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Plats och tid Stadshuset, Laholm kl. 08.30 – 12.00 

 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Ove Bengtsson (S) 

 Knut Slettengren (M) 

 Siv Påhlsson (S) 

 Bo Brink (C) 

 Gunilla Karlsson (M) 

 Thomas Lövenbo (SD) 
 

 

Övriga deltagande Eva M Larsson (MP), ersättare 

 Leif Sunesson (S), ersättare 

 Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef ej § 187-190 

 Patrik Giehler, miljöchef § 178-182,187-190, 192 

 Jenny Hamringe, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 180 

 Anna-Lena Lundby, karttekniker § 183 

 Mohamad Khalaf, bygglovhandläggare § 184-186 

 Anna-Carin Karlsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 187-188 

 Patrik Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 189 

 Bo Lennartsson, mätningsingenjör/GIS ingenjör § 191 

 Lena Boström, kommunsekreterare 
 

 

Utses att justera Knut Slettengren (M)  

 

 

Plats och tid för justering Miljökontoret 2016-12-19, kl.13.00 

 

 

Paragrafer  178 - 196 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Lena Boström 

 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

  Knut Slettengren (M) 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 178 Dnr 2016-000042 

 

Beslutsattestanter med ersättare för miljö- och byggnadsnämn-

dens verksamhet år 2017 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö och byggnadsnämnden beslutar att för år 2017 utse följande 

beslutsattestanter och ersättare:  

 

Ansvar  Verksamhet  Beslutsattestant Ersättare  

800   1008  Ove Bengtsson (C) Gert Olsson (M) 

810   080, 215 Charlotta Hansson  Bo Lennartsson 

810  080   Peter Andreasson 

812   2153  Charlotta Hansson  Bo Lennartsson  

820   080, 261, 263  Patrik Giehler  Jenny Hamringe 

820  080   Peter Andreasson 

 

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar åt respektive verksam-

hetschef inom miljökontorets och samhällsbyggnadskontorets om-

råden, att fatta beslut om förändringar eller kompletteringar av be-

slutsattestanter under kalenderåret. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har utfärdat tillämpningsanvisningar till regle-

mentet för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Nämn-

den ska för sin verksamhet varje år utse beslutsattestanter och er-

sättare för dessa. Nämnden kan också uppdra åt verksamhetschefen 

att fatta beslut om förändringar eller kompletteringar under året.  

 

I uppdraget att utse beslutsattestant ligger även att ha ansvar för att 

utsedda personer har kunskap om omfattningen och innebörden av 

ansvaret i sina uppdrag och dessutom tillse att det finns interna kon-

troller som ger information om brister i denna kunskap. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2016 § 154 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten, beslutsattestanter 
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MBN § 179 Dnr 2016-000043 

 

Uppföljningsplan för intern kontroll för miljö- och byggnads-

nämndens verksamhet år 2017 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till upp-

följningsplan för intern kontroll för år 2017. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har 

nämnderna skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska som 

grund för sin styrning genomföra riskanalyser för sin verksamhet. 

 

Nämnden ska varje år anta en särskild uppföljningsplan för den in-

terna kontrollen. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen. Om-

fattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt från den om-

fattning och volym av verksamhet som nämnden ansvarar för. 

 

Uppföljningsplan för intern kontroll ska minst innehålla: 

–  Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

–  Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

–  Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

–  Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

–  När rapportering ska ske. 

 

Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande, 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen 

till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommu-

nens revisorer. 

 

Uppföljningsplanen struktureras i följande kontrollområden: 

–  Ekonomiadministrativa rutiner 

–  Verksamhetsspecifika rutiner 

–  Övriga administrativa rutiner 

 

Kommunrevisionen påtalar i sin rapport angående granskning av 

internkontrollarbetet, att arbetet med en uppföljningsplan för intern 

kontroll bör föregås av en risk- och väsentlighetsanalys.  

 

     forts 
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forts 

 

Risk- och väsentlighetsanalysen är en metod för att beakta alla ris-

ker i kommunens processer.  

  

Risk- och väsentlighetsanalyser har utförts av ekonomerna, sekrete-

rarnätverket och av verksamhetscheferna. Utifrån detta har ett för-

slag till uppföljningsplan för intern kontroll för miljö- och bygg-

nadsnämnden tagits fram för år 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till uppföljningsplan för intern kontroll för år 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2016 § 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

ekonomienheten,  

samhällsbyggnadskontoret,  

miljökontoret 
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MBN § 180 Dnr 2016-000041 

 

Reviderad delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till dele-

gationsordning att gälla från och med den 1 januari 2017. 

______ 

 

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. 

 

I samband med ny mandatperiod godkände miljö- och byggnads-

nämnden en reviderad delegationsordning den 7 januari 2015 § 4.  

 

Miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn 

av gällande delegationsordning. Ett nytt förslag till delegationsord-

ning har nu tagit fram utifrån en mall från SKL (Sverige Kommu-

ner och Landsting). Även de punkter som omfattas av Trafikför-

ordningen och Lag om skydd mot olyckor som handläggs av plane-

ringskontoret, medborgarservice och räddningstjänsten har setts 

över. Delegationsordningen har reviderats utifrån ändrad lagstift-

ning. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning 

Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2016 § 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadschefen, miljöchefen, trafikplaneraren, räddnings-

chefen, samhällsvägledaren 
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MBN § 181 Dnr 2016-000044 

 

Verksamhetsplan för samhällsbyggnadskontoret för år 2017 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av samhällsbyggnads-

kontorets verksamhetsplan för år 2017. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

När den politiska behandlingen av kommunplanen och nämnds-

planerna är klar, ska en verksamhetsplan för den samordnade för-

valtningen tas fram. I den samordnade verksamhetsplanen ska det 

framgå, vilka gemensamma verksamhetsmål och gemensamma 

uppdrag som finns för den samordnade förvaltningen. Senast i de-

cember månad ska den samordnade verksamhetsplanen fastställas 

av kommunchefen. 

 

Därefter ska verksamhetsplaner för respektive verksamhet upprät-

tas. Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i kommunplan, 

nämndsplan och den samordnade verksamhetsplanen. 

 

I verksamhetsplanen ska det framgå vilka verksamhetsmål och 

vilka kommungemensamma och nämndsspecifika uppdrag som 

finns. I verksamhetsplanen ska det beskrivas hur det ska arbetas 

med måluppfyllelse och vem som ansvarar för genomförandet. 

Verksamhetplanen beslutas av verksamhetschefen och redovisas för 

nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets verksamhetsplan för år 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2016 § 157 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 182 Dnr 2016-000045 

 

Verksamhetsplan för miljökontoret för år 2017 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner miljökontorets verksam-

hetsplan för år 2017 och behovsutredning för år 2017-2019. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

När den politiska behandlingen av kommunplanen och nämnds-

planerna är klar, ska en verksamhetsplan för den samordnade för-

valtningen tas fram. I den samordnade verksamhetsplanen ska det 

framgå, vilka gemensamma verksamhetsmål och gemensamma 

uppdrag som finns för den samordnade förvaltningen. Senast i de-

cember månad ska den samordnade verksamhetsplanen fastställas 

av kommunchefen. 

 

Därefter ska verksamhetsplaner för respektive verksamhet upprät-

tas. Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i kommunplan, 

nämndsplan och den samordnade verksamhetsplanen. 

 

I verksamhetsplanen ska det framgå vilka verksamhetsmål och 

vilka kommungemensamma och nämndsspecifika uppdrag som 

finns. I verksamhetsplanen ska det beskrivas hur det ska arbetas 

med måluppfyllelse och vem som ansvarar för genomförandet.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndig-

hetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen med 

flera lagar. Myndighetsutövningen omfattar tillsyn, prövning, råd-

givning, information och service till allmänhet och företag, del-

tagande i den kommunala planeringsprocessen och samarbete med 

andra myndigheter.  

 

Beslutsunderlag 

Miljökontorets verksamhetsplan för år 2017 

Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2016 § 158 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Miljökontoret 
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MBN § 183 Dnr Plan 08/09 

 

Detaljplan för Hästen 2, 3, 4 och 7, Laholm – Antagande 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

detaljplanen för Hästen 2, 3, 4 och 7 i Laholm, enligt 5 kapitlet 29 § 

äldre plan- och bygglagen (1987:10). Planförslaget medför ingen 

betydande miljöpåverkan. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen medgav den 15 mars 2011, S Påhlsson fastighet-

er AB, att med egen konsult utföra planändring för kvarteret Häs-

ten, förutom fastigheten Hästen 5. 

 

Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av bebyggelsen i 

centrala Laholm skapa förutsättningar för utveckling av centrum 

med bostäder och lokaler för kommersiell verksamhet, samtidigt 

byggs parkeringsanläggning för kvarteret. 

 

Planområdet utgörs av kvarteret Hästen 2, 3, 4 och 7 som är be-

lägna i Laholms stadskärna. Området gränsar i öster mot Stortorget 

och Östertullsgatan, i norr mot Järnvägsgatan, i öster mot Träd-

gårdsgatan och i söder mot fastigheten Hästen 5. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott beslutade den 7 

december 2011 § 146 att planförslaget skulle sända ut på samråd. 

Under samrådstiden lämnades 20 yttranden, dessa redovisas i en 

samrådredogörelse. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 19 

juni 2013 § 78 att planförslaget skulle ställas ut. Under utställnings-

tiden lämnades 27 skrivelser som redovisas i ett utlåtande.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 17 juni 2015 § 103 att 

detaljplanen skulle sändas ut på utställning en andra gång. Detta på 

grund av att planförslaget till stora delar reviderats sedan förra ut-

ställningen. Under utställning nummer 2 lämnades 17 skrivelser 

som redovisas i utlåtande nummer 2. Skrivelserna ledde fram till att 

plan- och genomförandebeskrivningen kompletterats och plankar-

tan reviderats. 

 

 

     forts 
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Planhandlingarna har kompletterats med utformningsbestämmelser 

för fasad på byggnaden ut mot torget samt för fasad på byggnad 

mot Trädgårdsgatan. Ordalydelsen ”ett sammanhållet intryck har 

tagits bort och ersatts med fasadbestämmelser. Störningsbestäm-

melse har införts. Marken för servitutet har ändrats samt sanerings-

bestämmelse införts på grund av förorenad mark. Vidare har det 

kompletterats med text gällande dagvattenutredning, info om stör-

ningsbestämmelse, text angående parkeringsbehovet, info från den 

miljötekniska, markundersökningen, text gällande servitut samt att 

listan över tekniska utredningar har reviderats. 

  

Planen hanteras med normalt planförfarande och bedöms vara klar 

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

(1987:10). Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpå-

verkan. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse TJS S-82/16. 

Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2016 § 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 184 Dnr MBN2015-000468 

 

Nybyggnad av enbostadshus med vidbyggt garage samt buller-

plank 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

plan- och bygglagen, att bevilja bygglov för nybyggnad av enbo-

stadshus med vidbyggt garage samt bullerplank på fastigheten XX.   

 

Avgift  kronor 

Bygglov  16 023 

Startbesked 17 366 

Utstakningsavgift  5 228 

Totalt  38 617 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrol-

lansvarig godtas byggherrens förslag: 

 

Namn och adress: 

NN 

 

Villkor:  

En bullerskärm (bullerplank) placerad 4,0 meter från vägkant med 

en höjd om 1,1 meter enligt inlämnad situationsplan daterad den 31 

oktober 2016, ska vara uppförd innan slutbesked kan utfärdas.  

______ 

 

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. 

 

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

nadsnämnden innan startbesked kan ges. 

 

Konstruktionshandlingar ska lämnas in och godkännas av miljö- 

och byggnadsnämnden innan startbesked kan ges.  

 

Färdigställandeskydd behövs i detta ärende och ska lämnas in till 

miljö- och byggnadsnämnden innan startbesked kan ges. 

 

I detta ärende krävs utstakningskontroll när grunden är utförd. Be-

ställning görs hos Laholms kommun, Mätningskontoret, tfn 0430-

152 91, 152 36 eller 152 88. 

 

Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden 

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

beslutet vunnit laga kraft. 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 

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

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

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

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

Sökanden ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med 

vidbyggt garage på fastigheten xx. Sökt åtgärd innebär nybyggnad 

av enbostadshus där det tidigare stått ett enbostadshus (det befint-

liga huset ska rivas och ett nytt hus ska återuppföras på samma 

plats). En rivningsanmälan finns för rivning av befintligt enbo-

stadshus.  

 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför 

sammanhållen bebyggelse. Den huvudsakliga markanvändningen 

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

siktsplan, Framtidsplan 2030, ligger den aktuella fastigheten inom 

riksintresse för kulturmiljövård. 

 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Svar ska vara sam-

hällsbyggnadskontoret tillhanda senast den 28 november 2016.  

     forts 
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Platsen där det nya huset ska byggas på omfattas av strandskydd. 

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat strandskyddsdis-

pens för om- och tillbyggnad av befintligt enbostadshus på aktuell 

plats. Sökanden har därefter ändrat sin ansökan från om- och till-

byggnad av enbostadshus till nybyggnad av enbostadshus på 

samma plats.  

 

Miljökontoret bedömer att den strandskyddsdispensen som lämna-

des för om- och tillbyggnaden gäller även för det sökta enbostads-

huset, eftersom det sökta enbostadshuset har samma placering och 

utseende som det befintliga enbostadshuset som ska rivas. Miljö-

kontoret meddelar även att det finns ett nytt enskilt avlopp inom ak-

tuell fastighet.  

 

Trafikverket anger att planerat enbostadshus är beläget cirka 16 me-

ter från väg 546 för vilken Trafikverket är väghållare. Vägen är inte 

utpekad som riksintresse i enlighet med 3 kapitlet 8 § Miljöbalken 

eller primär väg för farligt gods. Vägen har en skyltad hastighet på 

70 km/tim på den aktuella sträckan. Trafikverket förutsätter att be-

fintlig anslutning till vägen kommer att nyttjas. Det är trafikverkets 

bedömning att det avstånd som redovisas mellan föreslagen bygg-

nad och väg och med de förutsättningar som presenterats, innebär 

att säkerhetszonen och den tillståndspliktiga zonen för väg upprätt-

hålls. Det är därför Trafikverkets uppfattning att bygglov kan bevil-

jas på föreslagen placering. 

 

I 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (PBL) (2010:900), anges föl-

jande. Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detalj-

plan, om åtgärden 

l. inte strider mot områdes bestämmelser, 

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kapitlet 2 eller 3 §, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kapitlet 6 § första stycket l 

och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kapitlet l §, 2 § 

första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 

18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 

 

I 2 kapitlet 2 § PBL anges bland annat följande. Prövningen i ären-

den om lov enligt denna lag ska syfta till att markområden används 

för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med 

hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 

användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.  forts 
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Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 

kapitlet och 4 kapitlet miljöbalken ska tillämpas. 

 

Enligt 2 kapitlet 5 § första stycket PBL ska i ärenden om bygglov 

bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad 

för ändamålet med hänsyn till 

l. människors hälsa och säkerhet, 

2. jord, berg- och vattenförhållandena, 

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, av-

fallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsser-

vice i övrigt, 

4. möjligheterna att förebygga vatten- och .luftföroreningar samt 

bullerstörningar, och 

5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

 

Av 2 kapitlet 6 § PBL framgår att byggnadsverk ska utformas på ett 

sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads- och land-

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

god helhetsverkan, trafikförsörjning och behovet av en god trafik-

miljö samt möjligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga att 

använda området. 

 

Enligt 2 kapitlet 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning 

av byggnadsverk inte ske så att den avsedda användningen eller 

byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen 

som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande 

olägenhet på annat sätt. 

 

I 8 kapitlet l § punkten 2 PBL anges att en byggnad ska ha en god 

form-, färg- och materialverkan. 

 

Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att placering och ut-

formning av enbostadshuset passar in i landskapsbilden samt natur- 

och kulturvärdena på plats. En bullerberäkning har utförts avseende 

bullernivåer utmed väg 546 med en bullerskärm (bullerplank) pla-

cerad 4 meter från vägkant och med höjd om 1,1 meter. Beräkning-

en visar att bullerkraven enligt Boverkets byggregler BBR 22 

kommer att uppfyllas. Samhällsbyggnadskontoret bedömer i övrigt 

att åtgärden uppfyller samtliga krav i andra kapitlet i plan- och 

bygglagen och ser därmed inget hinder att bygglov beviljas för ak-

tuell åtgärd.    forts 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 83/16 

Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2016 § 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökande dk  

Kommunicering enligt PBL 9:41b 
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MBN § 185 Dnr MBN2016-000651 

 

Våxtorp 9:30 – Bygglov för tillbyggnad av affärs- och bostads-

hus  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

plan och bygglagen att bevilja bygglov för tillbyggnad av affärs- 

och bostadshus på fastigheten Våxtorp 9:30. 

 

Avgift  kronor 

Bygglov   4 904 

Startbesked  3 323 

Planavgift   5 759 

Nybyggnadskarta  3 544 

Utstakningsavgift  4 342 

Totalt  21 872 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrol-

lansvarig godtas byggherrens förslag: 

 

Namn och adress: 

NN 

______ 

 

Upplysningar 

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

ligt eurokoderna (EKS). 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden 

lämnat ett startbesked. 

 

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

byggnadsnämnden innan startbesked kan ges. 

 

Brandskyddsdokumentation ska lämnas in och godkännas av miljö- 

och byggnadsnämnden innan startbesked kan ges. 

 

I detta ärende krävs utstakningskontroll när profiltrådar är uppsatta 

och innan grundläggningsarbetet påbörjas. 

     forts 
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Beställning görs i god tid hos Laholms kommun, Mätningskontoret, 

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

 

Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden 

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

beslutet vunnit laga kraft. 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 

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

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

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

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

Tajes Kiosk AB har lämnat in ansökan om tillbyggnad av affärs- 

och bostadshus på fastigheten Våxtorp 9:30.   

 

Fastigheten omfattas av detaljplan 03-30 som vann laga kraft den 

27 mars 1992. Enligt denna detaljplan får största sammanlagda 

byggnadsarea per tomt uppgå till 400 m2 samt att så kallad punkt-

prickad mark får ej bebyggas. Sökta åtgärden avviker från detalj-

planen, dels genom att den totala byggnadsarean uppgår till 482 m2 

(20,5 % överyta), dels att tillbyggnaden placeras delvis på den 

punktprickade marken mot nordväst. Avståndet från tillbyggnaden 

till tomtgräns mot norr blir 2,23 meter och mot väster blir 3,81 me-

ter (bredden på den punktprickade marken är 6,0 meter). Vid be-

räkningen placeras cirka 18,7 % av tillbyggnaden på den punkt-

prickade marken. Det bör anges här att befintlig byggnad ligger 

idag endast 0,8 meter från tomtgräns mot norr.  

 

Med anledning av detta har de berörda sakägarna beretts tillfälle att 

lämna in synpunkter, några synpunkter har inte lämnats.  

 

Sökanden anger i ett yttrande att det har skett en fastighetsreglering 

på fastigheten Våxtorp 3:90. Nuvarande Våxtorp 9:30 har varit tre 

fastigheter, innan regleringen kunde det byggts avsevärt mycket 

mer än den ”överyta” som den inlämnade ansökan omfattar. En 

komplementbyggnad om cirka 56 m2 låg tidigare på Våxtorp 6:13. 

Sammanslagning av fastigheter kan ha betydelse utöver vad detalj-

planen säger, kan var belåning, skatter med mera.  forts 
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Att bibehålla tre fastigheter är då inte rimligt, det bör därför ha stor 

betydelse när den totala byggnadsytan bedöms. Det ligger ett u-

område mellan komplementbyggnaden och huvudbyggnaden som 

bland annat påverkar möjligheten att bygga till. 

 

Beslutsmotivering 

Förutsättningarna för att bevilja bygglov för en åtgärd inom ett om-

råde med detaljplan regleras ibland annat 9 kapitlet 30 och 31 b §§. 

Åtgärden ska bland annat uppfylla vissa krav i 2 kapitlet samt att 

avvikelsen som ansökan omfattar ska bedömas vara liten och fören-

lig med detaljplanens syfte.  

 

Enligt 9 kapitlet 31 b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som av-

viker från en detaljplan, om avvikelsen är förenlig med detaljpla-

nens syfte och 

1. avvikelsen är liten, eller 

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att om-

rådet ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt 

sätt. 

 

Enligt 2 kapitlet 1 § PBL ska vid prövningen av frågor enligt denna 

lag hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. 

 

Enligt 2 kapitlet 6 § 1. PBL ska bebyggelse och byggnadsverk ut-

formas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan. Enligt tredje stycket samma pa-

ragraf ska ändringar och tillägg i bebyggelsen göras varsamt så att 

befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 

 

Enligt 2 kapitlet 9 § PBL får placering och utformning av bygg-

nadsverk inte ske så att den avsedda användningen eller byggnads-

verket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen som inne-

bär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägen-

het på annat sätt. 

 

Fastigheten omfattas av detaljplan 03-30 som vann laga kraft den 

27 mars 1992. Syftet med denna detaljplan är bland annat att skapa 

framtida möjlighet till utökning av handeln i centrum.  

 

     forts 
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Samhällsbyggnadskontoret konstaterar inledningsvis att sökt åtgärd 

är förenlig med detaljplanens syfte. Begreppet liten avvikelse från 

detaljplanen motsvarar det som i tidigare lagstiftning kallades 

mindre avvikelse. Frågan om vad som utgör mindre avvikelse ska 

enligt förarbetena bedömas relativt i förhållande till omständighet-

erna i varje enskilt fall. 

  

Avvikelsernas art och storlek måste bland annat relateras till skalan 

och karaktären hos miljön (prop. 1989/90:37 s. 56 f.). Vidare har 

Högsta förvaltningsdomstolen uttalat att frågan om mindre avvi-

kelse inte bör bedömas endast utifrån absoluta mått och tal utan bör 

ses i förhållande till samtliga föreliggande omständigheter (RÅ 

1990 ref. 53 II). 

 

Av förarbetena framgår vidare att bestämmelsen om mindre avvi-

kelse som är förenlig med planens syfte ska ses mot bakgrund av att 

den befintliga bebyggelsen kontinuerligt behöver kompletteras med 

nya funktioner eller kvaliteter beroende av samhällsutvecklingen.  

 

På aktuell fastighet finns idag en huvudbyggnad och en komple-

mentbyggnad. Enligt plankartan har nuvarande Våxtorp 2:30 varit 

två olika fastigheter med varsin byggrätt om max 400 m2. Den 

komplementbyggnaden med en byggnadsarea om cirka 56 m har ti-

digare legat på den andra fastigheten. Samhällsbyggnadskontoret 

finner vid en sammantagen bedömning att de avvikelserna som 

denna ansökan omfattar inte är att betrakta som små.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer dock att dessa två avvikel-

ser kan ses som små. Detta på grund av att tillbyggnaden inte 

kommer att hamna närmare tomtgräns än vad befintlig byggnad gör 

idag. Avseende överytan bedömer nämnden med hänsyn till att fas-

tigheten tidigare har varit två fastigheter med varsin byggrätt om 

400 m2 att detta kan betraktas som en liten avvikelse.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 84/16 

Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2016 § 162 

 

 

 

      forts 
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Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk 

Kommunicering enligt PBL 9:41b 
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MBN § 186 Dnr MBN2016-0000742 

 

Påförande av byggsanktionsavgift för olovligt markåtgärd 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsankt-

ionsavgift av med stöd av 11 kapitlet 51, 53, 57 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL, för att utan marklov och utan 

startbesked ha påbörjat markarbeten på fastigheten xx. 

2.  

3. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastställa byggsankt-

ionsavgiften till 12 095 kronor med stöd av 9 kapitlet 17 § plan- 

och byggförordningen (2011:338), PBF.  

 

4. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgif-

ten ska solidariskt betalas av fastighetsägarna med stöd av 11 

kapitlet 60, 61 och 62 § PBL.  

_____ 

 

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  

Ansökan om marklov för schaktning/fyllning inom fastigheten xx 

kom in den 8 augusti 2015 samt ansökan om bygglov för nybygg-

nad av enbostadshus med vidbyggt garage på samma fastighet kom 

in 8 oktober 2015. Innan marklov och startbesked hade lämnats, 

fick samhällsbyggnadskontoret kännedom via en anmälan om att 

dessa åtgärder var redan gjorda.  

 

 

 

     forts 
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Samhällsbyggnadskontoret hade den 30 april 2015 upprättat en ny-

byggnadskarta, av den framgick bland annat höjdläget på marken. 

Vid kontroll den 18 augusti 2015 kunde samhällsbyggnadskontoret 

konstatera att höjdläget enligt nybyggnadskartan hade ändrats avse-

värt innan marklov och startbesked hade lämnats. Kontakt togs med 

fastighetsägare som angav att detta har helt och hållet uppkommit 

på grund av en bristande kommunikation och missförstånd mellan 

fastighetsägaren och entreprenören som inte var avsiktlig.  

 

Ett marklov och startbesked (i efterhand) för dessa åtgärder som re-

dan var gjorda hade den 25 november 2015 beviljats.   

 

Beslutsmotivering  

Fastigheten xx omfattas av detaljplan 02-90 som vann laga kraft 

den 8 juli 2004. Av 9 kapitlet 11 § PBL framgår att det krävs 

marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med de-

taljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom 

en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljpla-

nen. Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, 

krävs det trots första stycket inte marklov för att höja eller sänka 

markytan till den nivån. 

 

Av 10 kapitlet 3 § PBL framgår 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 om någon bry-

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

(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 16 kapitlet 12 §.  

 

Enligt 11 kapitlet 52 § PBL ska byggsanktionsavgiftens storlek 

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

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

kapitlet 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. När avgiftens storlek 

bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av 

den bestämmelse som överträdelsen avser.  

 

 

 

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

om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

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

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

själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet,  

2. att överträdelsen berott på en omständighet som den 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 framgår att en byggsanktionsavgift får i 

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

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

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

skilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 

oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av 

mindre allvarlig art. 

 

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

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

eller det byggnadsverk som överträdelsen avser,  

2. den som begick överträdelsen, eller  

3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 

 

Enligt 11 kapitlet 60 § PBL om två eller flera är avgiftsskyldiga för 

samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för betalningen. 

 

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

byggsanktionsavgift enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen ska tas 

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

tel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som 

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

till högst 50 prisbasbelopp. Enligt 9 kapitlet 17 § PBF, byggsankt-

ionsavgiften för att trots förbudet i 10 kapitlet. 3 § plan- och bygg-

lagen (2010:900) påbörja en sådan markåtgärd som kräver lov en-

ligt 9 kapitlet. 11, 12 eller 13 § plan- och bygglagen innan bygg-

nadsnämnden har gett ett startbesked är 1. 0,025 prisbasbelopp med 

ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av sankt-

ionsarean för schaktning eller fyllning inom en tomt. 

     forts 
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Sanktionsarean enligt 1 kapitlet 7 § PBF för en markåtgärd motsva-

rar den area som åtgärden avser. Fastighetens tomtareal är 1 181 

kvm.  

 

Samhällsbyggnadskontoret kan konstatera att det aktuella området 

som omfattas av överträdelsen är 248 kvm, vilket enligt PBF 9 ka-

pitlet 17 § leder till en sanktionsavgift om 12 095 kronor.  

 

Byggsanktionsavgiften på följande vis: 0,025*prisbasbeloppet för 

år 2016 (44 300 kr) + 0,001*prisbasbeloppet (44 300 kr)*248 kvm.  

 

Fastighetsägare har informerats om att frågan om byggsanktionsav-

gift kommer att tas upp av miljö- och byggnadsnämnden.   

 

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren den 18 

november 2016 och med begäran om eventuellt yttrande senast den 

28 november 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS S-85/16 

Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2016 § 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

xx, dk 

Ekonomienheten 
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MBN § 187 Dnr 2016-002226Mi 

 

Öringe 6:3 – Strandskyddsdispens för pumpstation 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens enligt 7 

kapitlet 18 b § miljöbalken för byggnation av pumpstation i enlig-

het med ansökan på fastigheten Öringe 6:3. Tomtplatsavgränsning 

är bara själva byggnaden. 

 

Avgift  2 520 kronor  

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

______ 

 

Upplysning 

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

gälla om åtgärden som dispensen avser inte har påbörjats inom två 

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

kraft. 

 

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

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

avvakta utgången av denna tid innan åtgärder påbörjas. 

 

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

empelvis bygglov. 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 

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

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

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

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholmsbuktens VA har ansökt om strandskyddsdispens för att 

bygga en pumpstation. Pumpstationen ska byggas i samband med 

att Öringe biodammar avvecklas och avloppsvattnet istället ska le-

das till Veinge. Pumpstationen är cirka 3x4 meter och placeras i di-

rekt anslutning till befintlig tryckstegringsstation. Ansökan omfattar 

även schaktgropar för tryckledningar. Som särskilda skäl anges att 

åtgärden ses som en utvidgning av pågående verksamhet.  forts 
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Området består av gräsmark vid åker. Området omfattas av riksin-

tresse för naturvård. Aktuell byggnad är som närmast 40 meter från 

vattendraget Brostorpaån. Området omfattas av strandskydd om 

100 meter. För uppförande av byggnad inom strandskyddat område 

krävs dispens enligt 7 kapitlet 18 § miljöbalken. Strandskyddets 

syfte är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtli-

vet på land och i vatten (7 kapitlet 13 § miljöbalken).  

 

Kommunen kan enligt 7 kapitlet 18 b § miljöbalken medge dispens 

från strandskyddsbestämmelserna i det enskilda fallet, om det finns 

särskilda skäl. Tillämpningen av dispensmöjligheten ska dock vara 

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

bland annat att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 

angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

Viktiga överväganden vid prövningen är om det kan garanteras att 

strandområdet förblir öppet för allmänheten och att syftet med 

strandskyddsbestämmelserna i övrigt kan tillgodoses.  

 

Miljökontorets bedömning är att platsen ligger utanför område med 

detaljplan. Miljökontoret bedömer att schaktning för nedläggning 

av tryckledningar inte kräver dispens. Miljökontoret bedömer att 

det särskilda skäl som kan tillämpas är att området behöver tas i an-

språk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området. Placeringen av pumpstationen försäm-

rar inte möjligheterna för allmänheten att besöka området. Området 

runt vattendraget Brostorpaån förblir tillgängligt för allmänheten, 

det vill säga det finns en fri passage. Strandskyddets övriga syften 

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

bedöms inte påverka riksintresset för naturvård negativt. Strand-

skyddsdispens kan således beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 32-16 

Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2016 § 164 

 

 

Beslutet skickas till:  

Sökanden, dk,  

Länsstyrelsen +karta 
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MBN § 188 Dnr 2016-002235Mi 

  

Strandskyddsdispens för bostadshus och maskin-

hall/ekonomibyggnad 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens en-

ligt 7 kapitlet 18 b § miljöbalken för nybyggnad av bostadshus 

och separat garage i enlighet med ansökan på fastigheten xx. 

Tomtplatsen avgränsas enligt kartan.  

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om 

strandskyddsdispens enligt 7 kapitlet 18 b § miljöbalken för 

nybyggnad av maskinhall/ekonomibyggnad på fastigheten xx. 

 

Avgift   2 520 kronor  

 

Faktura på avgiften skickas separat 

_______ 

 

Upplysning 

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

gälla om åtgärden som dispensen avser inte har påbörjats inom två 

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

kraft. 

 

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

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

avvakta utgången av denna tid innan åtgärder påbörjas. 

 

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

empelvis bygglov. 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 

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

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

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

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

 

 

     forts 
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Ärendebeskrivning 

NN har ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av bostads-

hus och maskinhall. Som särskilda skäl anges att området redan har 

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

strandskyddets syfte. 

 

Området består av tomtmark och gårdsplan. Det finns idag två bo-

stadshus på fastigheten och en ekonomibyggnad. Befintliga bygg-

nader avses att rivas och ett nytt bostadshus, ett garage och ny ma-

skinhall/ekonomibyggnad ska uppföras. Bostadshuset kommer att 

vara ett ett- och halvplanshus på cirka 200 m2.  

 

Området omfattas av riksintresse för friluftslivet och natur, riksin-

tresse kulturmiljövård samt riksintresse särskilda hushållningsbe-

stämmelser. I närheten finns också naturreservat och natura 2000 

område. Aktuella byggnader är som närmast cirka 30 meter från 

Lagan. Mellan fastighetens tomtplats och Lagan finns en brant 

slänt. Vid Lagans strand finns bryggor och två mindre byggnader 

(förråd). 

 

Området omfattas av strandskydd om 100 meter. För uppförande av 

byggnad inom strandskyddat område krävs dispens enligt 7 kapitlet 

18 § miljöbalken. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättning-

arna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara 

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

pitlet 13 § miljöbalken).  

 

Kommunen kan enligt 7 kapitlet 18 b § miljöbalken medge dispens 

från strandskyddsbestämmelserna i det enskilda fallet, om det finns 

särskilda skäl. Tillämpningen av dispensmöjligheten ska dock vara 

restriktiv.  

 

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

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

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

rådet behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Viktiga övervä-

ganden vid prövningen är om det kan garanteras att strandområdet 

förblir öppet för allmänheten och att syftet med strandskyddsbe-

stämmelserna i övrigt kan tillgodoses.  

     forts 
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Miljökontorets bedömning är att bostadshuset och garaget placeras 

inom etablerad tomtmark. Tomtmarken ligger utanför område med 

detaljplan. Miljökontoret bedömer att området där bostadshuset och 

garaget ska placeras redan har tagits i anspråk på ett sätt så att pla-

nerade byggnader inte försämrar möjligheterna för allmänheten att 

besöka området. Avståndet mellan bostadshuset och slänten mot 

Lagan är cirka 17 meter. Släntkanten mot Lagan skapar en tydlig 

avgränsning för tomtplatsen.  

 

Det nya bostadshuset kommer att placeras längre från Lagan än ett 

av de befintliga bostadshusen. Även om det nya bostadshuset är 

större och högre än befintliga hus bedömer miljökontoret inte att 

hemfridszonen kommer att utökas och möjligheterna för allmänhet-

en att röra sig längs vattendraget kommer inte att försämras. 

 

Området runt vattendraget Lagan förblir tillgängligt för allmänhet-

en, det vill säga det finns en fri passage. Strandskyddets övriga syf-

ten (ett skydd för växt- och djurliv) kan också uppfyllas. Strand-

skyddsdispens kan således beviljas för bostadshuset och separat ga-

rage.  

 

Den nya maskinhallen placeras utanför etablerad tomtmark och be-

döms utöka tomtplatsen väsentligt mot väster och strandskyddsdis-

pens kan inte medges för maskinhallen/ekonomibyggnaden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 33-16 

Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2016 § 165 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk 

Länsstyrelsen + karta 
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MBN § 189 Dnr 2016-002252Mi 

 

Strandskyddsdispens för bostadshus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens enligt 7 

kapitlet 18 b § miljöbalken (MB) för byggnation av ett 1,5-planshus 

i enlighet med ansökan på fastigheten xx.  

 

Detta med stöd av att bostadshuset avses byggas inom det område 

som i Framtidsplan 2030 (översiktsplan för Laholms kommun), har 

pekats ut som ett LIS-område (område för landsbygdsutveckling i 

strandnära läge). Byggnationen av ett 1,5-planshus planeras i an-

slutning till befintligt permanent bostadshus och därför kan strand-

skyddsdispensen beviljas med hänvisning till 7 kapitlet 18d § MB. 

Byggnationen kan också kunna hjälpa till att utveckla sysselsätt-

ning och bidra till att bevara den kommersiella service som finns i 

Ysby samhälle.  

 

Miljö- och byggnadsnämndens bedömning är att den aktuella plat-

sen är utanför det område som är tänkt för det rörliga friluftslivet 

runt Hjörneredssjön. Tomtplatsen avgränsas enligt kartan. 

 

Avgift  2 520 kronor  

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

_______ 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 

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

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

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

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

NN har ansökt om strandskyddsdispens för att få bygga en 1,5-

plansvilla. Som särskilda skäl anges att området är inom ett så kal-

lat LIS-område (område för landsbygdsutveckling i strandnära läge) 

samt att planerad plats är i anslutning till den befintliga föräldra-

gården. 

 

     forts 
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Området består av blandskog. Enligt artportalen finns fyrling och 

vildris i området men är lokaliserat närmare sjön. Även sökande har 

via länsstyrelsen kontrollerat detta. Aktuell byggnad är som närm-

ast cirka 80 meter från Lagan. Runt Hjörneredssjön finns ett utökat 

strandskyddsområde på 200 meter. Platsen är utanför det utökade 

området men inom det vanliga strandskyddade området på 100 me-

ter. Området omfattas av strandskydd om 100 meter.  

 

För uppförande av byggnad inom strandskyddat område krävs dis-

pens enligt 7 kapitlet 18 § miljöbalken. Strandskyddets syfte är att 

trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandom-

råden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 

och i vatten (7 kapitlet 13 § miljöbalken). Kommunen kan enligt 7 

kapitlet 18 b § miljöbalken medge dispens från strandskyddsbe-

stämmelserna i det enskilda fallet, om det finns särskilda skäl. Till-

lämpningen av dispensmöjligheten ska dock vara restriktiv.  

 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av 

eller dispens från strandskyddet, inom ett område för landsbygdsut-

veckling i strandnära lägen, beaktas också om ett strandnära läge 

för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till ut-

vecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för 

att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande kom-

plementbyggnader och andra åtgärder, beaktas i stället om huset el-

ler husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus 

(7 kapitlet § 18d).  

 

Med LIS-område avses vid tillämpningen av ett område som: 

1. Är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 

2. Är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att 

strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, 

3. Endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 

syften (7 kapitlet § 18e MB). 

 

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

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

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

rådet behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan tillgodoses utanför området.  

 

     forts 
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Viktiga överväganden vid prövningen är om det kan garanteras att 

strandområdet förblir öppet för allmänheten och att syftet med 

strandskyddsbestämmelserna i övrigt kan tillgodoses.  

 

Miljökontorets skriver i tjänsteskrivelsen att Region Halland tog i 

samarbete med kommunerna och länsstyrelsen under våren 2009 

fram rapporten ”Attraktivt boende i Halland”. I denna rapport är 

bland annat Hjörneredssjön upptagen.  

 

Bostadshuset avses byggas inom strandskyddat område och inom 

det område som Framtidsplan 2030, översiktsplan Laholms kom-

mun har pekat ut som ett LIS-område. 

Strandskyddsdispens kan inte beviljas med stöd av endast § 18c. 

 

I framtidsplan 2030 står under rubriken Hjörneredssjön bland annat 

att om området ska kunna utvecklas ytterligare behövs service i 

form av boende, bryggor, vandringsleder grillplatser med mera.  

 

Även markägare som finns runt sjön bör ges möjligheten till en-

staka övernattningsstugor för denna besöks- och upplevelsenäring. 

Detta bedöms kunna utveckla sysselsättning och bidra till att bevara 

den kommersiella service som finns i Ysby samhälle. Här kan note-

ras att Ysby samhälle har en långt bättre service med dagligvaruaf-

fär och skola än vad som statistiskt är möjligt för en ort med knappt 

300 invånare. Ett undantag från strandskyddet för det rörliga fri-

luftslivet runt Hjörneredssjön bedöms därför angeläget. 

 

Miljökontoret bedömer att intentionen i framtidsplan 2030 är att ut-

veckla det rörliga friluftslivet runt Hjörneredssjön, inte att ge möj-

lighet till nya permanentbostäder och därför ska ansökan avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 31-16 

Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2016 § 166 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk 

Länsstyrelsen + karta 
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MBN § 190 Dnr 2016-001081Mi 

  

Elestorp 7:211 – Yttrande till länsstyrelsen angående ändring 

av tillstånd för LBC-Ängstorp AB 

 

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

 

Miljö- och byggnadsnämnden har inget att invända mot att tillstån-

det ändras enligt ansökan och konstaterar att sorteringsanläggning-

en hamnar utanför verksamhetsområde för täktverksamhet.  

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har översänt en remiss till miljö- och byggnads-

nämnden för yttrande senast den 21 december 2016. Gällande en 

ansökan från LBC-Ängstorp AB, om ändring av tillstånd angående 

brytning av sand och grus på fastigheten Elestorp 7:211 med flera.  

 

LBC-Ängstorp AB har sökt tillstånd för verksamheten 2010-2013 

för att förnya det gamla tillståndet samt utöka brytningsområdet 

norrut. I ansökan ingick även sorteringsanläggningen för avfall. 

Sorteringsanläggningen har tidigare godkänts av miljö- och bygg-

nadsnämnden och är en anmälningsplikt verksamhet. Den är lokali-

serad inom befintligt verksamhetsområde för täkten. 

 

Länsstyrelsen beviljade inte tillstånd till sorteringsanläggningen. 

Beslutet överklagades men miljödomstolen beviljade heller inte till-

stånd till sorteringsanläggningen. Länsstyrelsen krävde därefter att 

material tillhörande avfallssorteringen skulle transporteras bort från 

verksamhetsområdet för täkten. 

  

LBC-Ängstorp lämnade då in en ansökan om ändring av tillstånd 

för att ändra verksamhetsområdet. Detta för att ingen täktverksam-

het bedrivs i det området där avfallshantering sker idag. Ändringen 

innebär att hela sorteringsanläggningen och dess tillhörande upplag 

hamnar utanför verksamhetsområdet för täkten och kommer således 

inte att beröras av täkttillståndet utan kan fortsätta att bedrivas på 

platsen som en anmälningspliktig verksamhet som miljö- och 

byggnadsnämnden har tillsyn över. 

 

 

     forts 
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Miljökontoret har yttrat sig angående om ansökan behövde kom-

pletteras och framförde bland annat att länsstyrelsen bör säkerställa 

att området som nu kommer utanför verksamhetsområdet är efter-

behandlat enligt tillståndet. LBC-Ängstorp har svarat att området är 

i stort sett helt efterbehandlat så att en lutning mellan 1:3 och 1:5 

skapas. Ingen jord kommer att påföras, detta för att gynna den bio-

logiska mångfalden.  

 

Branten där det finns backsvalebon kommer att förbli en brant och 

underhålls av företaget genom att ta någon skopa grus då och då för 

att skapa ”färska” branter. Stora stenar är placerade längst upp för 

att skapa en markering, att här är det en brant. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 34-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 
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MBN § 191 Dnr MBN2014-708 

 

Inköp av kommunlicens – Geosecma för ArcGIS 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner offerten från Esri 

Sverige AB för kommunlicens av Geosecma för ArcGIS. Inkö-

pet genomförs under år 2017 och sker inom budgetramar.  

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att inköpet av kommun-

licens gäller för ett år (2017). 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Under år 2015 uppgraderades kommunens programvara för kart-

hantering och detaljplan till Geosecma för ArcGIS. Sex samtidiga 

användare kan idag använda programmet, idag är det åtta personer 

som använder programmet dagligen fördelat på detaljplan, kart- och 

mät verksamheten. 

 

Det finns ett önskemål och ett behov från fler tjänstemän att kunna 

använda programmet i sitt arbete. 2017 kommer också arbetet med 

att fasa ut kommunens nuvarande GIS program MapInfo att påbör-

jas, ArcGIS kommer även här att bli verktyget för GIS analyser och 

produktion av data.  

 

För att undvika att bygga in spärrar i användandet av detta verk-

samhetssystem och i stället kunna hålla en hög takt i produktion av 

karta och detaljplan är ett inköp av en fri kommunlicens för Geo-

secma för ArcGIS en nödvändighet. 

 

Samhällsbyggnadskontoret fått en offert från Esri Sverige AB om 

ArcGIS Kommunlicens.  

 

Enligt offerten blir en årlig avtalsavgift för ArcGIS kommunlicens 

330 758 kronor. Den årlig avtalsavgift för GEOSECMA som kon-

toret redan har idag för licenser/moduler är på 192 754 kronor. 

Detta skulle ge en totalsumma om 523 512 kronor. 

 

Med ArcGIS kommunlicens reduceras den årliga avtalsavgiften för 

GEOSECMA med 31 938 kronor vilket ger en ny totalsumma på 

491 574 kronor. 

     forts 
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Det innebär att den ökade kostnaden jämfört med i dagsläget för att 

kunna ha en ny fri kommunlicens för Geosecma för ArcGIS blir 

298 820 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJ S 88/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret,  

ekonomienheten 
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MBN § 192 Dnr MBN2016-000813 

 

Prioritering av detaljplaner och redovisning av pågående 

planärenden år 2017 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att god-

känna nedanstående prioriteringslista för detaljplanearbete under år 

2017. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadskontoret har inför verksamhetsåret 2017 upprät-

tat en ny prioriteringslista för detaljplanearbetet. Prioriteringslistan 

innebär att plangruppen fördelar arbetet och att planhandläggarna 

prioriterar sin arbetsinsats för att färdigställa utpekade detaljplaner 

och planprogram. Prioriteringen av planarbetet har bedömts med-

föra nedanstående lista där nummer 1 motsvarar samhällsbygg-

nadskontoret högsta prioriterade plan. 

 

Prioriteringslistan 

 

1. Kv. Hästen (Plan 8/09) 

2. Kv. Humlan och del av Höken 2 (MBN2014-407) 

3. Del av Altona 2:1 (MBN2016-227) 

4. Planprogram Östra Nyby (MBN2014-93) 

5. Planprogram Glänningeområdet del av Altona 4:37 (Plan29/08) 

6. Kv. Kobben 2 (MBN2013-632) 

7. Trulstorp – Handelsområde Ängstorp (MBN2016-342) 

8. Mellby företagspark Mellby 23:4 (MBN2016-661) 

9. Skummeslövs camping, Skummeslöv 3:9, 3:10 (MBN2013-534) 

10. Del av Västra Mellby 6:1 – villatomter (MBN2013-789) 

11. Planprogram Mellbystrand centrum (Plan03/11) 

12. Mellby 37:2 – Strandhugget (MBN2016-172) 

13. Del av Lagaholm 2:22, 4:1 Gröningen (MBN2015-651) 

14. Shelltomten, Äpplet 7 (MBN2015-822) 

15. Östra Nyby (MBN ?– Inget uppdrag ännu) 

16. Kv. Ollonborren (MBN ?– Inget uppdrag ännu)) 

17. Mellby 2:13 med flera, Danfors (MBN2013-61) 

18. Mellby 15:1 (MBN ? – Inget uppdrag ännu) 

19. Planprogram Haga, Skummeslöv 29:1 (MBN2015-152) 

20. Strandområdet Mellbystrand, (MBN2012-357) 

 Strandområde Skummeslöv, (MBN2012-382) forts 
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21. Margaretavägen del av Åmot 2:4 (MBN2015-462) 

22. Siabområdet, Skummeslöv 3:17 (MBN2014-396) 

23. Åmot 1:51, Kirunakolonin (MBN2013-188) 

24. Hästtorget, Kv. Bocken (MBN2013-169) 

25. Våxtorp 2:68 med flera (Plan 7/12) 

26. Hishult 1:126 Granhem (MBN2013-379) 

27. Skummeslöv 5:13, (MBN? – Inget uppdrag ännu) 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till prioriteringslista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 193 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 informationen om att 

ärendet kommer att redovisas vid sammanträdet den 25 januari 

2017. 

_____ 

 

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 Skummeslöv 30:4 – Ny skolverksamhet i Skottorp som 

kommer att redovisas vid sammanträde i januari månad 2017. 

Ärendet redovisas av miljö- och hälsoskyddsinspektören. 
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MBN § 194 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 30 november 2016. 

 

Miljökontoret §§ M 686 - 764 

 

Samhällsbyggnadskontoret §§ S 760 - 829 

 

Trafikplanerarens beslut om lokala trafikföreskrifter från och med 

den 8 november 2016 till och med den 2 december 2016. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fas-

tighetsreglering mellan xx och zz. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx. 

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr MBN 2016-01; fastigheten xx erhåller nya adresser. 

 

 

 

     forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 40 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-12-14 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts 

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr MBN 2016-01; fastigheten xx erhåller nya adresser. Den 

gamla adressen utgår. 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 41 
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-12-14 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 195 Dnr 2016-000002 

 

Anmälningar 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger förteckningen över syn-

punkter 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 5 december 2016 

 

Förteckning över anmälningar: 

 

a. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av länsstyrelsens beslut 

angående tillstånd till vattenverksamhet för kvarn på fastigheten 

xx. De taxerade ägarna till elproduktionsenheten på fastigheten 

xx har överklagat beslutet. Länsstyrelsen har överlämnat hand-

lingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen vid Väners-

borgs tingsrätt för vidare handläggning. 

 

b. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens protokoll; 

Överklagande av avslag på begäran av inhibition avseende 

bygglov för nybyggnad av telemast och teknikbod på fastighet-

en xx, nu fråga om avskrivning. Mark- och miljödomstolen av-

skriver målet. 

 

c. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens protokoll 

fört vid sammanträdet mellan klagande ST1 Sverige AB och 

motparten miljö- och byggnadsnämnden. Angående efterbe-

handlingsåtgärd vid drivmedelsstation avseende fastigheten xx, 

samt beslut om tillsynsavgift. Bolaget ges nu möjlighet att 

lämna ett yttrande till följd av den fråga som rätten ställde under 

sammanträdet. 

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

nämndens beslut angående förbud med vite mot utsläpp av av-

loppsvatten på fastigheten xx. Länsstyrelsen ändrar nämndens 

beslut endast på så sätt att förbudet börjar gälla 23 veckor från 

den dag då detta beslut vinner laga kraft. 

 

e. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av Laholms kommuns be-

slut om uttag av avgift för handläggning av bygglov avseende 

fastigheten xx. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

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

nämndens beslut att lämna begäran om förbud mot motorfor-

donstrafik på stranden utan åtgärd. Länsstyrelsen återförvisar 

ärendet till miljö- och byggnadsnämnden vad gäller strandtrafi-

kens förenlighet med bestämmelserna om strandskydd. Länssty-

relsen beslutar att pröva frågan om strandtrafikens förenlighet 

med artskyddsförordningen i ett nytt särskilt ärende. Länsstyrel-

sen avslår överklagandet i övrigt. 

 

g. Länsstyrelsens beslut; Angående slutredovisning och återbetal-

ning av medel för sanering av fastigheten xx. Länsstyrelsen har 

med anledning av Leifs Miljödemotering AB:s verksamhet, ian-

språktagit säkerhet i form av bankgaranti för att återställa fas-

tigheten. Miljökontoret tog fram en plan för att återställa fastig-

heten och detta har genomförts. Laholms kommun har betalat 

tillbaka överskottet som nu länsstyrelsen skickar vidare till La-

holms Sparbank. 

 

h. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av föreläggande om kom-

pletterande undersökning och utredning för fastigheten xx. 

Länsstyrelsen ändrar nämndens beslut på så sätt att föreläggan-

dets första punkt ska uppfyllas senast 6 månader efter det att 

detta beslut har vunnit laga kraft och att fullgörandet av föreläg-

gandets andra punkt ska ske senast 9 månader efter det att detta 

beslut vunnit laga kraft. Länsstyrelsen upphäver nämndens be-

slut i den del det avser föreläggande om att utreda riskreduce-

ring som krävs inom plantskolans verksamhetsområde för att 

upprätthålla en nivå som är hållbar för markekosystemen. Läns-

styrelsen avslår överklagandet i övrigt. 

 

forts 
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i. Länsstyrelsens beslut; Beslut om att en arkeologisk förunder-

sökning av nypåträffad boplats RAÄ39, 40 och 41 på xx, Skot-

torps samhälle ska genomföras. 

 

j. Länsstyrelsens beslut; Beslut om att en arkeologisk utredning 

Etapp2 genom provschaktsgrävning av sträckning för VA-

ledning mellan Hedhuset i Skummeslöv och Ängstorp i Laholm 

ska genomföras. 

 

k. Länsstyrelsens beslut; Tillstånd till transport av farligt avfall 

och övrigt avfall. Länsstyrelsen medger M Fajfer Lastbilsre-

servdelar AB tillstånd till yrkesmässig vägtransport av farligt 

och avfall som inte är farligt avfall. Tillståndet omfattar bulk-

transport och gäller till och med den 25 november 2021. 

 

l. Länsstyrelsens beslut; Tillstånd till transport av farligt avfall 

och övrigt avfall. Länsstyrelsen medger Blåkulla Transport AB 

tillstånd till yrkesmässig vägtransport av farligt och avfall som 

inte är farligt avfall. Tillståndet omfattar styckegodstransport 

och gäller till och med den 25 november 2021. 

 

m. Länsstyrelsens beslut; Anmälan för samråd enligt miljöbalken 

angående nyanläggning av fiberkabel mellan Våxtorp och Skott-

torp. Ett kommunalt naturvårdsintresse finns i en allé i Skottorp 

samt Skottorps vattentäkt. Länsstyrelsen beslutar att de plane-

rade arbetena inte föranleder någon åtgärd från länsstyrelsens 

sida om de utförs enligt anmälan. 

 

n. Länsstyrelsens beslut; Anmälan för samråd enligt miljöbalken 

angående underhållsröjning i lokalnätet i Laholms kommun. 

Länsstyrelsens beslut och prövning omfattar endast de delar av 

anmälan som avser Laholms kommun i Hallands län. Länssty-

relsen förelägger T&B Allservice AB i syfte att motverka skada 

på naturmiljön att vid de anmälda åtgärdernas genomförande se 

till att död ved inte lämnas i vattendrag, på vägar och stigar eller 

på fornlämningar. Åtgärderna ska utföras så att störningar på 

växt- och djurlivet minimeras. 

 

 

 

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

nämndens beslut angående bygglov för nybyggnad av telemast 

och teknikbod på fastigheten xx. Länsstyrelsen avskriver ären-

det gällande nn och pp. Eftersom de inte hade för avsikt att 

klaga på avvisningsbeslutet utan som en komplettering i det på-

gående ärendet hos Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen 

avslår vv överklagande gällande avvisningsbeslutet. 

 

p. Länsstyrelsens beslut; Anmälan för samråd enligt miljöbalken 

angående nedgrävning av markkabel och rasering av luftledning 

mellan xx och vv. Länsstyrelsen förelägger Vattenfall Services 

Nordic AB att vid de anmälda åtgärdernas genomförande följa 

länsstyrelsens punkter i beslutet. 

 

q. Länsstyrelsens beslut; Anmälan för samråd enligt miljöbalken 

angående plantering av gran, klibbal och björk på jordbruks-

mark på fastigheten xx. Länsstyrelsen beslutar att de planerade 

åtgärderna inte föranleder någon åtgärd från länsstyrelsens sida 

om de utförs enligt anmälan. Länsstyrelsen beslutar att plante-

ringen kan påbörjas. 
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MBN § 196 Dnr.2016-000001 

 

Informations- och diskussionsärenden 

 

Inga informations- och diskussionsärenden vid dagens samman-

träde. 

_____ 

 


