO2 ton 

Inom 

FPV 

-0,2 -1,0 -180 -6 -320 

Utom 

FPV 

0,0 0,0  0 -30 

SUMMA -0,2 -1,0 -180 -6 -350 

 

Synpunkter från Laholms kommun: 

Väg 585 mellan Skottorp och Vallberga är en väg utanför funktion-

ellt prioriterat vägnät och en sänkning av hastigheten till 80 km/h 

på den 4 kilometer långa sträckan är motiverad utifrån argument 

om trafiksäkerhet, tillgänglighet och miljö. Vägen saknar separe-

ring och har ett fler-tal utfarter från enskilda vägar.  

Enligt STRADA har det under perioden 2013-2015 inträffat två 

olyckor med måttlig och lindrig svårighetsgrad, båda med personbil 

inblandad. En singelolycka motorfordon och den andra på grund av 

backning, vändning eller U-sväng. 

 

Väg 15 är till stora delar en ombyggd/nybyggd väg (1999-2008) 

och ingår i funktionellt prioriterat vägnät. Sträckan på 20 kilometer 

har idag två sträckor nedsänkt till 70 km/h, 825 meter vid Daggarp 

och 300 meter vid rondellen in mot Tjärby. Sträckan har även 1 200 

meter mellan Daggarp och rondellen in mot Tjärby som är separe-

rad med vajer, 2+1 väg. Förslaget redovisar inte några detaljer men 

det är troligt att de två sträckorna med 70 km/h kvarstår samt att 

den del av vägen som har vajerseparering kommer att bestå med 

hastighet 90 km/h. 

     forts 
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Enligt STRADA har det på väg 15, på aktuell sträcka, under peri-

oden 2013-2015 inträffat 20 olyckor, en allvarlig olycka, en måttlig 

olycka, 16 lindriga olyckor och två olyckor utan personskada. 

 

 
 

Väg 15 från rondellen vid Tjärby och österut, mot Knäred, cirka 18 

km, är förhållandevis nybyggd och borde i samband med ombygg-

nad planerats till en 2+1 väg. Att sänka hastigheten till 80 km/h på 

denna väg stämmer inte med vägens utformning. Argumentet med 

risken för dödlig konsekvens vid mötandeolycka är viktigt men åt-

gärden bör vara en separerad väg. Det finns påtaglig risk att mötan-

deolyckan med dödlig konsekvens inträffar trots sänkt hastighet, 

utan fysisk åtgärd utmed denna nybyggda och väl utformade väg. 

 

Förslagen till hastighetssänkning utmed väg 15 är alltför omfat-

tande och bristfälligt underbyggt. En konsekvensanalys krävs för 

sträckan som redovisar effekter av en hastighetssänkning avseende 

restid, minskade olycksrisker och miljö på vägsträckan. Men även 

visa vilka olyckstyper som dominerar på vägsträckan och vilka åt-

gärder som därmed är mest angelägna. Analysen måste även ta hän-

syn tilltrafikanternas upplevelse av vägens standard. Att sänka den 

tillåtna hastigheten till 80 km/h på en väg där trafikanterna upplever 

en standard för 90 km/h som normal riskerar snarare att leda till 

större olycksrisker. 

 

Beslutsunderlag 

Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2016 

Remiss från Trafikverket, 3 mars 2016.  forts 
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Nationell rapport från Trafikverket, 3 mars 2016. 

Hallands läns rapport från Trafikverket, 3 mars 2016. 

Beredningsutskottets protokoll den 11 maj 2016 § 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Trafikverket 
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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 i 

mars månad, ärendet Johannesdal 3 - Föreläggande om att redovisa 

uppgifter om oljeavskiljare och dagvattenhantering för företaget PS 

Olje AB. Ärende redovisas av miljö- och hälsoskyddsinspektören. 

 

Från miljökontorets lista med delegationsbeslut valde justeraren i 

april månad, ärendet xx- Överklagande av delegationsbeslut. Ären-

det redovisas av miljö- och hälsoskyddsinspektören. 

 

Från miljökontorets lista med delegationsbeslut valde justeraren 

också ärendet ”Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens all-

männa råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten” som 

ska redovisas vid nästa sammanträde. Ärendet redovisas av miljö- 

och hälsoskyddsinspektören. 
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MBN § 81 Dnr 2016-000003 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Beredningsutskottets protokoll den 11 maj 2016. 

 

Miljökontoret §§ M 173 - 228 

 

Samhällsbyggnadskontoret §§ S 241 - 332 

 

Trafikplanerarens beslut om lokala trafikföreskrifter från och med 

den 18 april 2016 till och med den 13 maj 2016. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fas-

tighetsreglering mellan xx,zz,vv. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx. 

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr MBN 2016-01; fastigheten xx erhåller adress vägen 17. 

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr MBN 2016-01; fastigheten xx erhåller adress vägen 9, 11, 13 

och 15. 

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr MBN 2016-01; fastigheten xx erhåller ny adress 3. 

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr MBN 2016-01; fastigheten xx erhåller ny adress med anled-

ning av ytterligare en lägenhet på fastigheten. Den gamla adressen 

utgår och bostäderna får adresserna vägen 28A och 28B. 

 

Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till miljö- och bygg-

nadsnämnden. Samhällsvägledarna och konsumentvägledaren har 

under perioden 8 mars till 7 maj 2016 utfärdat 21 beslut om parke-

ringstillstånd för rörelsehindrade varav 5 är avslag. 

_____ 
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MBN § 82 Dnr 2016-000002 

 

Anmälningar 

 

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

taljplan för fastigheten xx med flera, nu fråga om prövningstill-

stånd. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstill-

stånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. 

 

b. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av förbud mot att inrätta 

jordvärmeanläggning på fastigheten xx. Länsstyrelsen avslår 

överklagandet. 

 

c. Länsstyrelsens beslut; Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om 

enkelriktning av del av väg 507 den 3 juni 2016 och den 2 sep-

tember 2016 mellan kl. 06.00 och 20.00 för Våxtorps marknad. 

 

d. Länsstyrelsens beslut; Ansökan om tillstånd att anordna mot-

ionslopp (Motions 6-dagars). Länsstyrelsen avvisar Laholms 

cyklistens CK:s ansökan: Detta för att ansökan avser ett mot-

ionslopp som inte är en tävling och kräver då inget tillstånd. 

 

e. Länsstyrelsens beslut; Strandskyddsdispens för fastigheten xx. 

Länsstyrelsen beslutar att inte pröva miljö- och byggnadsnämn-

dens beslut om strandskyddsdispens för byggnation av hängbro, 

trädäck, grillplats, vedskjul, toalettbyggnad, parkeringsplats, in-

formationsskyltar, fiskeplattform med mer på fastigheten xx. 

 

f. Länsstyrelsens beslut; Strandskyddsdispens för fastigheten xx. 

Länsstyrelsen beslutar att inte pröva miljö- och byggnadsnämn-

dens beslut om strandskyddsdispens för transformatorstation på 

fastigheten xx. 

 

g. Länsstyrelsens beslut; Strandskyddsdispens för fastigheten xx. 

Länsstyrelsen beslutar att inte pröva miljö- och byggnadsnämn-

dens beslut om strandskyddsdispens för transformatorstation på 

fastigheten xx. 

 

 

 

 

 

forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 34 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-25 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts 

 

h. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens protokoll; Angå-

ende klagorätt, nu fråga om prövningstillstånd. Mark- och mil-

jööverdomstolen ger prövningstillstånd. Detta beslut får inte 

överklagas. NN lämnade in en skrivelse om motorfordonstrafik 

på stranden till miljö- och byggnadsnämnden, som beslutade att 

lämna föreningen begäran utan åtgärd. Föreningen överklagade 

detta beslut. Länsstyrelsen och därefter Mark- och miljödomsto-

len anser att föreningen inte har klagorätt enligt miljöbalken och 

har därför avslagit föreningens överklagande. 

______ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 35 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-25 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 83  Dnr 2016-000001  

 

Informations- och diskussionsärenden 

 

a) Studieresa för miljö-och byggnadsnämnden med start kl.12.45 

till cirka kl.16.00. 

______ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 36 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-25 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 84 Dnr 2015-1475Mi 

 

Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen över överklagande 

från NN 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att överklagan ska avvisas. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

NN lämnade den 28 augusti 2015 en skrivelse angående olovlig 

motorfordonstrafik på stranden i Skummeslövsstrand och Mellbyst-

rand. Miljö- och byggnadsnämnden svarade den 21 oktober 2015 § 

158, med att lämna NN begäran om förbud mot fordonstrafik på 

stranden utan åtgärd. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som 

avvisade överklagan med hänvisning till att NN saknar klagorätt. 

Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen 

som också avslog överklagandet.  

 

NN har överklagat även detta beslut till Mark- och miljööverdom-

stolen och av domstolen fått prövningstillstånd. NN yrkar att Mark- 

och miljööverdomstolen återförvisar ärendet till länsstyrelsen för 

prövning i sak. Alternativt yrkas att Mark- och miljööverdomstolen 

direkt beslutar i ärendet och förordnar att Laholms kommun ome-

delbart ska vidta åtgärder som medför att trafiken på de i målet ak-

tuella delarna av stranden omedelbart upphör. 

 

Mark- och miljööverdomstolen förelägger nu miljö- och byggnads-

nämnden att svara på överklagandet senast den 31 maj 2016. 

 

Miljökontoret delar länsstyrelsens och Mark- och miljödomstolens 

uppfattning att NN saknar klagorätt i ärendet och anser att överkla-

gan ska avvisas. 

 

Beslutsunderlag 

Mark- och miljööverdomstolens föreläggande den 17 maj 2016 

Tjänsteskrivelse TJM 19-16)  

 

Beslutet skickas till: 

Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, Box 2290, 

103 17 Stockholm 


