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Plats och tid Stadshuset, Laholm kl. 08.30 – 12.00, 13.00 – 15.00 

 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Gert Olsson (M) 

 Knut Slettengren (M) 

 Siv Påhlsson (S) 

 Jimmy Grym (SD) 

 Bo Brink (C) 

 Leif Sunesson (S) ej § 99 

 Gunilla Karlsson (M) § 99 
 

Övriga deltagande Gunilla Karlsson (M), ersättare ej § 99 
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 Kristina Rosendahl, kommunstrateg § 85 

 Sofie Frankzén, planarkitekt § 86-88 
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 Mohamad Khalaf, bygglovhandläggare § 93, 95-96, 104, 105 
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Utses att justera Knut Slettengren (M)  

 

 

Plats och tid för justering Miljökontoret 2016-06-27, kl.13.00 

 

 

Paragrafer  85 - 110 

 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Lena Boström 
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MBN § 85 Dnr 2016-000024 

 

Fortsatt arbete med miljö- och byggnadsnämndens budget, 

kommunplan och nämndsplan för år 2017 samt ekonomisk 

plan 2018-2019 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger verksamhetscheferna i uppdrag 

att ta fram ett förslag till nämndsplan för år 2017. Detta utifrån det 

som kom fram vid dagens möte om nämndens budget, kommunplan 

och nämndsplan för år 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019. 

Ärendet kommer därefter att godkännas av nämnden vid samman-

trädet i augusti månad.  

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden påbörjade den 23 mars och den 27 

april 2016 arbetet med nämndens budget, kommunplan och 

nämndsplaner för år 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019, med att 

få information om miljökontoret och samhällsbyggnadskontorets 

verksamhet.  

 

Beredningsutskottet bestämde den 11 maj 2016 att fortsätta med det 

påbörjade arbetet vid nämndens sammanträde i juni månad.  

 

Nämndernas och styrelsernas presidier har den 23 maj 2016 träffats 

för dialog kring fem gemensamma resultatmål utifrån kommunsty-

relsens prioriteringar av inriktningsmålen i ”Riktlinjer och direktiv 

för nämndernas arbete med budget, kommunplan och nämndsplaner 

för år 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019.” 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till gemensamma resultatmål 2017 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 70 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetscheferna 
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MBN § 86 Dnr MBN2014-653 

 

Detaljplan för Hishult 2:40, Hiskullens industriområde, Hishult 

– Antagande 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

ändring av detaljplan för Hishult 2:40, Hiskullens industriområde 

enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget 

medför ingen betydande miljöpåverkan.  

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag den 

11 november 2014 § 207, att ändra detaljplanen för Hishult 2:40 

Hiskullens industriområde, i syfte att tillskapa mer ändamålsenliga 

tomter för verksamheter i planområdet. 

 

Syftet med planen är att möjliggöra för ny industrimark och indu-

strigator. Ändringen av planen medför en genare gatustruktur och 

avser en mer ändamålsenlig utformning av kvartersmark och all-

män platsmark (gata). Planförslaget innebär att del av den nu gäl-

lande detaljplanen för området ändras under pågående genomföran-

detid. Ny detaljplan behöver upprättas på grund av nya förhållan-

den av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid tidigare 

planläggning. 

 

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 § 119 att samråda planförslaget. Något sam-

rådsmöte med allmänheten samt med Länsstyrelsen i Hallands län 

har inte hållits eftersom planen från början har hanterats med enkelt 

planförfarande. Inlämnade yttranden redovisas i en samrådsredogö-

relse. Efter samrådet kompletterades planbeskrivningen med in-

formation gällande, busshållplats, brandvattenförsörjning, dricks-, 

spill- och dagvatten. Plankartan reviderades genom att utöka E-

området till 14x14 meter.  

     forts 
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forts 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2016 § 40 att 

låta granska planförslaget. Inlämnade yttranden redovisas i ett 

granskningsutlåtande. Efter granskningen kompletterades plan- och 

genomförandebeskrivningen med information gällande elkabel-

dragning inom planområdet, samt information om tillstånd för änd-

ring av körvägsanslutning till allmän väg. 

 

Några yttranden från sakägare eller allmänhet har inte inkommit 

under tiden då planförslaget ställts ut för samråd samt granskning. 

 

Planen hanteras med normalt planförfarande och bedöms vara klar 

för att antas enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Planförslaget medför ingen betydande miljöpåverkan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS S-30/16. 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 87 Dnr Plan04/11 

 

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

loppsreningsverk – Antagande 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

detaljplanen för Trulstorp 1:9 med flera, utvidgning av Ängstorps 

avloppsreningsverk i Laholm enligt 5 kapitlet 29 § äldre plan- och 

bygglagen (1987:10).  

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag den 

8 februari 2011 § 28, att upprätta detaljplan för Trulstorp 1:9 med 

flera som möjliggör en utbyggnad av Ängstorps avloppsrenings-

verk.  

 

Planområdet är beläget cirka 2,5 kilometer sydväst om Laholms 

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

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

Planområdet omfattar avloppsreningsverket Ängstorp samt mark 

väster, norr och söder om verksamheten, i Laholms tätort.  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av 

Ängstorps avloppsreningsverk då behov finns att utöka verksam-

hetens kapacitet.  

 

Verksamhetsområdet avses att utökas åt väster, på ett område som 

idag består av naturmark. Den befintliga infartsvägen detaljplane-

läggs så att en utbyggnad av vägen är möjlig. En ny gata föreslås 

löpa söder om avloppsreningsverkets område och avslutas längst i 

nordväst med parkeringsplatser till förmån för fiske- och friluftsli-

vet. Ytterligare parkeringsplatser föreslås intill den befintliga in-

fartsvägen till förmån för besökare till Go-kartbanan. Denna parke-

ringsplats har sedan planens utställning delats in i två delar för att 

uppfylla de säkerhetsföreskrifter som finns och som innebär att det 

behöver vara ett säkerhetsavstånd på minst 5 meter mellan parke-

ringsplats och kraftledning. Parkeringsplatserna under kraftledning-

en har tagits bort men kompenserats genom att förlänga den västra 

parkeringsdelen. Ändringen bedöms inte vara av intresse för all-

mänheten samt ha liten betydelse för sakägare då antalet parke-

ringsplatser är likvärdig och håller sig inom samma område.  forts 
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Marken längst i norr, i anslutning till Lagan, detaljplaneläggs som 

ett naturområde. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott beslutade den 6 

maj 2015 § 64 att låta samråda om planförslaget. Ett allmänt sam-

rådsmöte och ett med länsstyrelsen har ägt rum. Inlämnade yttran-

den redovisas i en samrådsredogörelse. Yttrandena som kom in 

ledde fram till att planbeskrivningen kompletterades och att 

plankartan reviderades.  

 

Plan- och genomförandebeskrivning har kompletterades med in-

formation gällande vattenverksamhet, översvämning, den vall som 

planförslaget möjliggör för, motiven till planbestämmelserna i pla-

nens syfte, ansökan om tillstånd vid byggnation på grund av bio-

gasproduktion, avledning av dagvatten till nedströms liggande vat-

tenområden, tillgänglighet, brandvattenförsörjning, räddningstjäns-

tens övningsområde, riskanalys samt elledningar. Justeringar görs i 

planbeskrivningen gällande dateringen för länsstyrelsen beslut om 

tillstånd för Ängstorps avloppsreningsverk, informationen om när 

utredningar senast måste utföras enligt tillståndet samt information 

om 200-årsregn. 

 

U-områden plockas bort på plankartan och information angående 

exploatörens skyldighet att flytta befintliga ledningar vid en even-

tuell byggnation tillkommer i planbeskrivningen samt att ett u- och 

l-område tillkommer på plankartan för befintlig luftledning. Ett E-

område för teknisk anläggning tillkommer för befintlig nätstation 

inom planområdet. 

 

En geoteknisk undersökning har genomförts beträffande stabilitet. 

Den information som framkom i denna kompletteras i planbeskriv-

ningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2015 § 

190 att låta ställa ut planförslaget. Inlämnade yttranden redovisas i 

ett utlåtande. Efter utställningen kompletterades plan- och genom-

förandebeskrivningen med information gällande teleledningar, 

kommunikationer, farligt gods och brandförsörjning. Plankartan re-

viderades genom att dela in den parkeringsyta som återfinns i plan-

områdets sydöstra del i två delar samt förlänga den västra parke-

ringsplatsen något västerut.   forts 
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Revideringen av plankartan bedöms inte vara av intresse för all-

mänheten samt ha liten betydelse för sakägare, eftersom antalet 

parkeringsplatser är likvärdig och håller sig inom samma område. 

Parkeringsplatsen är avsedd för besökare till Go-kartbanan, som 

ligger öster om planområdet.  

 

Några yttranden från sakägare eller allmänhet har inte inkommit 

under tiden då planförslaget ställts ut för samråd samt utställning. 

 

Planen hanteras med normalt planförfarande och bedöms vara klar 

för att antas enligt 5 kapitlet 29 § äldre plan- och bygglagen 

(1987:10). Detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan 

och därmed har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats enligt 

miljöbalken (1998:808). Miljökonsekvensbeskrivningen är en del 

av plan- och genomförandebeskrivningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 039/16. 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 88 Dnr. Plan 41/13 

 

Detaljplan för Åmot 1:97 och 2:256 (villatomter), Mellbystrand 

centrum – Antagande 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

detaljplan för Åmot 1:97 och 2:256 (villatomter), Mellbystrand 

centrum, enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Planförslaget medför ingen betydande miljöpåverkan. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens beredningsutskott gav miljö- och byggnads-

nämnden i uppdrag 7 maj 2012 § 74 att upprätta sju detaljplaner för 

Mellbystrands centrum. 

 

Syftet och huvuddraget med detaljplanen är att möjliggöra för fler 

bostäder i Mellbystrand. Planområdets placering skapar livskvalitet 

då det finns ett bra underlag för bland annat service och rekreation i 

närheten, förslaget möjliggör även en utveckling av kustområdet. 

 

Planområdet är beläget i norra Mellbystrand, gränsar i norr mot 

Birger Pers väg, öster, söder och väster om planområdet finns be-

fintlig byggnation. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott beslutade den 11 

mars 2015 § 35 att samråda om planförslaget. Samrådsmöte med 

allmänheten samt med Länsstyrelsen i Hallands län har ägt rum. In-

lämnade yttranden redovisas i en samrådsredogörelse. Yttrandena 

som kom in ledde fram till att planbeskrivningen ändrades och att 

genomförandebeskrivningen och plankartan kompletterades. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti 2015 § 113 

att låta granska planförslaget. Inlämnade yttranden redovisas i ett 

granskningsutlåtande. Skrivelserna ledde fram till att planbeskriv-

ningen kompletterades med ny text angående brandvattenförsörj-

ning, dagvatten och genomförandetid. Plankartan kompletteras med 

ny text om genomförandetid. 

 

Några yttranden från sakägare eller allmänhet har inte inkommit 

under tiden då planförslaget ställts ut för samråd samt granskning. 

     forts 
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Planen hanteras med normalt planförfarande och bedöms vara klar 

för att antas enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Planförslaget medför ingen betydande miljöpåverkan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 034/16. 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 89 Dnr MBN2016-147 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd 2 kapitlet § 5 

plan- och bygglagen (PBL), tillåta att ett enbostadshus med garage 

får uppföras på den angiva platsen inom fastigheten xx.  

 

Avgift  4 461 kronor 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

Villkor 

Bostadshuset samt hela hemfridszonen/tomtplatsen ska vara utanför 

strandskyddat område. 

 

Nybyggnaden av enbostadshus hus med friliggande garage får ej 

medföra lerlagret penetreras. 

_____ 

 

Upplysning 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom 

två år från det att beslutet har vunnit lagakraft. 

 

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

lov måste lämnas in. 

 

Fastigheten är belägen inom Dömestorps vattenskyddsområde (ter-

tiär zon 1), vilket innebär att speciella restriktioner och bestämmel-

ser ska följas. 

 

Sökande upplyses om att skulle fornlämningar påträffas under 

grävning eller annat arbete, ska arbetet avbrytas och förhållandet 

omedelbart anmälas till länsstyrelsen. Detta enligt kulturmiljölagen 

2 kapitlet 10 § (1988:950). 

 

 

 

 

 

 

     forts 
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Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 

överklagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, Miljö- och 

byggnadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag 

då du fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som över-

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om ett förhandsbesked för nybyggnad av ett enbo-

stadshus och garage inom fastigheten xx. 

 

Fastigheten ligger utanför planlagt område och omfattas inte av 

sammanhållen bebyggelse. Den huvudsakliga markanvändningen är 

åkermark. Enligt översiktsplanen, Framtidsplan 2030 ligger fastig-

heten xx inom område som omfattas av riksintresse för naturvård, 

riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för friluftsliv. 

 

Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Inga synpunkter 

har lämnats in. 

 

Miljökontoret har tagit del av ärendet i ett ursprungligt skede och 

då konstaterat att den föreslagna placeringen var inom strandskyd-

dat område. Efter revidering har miljökontoret återigen tagit del av 

ärendet och kan konstatera att en ny placering är föreslagen som är 

utanför strandskyddat område. Nybyggnationen är belägen inom 

tertiär skyddszon l inom Dömestorps vattenskyddsområde. Inom 

skyddsområdet är det anmälningspliktigt att anlägga vattenbrunn, 

med undantag av grävd brunn. Inom vattenskyddsområdet bör det 

redovisas hur vatten och avlopp kan lösas, innan bygglov beviljas.  

Byggnationen är inom område med riksintresse for naturvård, NN 

23-HallandsånStensån. I Framtidsplanen anges att det inte får till-

komma anläggningar som kan ha en betydande påverkan på områ-

dets naturvärden. Ett enbostadshus på platsen bedöms inte ha någon 

betydande påverkan på naturvärdena och kan accepteras. Strand-

skyddsreglerna innebär att hela hemfridszonen/tomtplatsen ska vara 

utanför strandskyddat område. Detta bör säkerställas innan bygglov 

beviljas. Miljökontoret ser i övrigt inget hinder till att positivt för-

handsbesked lämnas. 

 

 

     forts 
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Laholmsbuktens VA, LBVA har tagit del av ärendet och anger att: 

Fastigheten är belägen utanför kommunalt verksamhetsområde för 

VA. Anslutning till kommunalt VA kan ej erbjudas. Fastigheten är 

belägen inom Dömestorps vattenskyddsområde (tertiär zon 1). Om-

rådet ligger i princip inte inom nybildningsområdet för vattentäk-

ten, eftersom det mäktiga lerlagret gör att grundvattenbildningen till 

den undre akviferen från detta område i stort sett är obefintlig. Fy-

sisk påverkan på lerlagret kan utgöra en direkt risk av förorening 

till den undre akviferen. Till följd av det skyddande lerlagret är om-

rådet klassat med låg sårbarhet. 

 

Laholmsbuktens VA vill upplysa om att enligt skyddsföreskrifterna 

(13 FS 2011:5) för tertiär zon l: 

- Får schaktningsarbeten inte ske till större djup än 1,5 meter un-

der markytan eller inom en större yta än 20 m2 utan anmälan. 

Förutsatt att nybyggnaden av ett nybyggt hus med friliggande 

garage inte innebär att lerlagret penetreras så har LBVA inget 

att erinra. 

- Får energianläggningar inte får utföras utan tillstånd från kom-

munens nämnd för miljöfrågor.  

 

Med anledning av att det i området förekommer fornlämningar har 

ärendet remitterats till länsstyrelsens kulturmiljöenhet för yttrande.  

Sett ur fornlämnings- och kulturmiljösynpunkt har länsstyrelsen 

följande att anföra i ärendet. I ansökan till Laholms kommun pre-

senteras förslag på placering av ett enbostadshus inom fastigheten 

xx. Denna placering berör inte direkt någon känd fornlämning och 

det finns därför inget att erinra mot arbetsföretaget ur kulturmiljö-

synpunkt. Länsstyrelsen vill dock påminna om kulturmiljölagen 2 

kap 10 § (1988:950), vilken innebär att om fornlämningar påträffas 

under grävning eller annat arbete, ska arbetet avbrytas och förhål-

landet omedelbart anmälas till länsstyrelsen. 

 

Beslutsmotivering 

Den aktuella platsen ligger strax nordväst om Hasslöv. Området är 

utpräglat jordbrukslandskap med inslag av bebyggelse i form av 

gårdar och bostadshus som ligger ”utspritt” i landskapet. Strax sö-

der om den utpekade platsen finns en bebyggd fastighet. Marken är 

i dag åkermark som brukas och marken omfattas i vissa delar av 

strandskyddsbestämmelser. Den föreslagna placeringen är utanför 

strandskyddat område.    forts 
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Miljökontoret har uppmärksammat att det är byggnader inklusive 

hemfridszon/tomt som ska placeras utanför strandskyddat område. 

 

Laholmsbuktens VA har i sitt yttrande konstaterat att kommunalt 

vatten och avlopp inte kan erbjudas utan det får anordnas en enskild 

anläggning. Både miljökontoret och Laholmsbuktens VA konstate-

rar att placeringen är inom Dömestorps vattenskyddsområde (tertiär 

zon 1) vilket medför speciella förutsättningar och regler. LBVA har 

angett att förutsatt att nybyggnad av enbostadshus inte innebär att 

lerlagret penetreras så har dem inget att erinra.  

 

Sökande har tagit del av LBVA´s yttrande och det påverkar inte de-

ras ansökan utan de vill gå vidare med ärendet i befintligt skick. 

 

Samhällsbyggnadskontoret delar miljökontorets uppfattning när det 

gäller att ett enbostadshus inte utgör betydande påverkan på natur-

värdena utifrån att området omfattas av riksintresse för natur. Sam-

hällsbyggnadskontoret gör likvärdiga bedömningar när det gäller 

riksintresse för kulturmiljö och friluftsliv, att ett enbostadshus med 

tillhörande garage inte ger en betydande påverkan på dessa intres-

sen. 

 

Samhällsbyggnadskontoret kan konstatera att den tekniska försörj-

ningen bedöms möjlig att lösa vid etablering av ett enbostadshus på 

den aktuella platsen. Vidare anser kontoret att lokaliseringen följer 

den utformning och de inslag som finns i landskapet på platsen och 

med hänsyn till det bör det kunna tillåtas att ett enbostadshus med 

tillhörande garage uppförs. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 028/16 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 75 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökande, dk 
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MBN § 90 Dnr MBN2016-218 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av häststall för tre - fyra hästar 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av 2 kapitlet 5 § 

plan- och bygglagen (PBL), tillåta att ett häststall för tre-fyra hästar 

får uppföras på den angiva platsen inom fastigheten xx.  

 

Avgift  6 232 kronor 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

_____ 

 

Upplysning 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom 

två år från det att beslutet har vunnit lagakraft. 

 

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

lov måste lämnas in. 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 

överklagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, Miljö- och 

byggnadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag 

då du fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som över-

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om ett förhandsbesked för nybyggnad av ett häststall 

för tre - fyra hästar inom fastigheten xx. Sökande bor idag på fas-

tigheterna yy och zz och vill uppföra ett häststall i anslutning till 

dessa fastigheter. 

 

Sökanden angav i samband med att de lämnade in en reviderad pla-

cering, att de kan tänka sig container för lagring av gödsel om det 

skulle vara en fördel i stället för gödselplatta. De anger också att det 

finns stall alldeles intill idag och inom en kilometers radie finns yt-

terligare fem - sju ställe med hästar. Det finns gott om ridvägar i 

och med närheten till skog. Ridleden genom Halland passerar även 

i området. Det är cirka 1 km ridväg till ryttarförenings anläggning. 

 

     forts 
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Fastigheten ligger utanför planlagt område. Bebyggelsen i området 

ligger inom sammanhållen bebyggelse. Den huvudsakliga markan-

vändningen är åkermark. Enligt översiktsplanen, Framtidsplan 2030 

omfattas fastigheten xx inte av några specifika restriktioner. 

 

Berörda grannar ges möjlighet att lämna synpunkter. Eventuella 

synpunkter ska vara inlämnade senast den 8 juni 2016. Synpunkter 

har kommit in från en fastighetsägare. De anger att eftersom sö-

kande vet om att fastighetsägaren har svår astma så har sökande lo-

vat att hästarna inte ska beta nära deras fastighetsgräns på norrsidan 

när grannen är på sin fastighet. 

 

Miljökontoret har mottagit en remiss angående planerad nybyggnat-

ion av ett häststall med gödsel platta. Sökande har lämnat ett nytt 

förslag på placering. Miljökontoret upplyser om att rekommenderat 

avstånd mellan hästhagar och bostäder är 50 meter. Om avlopp med 

WC eller BDT-vatten (bad, disk och tvätt) ska anläggas måste till-

stånd eller anmälan sökas/göras till miljökontoret. Eftersom avstån-

den till närmsta bebyggelse följer rekommenderat avstånd anser 

miljökontoret att positivt förhandsbesked kan lämnas. 

 

Länsstyrelsen har tagit del av ärendet med hänsyn till att det finns 

markeringar på kartan i området att det kan förekomma fornläm-

ningar. Länsstyrelsen anger att drygt 200 meter från den aktuella 

platsen finns en fornlämning. I Riksantikvarieämbetets digitala 

fornlämningsregister är denna noterad som Milstolpe. Arbetsföreta-

get med byggnation av ett häststall på plats enligt med ansökan bi-

fogad karta berör därmed inte direkt någon känd fornlämning och 

det finns därmed inget att erinra mot arbetsföretaget. Länsstyrelsen 

vill dock påminna om 2 kapitlet 10 § kulturmiljölagen (1988:950), 

vilken innebär att om fornlämning påträffas under grävning eller 

annat arbete, ska arbetet avbrytas och förhållandet omedelbart an-

mälas till länsstyrelsen. 

 

Beslutsmotivering 

Den aktuella platsen inom fastigheten xx ligger i ett område där be-

byggelse och landsbygd möts. Att kunna utvidga sökandes befint-

liga fastighet yy och zz, så att den även kan inrymma ett stall skulle 

kunna bli ett naturligt inslag i området. Förutsatt att föreskrivna av-

stånd för hästhållning följs.  

     forts 
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Den aktuella placeringen följer den bebyggelsestruktur som finns i 

området, avstånden till omkringliggande bostäder uppfylls enligt 

miljökontorets bedömning. Med hänsyn till detta ser samhällsbygg-

nadskontoret att ett stall på en aktuella platsen bör kunna tillåtas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 32/16 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökande, dk 
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MBN § 91 Dnr MBN2016-250 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av 2 kapitlet 5 § 

plan- och bygglagen (PBL), tillåta att två fritidshus får uppföras på 

den angivna platsen inom fastigheten xx.  

 

Avgift  4 903 kronor 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

Villkor 

Hus inklusive tomt ska placeras minst 100 meter från vattendrag 

med strandskydd. 

_____ 

 

Upplysning 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom 

två år från det att beslutet har vunnit lagakraft. 

 

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

lov måste lämnas in. 

 

Tillstånd för enskilt avlopp söks hos miljökontoret. 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 

överklagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, Miljö- och 

byggnadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag 

då du fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som över-

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om ett förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus 

inom fastigheten xx. 

 

Fastigheten ligger utanför planlagt område och omfattas inte av 

sammanhållen bebyggelse. Den huvudsakliga markanvändningen är 

åkermark/skogsmark.  

 

     forts 
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Enligt översiktsplanen, Framtidsplan 2030 omfattas fastigheten xx 

inte av några specifika restriktioner. I området finns ett detaljplane-

lagt område för camping.  

 

Berörda grannar ges möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkter 

har kommit in från en fastighetsägare som anger att de motsätter sig 

ytterligare utbyggnad av fritidshus och camping på Kolbäckstorp. 

De anger att nu är man tillbaka till samrådshandlingen för Våxtorps 

naturcamping från 2004 som fick minskas på grund av många pro-

tester från grannar. Den reviderade detaljplanen från 2005, reserv-

camping, bostadshus och fritidshus och nu två fritidshus till, så är 

den från början önskade utbyggnaden klar.  

 

Miljökontoret har tagit del av ärendet gällande byggnation av två 

fritidshus på fastigheten xx. Hus nummer ett är placerat mer än 100 

meter från vattendrag. Hus nummer två är placerat mindre än 100 

meter till ett mindre vattendrag och mer än 100 meter till ett större 

vattendrag. I ett tidigare ärende angående bygglov för ett annat hus 

bedömdes det mindre vattendraget i norr inte omfattas av strand-

skyddsregler eftersom det kan räknas som dike för markavvattning. 

För de båda husen ska hus och tomt/hemfridszon placeras mer än 

100 meter från vattendrag med strandskydd. Det finns inget kom-

munalt avlopp i närheten, Enskilt avlopp och vatten bedöms gå att 

anlägga. Tillstånd för enskilt avlopp söks hos miljökontoret. Miljö-

kontoret ser i övrigt inget hinder till att positivt förhandsbesked 

lämnas om hus inklusive tomtplats placeras mer än 100 meter till 

vattendrag med strandskydd. 

 

Beslutsmotivering 

Den aktuella delen av fastigheten xx ligger strax söder om det om-

råde som är detaljplanelagt för camping. Campingen innefattar hus-

vagnsplatser och uthyrningsstugor.  

 

År 2009 beviljades bygglov för ett fritidshus som är uppfört strax 

norr om hus nummer ett i ansökan. När det är frågan om etablering 

i nära anslutning till ett detaljplanelagt område och även då det är 

frågan om uppförande av mer än ett hus så blir frågan kring plan-

läggning aktuell. I detta fall bedöms dock att de delar som behöver 

utredas kan göras inom ramen för ett förhandsbesked och bör inte 

kräva planläggning. 

     forts 
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Den tekniska försörjningen med vatten och avlopp kan lösas för de 

båda fritidshusen, befintlig väg att ansluta till finns. Etablering av 

två fritidshus i det aktuella området ansluter till hur bebyggelse-

strukturen ser ut i området och med hänsyn till det bör dessa två hus 

kunna tillåtas. 

 

Synpunkter kring att utökningen med dessa två fritidshus innebär 

att det liknar det samrådsförslag till detaljplanen som en gång togs 

fram Samhällsbyggnadskontoret finner inte att det skulle vara något 

skäl till att det inte ska kunna gå att bygga dessa två fritidshusen nu 

på den aktuella platsen. Prövningen som sker nu är om det är en 

lämplig placering utifrån landskapsbild, teknisk försörjning osv. 

Samhällsbyggnadskontoret finner att den föreslagna byggnationen 

smälter väl in i området och den tekniska försörjningen går att an-

ordna. Med hänsyn till det bör de två fritidshusen kunna tillåtas på 

de aktuella platserna. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 037/16 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 78 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökande, dk 
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MBN § 92 Dnr MBN2016-207 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av 2 kapitlet 5 § 

plan- och bygglagen (PBL), tillåta att ett fritidshus får uppföras på 

den angiva platsen inom fastigheten xx. 

 

Avgift  6 232 kronor 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

_____ 

 

Upplysning 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom 

två år från det att beslutet har vunnit lagakraft. 

 

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

lov måste lämnas in. 

 

Sökanden informeras om att förhandsbeskedet inte prövar frågan 

om avstyckning av mark. Avstyckning är en fråga som prövas av 

lantmäteriet och kan inte prövas genom ett förhandsbesked enligt 

plan- och bygglagen.  

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 

överklagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, Miljö- och 

byggnadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag 

då du fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som över-

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om ett förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus 

inom fastigheten xx. I ansökan anges att förhandsbeskedet även 

omfattar avstyckning av en markbit på 3 000-4 000 m2. Avstyck-

ning av en fastighet är en fråga som prövas av Lantmäteriet och kan 

inte prövas inom ramen för ett förhandsbesked enligt plan- och 

bygglagen. Fastigheten ligger utanför planlagt område och omfattas 

inte av sammanhållen bebyggelse. Den huvudsakliga markanvänd-

ningen är åkermark/skog.  

     forts 
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Enligt översiktsplanen, Framtidsplan 2030 ligger fastigheten xx 

inom vattenskyddsområde, sekundär zon. I övrig omfattas inte om-

rådet av några restriktioner. 

 

Berörda grannar har fått yttra sig och synpunkter har kommit in 

från en fastighetsägare. Ägarna till vv anger bland annat sju fråge-

ställningar: 

1. Var/hur är uppfarten till fastigheten? 

2. Hur högt kommer huset byggas? l Får man bygga flera våningar? 

3. Hur många antalet kvadratmeter kan byggas (hela huset)? 

4. Var på tomtmarken får byggas? 

5. Är det bara för privat bruk, eller är det tänkt att hyra ut? 

6. Kommer huset godkänts för permanent boende? 

7. Anslutas avlopp och vattnet till det allmänna/kommunala? 

De anger också att huset och belägenheten var anledningen till att 

de köpte fastigheten år 2010. Baserat på de sju frågeställningarna är 

de oroade för vad det kan betyda för dem. Dessutom anger de att 

värdet på deras fastighet kan komma att minska på grund av att av-

ståndet till grannarna minskar och att det blir en reduktion av det 

natursköna läget.  

 

Sökanden har getts möjlighet att bemöta yttrandet och anger att en 

eventuell framtida uppfart till tomten kommer att anläggas från 

vägen som ligger i direkt anknytning, Västraltvägen. Om ett hus 

kommer att byggas i framtiden så finns inga planer på att bygga nå-

got som utmärker sig från de andras boende i närheten. Sökanden 

vill även ange att ansökan behandlas i första hand för att kunna ge-

nomföra en avstyckning. Detta på grund av en gåva från föräldrar-

na. Detta är en del av sökandes barndomshem och har stort histo-

riskt affektionsvärde för henne personligen. 

 

Miljökontoret har tagit del av ärendet och anger att området inte 

omfattas av strandskydd, det finns heller inga riksintresse eller 

skyddsvärd natur som påverkar bedömningen. Däremot omfattas 

området av sekundär zon för vattenskyddsområde. Särskilda be-

stämmelser för anläggning av enskilt avlopp kan då gälla och an-

läggningskostnaden för detta påverkas. Enskilt avlopp och vatten 

bör dock gå att anlägga. Avstånd till djurhållning bör också kunna 

klaras. Miljökontoret ser inget hinder till att positivt förhandsbe-

sked lämnas. 

     forts 
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Beslutsmotivering 

Det aktuella området ligger strax syd väst om Knäred. Området be-

står idag av några bebyggda fastigheter som inte omfattas av detalj-

plan eller sammanhållen bebyggelse. Uppförande av ytterligare ett 

hus på platsen bedöms kunna smälta in i landskapet och inte ge nå-

gon betydande påverkan. Den tekniska försörjningen bedöms kunna 

lösas dock bör uppmärksammas att anläggning av enskilt vatten och 

avlopp kan kräva speciella förutsättningar eftersom området omfat-

tas av vattenskyddsområde. Beträffande de synpunkter som har 

kommit in, så finns möjlighet till tillfart från befintlig väg. Hur högt 

huset kommer att vara, husets byggnadsarea eller husets övriga ut-

formning prövas inte inom ramen för ett förhandsbesked, utan det 

blir en prövning i samband med efterföljande bygglov.  

 

Bebyggelsens lokalisering anges i ansökan om förhandsbeskedet 

med ett kryss det vill säga den lokalisering som prövas är i den 

västra delen av den illustrerade tomten. Det som ansökan avser är 

ett fritidshus. Att bo permanent i ett fritidshus är inget som kräver 

tillstånd enligt plan- och bygglagen vilket innebär att det kan vara 

möjligt att omvandla ett framtida fritidshus till permanentboende. 

Vid eventuell byggnation så kommer det att bli enskild anläggning 

för vatten och avlopp. Samhällsbyggnadskontorets samlade bedöm-

ning är att uppförande av fritidshus på den aktuella platsen bör 

kunna tillåtas. Samhällsbyggnadskontoret vill uppmärksamma att 

frågan om avstyckning inte prövas inom ramen för ett förhandsbe-

sked enligt plan- och bygglagen utan är en fråga för lantmäteriet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 027/16 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 79 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökande, dk 
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MBN § 93 Dnr MBN2016-249 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus innehållande två 

lägenheter samt ett mindre häststall 

 

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

samhällsbyggnadskontoret. Detta med hänsyn till att ett bostadshus 

innehållande två lägenheter bedöms innebära för stor påverkan på 

området. Sökanden ska ges möjlighet att omstudera sin ansökan 

gällande förhandsbesked, till att omfatta nybyggnad av enbostads-

hus samt ett mindre häststall på fastigheten xx. Samhällsbyggnads-

kontoret ska inhämta yttrande från miljökontoret gällande vatten 

och avlopp för enbostadshus. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om ett förhandsbesked för nybyggnad av ett bostads-

hus innehållande två lägenheter samt ett mindre häststall inom fas-

tigheten xx. 

 

Fastigheten ligger utanför planlagt område och omfattas inte av 

sammanhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen, Framtidsplan 

2030 ligger fastigheten xx inom område som omfattas av riksin-

tresse för naturvård samt riksintresse för friluftsliv.  

 

Berörda grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter. Syn-

punkter har kommit in från fem fastighetsägare. Samtliga fastig-

hetsägare har lämnat likvärdiga skrivelser och de anger att Vind-

rarpsdalen är känd för det unikt böljande landskapet, vackra natur 

och den skyddade biotopen. Det är ett enastående kulturarv som har 

vårdats genom generationer och det finns ingen bebyggelse i områ-

det norr om genomfartsvägen och söder om Stensån. Norrsluttning-

en av Hallandsåsen är redan idag väl skyddad genom Vindrarps na-

turreservat och därför ifrågasätter grannarna om det ska tillåtas be-

byggelse i Vindrarpsdalen. Hela den unika landskapsbilden påver-

kas stort av den tilltänka fastigheten. Grannarna motsätter sig 

byggnation norr om genomfartsvägen. 

 

Miljökontoret har tagit del av ärendet och konstaterar att platsen 

omfattas både av riksintresse för naturvård och riksintresse för fri-

luftsliv.  

     forts 
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På norra sidan av vv vägen finns ingen bebyggelse alls i anslutning 

till sökt plats. Området som helhet får anses vara attraktivt för fri-

luftsliv. I Framtidsplan 2030 sidan 52 står att exploateringsföretag 

ska undvikas inom de områden som bedömts vara av särskilt natur-

vårdsintresse, eller har stor betydelse för det rörliga friluftslivet och 

besöks- och upplevelsenäringen. Enstaka ny bebyggelse prövas 

med särskild hänsyn till naturvårdens intressen i respektive område. 

Miljökontoret anser med hänsyn till ovan att positivt förhandsbe-

sked inte kan ges. 

 

Laholmsbuktens VA (LBVA) har tagit del av ärendet och konstate-

rar att fastigheten ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för 

VA. Anslutning till kommunalt VA kan inte erbjudas 

 

Sökande har fått bemöta inkomna synpunkter och yttrande och 

anger följande: 

På den mark som tillhör xx, uppfördes 2003 cirka två km tränings-

banor av olika beskaffenhet för häst. Rundbana, rakbana samt trä-

ningsslingor som löper runt hela markerna. Fem större hagar samt 

två små. Alla inhägnade med vita höga stolpar som är rejält synliga 

för merparten av övriga boende i dalen. Sökanden har aldrig under 

dessa år hört några negativa kommentarer avseende häststaketen, 

utan har alltid bemötts av positiva uttalanden exempelvis hur trev-

ligt det är att kunna se på alla hästarna. När sökanden byggde en 

professionell travträningsanläggning med träningsbanor på gården, 

hade sökanden enkelt kunnat hindra alla som ville utnyttja alle-

mansrätten och kunna ströva omkring fritt på sökandens marker vid 

dygnets alla timmar. Alla har dock respekterat att detta inte har 

kunnat tillåtas utan invändningar och såvitt sökanden kan minnas, 

är det bara tre grannar som regelbundet har promenerat/själva mot-

ionerat på banorna/gått med sina hundar efter det att alla hästarna 

tagits in. Annars hade det funnits stor risk för olyckor om en häst 

med sulky i hög fart helt plötsligt möter människor på träningsba-

norna. Ovanstående har uppenbarligen inte stört grannarna under 

alla dessa år utan grannsämjan har varit utmärkt. 

  

Sökandens uppfattning är att rädslan för att huset skulle förstöra 

miljön och allas utsikt är överdriven. Huset kommer att ligga så 

långt ifrån vägen att det inte kommer att synas. Det är också stora 

lövträd framför den tilltänkta byggplatsen som kommer att få stå 

kvar och därmed ytterligare försvåra möjligheten att se huset. forts 
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Vintertid när löven fallit, kommer kanske huset att skönjas på av-

stånd.  Det är bara en granne av de som har protesterat mot pro-

jektet i dalen, som eventuellt skulle kunna urskilja huset av alla. 

Tilläggas bör också att sökandens tanke är att byggnationen ska ut-

föras i rena naturmaterial för att väl smälta in i omgivningarna. Sö-

kanden är förvånad över grannarnas protester. Eftersom sökanden 

vid flertalet tillfällen diskuterat idén med byggnationen med säkert 

80 % av grannarna utan att mötas av negativa åsikter eller protester. 

Sökanden vill få ansökan prövad. 

 

Beslutsmotivering 

Fastigheten xx ligger i ett område som enligt översiktsplanen, 

Framtidsplan 2030 omfattas av riksintresse för naturvård och fri-

luftsliv. Sökanden är i dag boende på fastighetens södra del, söder 

om vägen, och även verksam med en professionell travträningsan-

läggning på fastigheten xx. Sökande anger att på fastigheten finns 

olika träningsbanor för travträning och de är av olika beskaffenhet. 

Bland annat är den streckade linjen kring den tänkta placeringen en 

rundbana för travträning. Det innebär att området är idag påverkat 

och det går inte att fritt röra sig i området på dessa anlagda banor. 

 

Miljökontoret uppmärksammar att i översiktsplanen finns angivet 

att exploateringsföretag ska undvikas inom områden som bedöms 

vara av särskilt naturvårdsintresse eller har stor betydelse för det 

rörliga friluftslivet och besöks- och upplevelsenäringen. Enstaka ny 

bebyggelse prövas med särskild hänsyn till naturvårdens intresse i 

respektive område. 

 

Besiktning av fastigheten har genomförts inför nämndens samman-

träde. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 42/16 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 94 Dnr MBN2016-256 

 

Nybyggnad av Attefall komplementbyggnad 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att neka startbesked för an-

sökan avseende nybyggnad av komplementbyggnad enligt 9 ka-

pitlet 4 a § plan- och bygglagen (PBL) på fastigheten xx. 

______ 

 

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 lämnat in en anmälan om byggnation av en komplement-

byggnad om 25 kvm, enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 4 a §, en 

så kallad Attefalls åtgärd. 

 

Enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 4 a § är det tillåtet att i sam-

band med ett- eller tvåbostadshus, uppföra utan bygglov en kom-

plementbyggnad eller komplementbostadshus med en maximal 

byggnadsarea på 25 kvm samt en maximal taknockshöjd på 4,0 me-

ter. Byggnaden får ej placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Dock 

får byggnaden placeras närmare gränsen än 4,5 meter om de gran-

nar som berörs medger detta. För fastigheten gäller detaljplan 

nummer 05-77. Enligt gällande detaljplan är maximal tillåten bygg-

nadsarea 50 kvm per tomt och ingen byggnad får placeras närmare 

tomtgräns än 4,5 meter. 

 

Bedömning/beslutsmotivering 

Enligt 9 kapitlet 4 a § plan- och bygglagen får en Attefallsåtgärd 

placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om de grannar som berörs 

medger detta. Detta gäller för tomtgränser mot kvartersmark men 

inte mot tomtgränser mot allmän plats. Detta framgår av boverkets 

information och enligt flera domar från mark- och miljööverdom-

stolen (exempel på domar 2013-06-07 mål nr P 105-13 och 2013-

09-20 mål nr P 1972-13, 2015-06-08 mål nr P1015-14).  

 

     forts 
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Från mark- och miljödomstolens dom 2015-06-08 i mål nr P 

10115-14 har följande hämtats:  

För att byggnader enligt 9 kapitlet 4 a § PBL ska få uppföras utan 

bygglov gäller ett krav på att de inte placeras närmare gränsen än 

4,5 meter. Byggnader får emellertid enligt paragrafens tredje stycke 

utan bygglov uppföras närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar 

som berörs medger detta. Termen ”granne” i paragrafens tredje 

stycke avser inte enbart de som har ett ägarintresse, utan även andra 

som har ett av rättsordningen accepterat intresse avseende markan-

vändningen. För att uppfylla rekvisitet i tredje stycket måste god-

kännande erhållas från alla grannar som är berörda (jfr bl.a. MÖD 

2013:18). Den nu aktuella komplementbyggnaden har förlagts på 

två fastigheter och har placerats närmare gränsen än 4,5 meter till 

ett område som i detaljplanen utgör allmän platsmark avsett för 

plantering. Det aktuella markområdet ägs av kommunen. Eftersom 

området enligt detaljplanen är allmän plats har allmänheten, en icke 

avgränsad mängd människor, ett berättigat intresse av användandet 

av markområdet. Kommunen som markägare kan inte representera 

samtliga dessa intressenter. Eftersom medgivande från granne inte 

kan inhämtas är den aktuella byggnaden inte bygglovsbefriad enligt 

bestämmelsen i 9 kapitlet 4 a § PBL.  

 

I den nu aktuella anmälan ska byggnaden, det så kallade Attefalls-

huset, placeras 1,0 meter från gräns. Angränsande mark är enligt 

detaljplanen allmän plats – naturområde. Denna placering strider 

mot gällande bestämmelser då det likt ovanstående dom inte finns 

någon som kan representera samtliga intressenter till denna mark. 

Eftersom medgivande från granne inte kan inhämtas är den aktuella 

byggnaden inte bygglovsbefriad enligt bestämmelsen i 9 kapitlet 4 

a § PBL, starbesked för åtgärden kan därför inte beviljas. 

 

Sökanden har getts möjlighet att ansöka om bygglov för åtgärden 

men begärt att få anmälan för Attefallsåtgärd prövad.  

 

Samhällsbyggnadskontoret har trots detta även studerat möjlighet-

erna för ett eventuell bygglovsansökan för denna åtgärd och kan 

konstatera att bygglov inte heller kan ges för åtgärden. Detta med 

hänsyn till att det skulle medföra en överyta på 50 % samt att bygg-

naden placeras till 50 % inom 4,5 meters avståndet till tomtgräns. 

Dessa avvikelser kan inte ses som små, bygglov kan då inte beviljas 

enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 31 b §. forts 
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I samband med att samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse har 

kommunicerats, så har sökanden lämnat yttrande kring att de har 

pratat med markägaren och som representerar den saknade intres-

senten eller grannen, som godkänner att de bygger ett Attefallshus 

1,0 meter från tomtgränsen. De har även tittat på möjligheten att 

bygga brandsäker vägg och brandklassat fönster på gavel ut mot 

tomtgräns. De anser också att det inte finns någon tanke med an-

gränsande mark utan att den ska förbli obebyggd. De anger vidare 

att byggnationen inte skymmer någon. Avslutningsvis anger de att 

närmsta granne är angränsande stugområde som, om de skulle räk-

nas kan tillfrågas som närmsta granne och ge sitt godkännande. 

 

Samhällsbyggnadskontoret åberopar ovan nämna rättsfall som 

anger att fastighetsägaren inte kan representera samtliga intressen-

ter för ett område som enligt gällande detaljplan är planlagd som 

allmän plats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 036/16 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk 
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MBN § 95 Dnr MBN2016-100 

 

Mellby 2:4 – Nybyggnad av telemast samt teknikbod 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

lagen 9 kapitlet 31 b § att bevilja bygglov för nybyggnad av tele-

mast samt teknikbod på fastigheten Mellby 2:4.  

 

Avgift: 

Med hänsyn till att faktisk annonskostnad ska tas ut enligt beslutad 

taxan för plan och bygglagen kommer beslut om avgift för detta 

ärende att fattas separat. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrol-

lansvarig godtas byggherrens förslag: 

 

Namn och adress:  

NN 

______ 

 

Upplysningar 

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

ligt eurokoderna (EKS). 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden 

lämnat ett startbesked. 

 

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

byggnadsnämnden innan startbesked kan ges. 

 

I detta ärende krävs utstakningskontroll av mastens/teknikbodens 

läge innan byggstart. Beställning görs i god tid hos Laholms kom-

mun, Mätningskontoret, tfn 0430-152 91, 152 36 eller 152 88. 

 

Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden 

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

beslutet vunnit laga kraft. 

 

 

 

 

     forts 
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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 

Hi3G Access AB ansöker om bygglov för nybyggnad av en tele-

mast (ostagat rörtorn) så kallad monopole med en höjd på 24 meter 

samt en teknikbod med en yta om 1,7 kvm på fastigheten Mellby 

2:4. Fastigheten omfattas av detaljplan DP 103 som vann laga kraft 

den 27 oktober 2011. Åtgärden avviker från detaljplanen genom att 

mast och teknikbod förläggs på mark som är avsedd som naturmark 

(allmän platsmark).  

 

Enligt handlingar som har lämnats från sökande har Luftfartsverket 

inget att invända mot placeringen av masten. Försvarsmakten har 

fått ärendet på remiss och har inte heller något att invända mot att 

bygglov ges för denna åtgärd. Fastighetsägarna inom en 500 meters 

radie till telemasten har hörts. Detta har skett genom annonsering i 

ortstidningar. Grannhörandet har även anslagits på kommunens an-

slagstavla.  

 

Ett antal synpunkter har lämnats in från fastighetsägarna i området 

som motsätter sig nybyggnation av telemast med tillhörande tek-

nikbod och har i huvudsak anfört följande: 

- Att placeringen på naturmark ej kan anses utgöra en liten avvi-

kelse  

- Att åtgärden anses utgöra hälsofara för strålningsrisken 

- Att området där planerad mast med tillhörande teknikbod ska 

placeras i är ett mycket uppskattat naturområde, mitt i ett sedan 

länge etablerat bostadsområde. Denna typ av naturområde, som 

är karakteristiskt för Mellbystrand, används till frekvent rekre-

ation för alla åldersgrupper. Det finns en liten fotbollsplan som 

sköts av de kringboende, här firas också midsommar med mid-

sommarstång och lekar. En byggnation som det nu söks bygg-

lov för, skulle i detta grönområde vara ytterst störande och 

minska möjligheten till ett fritt utnyttjande av denna natur-oas. 

Förutom att masten och teknikboden ska uppföras, måste gräv-

ningsarbete göras och marken planas ut och grusas.  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 31 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-22 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts 

 

Troligtvis måste träd och annan vegetation tas bort. Detta 

kommer att ha en stor negativ inverkan.  

- Att det finns andra bättre och lämpade placeringar än det som 

föreslagits i bygglovet, till exempel nära E6.  

- Att detta grönområde är enligt "Grönområdesutredning för La-

holms kust" (antagen av kommunfullmäktige 2015-12-15) klas-

sat som ett grönområde av högsta klass, det vill säga Klass 1 

(mycket viktigt). I utredningen fastställs att grönområden av 

Klass 1 inte bedöms lämpliga att förändra och mycket viktiga 

att bevara. Om ett grönområde är klass 1 utifrån minst en kate-

gori har det också getts klass 1 i den sammanställda klassifice-

ringen. Sammantaget är detta grönområde alltså bedömt som ett 

mycket viktigt grönområde (Klass 1). 

- Att idag finns två kända master uppförda i Mellbystrand, den 

ena på Rombergs väg intill E6 och den andra på Idévägen i in-

dustriområdet. Laholms kommun bör därför kräva att en sam-

ordning av utnyttjande av befintliga mobilmaster sker. 

- Att det finns en oro för att fastighetsvärden och att boendekva-

liteten i omgivningen påverkas negativt. 

 

Sökanden har fått bemöta inkomna synpunkter och har anfört bland 

annat följande: 

Prövningen utgår från bestämmelserna i plan- och bygglagen vilken 

är utformad så att avvägningar ska ske mellan allmänna och en-

skilda intressen samt mellan olika allmänna intressen. PBL är ut-

formad för att säkerställa att olika berättigade intressen vägs mot 

varandra; intresset av att få uppföra en byggnad vägs mot det in-

trång det innebär för annan. Valet av aktuell placering har föregåtts 

av en bedömning om dessa bestämmelser påverkar prövningen av 

huruvida ett i lag angivet hinder föreligger för bygglovs beviljande 

för sökt åtgärd. Det har därvid framgått att den aktuella åtgärden 

avser ett allmänintresse av stor betydenhet. Detta förhållande kan, 

för det fall läget är tveksamt och att det saknas andra reella bättre 

eller likvärdiga alternativ, vara helt avgörande vid bedömningen av 

huruvida den uppkommande påverkan ska tålas. Enligt vår bedöm-

ning föreligger inget i lag föreskrivet hinder för bygglovets bevil-

jande. Den sökta anläggningen och placeringen av antennerna är i 

grunden styrda av de radiotekniska behoven. Sökanden söker i 

första hand alltid befintlig infrastruktur att placera antennanlägg-

ningen på. Den måste då uppfylla krav om placering och höjd.  

     forts 
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Finns ingen befintlig infrastruktur inom det möjliga placeringsom-

rådet måste ett läge för en egen infrastruktur sökas. I nuvarande fall 

finns ingen befintlig infrastruktur inom området för den möjliga 

placeringen.  

 

Sökanden har därför genomfört utredning av området och även haft 

möte tillsammans med representanter för Laholms kommun och 

kommit fram till att nuvarande placering är den bäst lämpade. om-

rådet omfattas av en skogsdunge med träd som innehar höjder om 

cirka 8-15 meter. Inom området finns mindre stig och en bit från 

platsen en mindre öppen yta som mycket väl kan användas för sam-

kväm och friluftsaktiviteter. Området omfattas av naturområde en-

ligt detaljplan. Placering av en 24 meter hög ostagad monopole med 

ett mindre teknikskåp cirka 27 meter in från Påfågelvägen och cirka 

24 meter från den öppna ytan, får ett bra stöd av de nedre delarna av 

omkringliggande vegetation. Att placeringen inte på något sätt in-

verkar menligt avseende användningen av stig eller glänta, samt att 

anläggningen avser ett starkt allmänintresse, ger att bygglov borde 

kunna beviljas som en mindre avvikelse mot detaljplan. 

 

Placeringen är med ett avstånd om cirka 35 meter till närmsta hus 

och cirka 40 meter - som till övriga omkringliggande, närmsta hus. 

Avståndet måste anses som tillräckligt för en 24 meter hög ostagad 

monopole om man jämför med till exempel RegR. dom 1057-07 där 

ett 48 meter högt fackverkstorn, placerat 49 meter från närmsta bo-

stadshus, inte ansågs utgöra olägenhet för omgivningen utan att den 

måste tålas.  

 

Strålning tas upp som grund i flera erinringar. Hi3G Access AB har 

samtliga erforderliga tillstånd för att bedriva verksamhet som inne-

fattar sändande av radiovågor med ifrågavarande effekt på angivna 

frekvenser inom spektran för de frekvenstillstånd Hi3G Access AB 

innehar. Verksamheten är reglerad och tydliga gränsvärdena för 

allmänheten finns angivna. Dessa gränsvärden kan uppnås eller 

överskridas på enstaka meters avstånd rakt framför antennens strå-

lande yta. I detta fall är antennerna placerade på en 24 meter hög 

monopole vilket innebär att människor normalt inte kan utsättas för 

nivåer över gränsvärdet. 

 

 

     forts 
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Avståndet till närboende och platser där allmänheten vistas torde 

vara betryggande med hänsyn tagen till de låga effekter som bass-

stationen sänder med. Ingen mätning kommer att genomföras på 

platsen då ett stort antal referensmatningar från likadana anlägg-

ningar finns att tillgå. Det kan konstateras att i samtliga gjorda mät-

ningar oavsett avstånd där allmänheten vistas endast uppnår tusen-

delar eller hundratusendelar av gällande gränsvärden. Detta visar att 

en basstation som ifrågavarande slag, inte tillför strålningsnivåer 

som märkbart förhöjer de som redan finns i närområdet. Skillnaden 

med eller utan är mycket lite 

 

Beslutsmotivering 

Av 6 kapitlet 1 § plan- och byggförordning PBF, framgår bland an-

nat att det krävs bygglov för att uppföra radio- eller telemaster eller 

torn. Av 9 kapitlet 31 b § PBL framgår bland annat att bygglov får 

ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är 

liten och förenlig med detaljplanens syfte.  

 

Av 9 kapitlet 25 § första stycket PBL framgår bland annat att om 

ansökningen avser en åtgärd som innebär en avvikelse från en de-

taljplan ska byggnadsnämnden underrätta de som avses i 5 kapitlet 

11 § första stycket 2 och 3 om ansökningen och ge dem tillfälle att 

yttra sig, Enligt bestämmelsens andra stycke får nämnden, om ett 

stort antal personer ska underrättas, tillämpa 5 kapitlet 35 § första 

stycket 2.  

 

Av 5 kapitlet 35 § första stycket p. 2 PBL framgår att kungörelse 

får ske genom att meddelandet anslås på kommunens anslagstavla 

och förs in i en ortstidning eller genom att ett informationsblad om 

kungörelsen sprids till de boende som är berörda, om det stora anta-

let mottagare av meddelandet är boende.  

 

Av 2 kapitlet 1 § PBL framgår att det vid prövningen av frågor en-

ligt denna lag ska tas hänsyn till både allmänna och enskilda intres-

sen. Av 2 kapitlet 6 § PBL framgår bland annat att i ärenden om 

bygglov ska byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 

marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och land-

skapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en 

god - helhetsverkan. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 

varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas 

och miljömässiga värden skyddas.  forts 
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Av 2 kapitlet 9 § PBL framgår bland annat att lokalisering, place-

ring och utformning av byggnadsverk inte får ske så att den avsedda 

användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan 

som innebär en betydande olägenhet. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden kan vid denna prövning inte bedöma 

alternativa placeringar, utan endast den placering som sökta åtgär-

der innebär. Fastigheten, som har nämnts tidigare, omfattas av de-

taljplan DP 103 som vann laga kraft den 27 oktober 2011. Detalj-

planens genomförandetid är 5 år. Syftet med detaljplanen är att 

uppdatera de befintliga (gällande) planernas bestämmelser och där-

igenom få en anpassad reglering mellan de olika delområdena. En-

ligt planbestämmelser utgör området för sökt bygglov naturmark.  

 

Mast och bod kommer att placeras i ett skogsområde med höga träd 

på kommunens mark och avståndet till det närmaste bostadshuset är 

cirka 42 meter. Området utgör en frekvent besökt plats för rekreat-

ion för omkringboende. Platsen har emellertid karaktären av icke 

anlagd naturmark och masten, i form av ett ostagat torn, samt boden 

om 1,7 kvm tar endast en begränsad markyta i anspråk. De om-

kringboende kan besöka och använda området för rekreation, även 

om där finns en mast och en teknikbod. Anläggningen kan inte an-

ses inkräkta på den planerade markanvändningen i någon betydande 

omfattning.  

 

Enligt samhällsbyggnadskontorets bedömning är byggnadsåtgär-

derna mot bakgrund av ovanstående och med beaktande av mastens 

allmännyttiga ändamål att anse som en sådan liten avvikelse som är 

förenlig med detaljplanens syfte. Den fråga samhällsbyggnadskon-

toret härefter, har att ta ställning till är om masten är placerad på ett 

sådant avstånd från bostadsbebyggelse, att den kan anses utgöra en 

betydande olägenhet. Utbyggnaden av infrastruktur för trådlös 

kommunikation är av erkänt starkt allmänintresse. Det är oundvik-

ligt att en mast för mobiltelefoni på grund av sin höjd i många fall 

blir synlig från flera håll och ibland måste placeras i nära anslutning 

till bostadsbebyggelse. Trots att en anläggning av aktuellt slag kan 

upplevas som en olägenhet, måste därför enskilda räkna med att de 

kan tvingas tåla ett förhållandevis stort intrång i sin närmiljö. I ak-

tuellt ärende är det fråga om en 24 meter hög mast och närmaste 

bostadsbebyggelse ligger cirka 42 meter bort.  

     forts 
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I praxis har högre master och kortare avstånd till bostadshus godta-

gits utan att det bedömts som en betydande olägenhet (se RÅ 2010 

ref 62 (1-111)). Vad gäller frågan om strålning finns det i dagsläget 

inte någon vedertagen forskning som ger stöd for att mastens place-

ring skulle kunna medföra en betydande olägenhet i PBL:s mening. 

Inte heller i övrigt har det kommit fram några omständigheter som 

innebär att anläggningen inte uppfyller kraven i PBL. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 035/16  

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökande dk 

 

Kommunicering enligt PBL 9:41b 

Annonsering i ortstidningar samt beslutet anslås på kommunens an-

slagstavla  
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MBN § 96 Dnr MBN2016-140 

 

Skummeslöv 26:7-10 – Nybyggnad av kedjehus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

plan- och bygglagen att bevilja bygglov för nybyggnad av kedjehus 

innehållande fyra lägenheter på fastigheterna Skummeslöv 26:7-10. 

 

Avgift  kronor 

Bygglov  22 402 

Startbesked  24 808 

Planavgift   3 934 

Nybyggnadskarta  5 316 

Utstakningsavgift 14 619 

Totalt  71 079 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrol-

lansvarig godtas byggherrens förslag: 

 

Namn och adress: 

NN 

______ 

 

Upplysningar 

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

ligt eurokoderna (EKS). 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden 

lämnat ett startbesked. 

 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

 

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

byggnadsnämnden innan startbesked kan ges. 

 

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

nadsnämnden innan startbesked kan ges. 

 

Brandskyddsdokumentation ska lämnas in och godkännas av miljö- 

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

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

152 36 eller 152 88. 

 

Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden 

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

beslutet vunnit laga kraft. 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 

överklagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, Miljö- och 

byggnadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag 

då du fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som över-

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

Mellby Villa & Mark AB ansöker om bygglov för nybyggnad av 

kedjehus innehållande fyra lägenheter på fastigheterna Skummeslöv 

26:7-10.  

 

Fastigheten omfattas av detaljplan DP 05-76 som vann laga kraft 

den 28 oktober 2011. Enligt detaljplanen ska bebyggelsens proport-

ioner för aktuella fastigheter vara i enlighet med principsektion B. 

Enligt inlämnad ansökan kommer utformningen av kedjehus att av-

vika från den utformning som detaljplanen föreskriver, eftersom det 

inte följer bebyggelsens proportioner enligt principsektion B. I öv-

rigt uppfyller inlämnad ansökan detaljplanens bestämmelser. Med 

anledning av detta har de berörda sakägarna beretts tillfälle att 

lämna in synpunkter. Inga synpunkter har lämnats.  

 

Beslutsmotivering 

Enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 31 b § får bygglov ges för en 

åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten och 

förenlig med detaljplanens syfte. I övrigt ska åtgärden uppfylla 

vissa krav i andra och åttonde kapitlet i plan- och bygglagen. Sam-

hällsbyggnadskontoret gör bedömningen att avvikelsen som ansö-

kan innehåller bedöms vara liten och förenlig med detaljplanens 

syfta samt att åtgärden uppfyller övriga krav i andra och åttonde 

kapitlet i plan- och bygglagen. Samhällsbyggnadskontoret ser där-

med inget hinder mot att bygglovet ges för denna åtgärd.  

     forts 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 38/16 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk 
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MBN § 97 Dnr MBN2016-252 

 

Nybyggnad av villavagn 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 

samhällsbyggnadskontoret för vidare handläggning eftersom sö-

kanden inte redovisat hur avloppet ska lösas. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om bygglov för nybyggnad av villavagn på fastigheten 

XX.  

 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför 

sammanhållen bebyggelse. Den huvudsakliga markanvändningen 

för den aktuella fastigheten är skog- och åkermark. Fastigheten lig-

ger inom område som enligt gällande översiktsplan, Framtidsplan 

2030, är utpekat som lämpligt för vindkraftsetablering. I övrigt re-

dovisas inga särskilda intressen eller regleringar där fastigheten är 

belägen.  

 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga 

synpunkter har lämnats. 

 

Miljökontoret har tagit del av ansökan och skriver i yttrandet att det 

krävs tillstånd för att anlägga en avloppsanläggning. Sökanden ska 

redovisa till miljökontoret hur avloppet ska lösas. Villavagnen pla-

ceras inom ett av de utpekade vindkraftsområdena. Placeringen vid 

befintligt bostadshus kan accepteras. Avståndet till närmaste vind-

kraftsverk är cirka 1 100 meter och uppfyller skyddsavståndet mel-

lan bostad och vindkraftsverk. Miljökontorets yttrande har skickats 

över till sökande för bemötande.  

 

Beredningsutskottets har den 8 juni 2016 behandlat ärendet och fö-

reslår miljö- och byggnadsnämnden att med stöd av 9 kapitlet 31 § 

plan- och bygglagen, bevilja bygglov för nybyggnad av villavagn 

på fastigheten xx, under förutsättning att avloppet löses. 

 

 

 

 

     forts 
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Bedömning/beslutsmotivering 

Villavagnen placeras inom område som är utpekat som vindkrafts-

områdena. Villavagn placeras vid ett befintligt bostadshus där av-

ståndet till närmaste vindkraftsverk är cirka 1 100 meter och där-

med uppfyller skyddsavståndet mellan bostad och vindkraftsverk. 

Samhällsbyggnadskontoret ser inga hinder för att uppföra den före-

slagna villavagnen på den aktuella fastigheten då fastigheten redan 

är ianspråktagen. Detta under förutsättning att avloppsfrågan kan 

lösas samt att yttrande från berörda grannar inte föranleder något 

annat. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 40/16 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 98 Dnr MBN2016-43 

 

Nybyggnad av fritidshus/jaktstuga 

 

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

samhällsbyggnadskontoret för vidare handläggning, eftersom sö-

kanden inte redovisat hur farbar väg kan lösas för att möjliggöra för 

utryckningsfordon och dylikt att komma fram till huset. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus/jaktstuga om 

42 kvm på fastigheten xx. Stugan kommer användas som en primi-

tiv jakt- och fiskestuga och användas för boende några gånger per 

år. Det kommer inte att finnas el och vatten på platsen. En mulltoa 

avses installeras. 

 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför 

sammanhållen bebyggelse. Den huvudsakliga markanvändningen 

för den aktuella fastigheten är skog. Enligt gällande översiktsplan, 

Framtidsplan 2030, redovisas inga särskilda intressen eller regle-

ringar där fastigheten är belägen. Fastigheten ligger dock inom vad 

översiktsplanen anger vara stora av exploatering opåverkade områ-

den.  

 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Några synpunkter 

har inte lämnats in. 

  

Miljökontoret har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Områ-

det har inga riksintressen men ligger i ett område som enligt Fram-

tidsplanen 2030 har stora av exploatering opåverkade områden. Det 

är utanför strandskyddat område. Enligt kartmaterialet finns inga 

andra skyddade områden på platsen, det finns heller inga upptäckta 

skyddsvärda arter på platsen. Huset kan jämföras med ett fritidshus 

och sophämtning ska finnas, vilket innebär att det ska finnas farbar 

väg för sophämtningsfordon. Installation av mulltoa kräver en an-

mälan om eget omhändertagande av latrin lämnas in till miljökon-

toret. Miljökontoret anser att sökande ska redovisa hur farbar väg 

för sophämtningsfordon ska lösas innan bygglov ges. Miljökon-

torets yttrande har skickats över till sökande för bemötande. 

 

     forts 
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Beredningsutskottets har den 8 juni 2016 behandlat ärendet och fö-

reslår miljö- och byggnadsnämnden att med stöd av 9 kapitlet 31 b 

§ plan- och bygglagen, bevilja bygglov för nybyggnad av fritids-

hus/jaktstuga på fastigheten xx. Detta under förutsättning att sö-

kande kan redovisa hur farbar väg kan lösas, för att möjliggöra för 

utryckningsfordon och dylikt att komma fram till huset. 

 

Bedömning/beslutsmotivering 

Byggnaden avses placeras på en mindre fastighet om cirka 2 000 

kvm med närmsta befintliga bostad placerad cirka 240 meter syd-

ost. Byggnaden om 42 kvm är avsedd att användas som en primitiv 

jakt- och fiskestuga. Samhällsbyggnadskontoret kan konstatera att 

den föreslagna byggnaden placeras med närhet till befintlig bostad 

och anser att byggnaden med sin användning och storlek inte gör 

några större ingrepp eller påverkan av området som enligt framtids-

planen anger vara stora av exploatering opåverkade områden. Sam-

hällsbyggnadskontoret anser att den föreslagna byggnaden kan upp-

föras på den aktuella fastigheten, detta dock under förutsättning att 

sökande redovisar att farbar väg kan lösas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 041/16 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 99 Dnr MBN2013-107 

 

Yttrande till mark- och miljödomstolen angående överklagande 

av länsstyrelsens beslut om bygglov för uppförande av vind-

kraftverk på fastigheterna Tommared 2:2 och Svenshult 1:33 i 

Laholms kommun (Mål nr P 1971-16 R5) 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden låter meddela mark- och miljödom-

stolen att nämnden vidhåller sin tidigare uppfattning från den 18 

november 2015 § 173. Nämnden vill uppmärksamma domstolen 

om att detta ärende gäller en begäran från sökanden om att få ären-

det prövat utifrån 9 kapitlet 14 § plan- och bygglagen och inte nå-

gon ansökan om bygglov. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen har förelagt 

miljö- och byggnadsnämnden om att senast den 16 juni 2016 lämna 

synpunkter över överklagandet från Billyvind AB (Mål nr P 1971-

16 R5). Miljö- och byggnadsnämnden har fått anstånd med att svara 

till den 29 juni 2016. 

 

Billyvind AB, Pistolvägen 10, 226 49 Lund, ansöker om prövning 

enligt plan- och bygglagen (PBL) 9:14 för uppförande av 1-3 vind-

kraftverk på fastigheterna Tommared 2:2 och Svenshult 1:33. An-

sökan avser verk med en totalhöjd på 130,5-150,0 meter. Den före-

slagna etableringen blir belägen cirka 1 km väster om Kåphultspar-

ken och cirka 2 km norr om Oxhultsparken. Kåphultsparken består 

av sju vindkraftverk och Oxhultsparken består av tolv vindkraft-

verk, bägge dessa parker drivs av Arise Windpower. Fastigheterna 

Tommared 2:2 och Svenshult 1:33 ligger utanför detaljplanelagt 

område. 

 

En prövning enligt 9 kapitlet 14 § i plan- och bygglagen avser end-

ast vindkraftverkens förenlighet med plan- och bygglagen och inte 

om lov kan ges eller inte. Lagparagrafen lyder enligt följande: 

”Även om en åtgärd med ett byggnadsverk eller mark inte kräver 

bygglov, rivningslov eller marklov, får den som avser att vidta åt-

gärden ansöka om att åtgärden prövas och har rätt att få sin ansö-

kan prövad som om åtgärden krävde lov. Prövningen ska avse åt-

gärdens förenlighet med denna lag.” 

     forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 november 2015 § 

173 om att lämna följande utlåtande: 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att åtgärden är förenlig med 

plan- och bygglagen då åtgärden i stort följer den fördjupade över-

siktsplanen för vindkraft samt kommunens översiktsplan, Framtids-

plan 2030. Miljö- och byggnadsnämnden vill ange att trots sin be-

dömning kring förenligheten med plan- och bygglagen så anser 

nämnden att åtgärden är en tillståndspliktig åtgärd enligt miljöbal-

ken och kan inte hanteras med hjälpa av en ansökan om bygglov. 

 

Detta beslut har överklagats av Billyvind AB till länsstyrelsen som 

avslagit överklagandet. Billyvind AB har därefter överklagat läns-

styrelsens beslut till mark- och miljödomstolen, med önskan om att 

beslutet upphävs och att ärendet återförvisas till miljö- och bygg-

nadsnämnden för handläggning. 

 

Beslutsunderlag 

Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen föreläggande 

den 25 maj 2016 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 85 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Leif Sunesson (S) i handläggningen i 

detta ärende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 
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MBN § 100 Dnr 2015-000370Mi 

 

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden förbjuder fastighetsägare nn att 

släppa ut orenat avloppsvatten från bostadshuset på fastigheten xx 

till bristfällig avloppsanordning från och med den 1 december 2016.  

 

Förbudet är förenat med vite om 50 000 kronor om utsläpp sker i 

strid med ovanstående beslut efter den 1 december 2016. 

 

Beslutet ska skickas till Lantmäteriet för anteckning i fastighetsre-

gistrets inskrivningsdel. 

 

Beslutsmotivering 

Avloppsvattnet som släpps ut från bostadshuset på fastigheten har 

endast genomgått slamavskiljning med utlopp i en öppen stenkista. 

Avloppet från dusch och tvättmaskin i källaren leds direkt till åker-

dränering utan slamavskiljning. Avloppsvattnet som släpps ut är en 

risk för människor och djur som vistas i området. 

 

Avloppsvattnet från fastigheten xx släpps ut orenat och avloppet 

uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kapitel 7 § miljö-

balken. 

_____ 

 

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 år 2015 inventerat avlopp i Stensåns avrin-

ningsområde. Vid inspektionen på fastigheten xx konstaterades det 

att avloppet består av två enkammarbrunnar och WC leds till den 

första enkammarbrunnen. Köksavloppet leds till den andra enkam-

marbrunnen. Det slamavskiljda avloppsvattnet leds sedan till en öp-

pen stenkista. Avloppsvattnet från dusch och tvättmaskin i källaren 

leds direkt till åkerdränering utan slamavskiljning. 

     forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2015 om för-

bud att från och med den 1 maj 2016 släppa ut avloppsvatten från 

vattentoaletter och bad-, disk- och tvätt till den bristfälliga avlopps-

anordningen på fastigheten xx.  

 

Den 22 mars 2016 lämnade fastighetsägare in en överklagan av be-

slutet och bad om ytterligare tid, till den 1 maj 2017 för att åtgärda 

avloppsanordningen. Eftersom överklagandet lämnades in för sent 

beslutade miljö- och byggnadsnämnden den 12 april 2016 att avvisa 

överklagandet.  

 

Miljökontorets bedömning är att avloppsanordningen används ef-

tersom fastighetsägare fortfarande är skriven på fastigheten och att 

utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten sker. 

 

Tjänsteskrivelsen har kommunicerats med fastighetsägaren som den 

14 juni 2016 lämnat synpunkter på den. Fastighetsägaren vill ha 

längre tid på sig, för att åtgärda avloppet på grund av dålig eko-

nomi. Fastighetsägaren vill att förbudet med vite ändras från att 

börja gälla den 1 december 2016 till den 1 maj 2017. 

 

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 åt-

gärd 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.  

 

Enligt 9 kapitel 7 § miljöbalken (1998:808) ska avloppsvatten avle-

das och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet 

för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.  

     forts 
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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. För tillsyn av enskilda avlopp tas timavgift, ti-

mavgiften är för närvarande 820 kronor. I avgiften ingår till exem-

pel administration, inspektioner och skrivelser. Beslut om timavgift 

fattas separat när ärendet avslutas.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 021-16 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Fastighetsägaren, dk 

Lantmäteriets fastighetsinskrivning, Box 801, 451 27 Uddevalla 
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MBN § 101 Dnr 2013-000192Mi 

 

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förbjuder fastighetsägare att släppa ut 

avloppsvatten från bostadshuset på fastigheten xx till den bristfäl-

liga avloppsanordningen från och med den 1 december 2016. 

 

Förbudet är förenat med vite om 50 000 kronor om utsläpp sker i 

strid med ovanstående beslut efter den 1 december 2016.  

 

Beslutet ska skickas till Lantmäteriet för anteckning i fastighetsre-

gistrets inskrivningsdel. 

 

Beslutsmotivering 

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning 

och är bristfälligt renat i en stenkista. Utsläpp av otillräckligt renat 

avloppsvatten orsakar övergödning och förorenar grundvattnet. Att 

släppa ut otillräckligt renat avloppsvatten i marken kan leda till att 

grundvattnet blir förorenat vilket är en risk för dricksvattenbrunnar i 

närheten. Den rening som sker i avloppsanordningen är inte till-

räcklig och avloppet uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 

9 kapitel 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 inventerade det enskilda avloppet på fastigheten xx 

under våren 2013. Ett besök för att kontrollera det enskilda avloppet 

genomfördes redan 2007 i samband med att bygglov för ett nytt bo-

stadshus skulle beviljas. Vid besöket framkom att avloppsanord-

ningen består av tre brunnar. Brunnarna ligger cirka 60 meter från 

ett dike och utloppet från den sista brunnen är mot diket.  

 

 

     forts 
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Miljökontoret färgade in avloppsvattnet men det gick inte att se var 

det rann efter brunnarna. Det finns inte heller något tillstånd för ett 

enskilt avlopp. Miljökontoret förmodar därför att avloppsvattnet 

leds till en stenkista. Med de uppgifterna som underlag fattade 

miljö- och byggnadsnämnden den 29 maj 2013 beslut om förbud 

mot utsläpp av avloppsvatten från och med den 1 april 2016. Det 

har inte kommit in några uppgifter om att avloppet har åtgärdats. 

 

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 

skall 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 skall särskilt beaktas nyttan av 

skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnader-

na för sådana åtgärder.  

 

Enligt 9 kapitel 7 § miljöbalken (1998:808) ska avloppsvatten avle-

das och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet 

för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.  

 

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. För tillsyn av enskilda avlopp tas timavgift, ti-

mavgiften för ärenden som startades 2013 är 800 kronor. I avgiften 

ingår till exempel administration, inspektioner och skrivelser. Be-

slut om timavgift fattas separat när ärendet avslutas.  

 

     forts 
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Tjänsteskrivelsen har kommunicerats med fastighetsägaren som 

lämnat synpunkter på den. Fastighetsägaren anser att förslag till be-

slut om förbud att använda avloppet är felaktigt, för att anläggning-

en godkändes i samband med nybyggnation i november 2007. An-

läggningen är godkänd under förutsättning att belastningen inte 

ökat, vilket inte skett. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse M 23-16 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Fastighetsägaren, dk 

Lantmäteriets fastighetsinskrivning, Box 801, 451 27 Uddevalla 
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MBN § 102 Dnr 2016-001008Mi 

 

Strandskyddsdispensansökan för fritidshus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att inte bevilja strand-

skyddsdispens för att ersätta ett befintligt fritidshus enligt ansökan 

på fastigheten xx. Beslutet har fattats med stöd av 7 kapitlet 18 b, 

miljöbalken. 

 

Avgift   2 520 kronor 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

_____ 

 

Upplysning 

Från och med den 1 september 2014 kan länsstyrelsen upphäva 

strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag. En förutsättning är 

att områdets betydelse för växt- och djurlivet samt friluftslivet är li-

ten. Sökande har möjligt att ansöka hos länsstyrelsen. 

 

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 ett befintligt 

fritidshus med ett nytt. Som särskilda skäl anges att området redan 

har tagits i anspråk samt att det finns befintligt bebyggelse på tre 

grannfastigheter.  

 

Området består av naturmark med ett gammalt förfallet fritidshus 

på marken. Huset är byggt 1970. Det finns ingen trädgård utan skog 

och buskar växer ända intill huset. Huset är ett mindre fritidshus 

och är förfallet och verkar inte ha använts alls sedan lång tid till-

baka. Flygfoton från 2004 visar på samma grad av igenväxning. 

Hela fastigheten ligger inom strandskyddat område vid Lilla Stens-

ån. Byggnaden är placerad som närmst 25 meter från vattendraget. 

Området omfattas av strandskydd om 100 meter.  

     forts 
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För uppförande av byggnad inom strandskyddat område krävs dis-

pens enligt 7 kapitlet 18 § miljöbalken. Byggnader eller byggnaders 

användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utfö-

ras, 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 § miljöbal-

ken). 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 

strandområdet förblir öppet för allmänheten och att syftet med 

strandskyddsbestämmelserna i övrigt kan tillgodoses.  

 

Miljökontorets bedömning är att runt det befintliga huset växer 

skogen ända inpå huset och eftersom huset har förfallit bedöms inte 

detta ha någon hemfridszon alls. Huset och fastigheten upplevs som 

en ödehustomt och har därmed ingen avhållande effekt för allmän-

heten. Det innebär att naturen har återtagit området och allmänheten 

kan färdas fritt på fastigheten och runt huset. 

 

Av Naturvårdsverkets handledning framgår att om en byggnad är 

förfallen ska ett återställande av byggnaden ses som ett dispensplik-

tigt uppförande av en helt ny byggnad. Att ersätta en sådan byggnad 

är i sig inte något särskilt skäl för dispens.  

 

Miljökontoret bedömer att området där byggnaden ska ersättas är 

idag allemansrättsligt tillgänglig. Det särskilda skälet att området 

redan är ianspråktaget är således inte tillämpligt. Det finns heller 

inte några andra särskilda skäl som kan tillämpas.  

 

En inskränkning i enskilds rätt får enligt 7 kapitlet 25 § miljöbalken 

inte gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska 

tillgodoses. Bestämmelsen innebär att det vid prövningen ska göras 

en intresseavvägning där hänsyn även tas till enskilda intressen.  

     forts 
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Den medför emellertid inte att dispens kan beviljas med beaktande 

av andra omständigheter än de som angetts i ovan angivna bestäm-

melser. Det innebär att om det inte finns några särskilda skäl kan 

inte heller denna intresseavvägning användas.  

 

Miljökontoret bedömer att det saknas skäl för att medge dispens 

och att ansökan ska avslås.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 020-16 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk 
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MBN § 103 Dnr 2016-001103Mi 

 

Strandskyddsdispens för gäststuga 

 

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

kap 18 b § och 16 kapitlet 2 § miljöbalken för byggnation av gäst-

stuga på fastigheten xx. Tomtplatsen avgränsas enligt karta. Tomt-

platsen vid gäststugan ska avgränsas med häck eller staket, enligt 

gul markering på kartan. 

 

Avgift   2 520 kronor  

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

_____ 

 

Upplysning 

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 en gäststuga 

fastigheten xx. 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 klippt gräsyta, som gränsar till beteshagar. Aktu-

ell byggnad är som närmast cirka 40 meter från vattendraget Utter-

bäcken. Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2006 beslut att 

medge strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus. Det ur-

sprungliga huset är byggt 1939. 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 anlägg-

ningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller all-

mänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått 

färdas fritt. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna 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 fal-

let, om det finns särskilda skäl. Tillämpningen av dispensmöjlig-

heten ska dock vara restriktiv. Som särskilda skäl anges i 7 kap 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 

strandområdet förblir öppet för allmänheten och att syftet med 

strandskyddsbestämmelserna i övrigt kan tillgodoses.  

 

Miljökontorets bedömning är att gäststugan placeras i närheten av 

ett garage och som närmast cirka 15 meter från bostadshuset. Be-

fintligt garage omfattas inte av strandskyddsdispensen från år 2006, 

men idag omfattas garagebyggnaden av undantag från dispens för 

kompletteringsåtgärder (Länsstyrelsens beslut den 3 september 

2012). Terrängen är öppen och plan. Gäststugan placeras inom 

hemfridszonen för bostadshuset. Miljö- och byggnadsnämnden be-

slutade inte om någon tomtplats i dispensen 2006.  

 

Miljökontoret bedömer att området där byggnaden ska placeras re-

dan tagits i anspråk på ett sätt så att en extra byggnad inte försämrar 

möjligheterna för allmänheten att besöka området. Det är viktigt att 

det nya gästhuset utformas så att hemfridszonen inte utökas så att 

tillgängligheten längs bäcken begränsas. Tomtplatsen vid gäststu-

gan bör avgränsas med staket, häck eller liknande i söder och väster 

Området runt vattendraget Utterbäcken förblir tillgängligt för all-

mänheten, det vill säga det finns en fri passage.  forts 
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Strandskyddets övriga syften (ett skydd för växt- och djurliv) kan 

också uppfyllas. Strandskyddsdispens kan således beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 022-16 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk 

Länsstyrelsen + karta 
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MBN § 104 Dnr 2016-000390Mi 

 

Strandskyddsdispens för ombyggnad av ekonomibyggnad till 

bostad, tillbyggnad av garage och nybyggnad av maskinhall 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens en-

ligt 7 kapitlet 18 b § miljöbalken för tillbyggnad av garage på 

fastigheten xx. Tomtplatsen avgränsas enligt karta. 

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om 

strandskyddsdispens för utförd ombyggnad av ekonomibygg-

nad till bostad och nybyggnad av maskinhall på fastigheten xx. 

Beslutet har fattats med stöd av 7 kapitlet 18 b § miljöbalken.  

 

Avgift   2 520 kronor  

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

______ 

 

Upplysning 

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. 

 

 

 

     forts 
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Ärendebeskrivning 

NN ansöker om strandskyddsdispens för en utförd ombyggnad av 

ekonomibyggnad till bostadsbyggnad, utbyggnad av garage och 

nybyggnad av maskinhall. Som särskilda skäl anges att området re-

dan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 

för strandskyddets syfte.  

 

Miljökontoret har fått in en anmälan om att en ekonomibyggnad har 

byggts om till bostad inom strandskyddat område. Strandskydds-

dispens söks i efterhand för utförd ombyggnad av ekonomibyggnad 

till bostad och för tillbyggnad av garage och nybyggnad av maskin-

hall. Området består av gårdsmiljö, klippt gräsyta och gles bland-

skog. Den ombyggda ekonomibyggnaden är som närmast 2 meter 

från vattendraget Smedjeån.  

 

Området omfattas av strandskydd om 100 meter. För uppförande av 

byggnad inom strandskyddat område krävs dispens enligt 7 kapitlet. 

18 § miljöbalken. Byggnader eller byggnaders användning ändras 

eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar 

eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den an-

nars skulle ha fått färdas fritt. Strandskyddets syfte är att trygga 

förutsättningarna 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.  

 

Miljökontoret konstaterar att dispens söks i efterhand för ekonomi-

byggnad som byggts om till bostad. Av ansökan framgår att eko-

nomibyggnaden tidigare innehållit en bostadsdel. Vidare framförs 

att marken redan har tagits i anspråk, i strandskyddets mening, då 

ekonomibyggnaden ligger nära permanentbostaden och att byggna-

derna utgör en gårdsbild.    forts 
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Ekonomibyggnaden bedöms vara uppförd innan strandskyddregler 

infördes.  

 

Fasaden som är vänd mot vattnet (Smedjeån) har försetts med nya 

fönster och långsidan mot öster har försetts med glasdörrar och en 

takkupa som utökar hemfridszonen. Den genomförda ändringen av 

fasade med större fönster och glasdörrar och utbyggnaden med en 

takkupa medför en större hemfridszon mot norr och öster.  

 

Fasaden i norr är endast cirka 2 meter från Smedjeån, och det finns 

därför ingen fri passage vid vattnet, oberoende av ombyggnaden. 

Men eftersom strandskyddet även omfattar vattnet medför ändring-

en i fasaden mot norr att hemfridszonen utökas i vattenområdet. En 

ekonomibyggnad har en begränsad hemfridszon och tomtplatsen på 

östra sidan om ekonomibyggnaden blir därför begränsad.  

 

Utbyggnad av garaget ligger inom mark som är ianspråktagen och 

en tillbyggnad gårdsområdet kan medges. Maskinhallen placeras 

utanför mark som tagits i anspråk som tomtmark. Enligt flygfoton 

från 2012 sträcker sig de klippta gräsytorna i höjd med garage-

byggnaden, på båda sidorna om infartsvägen. Maskinhallen bedöms 

inte omfattas av undantag från strandskyddsförbud som gäller för 

areella näringar. Undantaget gäller då den areella näringen ger ett 

ekonomiskt tillskott av betydelse och det har inte framkommit att så 

är fallet. Strandskyddsdispens kan inte medges för maskinhallen. 

Idag har gräsytor klippts på vänster sida om infartsvägen fram till 

fastighetsgräns. Denna utökning av tomtmarken är inte lagligt ian-

språktagen. 

 

Tomtplatsen ska avgränsas enligt bifogad kartbilaga. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 024-16 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016 § 90 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk 

Länsstyrelsen + karta 
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MBN § 105 Dnr MBN2015-307 

 

Entledigande av kontrollansvarig i samband med nybyggnad av 

enbostadshus på fastigheten XX 

 

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

lagen 11 kapitlet 35 § pkt 1, att kontrollansvarige NN entledigas 

från sitt uppdrag som kontrollansvarig i samband med nybyggnad 

av enbostadshus på fastigheten XX. 

_____ 

 

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 

Ett bygglov beviljades den 10 augusti 2015, samt ett startbesked 

lämnades den 17 augusti 2015 för nybyggnad av enbostadshus i en 

våning med fristående garage på fastigheten xx. I samband med ett 

besök på byggarbetsplatsen den 11 maj 2016 konstaterade sam-

hällsbyggnadskontoret att bygglovet inte hade följts. Fotodoku-

mentation gjordes på de åtgärderna som inte följer bygglovet. Föl-

jande uppmärksammandes: 

- Garaget har byggts samman med enbostadshuset 

- Enbostadshuset har byggts i två våningar 

- Markhöjder stämmer inte överens med de markhöjder som re-

dovisades i bygglovshandlingarna 

 

Efter besöket informerades sökanden/byggherren samt kontrollan-

svarig om att byggnadsarbetena inte får fortsätta. De ska komma in 

med förklaring till varför det ursprungliga bygglovet inte har följts 

samt hur de avser att rätta till förhållandena. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade genom delegationsbeslut den 

16 maj 2016 § S-340 beslut om förbud mot fortsatt arbete. 

 

 

 

     forts 
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Förklaringen till det inträffade som har lämnats i ärendet framgår 

enligt följande:  

Efter godkänt bygglov diskuterades på Laholms kommun den 7 ok-

tober 2015 mellan arkitekt och byggnadskontor alternativa lösning-

ar. Bland annat diskuterades möjliga avvikelser för yta, byggnads-

höjd, nockhöjd, taklutning och Attefallslösningar. På mötet fram-

kom att byggnadskontoret kunde godkänna lösningar på 10 % avvi-

kelse och där taklutningen var än lättare att se förmildrande på (i 

vart fall på lägre taklutningar). Mötet diskuterades sedan mellan ar-

kitekt och byggherre och där Attefallslösning i höjden sågs som en 

intressant lösning. Gjutning av plattan gjordes vintern och murning 

av väggar påbörjades i mars. På grund av hektiskt jobbschema samt 

utlandsresor lämnades inte anmälan om Attefall in före planering 

för Attefall gjordes på arbetsplatsen. Då huset består av flera bygg-

nadskroppar i olika vinklar samt tak i olika höjder med konstrukt-

ioner i både stenblock, stålpelare, stålbalkar, trä är det en relativt 

avancerad byggnation där önskad slutprodukt och lösningar vuxit 

fram efter hand. Reviderade bygglovshandlingar har lämnats in för 

att möta detaljplan med önskad byggnation. 

 

Sökande har angivit att han har för avsikt att få prövat ett bygglov 

för den byggnation som är utförd på platsen med en del justeringar. 

Detta ärende kommer att hanteras separat.  

 

Enligt plan- och bygglagen är byggherren i detta fall ansvarig för 

byggnationen. För sin hjälp har han utsett en kontrollansvarig, som 

vid tiden för bygglovsbeslutet samt startbesked var certifierad kon-

trollansvarig. 

 

Enligt plan- och bygglagen 10 kapitlet 11 § ska en kontrollansvarig: 

1. Biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontroll-

plan som krävs enligt 6 §, 

2. Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor 

för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs, 

3. Vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 in-

formera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden. 

 

 

 

 

     forts 
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Enligt plan och bygglagen 11 kapitlet 35 § anger att om byggnads-

nämnden finner att en kontrollansvarig som avses i 10 kapitlet 9 § 

har åsidosatt sina skyldigheter enligt 10 kapitlet 11 §, ska nämnden; 

1. entlediga den kontrollansvarige från sitt uppdrag och underrätta 

den som har certifierat den kontrollansvarige om beslutet, och 

2. efter förslag från byggherren besluta om en ny kontrollansva-

rig. 

 

11 kapitlet 36 § plan- och bygglagen anger att om en kontrollansva-

rig har visat sig vara olämplig för sin uppgift, får den som har certi-

fierat den kontrollansvarige återkalla certifieringen. 

 

Enligt en kommentar till plan- och bygglagen, Didón, Magnusson, 

Molander, Adolfsson så framgår att det är ovanligt att certifierings-

organen upphäver certifieringen. Det finns två fall som det står talat 

om. I det ena fallet hade kvalitetsansvarige (benämning på kontroll-

ansvarig enligt PBL 1987:10) underlåtet att göra föreskrivna an-

mälningar och i det andra fallet anförde byggnadsnämnden att den 

kvalitetsansvarige inte hade rapporterat till nämnden om vissa av-

vikelser från bygglovet som byggherren hade gjort sig skyldig till. 

Detta är enligt Didon, Molander med flera, ett mer tveksamt fall. 

De menar att uppgifter som kontrollansvarig har framgår tydligt av 

10 kapitlet 11 § PBL. Det kan därför inte utan vidare läggas den 

kontrollansvarige till last om byggherren i något annat avseende 

handlat i strid mot PBL eller något beslut, meddelat med stöd av 

PBL.  

 

I det aktuella ärendet gällande nybyggnad av enbostadshus på fas-

tigheten xx har miljö- och byggnadsnämnden genom startbesked 

den 17 augusti 2015 angett att en av förutsättningarna för startbe-

skedets giltighet är kontrollplan daterad den 14 augusti 2015. Enligt 

denna kontrollplan anges att de handlingar som man hänvisar till är 

bygglovsritningar och bygglovsansökan. 

 

Vidare finns kontrollpunkter i kontrollplanen som anger att de ska 

kontrolleras mot bygglovsritningar bland annat utsättning, tillgäng-

lighet, överensstämmelse med ritningar. Vidare anser samhälls-

byggnadskontoret att med hänsyn till att det som utförs på platsen, 

är av en helt annan konstruktion med två våningar än det som har 

beviljats bygglov för.  

     forts 
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Har kontrollplanen inte heller följts när det gäller punkter som 

takstol, utförande, konstruktion vilket ska kontrolleras mot K- rit-

ning, överbyggnad. 

 

Samhällsbyggnadskontoret anser att kontrollansvarige har genom 

att inte meddela miljö- och byggnadsnämnden om de avvikelser 

som skett mot gällande kontrollplan, åsidosatt sina skyldigheter 

som kontrollansvarig enligt 10 kapitlet 11 § plan- och bygglagen. 

Den förklaring som har lämnats in i ärendet finner inte samhälls-

byggnadskontoret som ett skäl till att gällande bestämmelser och 

villkor enligt kontrollplanen inte följs. 

 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att kontrollansvarige bör ent-

ledigas som kontrollansvarig för det aktuella projektet, nybyggnad 

av enbostadshus. Certifieringsorganet ska underrättas om detta be-

slut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 44/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
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MBN § 106 Dnr MBN2016-404 

 

Principbeslut gällande hantering av lägenhetsnummer och 

adresser i förhållande till bygglov och anmälningsärende enligt 

plan- och bygglagen 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att samhällsbyggnadskon-

toret ska arbeta enligt principen, att det ska ske en kontroll mot gil-

tiga bygglov eller anmälningar enligt plan- och bygglagen när det 

görs en begäran om belägenhetsadress eller lägenhetsnummer enligt 

lagen om lägenhetsregister. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Det blir allt vanligare att ägaren av ett bostadshus vill inrymma mer 

än en bostadslägenhet. De så kallade Attefallsåtgärderna har bland 

annat möjliggjort detta när det gäller att inrymma ytterligare en lä-

genhet i ett enbostadshus. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har enligt reglementet ansvaret för 

handläggning och tillsyn enligt plan- och bygglagen och är även 

ansvariga för kommunens uppgifter enligt lagen om lägenhetsregis-

ter. Den sist nämnda lagen innebär bland annat att kommunen ska 

fastställa en belägenhetsadress för varje entré och om det finns mer 

än en bostadslägenhet på samma belägenhetsadress ska kommunen 

fastställa ett lägenhetsnummer för varje lägenhet. 

 

Med hänsyn till att miljö- och byggnadsnämnden är ansvarig för 

både plan- och bygglagen och lagen om lägenhetsregister, så anser 

samhällsbyggnadskontoret att det är rimligt att det sker en samkör-

ning mellan dessa lagstiftningar. Det innebär i praktiken att när en 

fastighetsägare begär att få ytterligare en ny adress på en fastighet 

eller ett lägenhetsnummer, så kontrolleras detta gentemot vad det 

finns för giltiga bygglov eller anmälningar enligt plan- och byggla-

gen på fastigheten. Finns inte bygglov eller giltig anmälan för mer 

än en bostadslägenhet på fastigheten så nekas ny adress och/eller 

lägenhetsnummer. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 43/16 

 

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadskontoret, nämndspärmen 
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MBN § 107 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 gäl-

lande ärendet xx med flera – Föreläggande om kompletterande 

undersökning och utredning. På grund av sjukdom så kunde inte 

ärendet xx – Föreläggande om åtgärder för nn skola redovisas. 

Detta kommer istället att ske vid sammanträdet i augusti månad. 

_____ 

 

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 xx – Föreläggande om åtgärder för nn skola som ska redo-

visas vid nästa sammanträde. Ärendet redovisas av livsmedelsin-

spektören. 

 

Från miljökontorets lista med delegationsbeslut valde justeraren 

ärendet xx med flera – Föreläggande om kompletterande undersök-

ning och utredning som ska redovisas vid nästa sammanträde. 

Ärendet redovisas av miljö- och hälsoskyddsinspektören. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Livsmedelsinspektören 
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MBN § 108 Dnr 2016-000003 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Beredningsutskottets protokoll den 8 juni 2016. 

 

Miljökontoret §§ M 229 -300 

 

Samhällsbyggnadskontoret §§ S 333 -397 

 

Trafikplanerarens beslut om lokala trafikföreskrifter från och med 

den 18 maj 2016 till och med den 10 juni 2016. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx och zz samt fastighetsreglering berörande yy med 

flera. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fas-

tighetsreglering mellan xx, vv och yy. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fas-

tighetsreglering mellan xx och vv samt avstyckning från vv. 

 

Samhällsbyggnadschefens beslut om att under vecka 22 år 2016 er-

sätter miljöchef Patrik Giehler, Charlotta Hansson i tjänsten som 

samhällsbyggnadschef. 

_____ 
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MBN § 109 Dnr 2016-000002 

 

Anmälningar 

 

a. Länsstyrelsens beslut; Avslutande av prövotidsutredning för 

vindkraftverk på fastigheterna Skogaby 6:1 och Kattarp 1:2. 

Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation beslutar att avsluta 

prövotidsutredningen som avser påverkan på fåglar och flad-

dermöss, utan att besluta något ytterligare villkor för CapViva 

Skogaby AB, avseende bolagets vindkraftverk på fastigheterna 

Skogaby 6:1 och Kattarp 1:2. 

 

b. Länsstyrelsens beslut, Överklagande av miljö- och byggnads-

nämndens delegationsbeslut angående tidsbegränsat bygglov för 

nybyggnad av HVB-hem på fastigheten xx. Länsstyrelsen avslår 

överklagandena. 

 

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

fikföreskrifter om förbud mot trafik med tung lastbil på rastplats 

Snapparp västra i Laholms kommun. Länsstyrelsen beslutar att 

på rastplats Snapparps västra utmed väg E6 får inte lastbilar 

vars totalvikt överstiger 3,5 ton föras. Denna föreskrift träder i 

kraft den 7 juni 2016. 

 

d. Länsstyrelsens delbeslut; Överklagande av miljö- och bygg-

nadsnämndens beslut MBN§ 60/16, angående beviljat bygglov 

för parkering på fastigheten xx, nu fråga om inhibition. Länssty-

relsen avslår yrkandena om inhibition. 

 

e. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; 

Strandskyddsdispens för enbostadshus på fastigheten xx. Läns-

styrelsen upphävde miljö- och byggnadsnämndens beslut som 

har överklagats av fastighetsägarna. Mark- och miljödomstolen 

avslår överklagandet. 

 

f. Länsstyrelsens beslut; Strandskyddsdispens för fastigheten xx. 

Länsstyrelsen beslutar att pröva om miljö- och byggnadsnämn-

dens beslut om strandskyddsdispens för byggnation av fritidshus 

på fastigheten xx ska gälla, upphävas eller ändras. Detta beslut 

får inte överklagas. 

 

 

forts 
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forts 

 

g. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av föreläggande för Stl 

Sverige AB om efterbehandlingsåtgärder vid drivmedelsstation, 

samt avgiftsbeslut gällande fastigheten Äpplet 7. Länsstyrelsen 

ändrar föreläggandet om efterbehandlingsåtgärd vid drivmedels-

station endast på så sätt att åtgärden ska vara utförd senast fem 

månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. 

 

h. Länsstyrelsens föreläggande; Länsstyrelsen förelägger ägaren 

till nn kvarn om att senast den 1 november 2017, söka lagligför-

klaring av vattenanläggning, samt tillstånd till vattenverksamhet 

för nn kvarn, på fastigheterna xx och vv. 

 

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

nämndens beslut angående beviljat startbesked för tillbyggnad 

av fritidshus stuga nr 21 på fastigheten xx. Nu fråga om av-

skrivning. Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare hand-

läggning eftersom den som överklagat ärendet återkallat sitt 

överklagande. 

 

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

nämndens beslut gällande anmälan om olovligt flyttande av 

komplementbyggnad på fastigheten xx. Länsstyrelsen avslår 

överklagandet. 

 

k. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Inhi-

bition av bygglov för Marias Camping AB:s parkering på fas-

tigheten Åmot 2:4. Mark- och miljödomstolen avslår överkla-

gandet. 

______ 
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MBN § 110 Dnr 2016-000001 

 

Informations- och diskussionsärenden 

 

a) Nya rutiner kring synpunkts- och förslagshantering i kommu-

nen 

 Sanna Ljungberg, Lena Boström 

_____ 

 

 

 
 


