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MBN § 135 Dnr 2016-000033 

 

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att enligt prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hem-

sida i oktober månad, indexuppräkna timtaxorna för Taxa för of-

fentlig kontroll av livsmedel (LFS 2.8.4), att gälla från och med den 

1 januari 2017. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljökontoret har gjort en översyn av taxan för offentlig kontroll av 

livsmedel. Utgångspunkten för översynen har varit att anpassa tim-

taxan till aktuellt kostnadsläge, ändrade bestämmelser, föränd-

ringar i gruppindelningar och tidsåtgång i tillsyn för olika verk-

samheter. 

 

Timtaxan beräknas enligt SKL:s anvisningar. Gruppindelningar, 

tidsåtgång, typ av avgift (fast/besöksavgift/timavgift) justeras vid 

behov. I övrigt görs nödvändiga kompletteringar/justeringar så att 

taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som be-

drivs. 

 

Enligt Livsmedelslagen ska två olika taxor tillämpas, en lägre av-

gift för registrering och extra offentlig kontroll där restid ingår och 

en högre avgift för planerade kontroller där restiden inte ingår. En-

ligt livsmedelslagen krävs full kostnadstäckning för kontrollen. 

Taxornas lydelse följer SKL:s förslag. Timtaxan för registrering 

och extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagen är idag (år 2016) 

840 kronor/timma. Timtaxan för planerad kontroll enligt livsme-

delslagen är idag (år 2016) 990 kronor/timma.  

 

Översynen innebär bland annat följande justeringar: 

• Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2017. 

• För september månad 2016 är SKL:s prisindex 3,0 %. Det mot-

svarar en höjning av timtaxan med 25 kronor till 865 kronor. 

• Timtaxan för planerad kontroll enligt livsmedelslagen höjs med 

30 kronor till 1 020 kronor/timma. 

 

 

     forts 
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forts 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel (LFS 2.8.4) 

Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2016 § 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Miljökontoret 
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MBN § 136 Dnr 2016-000034 

 

Taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att enligt prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hem-

sida i oktober månad indexuppräkna timtaxan för Taxa för prövning 

om gaturenhållning och skyltning (LFS 2.8.2), att gälla från och 

med den 1 januari 2017. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljökontoret har gjort en översyn av taxan för prövning enligt la-

gen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skylt-

ning. Utgångspunkten för översynen har varit att anpassa timtaxan 

till aktuellt kostnadsläge, ändrade bestämmelser, förändringar i 

gruppindelningar och tidsåtgång i tillsyn för olika verksamheter. 

 

Timtaxan beräknas enligt SKL:s anvisningar. Gruppindelningar, 

tidsåtgång, typ av avgift (fast/besöksavgift/timavgift) justeras vid 

behov. I övrigt görs nödvändiga kompletteringar/justeringar så att 

taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som be-

drivs. Timtaxan för prövning enligt lagen med särskilda bestäm-

melser om gaturenhållning och skyltning är idag (år 2016) 840 kro-

nor/timma. 

 

Översynen innebär bland annat följande justeringar: 

• Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2017. 

•  För september månad 2016 är SKL:s prisindex 3,0 %. Det mot-

svarar en höjning av timtaxan med 25 kronor till 865 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till taxa för prövning om gaturenhållning och skyltning 

(LFS 2.8.2) 

Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2016 § 113 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Miljökontoret 
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MBN § 137 Dnr 2016-000035 

 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att enligt prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hem-

sida i oktober månad indexuppräkna timtaxan för Taxa för tillsyn 

enligt strålskyddslagen (LFS 2.8.3), att gälla från och med den 1 ja-

nuari 2017. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljökontoret har gjort en översyn av taxan för tillsyn inom strål-

skyddslagens område. Utgångspunkten för översynen har varit att 

anpassa timtaxan till aktuellt kostnadsläge, ändrade bestämmelser, 

förändringar i gruppindelningar och tidsåtgång i tillsyn för olika 

verksamheter. 

 

Timtaxan beräknas enligt SKL:s anvisningar. Gruppindelningar, 

tidsåtgång, typ av avgift (fast/besöksavgift/timavgift) justeras vid 

behov. I övrigt görs nödvändiga kompletteringar/justeringar så att 

taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som be-

drivs. Timtaxan för tillsyn inom strålskyddslagens område är idag 

(år 2016) 840 kronor/timma.  

 

Översynen innebär bland annat följande justeringar: 

• Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2017. 

•  För september månad 2016 är SKL:s prisindex 3,0 %. Det mot-

svarar en höjning av timtaxan med 25 kronor till 865 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (LFS 2.8.3) 

Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2016 § 114 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Miljökontoret 
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MBN § 138 Dnr 2016-000036 

 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att enligt prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 

hemsida i oktober månad, indexuppräkna timtaxan för Taxa för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (LFS 2.8.1), att 

gälla från och med den 1 januari 2017. 

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner de redaktionella änd-

ringarna i taxebilaga A i Taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område, att gälla från och med den 1 januari 2017. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljökontoret har gjort en översyn av taxan för prövning och till-

syn inom miljöbalkens område. Utgångspunkten för översynen har 

varit att anpassa timtaxan till aktuellt kostnadsläge, ändrade be-

stämmelser, förändringar i gruppindelningar och tidsåtgång i till-

syn för olika verksamheter. 

 

Timtaxan beräknas enligt SKL:s anvisningar. Gruppindelningar, 

tidsåtgång, typ av avgift (fast/besöksavgift/timavgift) justeras vid 

behov. I övrigt görs nödvändiga kompletteringar/justeringar så att 

taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som be-

drivs. Timtaxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens om-

råde är idag (år 2016) 840 kronor/timma.  

 

Översynen innebär bland annat följande justeringar: 

• Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2017. 

• För september månad 2016 är SKL:s prisindex 3,0 %. Det mot-

svarar en höjning av timtaxan med cirka 25 kronor till 865 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

(LFS 2.8.1), 

Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2016 § 115 

 

 

Beslutet skickas till: Miljökontoret 
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MBN § 139 Dnr 2016-000037 

 

Plan- och bygglovstaxan 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen om att 

från och med den 1 januari 2017 baseras Plan- och bygglovstaxan 

(LFS 2.6), på 2017 års prisbasbelopp (44 800 kronor). 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Den av kommunfullmäktige beslutade taxan för plan- och bygg-

lovsverksamheten grundar sig till stor del på Sveriges kommuner 

och landstings, SKL´s underlag till plan- och bygglovstaxa 2011. 

När plan- och bygglagen förändrades 2011 var det helt nödvändigt 

att anta en ny bygglovstaxa eftersom det infördes nya arbetsmo-

ment. Vid det tillfället följde Laholms kommun i stort sett helt 

SKL´s underlag. Under åren sedan 2011 har samhällsbyggnadskon-

toret identifierat nödvändiga förändringar och ny taxa har beslutats 

vid flera tillfälle, vilket har inneburit större eller mindre förändring-

ar. I de flesta fall har det inneburit att Laholms kommun har justerat 

ner taxan. 

 

SKL har tagit fram ett nytt förslag, PBL-taxa 2014, som är en helt 

ny konstruktion av taxa och den senaste justeringen av denna gjor-

des i juni 2016. Samhällsbyggnadskontoret har i dagsläget inte in-

lett arbetet med att gå över till någon ny taxa utan vill avvakta tills 

att det finns ett bra underlag av kommuner som tillämpar den. 

 

Den av kommunfullmäktige beslutade taxan för plan- och bygg-

lovsverksamheten är baserad på prisbasbeloppet och som multipli-

ceringsfaktor i taxan används en tusen del av prisbasbeloppet. För 

2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr och för år 2017 ökas prisbas-

beloppet till 44 800 kr. 

 

Som ett exempel kan anges att bygglovskostnaden för en nybygg-

nad på 200 m2 inklusive startbesked, planavgift, nybyggnadskarta 

och utstakning ökar med 594 kronor om taxan beräknas med 2017 

års prisbasbelopp jämfört med 2016 års prisbasbelopp (ökning från 

52 717 kronor till 53 311 kronor). 

 

 

     forts 
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Nämnden har att ta ställning till om prisbasbeloppet ska frysas och 

hållas kvar på 2016 års prisbasbelopp eller om taxan ska justeras 

utefter 2017 års prisbasbelopp.  

 

Samhällsbyggnadskontoret anser att med hänsyn till att det har skett 

både sänkningar och ökningar tidigare och Laholms kommun då 

har valt att följa dessa förändringar så bör taxan under 2017 baseras 

på 2017 års prisbasbelopp. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJ S65/15 

Förslag till plan- och bygglovtaxa (LFS 2.6) 

Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2016 § 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 140 Dnr 2016-000027 

 

Budgetuppföljning 2 år 2016 med prognos 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetuppföljning 2 år 

2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljning med prognoser på årsskiftet ska redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första utgår från 

redovisningen per sista april och den andra per sista augusti. Den 

sistnämnda budgetutfallsprognosen knyts samman med delårsrap-

porten och redovisas till kommunfullmäktige vid ett och samma 

tillfälle under oktober månad. Delårsrapporten upprättas också efter 

redovisningen per den 31 augusti. 

 

I den nu förestående uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna 

underlag till uppföljningen av de gemensamma prioriterade resul-

tatmålen i kommunplanen. Nämnderna ska även samtidigt följa upp 

de nämndspecifika resultatmålen i sina respektive nämndsplaner.  

 

Befara nämnden ett budgetunderskott ska uppföljningen komplette-

ras med en åtgärdsplan. I samband med budgetuppföljningarna ska 

nämnderna redovisa hur stor del av resultatfonden nämnden avser 

att ta i anspråk under verksamhetsåret och till vad. 

 

Miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret har tillsammans upp-

rättat ett förslag till budgetuppföljning 2. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets anvisningar den 21 juni 2016 

Uppföljning 2 med prognos 2016 

Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2016 § 117 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 141 DnrMBN2016-418 

 

Vessinge 3:97 - Nybyggnad av uthus och sammanbyggning av 

uthus med huvudbyggnad 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att dels bevilja bygglov, för 

nybyggnad av ett uthus, och dels bevilja bygglov för ett skärmtak 

som ska bygga samman befintligt uthuset med huvudbyggnaden, 

som tillkom under etapp 2 (beviljat bygglov den 4 juli 2014 § S-

367) på fastigheten Vessinge 3:97. Detta med stöd av 9 kapitlet 31b 

§ plan- och bygglagen (PBL), eftersom miljö- och byggnadsnämn-

den betraktar överytan i detta ärende på 12 % som en liten avvi-

kelse från detaljplanen. Detta trots nämndens antagna principregler 

om att en avvikelse upp till 10 % överyta, kan betraktas som en li-

ten avvikelse från detaljplan. Anledning är att den totala byggnads-

arean i detta ärende inte överskrids. Nämndens bedömning är också 

att åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte. 

 

Avgift    kronor 

Bygglov    4 593 

Startbesked   2 658 

Planavgift    6 556 

Utstakningsavgift   1 683 

Totalt    15 490 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

Startbesked lämnas för beviljad åtgärd. Åtgärden kräver ingen cer-

tifierad kontrollansvarig. Detta beslut gäller även som kontrollplan. 

Kontrollen sker genom byggherrens dokumenterade egenkontroll. 

Byggherren har ansvar för att åtgärden utförs enligt gällande lagar 

och regler. 

______ 

 

Upplysningar 

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

ligt eurokoderna (EKS). 

 

Det krävs inget separat slutbesked i ärendet. 

 

 

     forts 
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I detta ärende krävs utstakningskontroll när profiltrådar är upp-

satta och innan grundläggningsarbetet påbörjas. Beställning görs i 

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

152 36 eller 152 88. 

 

Bygglovet 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 

Rulles Entreprenad AB, Stationsplan 2, 312 45 Veinge har lämnat 

in ansökan om bygglov för dels nybyggnad av uthus om 73,4 kvm 

och dels bygglov för att med ett skärmtak bygga samman ett befint-

ligt uthus med en huvudbyggnad på fastigheten Vessinge 3:97. Syf-

tet med sammanbyggningen är att räkna det befintliga uthusets 

byggnadsarea till byggnadsarean för huvudbyggnaderna.  

 

För fastigheten finns gällande detaljplan nr 11-32 som vann laga 

kraft 2012. Detaljplanen tillåter en största byggnadsarea för huvud-

byggnader om 1 500 kvm, en största taklutning om 30 grader samt 

en högsta byggnadshöjd om 3,5 meter. Vidare anger detaljplanen 

att komplementbyggnad får tillkomma med högst 250 kvm. Detalj-

planen anger vidare att byggnader får placeras med ett minsta av-

stånd om 17,5 meter mot Veingevägen och 4,5 meter mot allmän 

plats.   

 

På fastigheten finns det i nuläget byggnader som tillkommit i två 

etapper. I etapp 1 tillkom huvudbyggnad om 517 kvm och uthus om 

206,6 kvm, bygglov beviljat den 30 april 2013 § S-205, och i etapp 

2 tillkom huvudbyggnad om 517 kvm och uthus om 58 kvm, bygg-

lov beviljat den 4 juli 2014 § S-367. Efter etapp 1 och 2 har huvud-

byggnaderna en total byggnadsarea om 1034 kvm och uthus 264,6 

kvm. 

 

     forts 
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Genom att med ett skärmtak bygga samman uthus och huvudbygg-

nad från etapp 2 fås en total byggnadsarea för huvudbyggnaderna 

om 1 092 kvm, vilket ryms inom byggrätten för huvudbyggnaderna 

och 206,6 kvm för uthus. Det tillkommande uthuset om 73,4 kvm 

ger efter sammanbyggningen tillsammans med befintliga uthus på 

fastigheten en byggnadsarea för uthus om 280 kvm. Inlämnad an-

sökan avviker från gällande detaljplan genom att byggrätten för ut-

hus på fastigheten överskrids, eftersom detaljplanen tillåter totalt 

250 kvm och inlämnad ansökan innehåller totalt 280 kvm, det vill 

säga 12 % överyta.  

 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Nå-

gon invändning har inte lämnats in.  

 

Beslutsmotivering 

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

för en åtgärd inom ett område med detaljplan om åtgärden bland 

annat överensstämmer med detaljplanen och uppfyller vissa krav i 

andra och åttonde kapitlen i plan- och bygglagen. 

 

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

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

taljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens 

syfte. Enligt 9 kapitlet 25 § PBL ska byggnadsnämnden underrätta 

dem som avses i 5 kapitlet 11 § första stycket 2 och 3 och ge dem 

tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som bland 

annat innebär en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmel-

ser. Underrättelse behöver inte ske om det är uppenbart att lov inte 

kan ges.  

 

När det gäller en liten avvikelse så finns det inga absoluta tal på vad 

det är utan det är rättsfall som är vägledande. Miljö-och byggnads-

nämnden har baserat på rättsfall fattat ett beslut kring principregler 

för liten avvikelse den 18 juni 2014 § 99. Av detta beslut framgår 

att miljö- och byggnadsnämnden har antagit principen att en liten 

avvikelse upp till 10 % överyta kan betraktas som en liten avvi-

kelse. I det aktuella fallet gällande uthus skulle en liten avvikelse 

innebära 275 kvm jämfört med gällande detaljplan som tillåter 250 

kvm. Ansökan innebär att den totala ytan för uthus blir 280 kvm 

vilket motsvarar en överyta på 12 %.  

     forts 
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Sökanden har genom sin konsult informerats om vad som ryms 

inom begreppet liten avvikelse för överyta men har genom sin kon-

sult begärt att få ärendet prövat i befintligt skick. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS S- 60/16 

Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2016 § 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Fastighetsägaren, dk 

 

Kommunicering enligt PBL 9:41b 
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MBN § 142 Dnr MBN2016-513 

 

Påförande av byggsanktionsavgift för olovlig rivning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

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

ionsavgift, för att ha rivit en del av enbostadshuset utan riv-

ningslov på fastigheten XX. 

 

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

ningslov för rivning av en del av enbostadshuset, har beviljats i 

efterhand för åtgärden och att överträdelsen är av ringa omfatt-

ning, att byggsanktionsavgiften kan sättas ned till en fjärdedel. 

Byggsanktionsavgiftens storlek bestäms således till en fjärdedel 

24 188/4= 6 047 kronor. Detta för att ha rivit en del av enbo-

stadshuset utan rivningslov på fastigheten XX. 

____ 

 

Upplysning 

Byggsanktionsavgiften ska betalas till Laholms kommun, bankgi-

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

detta beslut. 

____ 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 

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

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

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

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

NN har på fastigheten xx rivit del av enbostadshus utan rivningslov. 

Rivningsåtgärderna har vidtagits efter den 2 maj 2011 varför plan- 

och bygglagen (2010:900) ska användas vid ärendets behandling. 

Under telefonsamtal med fastighetsägaren i juli 2016 framkom att 

del av enbostadshus har rivits utan rivningslov. Anledningen till 

rivningen var att stommen var i så dåligt skick då den angripits av 

mögel och avsikten var att bygga upp den rivna delen av enbo-

stadshuset på nytt.  

 

     forts 
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Samhällsbyggnadskontoret informerade då att denna åtgärd kräver 

rivningslov och att sökande ska komma in med ansökan. En ansö-

kan om rivningslov i efterhand för rivning del av enbostadshus kom 

in den 22 juli 2016 och rivningslov beviljades den 29 juli 2016 S-

524. 

 

Av 9 kapitlet 10 § plan- och bygglagen (PBL), framgår det att riv-

ningslov krävs för rivning av byggnad eller del av byggnad inom ett 

område med detaljplan och av 10 kapitlet 3 § PBL, att en åtgärd 

inte får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 

om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov.  

 

Enligt 11 kapitlet 51 § PBL, ska tillsynsmyndigheten ta ut en sär-

skild avgift (byggsanktionsavgift) om någon bryter mot bestämmel-

serna i 8-10 kapitlet eller i föreskrifter eller beslut som meddelats 

med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kapitlet 2-10 §§ eller 

mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk 

eller byggprodukter.  

 

Enligt 11 kapitlet 52 § PBL, ska byggsanktionsavgiftens storlek 

framgå av de föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 

16 kapitlet 12 §. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp en-

ligt 2 kapitlet 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. När avgiftens 

storlek bestäms ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och bety-

delsen av den bestämmelse som överträdelsen avser. 

 

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

om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

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

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

själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet 

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

skyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, 

eller  

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

delse skulle inträffa. 

 

Av 11 kapitlet 53 a § PBL, får byggsanktionsavgiften i ett enskilt 

fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den över-

trädelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en 

fjärdedel.    forts 
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Vid prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har 

skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av 

andra skäl kan anses vara av mindre farlig art.  

 

Enligt 11 kapitlet 57 § PBL, ska byggsanktionsavgiften tas ut av 

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

eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, 

2. den som begick överträdelsen, eller 

3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 

 

Enligt 9 kapitlet 1 § plan- och byggförordningen (PBF), ska 

byggsanktionsavgiften tas ut för de överträdelser och med det be-

lopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning 

av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgift 

fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Förordning 

(2013:308) 

 

Av 9 kapitlet 16 § PBF, framgår att byggsanktionsavgiften för att 

trots förbudet i 10 kapitlet 3 § plan- och bygglagen (2010:900) på-

börja en sådan rivning av en del av en byggnad som kräver lov en-

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

pitlet 5 § första stycket 1 innan byggnadsnämnden har gett startbe-

sked är när det gäller ett en- eller tvåbostadshus 0,4 prisbasbelopp 

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

rivna byggnadsdelens sanktionsarea.  

 

Beslutsmotivering 

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

vilken säger att sanktionsarea är brutto- eller öppenarean eller en 

kombination av dessa minskad med 15 kvm. Således blir sankt-

ionsarean i detta fall 73 kvm, då bruttoarean är 88 kvm.  

 

Sökande har beviljats rivningslov för del av byggnad i efterhand. 

För vidtagna åtgärder ska byggsanktionsavgiften tas ut enligt föl-

jande:  

 

Prisbasbelopp 2016:     44 300 kronor 

Byggsanktionsavgift:  

(0,4*44 300)+(0,002*44 300*73)=24 188 kronor 

Hälften:                     24 188/2= 12 094 kronor 

En fjärdedel:                    24 188/4= 6 047 kronor forts 
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Samhällsbyggnadskontoret bedömer att vid fastställande av 

byggsanktionsavgiften kan hänsyn tas till att rivningslov har bevil-

jats i efterhand för åtgärden. Samhällsbyggnadskontoret överlämnar 

dock till miljö- och byggnadsnämnden att bestämma storleken på 

byggsanktionsavgiften.  

 

Sökande har informerats om att byggsanktionsavgift kommer att tas 

upp av miljö- och byggnadsnämnden samt om avgiftens storlek.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS S-61/16 

Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2016 § 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Fastighetsägaren, dk 
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MBN § 143 Dnr MBN2016-494 

 

Påförande av byggsanktionsavgift för olovlig rivning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

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

ionsavgift, för att på fastigheten XX ha rivit ett fritidshus utan-

för detaljplanelagt område utan beviljat startbesked. 

 

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

besked har beviljats för en rivningsanmälan i efterhand för åt-

gärden och att överträdelsen är av ringa omfattning, att 

byggsanktionsavgiften kan sättas ned till en fjärdedel. 

Byggsanktionsavgiftens storlek bestäms således till en fjärdedel 

44 654/4=11 164 kronor. Detta för att ett fritidshus rivits utan 

beviljat startbesked på fastigheten XX. 

_____ 

 

Upplysning 

Byggsanktionsavgiften ska betalas till Laholms kommun, bankgi-

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

detta beslut. 

_____ 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 

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

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

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

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

NN, har på fastigheten xx rivit ett fritidshus utanför detaljplanelagt 

område utan beviljat startbesked.  

 

Bygglov beviljades den 20 maj 2016 § S-354 avseende tillbyggnad 

av fritidshus. Det har kommit till samhällsbyggnadskontorets kän-

nedom att befintligt fritidshuset har rivits. Därefter gjordes ett 

platsbesök på aktuell fastighet där samhällsbyggnadskontoret kunde 

konstatera att fritidshuset har rivits i sin helhet.  

 

     forts 
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Fastighetsägare upplystes om att den åtgärden som har vidtagits, 

det vill säga rivning av fritidshus kräver anmälan och att rivningen 

inte fick påbörja förrän startbesked har beviljats. Samhällsbygg-

nadskontoret uppmanade fastighetsägare via brev att inkomma med 

förklaring till varför åtgärden genomförts utan att någon anmälan 

om rivning har lämnats in.  

 

Som svar på samhällsbyggnadskontorets brev har fastighetsägare 

lämnat en anmälan i efterhand för rivning av fritidshus samt en för-

klaring till överträdelsen. Enligt förklaringen som lämnats in påstår 

sökanden att de har fått informationen om att det inte behövs något 

tillstånd för att riva en stor del av fritidshuset. När sonen till sö-

kande genomförde rivningen upptäcktes det att bottenbjälken var 

rutten och att grunden hade sprickor på flera ställen. Sökande beslu-

tade då att riva fritidshuset i sin helhet.   

 

En anmälan om rivning i efterhand för fritidshus kom in den 28 juli 

2016 och startbesked gavs för rivningsanmälan den 25 augusti 2016 

§ S-581. 

 

Enligt 10 kapitlet 3 § plan- och bygglagen (PBL), får en åtgärd inte 

påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åt-

gärden kräver 

1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller 

2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 

16 kapitlet 8 §. 

 

Av 16 kapitlet 8 § PBL, framgår det att regeringen får meddela fö-

reskrifter om att anmälan krävs för vissa åtgärder enligt 9 kapitlet 

16 § och om tidsfrist för beslut om startbesked efter sådan anmälan. 

 

Enligt 6 kapitlet 5 § plan- och byggförordningen (PBF), krävs det 

en anmälan för åtgärder som inte kräver lov vid rivning av en 

byggnad eller en del av en byggnad. 

 

Enligt 11 kapitlet 51 § PBL, ska tillsynsmyndigheten ta ut en sär-

skild avgift (byggsanktionsavgift) om någon bryter mot bestämmel-

serna i 8-10 kapitlet eller i föreskrifterna eller beslut som meddelats 

med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kapitlet 2-10 §§ eller 

mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk 

eller byggprodukter.    forts 
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Enligt 11 kapitlet 52 § PBL, ska byggsanktionsavgiftens storlek 

framgå av de föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 

16 kapitlet 12 §. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp en-

ligt 2 kapitlet 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. När avgiftens 

storlek bestäms ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och bety-

delsen av den bestämmelse som överträdelsen avser. 

 

Enligt 11 kapitlet 53§ PBL, ska byggsanktionsavgift tas ut även om 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgif-

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

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

själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet 

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

skyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, 

eller  

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

delse skulle inträffa. 

 

Av 11 kapitlet 53 a § PBL, får byggsanktionsavgiften i ett enskilt 

fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den över-

trädelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en 

fjärdedel. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen 

inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen 

av andra skäl kan anses vara av mindre farlig art.  

 

Enligt 11 kapitlet 57 § PBL, ska byggsanktionsavgiften tas ut av 

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

eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, 

2. den som begick överträdelsen, eller 

3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 

 

Enligt 9 kapitlet 1 § PBF, ska byggsanktionsavgiften tas ut för de 

överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgif-

ten fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för 

det år som beslutet om avgift fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 

prisbasbelopp. Förordning (2013:308) 

 

 

 

 

     forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-09-21 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts 

 

Enligt 9 kapitlet 15 § PFB, ska byggsanktionsavgift för att trots 

förbud i 10 kapitlet 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en 

sådan rivning av en byggnad som kräver lov enligt 9 kapitlet 10 § 

plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kapitlet 5 § första stycke 

1 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är när det gäller 

ett en- eller tvåbostadshus, 1 prisbasbelopp med tillägg av 0,0002 

prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens sankt-

ionsarea. 

 

Beslutsmotivering 

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

vilket säger att sanktionsarea är brutto- eller öppenarean eller en 

kombination av dessa minskad med 15 kvm. Således blir sankt-

ionsarean i detta fall 40 kvm, då bruttoarean är 55 kvm. 

 

Sökande har beviljats start och slutbesked för rivning av byggnaden 

i efterhand. För att vidtagna åtgärder ska byggsanktionsavgiften tas 

ut enligt följande: 

 

Prisbasbelopp 2016:     44 300 kronor 

Byggsanktionsavgift:     (44 300+0,0002*44 300)=44 654 kronor 

Hälften:   44 654/2=22 327 kronor 

En fjärdedel:  44 654/4=11 164 kronor 

 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att vid fastställande av 

byggsanktionsavgiften kan hänsyn tas till att rivning har beviljats i 

efterhand för åtgärden. Samhällsbyggnadskontoret överlämnar dock 

till miljö- och byggnadsnämnden att bestämma storleken på 

byggsanktionsavgiften.  

 

Sökande har informerats om att byggsanktionsavgift kommer att tas 

upp av miljö- och byggnadsnämnden samt om avgiftens storlek.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS S-63/16 

Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2016 § 122 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Fastighetsägarna, dk 
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MBN § 144 Dnr MBN2016-165 

 

Nybyggnad av fritidshus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

plan- och bygglagen att beviljat bygglov för nybyggnad av fritids-

hus på fastigheten xx. 

 

Avgift  kronor 

Bygglov    3 986 

Startbesked   5 936 

Utstakningsavgift   1 683 

Totalt  11 605 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrol-

lansvarig godtas byggherrens förslag: 

 

Namn och adress:  

____ 

 

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. 

 

I detta ärende krävs utstakningskontroll när profiltrådar är uppsatta 

och innan grundläggningsarbetet påbörjas. Beställning görs i god 

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

36 eller 152 88. 

     forts 
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Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte påbörjas inom två år 

och avslutas inom fem år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 

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

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

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

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus om 147 kvm 

på fastigheten xx.  

 

Sökt åtgärd avser ändring av befintligt bygglov. Tidigare bygglov 

innebar en tillbyggnad av befintligt fritidshus. Sökande har olovligt 

rivit det befintliga fritidshuset och söker nu nytt bygglov för uppfö-

randet av ett nytt fritidshus. Fritidshuset kommer även att innehålla 

verksamhet för hundtrimning. 

 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför 

sammanhållen bebyggelse. Den huvudsakliga markanvändningen 

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

siktsplan, Framtiden 2030, redovisas inga särskilda intressen eller 

regleringar där fastigheten är belägen.  

 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Någon erinran har 

inte lämnats in. 

 

Miljökontoret har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan vid två 

tillfällen. I sina yttrande har miljökontoret angett att åtgärd på av-

loppsanordning behövde genomföras. Sökande har vid senare till-

fälle varit i kontakt med miljökontoret och avloppsanordning har 

åtgärdats. Miljökontoret har också yttrat sig gällande rum för trim-

ning av hundar. I sitt yttrande betonar miljökontoret att enskild in-

gång för verksamheten måste finnas, vilket har redovisats på gäl-

lande ritningarna i ärendet.  

 

 

 

     forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 24 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-09-21 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts 

 

Beslutsmotivering 

Enligt 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (PBL) ska ett bygglov 

ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 

inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning 

enligt 4 kapitlet 2 eller 3 § och uppfyller vissa av de krav som följer 

av andra och åttonde kapitlen i plan- och bygglagen. 

 

Samhällsbyggnadskontoret ser inga hinder för att uppföra den för-

slagna byggnaden på den aktuella fastigheten, då åtgärden följer 

bestämmelserna i 9 kapitlet 31 § PBL och att fastigheten redan är 

ianspråktagen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS S-64/16 

Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2016 § 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Fastighetsägarna, dk 

 

Kommunicering enligt PBL 9:41b 
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MBN § 145 Dnr2016-000924 Mi 

 

Vitesföreläggande om anslutning till det kommunala lednings-

nätet 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga NN att ansluta 

allt spillvatten från vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten från 

fastigheten XX till det kommunala spillvattennätet. Rättelse ska ha 

skett senast nio månader efter att NN har tagit del av beslutet. 

 

Föreläggandet är förenat med vite om 100 000 kronor för NN om 

rättelse inte skett i tid. 

 

Beslutet ska skickas till Lantmäteriet (inskrivningsmyndigheten) 

för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.  

_____ 

 

Beslutsmotivering 

Den 16 december 2010 beslutade kommunfullmäktige i Laholms 

kommun att upprätta ett verksamhetsområde för vatten och spillvat-

ten i Ahla. Fastigheten xx ligger inom verksamhetsområdet och fas-

tighetsägare är därför skyldig att ansluta allt spillvatten från vatten-

toalett och bad-, disk- och tvättvatten till kommunens spillvatten-

nät.  

 

Miljökontoret inventerade de enskilda avloppsanläggningarna i 

Ahla redan 1988 och kunde då konstatera att anläggningen på xx 

består av en tvåkammarbrunn. Avloppsvattnet rinner sedan orenat 

ut i en bäck.  

 

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 fick under våren 2016 information från Laholmsbuk-

tens VA om att fastigheten ännu inte anslutits till kommunens spill-

vattennät.  

     forts 
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Miljökontoret skickade den 17 juni ut en skrivelse med information 

om att fastighetsägaren är skyldig att ansluta sig och att miljö- och 

byggnadsnämnden kommer att hantera ärendet.  

 

I 9 kapitlet 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas 

och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenhet för 

människors hälsa eller miljö inte uppkommer. För detta ändamål 

ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. I 

2 kapitlet 3 § anges att försiktighetsmått ska vidtas så snart det 

finns skäl att anta att verksamheten kan medföra skada eller olä-

genhet. I 2 kapitlet 7 § sägs att kraven på hänsyn gäller i den ut-

sträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid bedöm-

ningen ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra för-

siktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden får enligt 26 kapitlet 9§ miljöbalken, 

meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbal-

ken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska efterlevas. Beslut om föreläggande får en-

ligt miljöbalken 26 kapitlet 14 § förenas med vite. Vite ska sättas i 

förhållande till kostnaden för åtgärden så att det motiverar, den/de 

beslutet gäller, att vidta den önskade åtgärden. Att ansluta sig till 

kommunalt spillvatten kostar enligt uppgifter från Laholmsbukten 

104 500 kronor, vilket är jämförbart med föreslaget vite. 

 

Avgift för handläggning av ärendet tas ut enligt Laholms kommuns 

taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område beslutad av 

kommunfullmäktige 24 november 2015, § 146. Miljö- och bygg-

nadsnämnden tar betalt för tillsynen enligt Laholms kommuns taxa. 

För tillsyn av enskilda avlopp tas timavgift, timavgiften är för när-

varande 840 kronor. I avgiften ingår till exempel administration, in-

spektioner och skrivelser. Beslut om timavgift fattas separat.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 27-16 

Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2016 § 124 

 

Beslutet skickas till: 

Fastighetsägaren, dk 

Lantmäteriets fastighetsinskrivning, Box 801, 451 27 Uddevalla 
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MBN § 146 Dnr 2013-000462 Mi 

 

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förbjuder fastighetsägare att släppa 

ut avloppsvatten från bostadshuset på fastigheten xx till bristfällig 

avloppsanordning från och med den 1 april 2017. 

 

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

strid med ovanstående beslut efter den 1 april 2017.  

 

Beslutet ska skickas till Lantmäteriet (inskrivningsmyndigheten) 

för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.  

______ 

 

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. 

 

Beslutsmotivering 

Avloppsvattnet som släpps ut på fastigheten har genomgått slamav-

skiljning och är bristfälligt renat i en infiltration från 1979. Enligt 

ritningen som lämnades in 1979 ligger infiltrationen endast cirka 25 

meter från den egna vattenbrunnen och cirka 50 meter från närm-

aste grannes vattenbrunn. Ett skyddsavstånd på endast 25 meter 

mellan en infiltration och en grävd vattenbrunn är inte lämpligt och 

det finns stor risk att avloppsvattnet påverkar dricksvattenkvalitén. 

Det har inte heller framkommit några uppgifter om hur infiltration-

en är uppbyggd, storlek eller läggningsdjup. Vid de senaste årens 

slamtömning har endast 1 m3 slamsugits och en korrekt dimension-

erad slamavskiljare ska ha en våtvolym om minst 2 m3.  

 

Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten orsakar övergödning 

och förorenar grundvattnet. Att släppa ut otillräckligt renat av-

loppsvatten 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 tillräcklig och avloppet uppfyller 

därmed inte kraven på rening enligt 9 kapitel 7 § miljöbalken. 

     forts 
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Ärendebeskrivning 

Miljökontoret inventerade det enskilda avloppet på fastigheten un-

der 2013. Eftersom avloppsanläggningen anlades redan 1979 gjor-

des inget platsbesök utan uppgifterna i ansökan och tillståndet var 

underlag till miljö- och byggnadsnämndens beslut. Förbudet trädde 

i kraft den 1 juni 2016 och det har inte kommit in några uppgifter 

om att avloppet har åtgärdats. Senaste slamtömning gjordes den 12 

april 2016. 

 

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 före-lägganden 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 840 kronor. I avgiften ingår till exem-

pel administration, inspektioner och skrivelser. Beslut om timavgift 

fattas separat.  

     forts 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJ M28-16 

Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2016 § 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Fastighetsägaren, dk 

Lantmäteriets fastighetsinskrivning, Box 801, 451 27 Uddevalla 
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MBN § 147 Dnr 2015-000108 

 

Hastighetsbegränsning utanför skolan i Genevad 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att på Halmstadsvägen i Ge-

nevad, från 50 meter söder om Salomons väg till 50 meter norr om 

Skolgatan, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilome-

ter i timmen. 

 

Samtidigt upphävs Lokal trafikföreskrift, 1381 2010:0136, gällande 

dag- och tidsbegränsad hastighet om 30 kilometer i timmen utmed 

samma sträcka. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har påtalat vissa brister i Nationell Väg Data Bas 

(NVDB) och i samband med rättelse föreslås en förändring kring 

gällande hastighet förbi skolan i Genevad. Nuvarande hastighet på 

Halmstadsvägen består av tre separata beslut om 40 eller 30 km/h. 

På en av sträckorna gäller 30 km/h, vardagar utom dag före söndag 

eller helgdag klockan 07:00 – 20:00. Övrig tid har sträckan enligt 

NVDB 50 km/h, bashastighet inom tättbebyggt område. 

 

Då övriga beslut om hastighetsbegränsning utanför skolor och för-

skolor formuleras med en fast reglering på 30 km/h, utan dag och 

tidsbegränsningar föreslås likartat upplägg för Genevad. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 29 augusti 2016 

Förslag till ny Lokal trafikföreskrift 1381 2016:0016. 

Förslag om upphävande av Lokal trafikföreskrift 1381 2010:0136. 

Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2016 § 126 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Trafikplaneraren 
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MBN § 148 Dnr 2016-000004 

 

Redovisning av ärende i samband med uppföljning av beslut 

enligt internkontrollplanen för år 2016 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av redovisningen. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden godkände internkontrollplanen för år 

2016 den 16 december 2015 § 184. Enligt den ska justeraren välja 

ut ett av följande ärenden som ska redovisas vid kommande sam-

manträde: 

1) Ett ärende utifrån fjolårets dagordning. 

2) Ett beslut från miljökontorets lista med delegationsbeslut. 

3) Ett beslut från samhällsbyggnadskontorets lista med delega-

tionsbeslut.  

4) Ett beslut från lista med delegationsbeslut rörande trafik-

nämnds- och trafiksäkerhetsuppgifter. 

5) Ett beslut från lista med delegationsbeslut rörande brandskydds-

kontroll av kommunens egna byggnader och anläggningar. 

 

Från miljökontorets lista med delegationsbeslut valde justeraren 

ärendet xx – Avgift för tillsyn enligt miljöbalken (klagomål enskilt 

avlopp) som ska redovisas vid nästa sammanträde. Ärendet redovi-

sas av miljö- och hälsoskyddsinspektören. 

 

Från miljökontorets lista med delegationsbeslut valde justeraren 

också ärendet xx – Föreläggande om uppstädning (klagomål ned-

skräpning) som ska redovisas vid nästa sammanträde. Ärendet re-

dovisas av miljö- och hälsoskyddsinspektören. 
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MBN § 149 Dnr 2016-000003 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger redovisningen av delegations-

besluten till handlingarna. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med 6 kapitlet 33-38 § i kommunallagen får en nämnd 

uppdra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kom-

munen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 

viss grupp ärenden. Beslut som fattas på nämndens vägnar ska i en-

lighet med 6 kapitlet 35 § i kommunallagen anmälas till miljö- och 

byggnadsnämnden i den ordning som nämns i beslutad delegat-

ionsordning. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2016. 

 

Miljökontoret §§ M 443 - 498 

 

Samhällsbyggnadskontoret §§ S 532 - 602 

 

Trafikplanerarens beslut om lokala trafikföreskrifter från och med 

den 16 augusti 2016 till och med den 9 september 2016. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx och zz. 

 

Miljöchefen och samhällsbyggnadschefens beslut om ny beslutsat-

testants ersättare för år 2016 

 

Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till miljö- och bygg-

nadsnämnden. Samhällsvägledarna och konsumentvägledaren har 

under perioden 31 maj till 31 augusti 2016 utfärdat 18 beslut om 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade varav 3 är avslag. 
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MBN § 150 Dnr 2016-000002 

 

Anmälningar 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger förteckningen den 17 augusti 

och den 9 september 2016 över förslag och synpunkter till hand-

lingarna. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger förteckningen över anmäl-

ningar till handlingarna. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till miljö- och bygg-

nadsnämnden sedan förra sammanträdet. 

 

Förteckningen över förslag och synpunkter den 17 augusti 2016 

som återremitterades av nämnden vid senast sammanträdet, har nu 

kompletterats av nämndens registrator med lite mer information om 

vad respektive synpunkt gäller. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över förslag och synpunkter den 17 augusti 2016 

Förteckning över förslag och synpunkter den 9 september 2016 

 

Förteckning över anmälningar: 

 

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

ran om ingripande mot placering av friggebod på fastigheten xx, 

nu fråga om prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen 

ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgö-

rande står därför fast. 

 

b. Länsstyrelsens beslut; Anmälan enligt miljöbalken angående 

granplantering på jordbruksmark på fastigheten xx. Länsstyrel-

sen beslutar att godkänna den anmälda åtgärden. 

 

c. Länsstyrelsens beslut; Anmälan för samråd enligt miljöbalken 

angående gallring av träd längs med Stensån på fastigheten xx. 

Länsstyrelsens beslutar att förelägga fastighetsägaren att följa 

ett antal punkter i beslutet för att motverka skada på naturmil-

jön.    forts 
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d. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av beslut att lämna begäran 

om förhindrande av motorfordonstrafik på stranden utan åtgärd. 

Länsstyrelsen återförvisar ärendet till miljö- och byggnads-

nämnden för prövning av strandtrafikens förenlighet med rå-

dande detaljplan. Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt. 

 

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

nadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av telemast 

och teknikbod på fastigheten xx, nu fråga om inhibition. Läns-

styrelsen avslår det särskilda yrkandet om inhibition. Länssty-

relsen kommer vid ett senare tillfälle att meddela slutligt beslut i 

ärendet. 

 

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

nämndens beslut att bevilja startbesked för tillbyggnad av fri-

tidshus (Attefallstillbyggnad) på fastigheten xx. Länsstyrelsen 

avvisar överklagandet eftersom det är fråga om en anmälnings-

pliktig åtgärd och då är det endast anmälaren som kan överklaga 

ett beslut om startbesked enligt plan- och bygglagen. 

 

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

bition av beslut om bygglov för nybyggnad av telemast och tek-

nikbod på fastigheten xx. Mark- och miljödomstolen avslår 

överklagandet. 

 

h. Länsstyrelsens beslut; Prövning av miljö- och byggnadsnämn-

dens beslut om att bevilja strandskyddsdispens på fastigheten 

xx. Länsstyrelsen beslutar att nämndens beslut om strand-

skyddsdispens för byggnation av fritidshus inom fastigheten xx 

ska gälla. 

 

i. Länsstyrelsens meddelande angående samråd inför tillstånds-

prövning. Länsstyrelsen konstaterar att vattenkraftverksamheten 

på fastigheten xx med flera, ingår bland de verksamheter som 

alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan enligt miljö-

balken och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. 

Därför ska bolaget samråda med övriga statliga myndigheter, 

kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas 

bli berörda. 

 

forts 
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j. Länsstyrelsens beslut; Länsstyrelsens i Hallands län lokala tra-

fikföreskrifter om hastighetsbegränsning utanför tättbebyggt 

område i Ränneslöv. Länsstyrelsen beslutar om hastighetsbe-

gränsning till 40 km/h på väg 526, Värestorpsvägen samt väg 

528, Byvägen i Laholms kommun. 

 

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

fikföreskrifter om hastighetsbegränsning utanför tättbebyggt 

område i Hasslöv. Länsstyrelsen beslutar om hastighetsbegräns-

ning till 40 km/h på väg 504, Per Osbecks väg samt väg 509, 

Lugnarovägen inom Laholms kommun. 

 

l. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av beslut om avgift för till-

syn enligt miljöbalken på fastigheten xx, nu fråga om avskriv-

ning. Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning 

eftersom överklagandet dragits tillbaka. 

 

m. Svea Hovrätt, Mark- och miljödomstolens dom, Klagorätt för 

Strandmiljö Laholm angående begäran om förbud mot motor-

fordonstrafik på stranden i Skummeslövsstrand och Mellbyst-

rand. Mark- och miljööverdomstolens undanröjer Mark- och 

miljödomstolens dom och återförvisar målet till länsstyrelsen 

för fortsatt handläggning. 

 

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

nämndens delegationsbeslut om tillsynsavgift för inventering av 

enskilt avlopp på fastigheten xx. Länsstyrelsen avslår överkla-

gandet. 
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