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MBN § 152 Dnr MBN2016-146 

 

Planbesked för ny detaljplan för del av Skummeslöv 5:13 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen 

lämnar positivt planbeskedet för den del av fastigheten Skum-

meslöv 5:13 i Skummeslövsstrand, som ansökan avser. Sökan-

den tillåts att med egen konsult påbörja ett detaljplanearbete för 

att möjliggöra för hus av fritidskaraktär. 

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen be-

slutar att sökanden ska ta fram en dagvattenutredning för hela 

avrinningsområdet, eftersom dagvattenhanteringen ska utredas i 

varje ny plan. Aktuellt område är inte prioriterat i den fast-

ställda utbyggnadsplanen för dagvatten och huvudmannaskap 

gata för Mellbystrand och Skummeslöv.  

 

3. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att be-

sluta att planavtal ska tecknas med exploatören. 

 

4. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

uppdra åt planeringskontoret att utföra en förstudie för Inre 

kustvägen i det aktuella området. Då det tänkta planområdet 

kommer att vara beroende av anslutning till denna framtida 

sträckning, samt att buller etcetera är viktiga förutsättningar att 

ha med i planarbetet. 

 

5. Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska 

kommunstyrelsen ta ut avgift om 8 860 kr för planbeskedet.  

_____ 

 

Upplysningar 

Den av exploatören anlitade konsulten ska kunna uppvisa referen-

ser från andra detaljplaneuppdrag. Referenserna ska vara utförda av 

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

planarbete.  

 

Kommunfullmäktiges antagna riktlinjer för markanvisning och ex-

ploatering kommer att användas i samband med detaljplanelägg-

ning.  

 

     forts 
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Ärendebeskrivning 

Fritidshus i Skummeslöv AB har kommit in med ansökan om plan-

besked för att möjliggöra hus av fritidskaraktär på del av fastighet-

en Skummeslöv 5:13.  

 

I ansökan illustreras cirka 40 tomter om ungefär 500 kvadratmeter. 

I dagsläget är marken anlagd som golfbana, någon verksamhet 

drivs inte i nuläget. Fastigheten omfattas idag inte av någon detalj-

plan. 

Kustområdet i Skummeslöv är av riksintresse för friluftsliv (enligt 3 

kapitlet 6 § och 4 kapitlet 2 § Miljöbalken) och för högexploaterad 

kust (enligt 4 kapitlet 4 § Miljöbalken). Planområdets nuvarande 

användning bedöms säkerställa och tillgodose riksintresset. Bebyg-

gelsen i nära anslutning till den aktuella platsen består av fastighet-

er med fritidshus där byggrätten är 50 – 60 kvadratmeter.  

 

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

livet. Dock redovisas att avsikten är att bygga hus med fritidshuska-

raktär. Kustzonen omvandlas mer och mer till permanentboende 

och med av den anledningen är det positivt att möta detta med pla-

nering av fritidshus. Det finns dock begränsade möjligheter att re-

glera detta i en eventuell detaljplan, en möjlighet är dock att be-

gränsa byggrätten. 

 

Förutsättningen för en bebyggelse i detta område är att infart sker 

via en framtida Inre kustväg, vilken är utpekad i kommunens över-

siktsplan, Framtidsplan 2030. För att möjliggöra en sådan väg-

sträckning som också ger förutsättningar för en planläggning av be-

byggelse är det viktigt att det görs en förstudie för Inre Kustvägen 

som ger ingångsvärden till planarbetet. Samhällsbyggnadskontoret 

bedömer att detta bör utföras så att förutsättningar kan ges till en 

eventuell detaljplan.  

 

Samhällsbyggnadskontoret anser att med hänsyn till bland annat att 

det sökta området till stora delar stämmer med kommunens över-

siktsplan bör Fritidshus i Skummeslöv AB ges möjlighet pröva fri-

tidshusbebyggelse på det utpekade området med hjälp av en detalj-

plan. Detaljplanen ska upprättas av exploatören (sökanden) med 

egen konsult och förväntas kunna antas cirka två år efter det att 

planarbetet har påbörjats av exploatören, detta med hänsyn till 

bland annat den förstudie kring Inre Kustvägen som ska utföras. forts 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 068-16 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober 2016 § 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN bu § 153 Dnr MBN2016-96 

 

Planbesked för ny detaljplan för xx 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen 

lämnar positivt planbeskedet för grönområdet mellan Måsvä-

gen, Kolonivägen, Brodds väg och Kustvägen i Mellbystrand. 

Sökanden tillåts att med egen konsult påbörja ett detaljplanear-

bete för att möjliggöra för ett bostadsområde på fastigheten xx.  

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen 

lämnar ett negativt planbesked för grönområdet mellan Jannes 

väg, Måsvägen, Kolonivägen och Kustvägen inom fastigheten 

xx. Detta för att området inte är utpekat i det tillägg som har 

gjorts för grönområdesutredningen över områden som eventu-

ellt kan anses lämpliga att bebygga. 

 

3. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen be-

slutar att sökanden ska ta fram en dagvattenutredning för hela 

avrinningsområdet, eftersom dagvattenhanteringen ska utredas i 

varje ny plan. Området är inte prioriterat i den fastställda ut-

byggnadsplanen för dagvatten och huvudmannaskap gata för 

Mellbystrand och Skummeslöv.  

 

4. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår även att kommunstyrel-

sens beslutar att mark inom planområdet avsätts till någon form 

av samhällsservice såsom skola, vård eller service.  

 

5. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att be-

sluta att planavtal ska tecknas med exploatören. 

 

6. Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska 

kommunstyrelsen ta ut avgift om 13 290 kr för planbeskedet.  

______ 

 

 

Upplysningar 

Den av exploatören anlitade konsulten ska kunna uppvisa referen-

ser från andra detaljplaneuppdrag. Referenserna ska vara utförda av 

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

planarbete.  

     forts 
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Kommunfullmäktiges antagna riktlinjer för markanvisning och ex-

ploatering kommer att användas i samband med detaljplanelägg-

ning. 

  

Ärendebeskrivning 

NN har kommit in med ansökan om planbesked för att möjliggöra 

två stycken bostadsområden samt grönområde för lek. Det ena om-

rådet vill sökanden förlägga inom befintligt grönområde mellan 

Måsvägen, Kolonivägen, Brodds väg och Kustvägen i Mellbystrand 

och avser 20-25 bostäder med en tomtyta på 450 kvm. Bostäderna 

riktar sig till personer som är +55 år.  

 

Det andra bostadsområdet vill sökanden förlägga inom befintlig 

grönområde mellan Jannes väg, Måsvägen, Kolonivägen och Kust-

vägen och avser 3 bostadstomter på vardera 1 000 kvm. Lokalgata, 

allmän gästparkering, miljöhus, samlingslokal, fotbollsplan och 

lekplats avses även att uppföras.  

 

Av totalt 53 500 kvm upptar tomtmark med bostad 15 000 kvm, 

parkering 1 500 kvm. 27 000 kvm behålls som grönområde för lek. 

 

I dagsläget består marken av grönområde och den ena av gröny-

torna används idag som jordbruksmark. Fastigheten omfattas idag 

av detaljplan 02-99 som medger Natur. Grönområdet utgör en vik-

tig funktion i att samla upp och leda vidare vattenmängder ut till 

havet. Den ingår även i det sammanhängande grönstråk som löper 

längs med i stort hela Mellbystrand och Skummeslövsstrand och 

utgör därmed en viktig funktion för djur och växter att kunna trans-

portera sig längs med kusten.  

 

Bebyggelsen i kusten består av 40 % permanentboende och 60 % 

fritidsbebyggelse där en stor del av invånarna består av unga pens-

ionärer. Området har god tillgång till service, i form av skola, för-

skola och mataffärer samt till kommunikationer så som cykelled, 

E6:an, buss- och tågförbindelser. Dagvatten, buller, förorenad 

mark, grönområdets specifika värden och betydelse för djur och 

växtliv samt geoteknik behöver under detaljplanearbetet utredas 

närmare. Detaljplanen ska upprättas av exploatören (sökande) med 

egen konsult och förväntas kunna antas cirka 1,5 år efter det att 

planarbetet har påbörjats av exploatören, i avseende att detaljplanen 

tas fram genom standardförfarande.   forts 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 077-16 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober 2016 § 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 154 Dnr MBN2014-407 

 

Detaljplan för kvarteret Humlan samt del av Höken 2, Laga-

holm 2:5 och 4:1 - Granskning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att granska förslag till 

detaljplan för kvarteret Humlan samt del av Höken 2, Laga-

holm 2:5 och 4:1 enligt 5 kapitlet 18 § plan- och bygglagen 

(2010:900). Planförslaget medför inte någon betydande miljö-

påverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte 

upprättats.  

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar också att avtal ska teck-

nas med berörda fastighetsägare, vars fastigheter i förslaget till 

detaljplanen förses med skyddsbestämmelser och rivningsför-

bud för byggnad. Avtalet innebär att fastighetsägarna avstår 

från varje form av ersättningsanspråk mot kommunen med an-

ledning av detaljplaneförslagets begränsningar. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav den 11 november 2014 § 208 miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag, att upprätta en detaljplan för hela 

kvarteret Humlan samt den del av kvarteret Höken där parkerings-

anläggningen och Tingshuset är beläget. Detta planförslag innefat-

tar kvarteret Humlan samt del av Höken 2, Lagaholm 2:5 och 4:1 

och syftar till att förtäta kvarteret Humlan med ny bebyggelse (fler-

bostadshus och centrumverksamheter) som ansluter till Humle-

gången, samt skydda den befintliga bebyggelsen inom kvarteret 

som anses ha kulturhistoriska värden. Humlegången planläggs som 

gata. Den befintliga parkeringen på Höken 2 planläggs som parke-

ringsplats och längst i söder planläggs den befintliga parken som 

parkmark. 

 

Planområdet är beläget i centrum av Laholms stad i direkt anslut-

ning till Stadshuset, norr och öster om Östertullsgatan, söder om 

Järnvägsgatan, väster om Humlegången och öster om Trädgårdsga-

tan. 

  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2015 att 

samråda om planförslaget. Planförslaget har varit ute på samråd till 

och med den 18 mars 2016.    forts 
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Under samrådstiden lämnades 18 skrivelser in från regionala organ, 

kommunala nämnder eller styrelser och sakägare. Alla synpunkter 

som lämnats in är redovisade och bemötta i samrådsredogörelsen. 

 

Planförslaget föreslås ändras och kompletteras vad gäller plankarta 

och planbestämmelser, plan- och genomförandebeskrivning samt 

vad gäller ytterligare studier och utredningar. 

  

Plankarta med bestämmelser har uppdaterats genom att egenskaps-

bestämmelsen n1 förs in som medför att trädfällning av trädallén i 

den södra delen av planområdet kräver marklov, att gång- och cy-

kelvägen blir ett u-område, att gränslinjerna i bestämmelserna utö-

kas så att de går att utläsa, att egenskapsbestämmelsen f1 precise-

ras, att i varsamhetsbestämmelserna ersätts bör med ska samt att 

den mellersta och norra byggrätten, på Humlan 2 och 3 samt 1 och 

11, utökas. 

 

Plan- och genomförandebeskrivningen har uppdaterats när det gäl-

ler vilken lag och allmänna råd som använts, riksintresse för kul-

turmiljövård, riksintresse för naturvård, mark och vegetation, forn-

lämningar, förorenad mark, ny bebyggelse, volymstudie, naturmiljö 

(trädallén – biotopskydd), trafik och trafikmängd, kollektivtrafik, 

busslinjer, buller, gasledningar, tillgänglighet, tidsplanen, servitut, 

exploateringsavtal samt fastighetsbildningsåtgärder. 

 

Planförslaget har även kompletterats med en volymstudie av plane-

rad bebyggelse, en historisk inventering av verksamheter med po-

tentiella markföroreningar samt ett konstaterande kring att en dag-

vattenutredning behöver och kommer att beställas och utföras. 

 

Planen hanteras med normalt planförfarande och bedöms vara klar 

för granskning. Planförslaget bedöms inte medföra någon bety-

dande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har där-

med inte upprättats.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS S-74/16. 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober 2016 § 132 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 155 Dnr MBN2016-574 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av uthyrningslägenhet 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämndens beslutar att med stöd av 2 kapitlet 5 

§ plan- och bygglagen, tillåta att en uthyrningslägenhet uppförs på 

den angivna platsen inom fastigheten xx. 

 

Avgift  4 460 kronor 

 

Faktura skickas separat. 

______ 

 

Upplysningar 

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. 

 

Bullerfrågan ska beaktas i samband med byggnadens utformning. 

Exploatören bör i samband med begäran om startbesked visa hur 

riktlinjerna för buller uppnås. 

 

Fastigheten är idag ansluten till kommunalt dricksvatten och ett av-

tal bör upprättas. 

 

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 en uthyrningslä-

genhet på fastigheterna xx. 

 

Fastigheten xx är belägna utanför planlagt område och omfattas inte 

av sammanhållen bebyggelse.  

     forts 
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Enligt översiktsplanen, Framtidsplan 2030, är den huvudsakliga 

markanvändningen jordbruksmark. Fastigheten ingår i kommunens 

fördjupade översiktsplan Åmot med flera och där anges det aktuella 

området som odlingsmark, utbyggnad på lång sikt. Fastigheten lig-

ger utmed riksväg 24 och i övrigt omfattas fastigheten inte av några 

restriktioner. 

 

Berörda grannar ges tillfälle att yttra sig några synpunkter har inte 

lämnats in.  

 

Miljökontoret har tagit del av ärendet som konstaterar att en till-

ståndsansökan om enskilt avlopp pågår. Avståndet till närmaste 

vindkraftverk bedöms som tillräckligt. Trafikbuller från väg 24 be-

döms ligga inom riktvärdena för nybyggnation. Miljökontoret anger 

vidare att på fastigheten bedrivs viss verksamhet som skulle kunna 

orsaka störningar för de boende. Det är dock samma fastighetsägare 

som även ska hyra ut bostaden. Miljökontoret förutsätter att riktlin-

jer för ventilation uppfylls för nybyggnation. Miljökontoret ser inga 

hinder till att positivt förhandsbesked lämnas. 

 

Laholmsbuktens VA har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. Fas-

tigheten är belägen utanför kommunalt verksamhetsområde för 

dricks-, spill- och dagvatten. Fastigheten är idag ansluten till kom-

munalt dricksvatten och ett avtal bör upprättas. Laholmsbuktens 

VA kan inte erbjuda spill- eller dagvattenanslutning. 

 

Trafikverket har tagit del av ärendet och konstaterar att ärendet gäl-

lande nybyggnad av uthyrningslägenhet berör väg 24 för vilken 

Trafikverket är väghållare. Enligt trafikmätningar från 2014 trafike-

ras väg 24 dagligen av cirka 11 000 fordon varav cirka 10 % utgörs 

av tungtrafik. Vid aktuell fastighet byter vägen skyltad hastighet 

från 70 km/h till 90 km/h. 

 

Fastigheten xx är konstaterad bullerstörd (över 65 dbA) och har 

därmed åtgärdats med såväl fasadåtgärder som skärm. Eftersom 

bullerutredning saknas i översända handlingar förutsätter Trafik-

verket att kommunen har beaktat bullerfrågan och att bebyggelsen 

kommer att klara i förordningen om trafikbuller vid bostadsbygg-

nader (SFS 2015:216) med åtgärder vilken exploatören ansvarar 

för.  

     forts 
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Om Trafikverket drabbas av kostnader till följd av kommunens pla-

nering eller bristande uppföljning av planering och bygglovsgiv-

ning kommer Trafikverket att överväga att ställa skadeståndsan-

språk på kommunen. Förutsatt att gällande riktvärden för buller kla-

ras har Trafikverket inget att invända mot att bygglov medges. 

 

Beslutsmotivering 

xx ligger utanför planlagt område och omfattas inte av sammanhål-

len bebyggelse. Den aktuella fastigheten ingår i kommunens för-

djupade översiktsplan Åmot med flera och där anges området som 

odlingsmark och utbyggnad på lång sikt. 

 

Fastigheten är idag bebyggd av ett bostadshus och uthus det innebär 

att lokaliseringsprövningen i runden redan är utförd. Den fråga som 

är av stor vikt vid prövning av nybyggnad av uthyrningslägenhet är 

bullerfrågan. Trafikverket har angett att åtgärder är redan utförda på 

fastigheten. Miljökontoret har bedömt att riktvärdena bör kunna 

uppnås. Vid ett nästa skede när det är frågan om att utforma bygg-

naden är det viktigt att beakta bullerfrågan eventuellt kan det inne-

bära att tekniska åtgärder måste vidtas. Exploatören bör i samband 

med ansökan om bygglov visa hur riktlinjerna för buller uppnås. 

 

Laholmsbuktens VA anger att fastigheten är ansluten till kommu-

nalt vatten och att avtal bör tecknas. Vidare anges att spillvattenan-

slutning inte kan erbjudas. Tillståndsansökan för enskilt avlopp 

finns redan som ett pågående ärende hos miljökontoret 

 

Utifrån vad som framkommit i handläggningen bedömer samhälls-

byggnadskontoret att den tekniska försörjningen kan lösas, miljö-

kontoret bedömer att riktvärdena för buller kan klaras och utifrån 

det samt att det finns möjlighet att utföra tekniska åtgärder så delar 

samhällsbyggnadskontoret den uppfattningen.  

 

Samhällsbyggnadskontorets samlade bedömning är att nybyggnad 

av en uthyrningslägenhet inom fastigheten xx kan tillåtas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 73/16 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober 2016 § 134 

 

     forts 
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Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk 

 

Kommunicering enligt PBL 9:41b 
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MBN § 156 Dnr MBN2016-540 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av parhus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

plan- och bygglagen att medge att ett parhus uppförs på fastigheten 

xx. 

 

Avgift  4 460 kronor 

 

Faktura skickas separat. 

_____ 

 

Upplysningar 

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. 

 

Bullerfrågan ska beaktas i samband med byggnadens utformning. 

Exploatören bör i samband med begäran om startbesked visa hur 

riktlinjerna för buller uppnås. 

 

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 parhus på fas-

tigheten xx. 

 

Fastigheten xx ligger utanför planlagt område och omfattas inte av 

sammanhållen bebyggelse.  Enligt kommunens översiktsplan, 

Framtidsplan 2030, omfattas fastigheten inte av några specifika re-

striktioner. Den huvudsakliga markanvändningen är åkermark. 

 

 

     forts 
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Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig några synpunkter 

har inte lämnats in. 

 

Miljökontoret har tagit del av ärendet och konstaterar att huset pla-

neras att byggas nära vägen. Tomten medger inte att det placera 

längre ifrån vägen. Trafikbuller från vägen riskerar att överskridas 

med avseende på maxbuller vid uteplats och inomhus nattetid. Om 

en uteplats ska anläggas bör den placeras på andra sidan huset eller 

bullerskyddas genom plank eller motsvarande. Fönster som är 

vända mot vägen bör ha god ljudisolerande förmåga. Sovrum bör 

inte placeras mor vägen. Avståndet mellan bostadshus häststall och 

hästar bedöms uppfylla rekommenderat avstånd i Länsstyrelsen i 

Skånes rapport 2004:17. På platsen finns inget kommunalt avlopps-

nät. Enskilt avlopp bedöms gå att anläggas även om det på vissa 

platser i området kan vara svårt att infiltrerar. Tillstånd för att an-

lägga enskilt avlopp krävs. Frågan om enskilt avlopp bör redas ut 

innan bygglov beviljas. Miljökontoret ser i övrigt inget hinder till 

att positivt förhandsbesked lämnas.  

 

Laholmsbuktens VA har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. Fas-

tigheten är belägen utanför kommunalt verksamhetsområde för 

dricks-, spill- och dagvatten. Fastigheten är idag inte ansluten till 

kommunalt dricksvatten. Laholmsbuktens VA har befintlig dricks-

vattenledning i södra delen av fastigheten. Laholmsbuktens VA kan 

inte erbjuda spill- eller dagvattenanslutning. 

 

Anslutning av fastighet utanför verksamhetsområde sker genom av-

tal. Anslutningen sker på samma villkor som om fastigheten låg 

inom verksamhetsområdet, det vill säga enligt gällande ABVA och 

taxa, med skillnad att anslutningspunkt inte erbjuds i fastighets-

gräns utan vid närmaste lämplig punkt på ledningsnätet. Fastighets-

ägaren svarar då själv för utförande, underhåll och förnyelse av 

ledningar fram till dess förbindelsepunkt samt ordnar eventuella 

tillstånd och ledningsservitut som kan behövas för ledningsdrag-

ning om andra fastigheter måste passeras. 

 

Laholmsbuktens VA kan erbjuda anslutning av dricksvatten som 

avtalskund under förutsättning att fastighetsägaren kommer in med 

servisanmälan till Laholmsbuktens VA 

 

     forts 
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Beslutsmotivering 

Fastigheten xx är i dag bebyggd med uthus och nu vill sökande 

uppföra ett parhus på fastigheten. Enligt kommunens översiktsplan, 

Framtidsplan 2030, omfattas fastigheten inte av några specifika re-

striktioner. Utmed fastighetens södra gräns löper en väg. Miljökon-

toret har i sitt yttrande uppmärksammat bullerproblematiken som 

finns för fastigheten. Detta studeras i detalj vid ett efterkommande 

bygglov och eventuellt måste tekniska åtgärder vidtas för att det 

inte ska skapas olägenheter till följd av buller. Ytterligare ett fråge-

tecken är möjligheten att anlägga enskilt avlopp det finns erfarenhet 

kring att det kan vara svårt att infiltrera i området. Miljökontoret 

bedömer dock att det finns möjligheter att anordna detta men att det 

bör utredas innan bygglov beviljas. 

 

Laholmsbuktens VA kan inte erbjuda anslutning till spill- eller 

dagvatten men däremot erbjuds anslutning till dricksvatten genom 

avtalskund. Sökanden kommer att informeras om denna möjlighet. 

 

Med hänsyn till det som har framkommit i samband med handlägg-

ningen bedömer samhällsbyggnadskontoret att den tekniska för-

sörjningen går att anordna på den aktuella platsen. Det finns fråge-

tecken kring bullerfrågan men med hänsyn till miljökontorets be-

dömning att det går att anordna med hjälp av olika åtgärder är sam-

hällsbyggnadskontorets samlade bedömning att ett parhus bör 

kunna tillåtas på den aktuella platsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 70/16 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober 2016 § 135 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk 

Kommunicering enligt PBL 9:41b 
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MBN § 157 Dnr MBN2016-568 

 

Allarp 2:64 – Förhandsbesked för nybyggnad av bensinstation 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

lagen kapitel 4 § 2 att inte medge att en bensinstation uppförs på 

fastigheten Allarp 2:64. Miljö- och byggnadsnämnden anser att en 

sådan etablering bör föregås av en detaljplaneläggning. 

 

Avgift  3 323 kr 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

____ 

 

Upplysningar 

Sökande upplyses om att kommunstyrelsen har den 12 juni 2012 § 

149 beslutat om ett positivt planbesked. Det innebär att det är möj-

ligt att påbörja ett detaljplanearbete med egenkonsult så snart ett 

planavtal har tecknats med kommunen.  

 

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 

Qstar Försäljning AB, Box 633, 601 14 Norrköping ansöker om ett 

förhandsbesked för nybyggnad av bensinstation (automatstation) 

inom fastigheten Allarp 2:64. 

 

Fastigheterna Allarp 2:64 är belägna utanför planlagt område och 

omfattas inte av sammanhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen, 

Framtidsplan 2030, ingår den aktuella fastigheten i det område som 

anges som utbyggnadsområde för verksamheter. I fastighetens östra 

kant löper järnvägen. Fastigheten ligger inom riksintresse för rörligt 

friluftsliv, riksintresse för friluftsliv samt riksintresse kustzon. 

 

Den 12 juni 2012 § 149 beviljade kommunstyrelsen ett planbesked 

för den aktuella fastigheten samt xx.  

     forts 
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Det positiva planbeskedet innebar att det gav tillåtelse att med egen 

konsult påbörja en detaljplan som skulle möjliggöra kontor, handel 

och bilservice på delar av området. Någon detaljplan har inte på 

börjats.  

 

Enligt plan- och bygglagen kapitel 4 § 2 framgår när det krävs re-

glering med hjälp av detaljplan där anges att: 

 

2 § Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vatten-

områdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 

bebyggelsemiljöns utformning för; 

 1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn 

till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggel-

sen, 

 2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regle-

ringen behöver ske i ett sammanhang, 

 3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om 

byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än 

en sådan som avses i 9 kapitlet 4 a §, och 

 

 a) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på om-

givningen eller om det råder stor efterfrågan på området för be-

byggande, eller 

 b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som 

omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 

begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och 

 

 4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verk-

samhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga 

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

 

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket 

kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov el-

ler förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2015:235). 

 

Miljökontoret har tagit del av ärendet angående planerad nybygg-

nation av automatstation för drivmedel och anger att platsen är i 

översiktsplanen utpekad som utbyggnadsområde för verksamheter. 

Byggnationen bedöms inte vara i strid med riksintresse för kustzo-

nen (miljöbalken 4 kapitlet 4 §).   forts 
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Placeringen bedöms inte innebära störning för närliggande bostä-

der, med till exempel strålkastarljus. Avståndet till närmaste bostä-

der är cirka 130 meter. Dagvatten från verksamheten bör efter olje-

avskiljning hanteras så att avstängning och fördröjning av vattnet 

kan ske. En anslutning till befintlig dagvattendamm på västra sidan 

om Inre kustvägen kan vara möjlig. Verksamheten bedöms vara 

anmälningspliktig enligt miljöbalken, då det blir en hantering av 

mer än l 000 kubikmeter flytande motorbränsle per år. Miljökon-

toret ser inget hinder till att positivt förhandsbesked lämnas. 

 

Räddningstjänsten har granskat handlingarna för förhandsbesked på 

Allarp 2:64 och lämnar nedanstående förutsättningar som kommer 

att behöva beaktas: 

 

Om fastighetsägaren tillåter macken på sin mark, kan det finnas 

hinder för att använda marken runt om automatstationen. Det kan 

också krävas stora utredningar för att få återanvända marken om 

bensinstationen flyttar. Vem som bekostar återställning efter auto-

matstationen etcetera, avgörs till stor del på avtalet mellan fastig-

hetsägare och automatstationsägaren. 

 

Om automatstationen upprättas kommer det innebära vissa risk-

avstånd till omgivningen. Vid en ansökan om tillstånd för brandfar-

lig vara, kommer en riskutredning att behöva lämnas in, som visar 

på vilka avstånd som kommer att behöva hållas för just denna an-

läggning. Det finns dock generella avstånd som kan fungera som 

riktvärden under förutsättning att åtgärder inte görs för att minska 

avstånden; 

 l) 25 meter mellan påfyllningsplats för cisternerna och bostä-

der, kontor, vissa typer av verksamheter. 

 2) 12 meter från delar på automatstationen till miljöstationer. 

 3) Det finns också vissa avstånd från luftledningar, dock kunde 

räddningstjänsten inte se några sådana i närheten. 

 

Då cisternerna kommer att behöva fyllas på ökar troligen antalet 

tankbilar in och ut från området. Tankbilarna kommer att innehålla 

de ämnen som kommer att finnas på stationen, vilka till stor del 

klassas som farliga ämnen. Det skulle kunna vara av intresse att 

styra vilka vägar dessa tankbilar får åka på, då det längs inre kust-

vägen finns hus i nära anslutning till vägen. E6:an finns till exem-

pel i närheten och är mer lämpad för dessa typer av transporter. forts 
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Tillstånd för hantering av brandfarlig vara kommer att behöva an-

sökas hos räddningstjänsten och anläggningen kommer inte att 

kunna tas i bruk innan detta är godkänt, detta bör därför samköras 

med slutbeskedet. I övrigt ser räddningstjänsten inga andra be-

gränsningar. 

 

Beslutsmotivering 

Fastigheten Allarp 2:64 omfattas inte av detaljplan idag. Fastighet-

en ligger cirka 130 meter söder om befintligt planområde som är 

planlagt för verksamheter och i väster angränsar fastigheten till om-

råde som är planlagt för bostäder.  

 

Samhällsbyggnadskontoret har vid flera tillfällen varit delaktig i 

diskussionerna kring placering av en bensinstation i Skummeslöv 

eller Skottorps området. Bland annat har den aktuella platsen varit 

aktuell i samband med dessa diskussioner. Både miljökontoret och 

räddningstjänsten ser att det finns förutsättningar för en bensinstat-

ion i området även om det för verksamheten krävs olika tillstånd 

och anmälningar. 

 

Samhällsbyggnadskontoret delar miljökontorets och räddnings-

tjänstens uppfattning att det kan finns förutsättningar för en bensin-

station i det aktuella området, det kommer dock att innebära att det 

blir restriktioner på närliggande område. Restriktionerna kan inne-

bära att det blir begränsningar på hur nära byggnaden kan vara 

andra typer av verksamheter, bostäder och så vidare. Med anled-

ning av detta bedömer samhällsbyggnadskontoret att det är lämpligt 

att en placering av en bensinstation prövas genom reglering i en de-

taljplan. Med hänsyn till att det finns ett positivt planbesked där 

denna användning finns angiven, kan en planläggning påbörjas så 

snart exploatören har utsett en plankonsult och ett avtal har träffats 

mellan exploatören och kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 78/16 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober 2016 § 136 

 

 

Beslutet skickas till: 

Qstar Försäljning AB, dk 
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MBN § 158 Dnr MBN2016-602 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med tillhö-

rande garage 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

plan- och bygglagen, tillåta att ett enbostadshus med tillhörande ga-

rage får uppföras på den angivna platsen inom fastigheten xx. 

 

Avgift  4 903 kronor 

 

Faktura skickas separat. 

______ 

 

Upplysningar 

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. 

 

Tillfartsväg ska säkerställas. 

 

När husets exakta placering ska bestämmas, i samband med ansö-

kan om bygglov, bör hänsyn tas till den ek som finns på platsen så 

att den kan bevaras. 

 

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 med tillhörande garage på fastigheterna xx. 

 

Fastigheterna xx är belägna utanför planlagt område och omfattas 

inte av sammanhållen bebyggelse.  

 

     forts 
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Enligt översiktsplanen, Framtidsplan 2030, är den huvudsakliga 

markanvändningen jordbruksmark och skogsmark. Fastigheterna 

omfattas inte av några specifika restriktioner. 

 

Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig, några synpunkter har 

inte lämnats in. 

 

Miljökontoret skriver i yttrandet angående planerad nybyggnation 

av enbostadshus att det finns en stor ek inom planerad fastig-

het/tomtmark som bör sparas. Stora träd är betydelsefulla för den 

biologiska mångfalden. På platsen finns inget kommunalt avlopps-

nät. Miljökontoret bedömer att enskild lösning för avlopp är möjlig. 

Förslag till lösning för enskilt avlopp bör redovisas innan bygglov 

ges. Miljökontoret ser i övrigt inget hinder till att positivt förhands-

besked lämnas. 

 

Laholmsbuktens VA har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. Fas-

tigheten är belägen utanför kommunalt verksamhetsområde för 

dricks-, spill- och dagvatten. Anslutning av fastighet utanför verk-

samhetsområde sker genom avtal. Anslutningen sker på samma 

villkor som om fastigheten låg inom verksamhetsområdet, det vill 

säga enligt gällande ABVA och taxa, med skillnad att anslutnings-

punkt inte erbjuds i fastighetsgräns utan vid närmaste lämplig punkt 

på ledningsnätet. Fastighetsägaren svarar då själv för utförande, 

underhåll och förnyelse av ledningar fram till dess förbindelsepunkt 

samt ordnar eventuella tillstånd och ledningsservitut som kan behö-

vas för ledningsdragning om andra fastigheter måste passeras. La-

holmsbuktens VA kan erbjuda anslutning som avtalskund under 

förutsättning att fastighetsägaren kommer in med servisanmälan till 

Laholmsbuktens VA. 

 

Beslutsmotivering 

Fastigheterna xx ligger utanför planlagt område och omfattas inte 

av sammanhållen bebyggelse. Den utpekade platsen ligger inte i di-

rekt anslutning till de delar som är detaljplanelagt för bostäder, av-

ståndet är cirka 180 meter. Avståndet till planlagt område för mark-

nadsändamål är cirka 80 meter.  

 

Sökande har angivit att tillfart till det planerade bostadshuset ska 

ansluts till Fasanvägen som är befintlig. 

     forts 
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År 2010 nekades en ansökan om förhandsbesked i området, skälet 

då var att ett bostadshus planerades precis i anslutning till detalj-

planelagt område. Avståndet i det nu aktuella ärendet är dock 

längre så utifrån den aspekten bör det inte vara ett hinder för ett 

förhandsbesked. 

 

Miljökontoret har uppmärksammat att det finns en stor ek på fas-

tigheten och samhällsbyggnadskontoret delar uppfattningen att det 

är värdefullt att bevara denna. Ofta kan uppväxt vegetation och 

framförallt större träd fungera som ett stöd i landskapet när ny be-

byggelse ska placeras. Miljökontoret har bedömt att enskilt avlopp 

går att anordna, däremot anger Laholmsbuktens VA att anslutning 

kan erbjudas som avtalskund. När kommunal anslutning är möjlig 

att få, bör detta vara det bästa alternativet. Sökanden har tagit del av 

yttrandet från Laholmsbuktens VA och kommer att ta ställning 

detta. 

 

Utifrån vad som framkommit i samband med handläggningen och 

att den tekniska försörjningen bedöms kunna lösas gör samhälls-

byggnadskontoret den samlade bedömningen att ett enbostadshus 

med tillhörande garage bör kunna tillåtas på den aktuella platsen 

inom fastigheten xx. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 72/16 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober 2016 § 137 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk 

Kommunicering enligt PBL 9:41b 
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MBN § 159 Dnr MBN2016-491 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av byggnad innehållande car-

port/garage, uthus och stall 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

lagen kapitel 2 § 5, att medge att en byggnad uppförs innehållande 

carport/garage, uthus och stall inom fastigheten xx. 

 

Avgift  4 903 kronor 

 

Faktura skickas separat. 

____ 

 

Upplysningar 

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 upplyses om att Trafikverkets yttrande gällande säker-

hetszon, anslutning till allmän väg samt byggnadsfritt avstånd ska 

beaktas när exakta placeringen presenteras i samband med ansökan 

om 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 ansöker om ett förhandsbesked för nybyggnad av byggnad in-

nehållande carport/-garage, uthus och stall på fastigheten xx. 

 

Fastigheten xx är belägen utanför planlagt område och omfattas inte 

av sammanhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen, Framtidsplan 

2030, är den huvudsakliga markanvändningen jordbruksmark.  

 

     forts 
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Fastigheten ligger utmed allmänväg 526 i övrigt omfattas fastighet-

en inte av några övriga restriktioner. 

 

Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig. Några synpunkter har 

inte kommit in. 

 

Miljökontoret har tagit del av ärendet och ser inget hinder till att 

bygglov beviljas. 

  

Med anledning av att fastigheten ligger utmed allmän väg har Tra-

fikverket tagit del av ärendet. De konstaterar att ärendet berör all-

män väg 526 för vilken Trafikverket är väghållare. Skyltad hastig-

het är 70 km/tim enligt trafikmätningar från 2008 trafikeras vägen 

dagligen av cirka 510 fordon. I ansökan föreslås ingen ny anslut-

ning till allmän väg varvid Trafikverket förutsätter att befintlig an-

slutning kommer att nyttjas.  

 

Kring allmänna vägar finns generellt en säkerhetszon som alltid 

måste beaktas. Det är området utanför körbanekant som ska var fritt 

från fysiska hinder i form av fasta och oeftergivliga föremål, om 

inte ett räcke eller motsvarande skyddar mot påkörning. Säkerhets-

zonen bestäms av vägens hastighetsbegränsningar. Inom aktuellt 

område är hastighetsbegränsningen satt till 70 km/h. Det ger, med 

hänsyn till vägens utformning, en säkerhetszon på 7 meter. Intill 

allmänna vägar ska det dessutom så långt så möjligt inte finnas 

byggnader eller andra anordningar som kan äventyra trafiksäker-

heten. Detta regleras i 47 § väglagen. Inom ett avstånd av tolv me-

ter från vägområdet får inte utan länsstyrelsens tillstånd uppföras 

byggnader eller vidtas andra sådana åtgärder som kan inverka men-

ligt på trafiksäkerheten. Tillståndspliktiga zonen gäller från vägom-

rådeskanten. Vägområdet är det område som behövs för vägens 

drift, bestånd och brukande. 

 

Trafikverkets sammanfattande bedömning är att åtgärden inte 

kommer att påverka trafiksäkerheten enligt de uppgifter som anges 

i ansökan. Byggnaden kommer inte att placeras inom tolv meter 

från vägområdet, Trafikverket har därmed inget att invända mot att 

bygglov lämnas. 

 

 

     forts 
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Beslutsmotivering 

Fastigheten xx är i dag bebyggd med ett bostadshus och två uthus. 

Ansökan innebär att de två uthusen ersätts med en byggnad som ska 

innehålla carport/garage, uthus och stall. Utifrån de förutsättningar 

som finns på plats att det inte är några specifika restriktioner på fas-

tigheten, närhet till allmänväg etcetera kan samhällsbyggnadskon-

toret inte finna att det finns något hinder mot att en sådan byggnad 

uppförs. Samhällsbyggnadskontorets samlade bedömning är att en 

nybyggnad av en byggnad innehållande carport/garage, uthus och 

stall kan tillåtas på den aktuella platsen inom fastigheten xx.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 71/16 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober 2016 § 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk 

 

Kommunicering enligt PBL 9:41b 
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MBN § 160 Dnr MBN2016-622 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

lagen kapitel 2 § 5, att medge att ett enbostadshus uppförs på den 

aktuella platsen inom fastigheten xx 

 

Avgift  4 903 kronor 

 

Faktura skickas separat. 

_____ 

 

Upplysningar 

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. 

 

Vid en eventuell avstyckning bör hänsyn tas till skyddsavstånd mel-

lan bostad och hästhage enligt Länsstyrelsen i Skånes rapport 2004: 

17, Hästar och bebyggelse. 

 

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 på fastigheten xx. 

 

Fastigheterna xx är belägna utanför planlagt område och omfattas 

inte av sammanhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen, Fram-

tidsplan 2030, är den huvudsakliga markanvändningen jordbruks-

mark. Fastigheten omfattas av riksintresse för naturvård och riksin-

tresse för kulturmiljövård. I området finns område som omfattas av 

strandskydd.  

     forts 
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Genom Ahla går led för transport av farligt gods med en 150 meters 

riskbedömningszon. 

 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Några synpunkter har inte lämnats in. 

 

Miljökontoret skriver i yttrandet angående planerad nybyggnation 

av enbostadshus att fastigheten ligger inom kommunalt verksam-

hetsområde för vatten och avlopp. Anslutning till kommunalt nät 

ska väljas. Bostaden planeras i en hästhage. Avståndet mellan hage 

och bostad bör vara minst 50 meter, enligt Länsstyrelsen i Skånes 

rapport 2004: 17, Hästar och bebyggelse. Vid en eventuell avstyck-

ning bör hänsyn tas till detta skyddsavstånd. Miljökontoret ser i öv-

rigt inget hinder till att positivt förhandsbesked lämnas. 

 

Laholmsbuktens VA har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. Be-

fintligt fastigheten är ansluten och belägen inom kommunalt verk-

samhetsområde för dricks- och spillvatten. Anslutning av ny bostad 

inom samma fastighet sker på befintlig servis, anslutningsavgift och 

brukningsavgift regleras i gällande taxa. Ska avstyckning av fastig-

het ske, ska ny fastighet ha en egen servis, anslutningsavgift och 

brukningsavgift regleras i gällande taxa. 

 

Laholmsbuktens VA kan erbjuda anslutning av dricks- och spillvat-

ten under förutsättning att fastighetsägaren inkommer med servis-

anmälan till Laholmsbuktens VA.  

 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att fastigheten ligger ut-

anför planlagt område och omfattas inte av sammanhållen bebyg-

gelse. Den aktuella placeringen berörs inte av den 150 meter breda 

riskbedömningszonen till följd av led för farligt gods. På fastighet-

en finns område som omfattas av strandskydd. 

 

Att placera ett enbostadshus på den utpekade platsen bedöms an-

sluta till den bebyggelse som finns i området i dag. Miljökontoret 

har uppmärksammat att placeringen sker i närheten av hästar och 

anger att rekommenderade avstånd mellan bostad och hästhage ska 

beaktas vid en eventuell avstyckning. Laholmsbuktens VA anger att 

fastigheten är belägen inom kommunalt verksamhetsområde för 

dricks- och spillvatten och anslutning kan erbjudas.  

     forts 
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Utifrån att den tekniska försörjningen samt att bebyggelsen ansluter 

till befintlig bebyggelse är samhällsbyggnadskontorets samlade be-

dömning att uppförande av ett enbostadshus på den aktuella platsen 

bör kunna tillåtas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 79/16 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober 2016 § 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk 

 

Kommunicering enligt PBL 9:41b 
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MBN § 161 Dnr MBN2016-502 

 

Påförande av byggsanktionsavgift för olovligt byggande 

 

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 uppfört ett skärmtak om 32 kvm över altan 

utan bygglov på fastigheten xx. 

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med hänsyn till att 

bygglov, start- och slutbesked för tillbyggnad av skärmtak på 

enbostadshus, har beviljats i efterhand för åtgärden och att 

överträdelsen är av ringa omfattning, att byggsanktionsavgiften 

kan sättas ned till en fjärdedel. Byggsanktionsavgiftens storlek 

bestäms således till en fjärdedel 25 916/4= 6 479 kronor. Detta 

för att ha uppfört ett skärmtak om 32 kvm över altan utan bygg-

lov 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 uppfört ett skärmtak om 32 kvm över al-

tan utan bygglov. Byggnadsåtgärderna har vidtagits efter den 2 maj 

2011 varför plan- och bygglagen (2010:900) ska användas vid 

ärendets behandling.  

 

 

 

 

     forts 
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I samband med att bygglov söktes för tillbyggnad av enbostadshus 

och montering av hiss på aktuell fastighet framkom att ett bygg-

lovspliktigt skärmtak uppförts utan bygglov. Fastighetsägaren 

uppmanades i brev daterat den 25 augusti 2016 att komma in med 

en förklaring till detta. I brev från fastighetsägaren framkom att 

skärmtaket uppfördes under juni 2016. Fastighetsägaren anger i 

brevet att han i ett tidigare skede hade för avsikt att söka bygglov 

för både skärmtaket och tillbyggnaden. 

 

Men när handlingarna kom in till samhällsbyggnadskontoret den 30 

juni 2016 var skärmtaket redan byggt och inte med i ansökan.  

 

En ansökan om bygglov i efterhand för skärmtak kom in den 1 au-

gusti 2016 och bygglov, start- och slutbesked för tillbyggnad av 

skärmtak beviljades den 2 september 2016, § S-597.  

 

Bestämmelser 

Av 9 kapitlet 2 § plan- och bygglagen, PBL, framgår att det krävs 

bygglov för tillbyggnad och av 10 kapitlet 3 § PBL, får åtgärden 

inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked om 

åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov.  

 

Av 10 kapitlet 4 § PBL, framgår att ett byggnadsverk inte får tas i 

bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder 

förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte 

beslutar om annat. 

 

Enligt 11 kapitlet 51 § PBL, ska tillsynsmyndigheten om någon 

bryter mot bestämmelserna i 8-10 kapitlet ta ut en särskild avgift 

(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 16 kapitlet 12 §. 

 

Enligt 11 kapitlet 52 § PBL, ska byggsanktionsavgiftens storlek 

framgå av de föreskrifter som 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 en byggsanktionsavgift tas ut även 

om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.  forts 
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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.  

 

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 7 § PBF, framgår att byggsanktionsavgiften för att 

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

börja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kapitlet 2 § 

första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen 

eller anmälan enligt 6 kapitlet 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 

innan byggnadsnämnden har gett startbesked är när det gäller ett 

en- eller tvåbostadshus är, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 

0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sankt-

ionsarea.  

     forts 
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Enligt 9 kapitlet 19 § PBF, framgår att byggsanktionsavgiften för 

att trots förbudet i 10 kapitlet 4 § plan- och bygglagen (2010:900) 

ta en byggnad i bruk efter tillbyggnad innan byggnadsnämnden har 

gett ett slutbesked är: 

 1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,1 prisbasbelopp med ett till-

lägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens 

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 17 kvm, då bruttoarean är 32 kvm.  

 

Enligt samhällsbyggnadskontorets handläggning hade det inte 

krävts separat slutbesked för tillbyggnaden och med anledning av 

detta tas ingen byggsanktionsavgift ut för att den tagits i bruk. 

 

Sökande har beviljats bygglov, start- och slutbesked för tillbyggnad 

av skärmtak på enbostadshus i efterhand. För vidtagna åtgärder ska 

byggsanktionsavgiften tas ut enligt följande:  

 

Prisbasbelopp 2016:       44 300 kronor 

Byggsanktionsavgift:  

  0,5*44 300+0,005*44 300*17= 25 916 kronor  

Hälften:  25 916/2= 12 958 kronor 

En fjärdedel: 25 916/4=   6 479 kronor 

 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att vid fastställande av 

byggsanktionsavgiften kan hänsyn tas till att start- och slutbesked 

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 bygg-

nadsnämnden samt om avgiftens storlek.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS S-75/16 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober 2016 § 140 

 

Beslutet skickas till: Fastighetsägaren, dk 
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MBN § 162 Dnr MBN2016-563 

 

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. Detta för att ha rivit del av enbostadshus, utan bevil-

jat startbesked på fastigheten xx. 

 

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

och slutbesked för rivning av del av enbostadshus 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= 5 161 kronor. Detta för att ha rivit del av enbostads-

hus, 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 del av enbostadshus utanför detalj-

planelagt område utan beviljat startbesked. Byggnadsåtgärderna har 

vidtagits efter den 2 maj 2011 varför plan- och bygglagen 

(2010:900) ska användas vid ärendets behandling.  

 

Under besök av fastighetsägaren i augusti 2016 framkom att del av 

enbostadshus har rivits under våren 2016 utan startbesked.  

 

 

     forts 
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Samhällsbyggnadskontoret informerade om att den åtgärden som 

har vidtagits, det vill säga rivning av del av enbostadshus kräver 

anmälan och att rivning inte får påbörjas förrän startbesked har be-

viljats. Fastighetsägaren uppmanades via brev daterat den 29 au-

gusti 2016 att komma in med en förklaring till detta. 

 

Fastighetsägaren anger i brevet att det började med en renovering 

av byggnaden men under processens gång upptäcktes fuktskador 

och mögel i tak och väggar samt att golvbjälklaget ruttnat och an-

gripits av mask och beslut tog att riva del av enbostadshus. 

 

En anmälan om rivning för del av enbostadshus i efterhand kom in 

den 29 augusti 2016 och startbesked gavs för rivningsanmälan den 

7 september 2016, § S-611. 

 

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

påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat ett startbesked om åtgär-

den 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 att regeringen får meddela före-

skrifter om att anmälan krävs för vissa åtgärder enligt 9 kapitlet 16 

§ och om tidsfrist för beslut om startbesked eller sådan anmälan. 

 

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

anmälan vid 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 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.  forts 
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När avgiftens storlek bestäms ska hänsyn tas till överträdelsens all-

var och betydelsen 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. 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). 

 

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.   forts 
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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 33 kvm, då bruttoarean är 48 kvm.  

 

Sökande har beviljats start- och slutbesked för rivning del av bygg-

nad i efterhand. För vidtagna åtgärder ska byggsanktionsavgiften 

tas ut enligt följande:  

 

Prisbasbelopp 2016:      44 300 kronor 

Byggsanktionsavgift:  

  0,4*44 300+0,002*44 300*33=20 644 kronor 

Hälften:  24 188/2=10 322 kronor 

En fjärdedel: 24 188/4=  5 161 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-76/16 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober 2016 § 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Fastighetsägaren, dk 
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MBN § 163 Dnr 2016-000039 

 

Miljö- och byggnadsnämnden och dess beredningsutskotts 

sammanträdesplan för år 2017 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar följande sammanträdesplan för 

år 2017: 

_____ 

 

Beredningsutskott Miljö- och byggnadsnämnd 

11 januari  25 januari   

  8 februari  22 februari  

  8 mars   22 mars 

12 april  26 april 

10 maj  24 maj  

  7 juni  21 juni 

  9 augusti   23 augusti  

13 september 27 september  

11 oktober  25 oktober 

  8 november 22 november  

  6 december 13 december  

 

Sammanträdestid kl.08.30 Sammanträdestid kl.08.30 

Sammanträdesrum: Ugglan Sammanträdesrum: Ugglan 

____ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 7 § i reglementet för miljö- och byggnadsnämnden, samman-

träder nämnden på den dag och tid som nämnden bestämmer. 

Nämndens sammanträdesplan ska lämnas till kommunstyrelsen 

senast den 1 december före det år som planen avser. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens årsplan 2017 med beredningsutskott 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober 2016 § 142 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 
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MBN § 164 Dnr 2016-000018 

 

Kompetensförsörjningsplan för samhällsbyggnadskontorets 

planenhet 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förlänga tiden för sam-

hällsbyggnadskontoret att ta fram en kompentensförsörjningsplan 

för planenheten och redovisa den för nämnden vid sammanträdet i 

februari månad 2017. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har överlämnat en rapport daterad den 5 febru-

ari 2016 till miljö- och byggnadsnämnden, om granskning av de-

taljplaneprocessen. Syftet med granskningen har varit att bedöma 

om miljö- och byggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning, 

kontroll och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Revis-

ionens bedömning är att nämnden bedriver en ändamålsenlig verk-

samhet rörande detaljplanering. Utifrån granskningsresultatet re-

kommenderar kommunrevisionen miljö- och byggnadsnämnden att 

ta fram en kompetensförsörjningsplan. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden gav den 27 april 2016 § 54, sam-

hällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en kompetensförsörj-

ningsplan som skulle redovisas för nämnden senast i oktober månad 

2016. 

 

En kompetensförsörjningsplan bör innehålla vad Laholms kom-

muns samhällsbyggnadskontor behöver för olika kompetenser, vad 

arbetsplatsen kan erbjuda för utvecklingsmöjligheter, vad det finns 

för fördelar med att arbeta i en liten kommun, vad åldersstrukturen i 

verksamheten innebär för planerade rekryteringar och så vidare.  

 

Samhällsbyggnadskontoret anhåller om förlängd tid för att ta fram 

en kompetensförsörjningsplan för planenheten. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 oktober 2016 § 143 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 165 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 brand-

skyddskontroll av kommunens egna byggnader och anlägg-

ningar. 

 

Från föredragningslistan till den 23 september 2015 valde justerar-

en ärendet xx– Föreläggande med vite om att förhindrar ytavrinning 

av avloppsvatten från sjunkbrunnen som ska redovisas vid nästa 

sammanträde. Ärendet redovisas av miljö- och hälsoskyddsinspek-

tören. 

 

Från miljökontorets lista med delegationsbeslut valde justeraren 

ärendet xx – Upphävande av beslut som ska redovisas vid nästa 

sammanträde. Ärendet redovisas av miljö- och hälsoskyddsinspek-

tören. 
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MBN § 166 Dnr 2016-000003 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger redovisningen av delegations-

beslut 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 12 oktober 2016. 

 

Miljökontoret §§ M 499 - 599 

 

Samhällsbyggnadskontoret §§ S 603 - 715 

 

Trafikplanerarens beslut om lokala trafikföreskrifter från och med 

den 9 september 2016 till och med den 14 oktober 2016. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fas-

tighetsreglering mellan xx och zz. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fas-

tighetsreglering mellan xx och zz. 
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MBN § 167 Dnr 2016-000002 

 

Anmälningar 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger förteckningen den 17 oktober 

2016 över synpunkter och förslag till handlingarna. 

 

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. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över synpunkter och förslag den 17 oktober 2016 

 

Förteckning över anmälningar: 

 

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

bition av beslut om bygglov för nybyggnad av telemast och 

teknikbod på fastigheten Mellby 2:4, nu fråga om prövnings-

tillstånd. 

 

b. Länsstyrelsens beslut; Beslut om arkeologisk förundersökning 

gällande del av fornlämning Raä 108:1, xx, Laholms lfs i La-

holms kommun. Länsstyrelsen beslutar att en arkeologisk för-

undersökning enligt kulturmiljölagen, ska genomföras inom 

fastigheten xx. 

 

c. Länsstyrelsens beslut; Beslut om arkeologisk förundersökning 

gällande del av fornlämning Raä 108:1 och 234, xx, Laholms 

lfs i Laholms kommun. Länsstyrelsen beslutar att en arkeolo-

gisk förundersökning enligt kulturmiljölagen, ska ge-nomföras 

inom fastigheten xx. 

 

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

bygglagen. Kommunfullmäktige i Laholms kommun har den 30 

augusti 2016 antagit ett förslag till detaljplan för xx, Hiskullens 

industriområde.  

     forts 
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 Länsstyrelsen beslutar enligt plan- och bygglagen att någon 

överprövning av kommunens beslut inte ska ske. Detta beslut 

får inte överklagas. 

 

e. Länsstyrelsens beslut; Prövning enligt 12 kapitlet 1 § plan- och 

bygglagen. Kommunfullmäktige i Laholms kommun har den 30 

augusti 2016 antagit ett förslag till detaljplan för xx med flera, 

Ängstorps avloppsreningsverk. Länsstyrelsen beslu-tar enligt 

plan- och bygglagen att någon överprövning av kommunens 

beslut inte ska ske. Detta beslut får inte överklagas. 

 

f. Länsstyrelsens beslut; Tillstånd till transport av farligt avfall 

och övrigt avfall. Länsstyrelsen medger N. E. M. Transport AB 

tillstånd till yrkesmässig vägtransport av farligt avfall och av-

fall som inte är farligt avfall enligt avfallsförordningen. Till-

ståndet omfattar styckegods- och flaktransporter av alla slag av 

farligt avfall och gäller till den 13 september 2021. 

 

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

ning enligt 9 kapitlet 14 § plan- och bygglagen för uppförande 

av vindkraftverk på fastigheterna xx och zz. Mark- och miljö-

domstolen bifaller överklagandet och undanröjer såväl Länssty-

relsens beslut som miljö- och bygg-nadsnämndens beslut. 

Ärendet återförvisas till miljö- och byggnadsnämnden för 

prövning av ansökan om bygglov enligt 9 kapitlet 31 § plan- 

och bygglagen. 

 

h. Länsstyrelsens beslut; Ansökan om dispens från reservatsföre-

skrifterna för avverkning av kantträd utmed en befintlig kraft-

ledningsgata på fastigheten xx inom naturreservatet Karsefors. 

Länsstyrelsen medger dispens från reservatföre-skrifterna för 

kantträdsavverkning. 

 

i. Länsstyrelsens beslut; Strandskyddsdispens för fastigheten xx. 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av miljöbalken att inte pröva 

miljö- och byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens 

för om- och tillbyggnad av bostadshus på fastigheten xx. 

 

 

 

     forts 
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j. Länsstyrelsens beslut; Anmälan enligt miljöbalken angående 

lövträdsplantering på jordbruksmark på fastigheten xx. Läns-

styrelsen beslutar att godkänna den anmälda åtgärden. 

 

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

fikföreskrifter om hastighetsbegränsning utanför tättbebyggt 

område i Ysby. Länsstyrelsen beslutar om hastighetsbegräns-

ning till 40 kilometer i timmen på väg 575, Perstorpsvägen i 

Ysby. 

 

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

fikföreskrifter om hastighetsbegränsning utanför tättbebyggt 

område i Skogaby. Länsstyrelsen beslutar om hastighetsbe-

gränsning till 40 respektive 60 kilometer i timmen på olika 

sträckor på väg 538 i Skogaby. 

 

m. Länsstyrelsens beslut; Överklagande i fråga om parkeringstill-

stånd för rörelsehindrad. Länsstyrelsen upphäver miljö- och 

byggnadsnämndens beslut och återförvisar ärendet till nämn-

den för ny prövning. 

 

n. Länsstyrelsens beslut; Anmälan för samråd enligt miljöbalken 

angående kabelnedgrävning och byte av luftledning på fastig-

heten xx. Länsstyrelsen avvisar anmälan i de delar som berör 

Skånes län. I övrigt beslutar länsstyrelsen att de planerade arbe-

tena inte föranleder någon åtgärd från länsstyrelsens sida om de 

utförs enligt anmälan. 

 

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

nämndens delegationsbeslut angående uppförande av plank på 

fastigheten xx. Länsstyrelsen upphäver miljö- och byggnads-

nämndens beslut och återförvisar ärendet till nämnden för vi-

dare handläggning. 

 

p. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av beslut att delvis avslå 

ansökan om dispens från strandskyddsreglerna för fastigheten 

xx. Länsstyrelsen medger dispens för ombyggnad av ekonomi-

byggnad till bostad samt för nybyggnation av maskinhall.  

 

 

     forts 
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q. Länsstyrelsens beslut; Beslut om arkeologisk förundersökning 

av stadslager under flerbostadshus – Hausknechtska huset- 

inom del av RAÄ 19:1 xx i Laholms stad. Länsstyrelsen beslu-

tar att en arkeologisk förundersökning enligt kulturmiljölagen 

sak genomföras. 

 

r. Länsstyrelsens beslut; Tillsyn enligt plan- och bygglagen. 

Kommunfullmäktige i Laholms kommun har antagit ett förslag 

till detaljplan för Åmot 1:97 och 2:256 (villatomter i Mellbyst-

rands centrum). Länsstyrelsen beslutar att någon överprövning 

av kommunens beslut inte ska ske. Detta beslut får inte över-

klagas. 

 

s. Länsstyrelsens beslut; Strandskyddsdispens för fastigheten xx. 

Länsstyrelsens beslutar att inte pröva miljö- och byggnads-

nämndens beslut om strandskyddsdispens för byggnation av 

trädäck på fastigheten xx. Detta beslut får inte överklagas. 

 

t. Länsstyrelsens beslut; Tillsyn enligt plan- och bygglagen. 

Kommunfullmäktige i Laholms kommun har antagit ett förslag 

till detaljplan för Altona 2:1 med mera, Glänninge idrottsom-

råde. Länsstyrelsen beslutar att någon överprövning av kom-

munens beslut inte ska ske. Detta beslut får inte överklagas. 

 

u. Länsstyrelsens beslut; Tillsyn enligt plan- och bygglagen. 

Kommunfullmäktige i Laholms kommun har antagit ett förslag 

till detaljplan för Nyby 1:15 med flera, Nyby industriområde. 

Länsstyrelsen beslutar att någon överprövning av kommunens 

beslut inte ska ske. Detta beslut får inte överklagas. 

 

v. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens protokoll; Bygg-

lov för tillbyggnad av vandrarhem på fastigheten xx, nu fråga 

om prövningstillstånd. Mark- och miljööver-domstolen ger inte 

prövningstillstånd. Mark- och miljödomsto-lens avgörande står 

därför fast. 

 

w. Länsstyrelsen beslut; Tillstånd till transport av farligt avfall och 

övrigt avfall. Länsstyrelsen medger Rolfssons Åkeri AB till-

stånd till yrkesmässig vägtransport av farligt avfall. Till-ståndet 

gäller till och med den 10 oktober 2021. 

     forts 
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x. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av miljö- och byggnads-

nämndens beslut angående bygglov för nybyggnad av telemast 

och teknikbod på fastigheten Mellby 2:4. Länsstyrelsen avslår 

överklagandena. 

 

y. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Pröv-

ning enligt 9 kapitlet 14 § plan- och bygglagen för uppförande 

av vindkraftverk på fastigheterna Tommared 2:2 och Svenshult 

1:33. Mark- och miljödomstolen godkänner Billyvind AB:s 

överklagande och undanröjer Länsstyrelsens och miljö- och 

byggnadsnämndens beslut och visar ärendet åter till miljö- och 

byggnadsnämnden för prövning av ansökan om bygglov. 

 

z. Länsstyrelsens beslut; Ansökan om lokala trafikföreskrifter om 

hastighetsbegränsning på den enskilda vägen 22 487,3 inom 

Laholms kommun. En ansökan har lämnats om hastighetsbe-

gränsning till 40 kilometer i timmen på en enskild väg. Hastig-

heten för vägen är i dag 70 kilometer i timmen på vinter och 50 

kilometer i timmen på sommaren. Länsstyrelsen avslår ansökan 
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