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Dnr 2016-000027

Årsredovisning för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
år 2016
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att översända miljö- och
byggnadsnämndens årsredovisning 2016 till kommunstyrelsen.
______
Ärendebeskrivning
Enligt den kommunala redovisningslagen ska för varje räkenskapsår den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en årsredovisning. Syftet med årsredovisningen är att den ska redogöra
för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.
Den kommunala årsredovisningen ska således ge information till
olika intressenter, till exempel förtroendevalda, tjänstemän, kommuninvånare, massmedia och kreditgivare om vilket resultat som
uppnåtts under året både ur ekonomisk- och verksamhetsmässig
synvinkel. Vad gäller utformning och innehåll finns det vissa
grundläggande krav som bör uppfyllas. Bland annat ska informationen vara relevant och väsentlig för läsaren. Vidare skall redovisningen vara tillförlitlig och objektiv. Redovisningen ska även utgöra underlag för styrning och uppföljning och ansvarsutkrävande
av nämndernas verksamheter. Det är därför viktigt att årsredovisningen är utformad på ett sådant sätt att fullmäktige kan få
en verklig återkoppling mot den budget och de mål som beslutades
för verksamhetsåret. Innehållet i årsredovisningen utgör även viktiga ingångsvärden för riktlinjerna och direktiven för kommande års
verksamhet.
Till den delen av årsredovisningen som behandlar nämndernas
verksamhet och ekonomi ska respektive nämnd till kommunstyrelsen lämna en såväl verbal som numerisk redovisning av verksamhetsåret. Mot bakgrund av att redovisningarna även ska utgöra ett
planeringsunderlag är det viktigt att dessa även innehåller framåtsyftande analyser av verksamheter som särskilt bör uppmärksammas.

forts
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Beslutsunderlag
Anvisningar inför 2016 års bokslut/årsredovisning
Nämndsredovisning 2016
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2017 § 12

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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Dnr 2015-000128

Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens internkontrollplan för år 2016
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för år 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
______
Ärendebeskrivning
Enligt reglemente för intern kontroll i Laholms kommun, antaget av
kommunfullmäktige den 18 december 2003 § 134, med ändring den
26 maj 2015 § 86, ska nämnden senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen
av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapportering ska
samtidigt ske till kommunens revisorer.
Internkontrollplan 2016 för miljö- och byggnadsnämnden antogs av
nämnden den 16 december 2015 § 184.
Internkontrollen ska minst innehålla:
• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
• Omfattningen på uppföljningen
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
• Till vem uppföljningen ska rapporteras
• När rapportering ska ske
Rapporten ska innefatta omfattningen av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporter enligt kontrollplanen har lämnats till verksamhetscheferna på samhällsbyggnadskontoret och miljökontoret.
Beslutsunderlag
Rapport om intern kontroll 2016
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2017 § 13

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Ekonomienheten
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr Plan 2015-651

Detaljplan för del av Lagaholm 2:22 och 4:1, ställplats för husbilar på gröningen, Laholm – Granskning
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att låta förslag till detaljplan
för del av Lagaholm 2:22 och 4:1 – ställplats för husbilar på gröningen granskas. Planförslaget medför ingen påvisbar negativ effekt
på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. Planen har ingen betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kapitlet 34 § plan- och bygglagen
(PBL) erfordras inte.
______
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav den 13 oktober 2015 § 199 miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Lagaholm
2:22 och 4:1 i syfte att anordna en uppställningsplats för husbilar
och turistbussar.
Syftet och huvuddraget med detaljplanen är att förbättra rekreationsmöjligheterna och göra området till ett attraktivt besöksmål i
enlighet med framtaget gestaltningsprogram för Lagans strand. Det
sker genom att detaljplanen möjliggör: Anordnandet av en ställplats
för husbilar och tillfällig parkering för turistbussar. Utökad byggrätt
för befintlig byggnad för service/turism/friluftsliv.
Planområdet avgränsas i norr av Lagans strand och i söder av Lagavägen. I öster sträcker sig planområdet ända fram till kraftverket
och i väster avslutas planområdet i höjd med korsningen med Trädgårdsgatan och Bagareliden.
Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott beslutade den 13
april 2016, att förslaget skulle sändas ut på samråd. Samrådshandlingar har skickats till berörda myndigheter och fastighetsägare.
Eventuella synpunkter skulle vara inlämnade senast 23 juni 2016.
Allmänt samrådsmöte hölls den 18 maj 2016. Samrådsmöte med
Länsstyrelsen har skett den 9 juni 2016. Totalt har sexton skrivelser
kommit in från statliga organ och kommunala nämnder eller styrelser. Åtta skrivelser kommer från sakägare eller intresseorganisationer. Inga privatpersoner har yttrat sig. Synpunkterna redovisas i
en samrådsredogörelse.
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

forts
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Planen hanteras med standardförfarande enligt 5 kapitlet §§ 18-25
plan- och bygglagen (2010:900) och bedöms vara klar för granskning. Planförslaget medför ingen betydande miljöpåverkan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse TJS 004-17
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2017 § 14

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadskontoret

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr MBN2016-767

Planbesked för Plommonet 6 och Lagaholm 2:20
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bifalla
planbeskedet och möjliggöra för Laholms Pastorat, att med egen
konsult påbörja planläggningen av Plommonet 6 och Lagaholm
2:20.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta
att planavtal ska tecknas med exploatören.
Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska
kommunstyrelsen ta ut avgift om 8 860 kronor för planbeskedet.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att planen får plats 28 i prioriteringsordning för detaljplanearbetet under år 2017 och att arbetet med planen troligtvis först kan ske under år 2018.
______
Upplysningar
Den av exploatören anlitade konsulten ska kunna uppvisa referenser
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 exploatering kommer att användas i samband med en detaljplaneläggning.
Ärendebeskrivning
Laholms Pastorat kom in den 23 november 2016 med förfrågan om
att göra en ändring i gällande detaljplan för fastigheterna Plommonet 6 och del av Lagaholm 2:20. Det ansökta planområdet omfattar
cirka 6000 kvadratmeter mark. Sökande har för avsikt att ändra den
nuvarande markanvändningen ”bostäder” till M för kyrkogårdsverksamhet. Förutsatt att planändringen beviljas, införlivas Plommonet 6 i fastigheten Lagaholm 2:20.
På fastigheten vill sökande tillskapa nya byggnader för material,
kompostering och avfall. Vidare ska befintlig personaldel expandera och utvecklas med möjligheter för mottagande av besök.
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

forts
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En del i detta är att etablera nya parkeringsplatser för personal och
besökare.
Möjliggörandet av verksamhetens expansion inom området överensstämmer med översiktsplanens generella utvecklingsmål för Laholm, i bemärkelsen att verksamheten Laholms Pastorat utvecklas
genom ny bebyggelse och en förbättring kring besökande och hantering av underhåll samt kompostering.
Fastigheterna ingår i ett område som är av riksintresse för naturvård
och kulturmiljövård, detta riksintresse omfattar i övrigt Lagan och
delar av Laholm. Ett tillräckligt skydd för värdena inom området är
att jordbruket inom huvuddelen av området bibehålles. Planområdet
omfattar dock ej något jordbruk och ska således inte vara något
hinder för eventuell detaljplaneläggning. Området ligger i anslutning till annan bostadsbebyggelse med utbyggd infrastruktur så som
vatten- och avloppsystem.
Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att en eventuell kommande detaljplan ska upprättas av exploatören (sökande) med egen
konsult, denna förväntas kunna antas cirka 1,5 år efter det att planarbetet har påbörjats av exploatören.
Ett eventuellt kommande detaljplanearbete kan komma att innefatta
utredningar kring dagvattenhantering, geoteknik och trafikbuller.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse TJS S-006-17
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2017 § 15

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Utredning av eventuellt § 6 område Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att en utredning görs beträffande om området (runt biodamm) innefattas av
6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
______
Ärendebeskrivning
Miljökontoret har tillsyn på gemensamma avloppsanläggningar, en
av dessa är biodammen i xx. Vid tillsyn har miljökontoret konstaterat att biodammen inte uppfyller dagens krav på rening. Området är
utpekat i spillvattenplan som Laholmsbuktens VA tog fram 2016.
Xx biodamm anlades i mitten av 90-talet, den dimensionerades då
för 18 hushåll. Idag är 16 bostäder, en förskola, en verkstad samt en
verksamhet anslutna till biodammen. Av de anslutna fastigheterna
ligger tre på andra sidan väg xx. Två av fastigheterna har enskilt
vatten, resterande har kommunalt vatten. Det finns inget fastställt
verksamhetsområde för vatten för hela området utan endast för enstaka fastigheter, övriga är avtalskunder. På förskolan finns tre avdelningar med cirka 60 barn samt mottagningskök. Från företaget
är allt avloppsvatten förutom skalvattnet anslutet. En stor mängd
vatten från åkerdräningering och dagvatten från väg xx är anslutet
till biodammen. I området finns ytterligare en fastighet som inte är
ansluten till biodammen men som har en enskild avloppsanordning
som inte uppfyller dagens krav.
Vid miljökontorets tillsyn har konstaterats att biodammen har en
varierande grad av rening, att dagvatten är anslutet, samt att flera
fastigheter inte har en godtagbar slamavskiljning. En biodamm renar generellt inte jämnt under hela året. Då även dagvatten är anslutet till dammen säger inte provtagningen något om reningen på avloppsvattnet. Miljökontoret har vid tillsynsbesök informerat om att
avloppsanordningen inte uppfyller dagens krav. Något förbud har
inte riktats mot anläggningen, då det varit oklart hur området ska
hanteras. Biodammen ligger i anslutning till Smedjeån som inte
uppnår god ekologisk status, samt har problem med övergödning.
forts
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Miljökontorets bedömning är att cirka 15 av fastigheterna (inklusive förskolan) ligger inom ett samlat område. Av dessa har två fastigheter enskilt vatten, övriga kommunalt vilket ökar möjligheterna
att lösa avloppet enskilt än om samtliga haft enskilt vatten. Då det
finns enskilda brunnar i området kan det dock komma att ställas
krav på hög skyddsnivå avseende hälsoskydd, för en eller flera fastigheter. Då området ligger i närheten av Smedjeån kan det komma
att ställas krav på hög skyddsnivå på en ny enskild eller gemensam
lösning.
Laholmsbuktens VA beslutade 2016 om att anta spillvattenplanen
för Laholms kommun. Syftet med spillvattenplanen är att lyfta upp
områden som kan vara § 6 områden enligt lagen om allmänna vattentjänster. I spillvattenplanen konstateras att området ligger med
ett kort avstånd till befintlig VA-ledning vilket skulle kunna göra
det möjligt att ansluta området.
Enligt 6 § i lag om allmänna vattentjänster ska kommunen om det
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en
viss befintlig eller blivande bebyggelse;
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten
eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.
Då området har en avloppsanläggning som inte uppfyller dagens
krav samt är utpekat i spillvattenplanen som ett prioriterat område,
måste miljö- och byggnadsnämnden veta hur kommunen planera
för framtida utbyggnad av dricks- och/eller spillvatten i området innan krav ställs på den befintliga gemensamma anläggningen.
Miljöbalken (1998:808) 2 kapitlet 3 § alla som bedriver eller avser
att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka
att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så
snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

forts
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen TJM 05-17
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2017 § 16

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr 2016-001641 Mi

Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid klubb
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kapitlet 9 §
samt 2 kapitlet 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) att förelägga
klubb följande:
1. Verksamheten ska ske i huvudsaklig överensstämmelse med
anmälan som kom in till miljö- och byggnadsnämnden den 31
oktober 2016 och med kompletteringar den 1 december 2016
såvida inget annat framgår av nedanstående punkter.
2. Skytte får bedrivas följande tider mellan april till september
månad:
tisdag och torsdag kl. 10.00-21.00
onsdag kl. 10.00-20.00
fredag kl. 09.00-17.00
lördag eller söndag kl. 10.00-16.00.
Skjutning får inte ske både lördag och söndag i samma vecka,
under perioden april till september, med undantag för arrangerade tävlingar.
Under perioden oktober till mars månad får skytte bedrivas:
två vardagar av tisdag, onsdag och torsdag, kl. 10-15 samt lördag och söndag kl. 10.00-16.00.
Utöver angivna tider får skytte bedrivas vid ett mindre antal
tillfällen under året till exempel vid tävlingar och företagsskjutningar.
3. Skytte med magnumladdad ammunition får ske vid maximalt
tio tillfällen per kalenderår.
4. Skjutning får inte förekomma under påskafton, Valborgsmässoafton, pingstafton, midsommarafton och 6:e juni.

forts
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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5. Inför varje år ska skjutdagarna fastställas. Information om
skjuttider ska tydligt anslås vid skjutbanan, och lämnas till miljökontoret senast 28 februari varje år eller två veckor innan enstaka tillkommande skjuttillfällen (tävlingar, företagsskjutningar etcetera). De närboende som så önskar ska få del av denna
information.
6. Buller från skytte (med undantag för magnumladdad ammunition) får inte överskrida 70 dBAI vid bostäder och fritidshus.
Om angiven ljudnivå överskrids annat än tillfälligt ska skytteklubben i samråd med tillsynsmyndigheten vidta åtgärder för
att förhindra fortsatt överskridande.
7. Senast sex månader efter att beslutet har vunnit laga kraft ska
klubben genomföra och till nämnden redovisa mätning av buller från skjutbanorna utomhus vid närliggande fastigheter. Mätpunkterna ska väljas i samråd med miljökontoret. Mätning ska
utföras enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd NFS 2005:15.
8. Avfall som uppkommer i verksamheten ska källsorteras så att
återanvändning och återvinning främjas.
_____
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 överklagas och vilken ändring som begärs.
Ärendebeskrivning
Klubben har kommit in med en anmälan om utökning av skjuttider
och antal skott vid pistolskyttebanan inom fastigheten. Anmälan avser en utökning av verksamheten jämfört med anmälan från år
2002, då att antalet skott och skjuttider har ökat väsentligt. Skjutbanan består av en traditionell 25-meters skjutbana med skjuthall.
Skjutbanan har huvudsaklig skjutriktning norrut. Banan avses att
kompletteras med små låga kulfång mellan befintligt skjuthall och
kulfång för att möjliggöra skytte på flera avstånd samtidigt, för till
exempel fältskytte.
forts
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Verksamheten består av tränings- och tävlingsskjutningar, utbildningar och ett mindre antal tävlingar. Vissa år genomförs träningsläger på anläggningen. Skytte bedrivs med pistol och revolver kaliber 22 till kaliber 45 och gevär kal 22 LR. Antalet skott bedöms
komma uppgå till cirka 60 000 skott/år.
I anmälan ingår en redovisning av bullerberäkningar. Beräkningarna är utförda enligt Naturvårdsverkets meddelande 7/1984. Bullerberäkningar har utförts för två vanlig kalibrar: pistol 22 mm och pistol 9 mm samt 44 magnum, som låter mest. Gevär kal 22 LR har
lägre bullernivå än pistol i samma kaliber är därför ej beräknad.
Bullerberäkningar är utförda för närmast liggande bostadsfastigheter och fastigheter som ligger i skjutriktningen.
Bullerberäkningarna visar att bullernivån är i de lägre delen av
spannet eller under aktuellt spann (enligt Naturvårdsverkets allmänna råd för buller vid skjutbanor) för huvuddelen av det skytte
som sker. Riktvärdesspannet överskrids endast för magnumskytte
sen helgkväll. Av det som skjuts på banan bedöms cirka hälften utgöras av kaliber 22, hälften kaliber 30 till 45 (undantaget magnum)
och cirka 1 % magnum.
Den huvudsakliga skyttesäsongen pågår från april-september och då
i huvudsak tisdagskvällar som det bedrivs verksamhet i form av
träning- och tävlingsskjutningar. Den huvudsakliga kaliber som
skjuts är 22 från skjuthall. Övriga dagar under veckan sker klubbaktiviteter. Måndagar, fredagar, lördag och söndag är icke schemalagda aktiviteter vilket innebär träning för klubbens medlemmar.
Onsdagar sker PPC träning, som innebär skjutning på olika avstånd
från skjutvallen. Torsdagar, sker IPSC träning, som innebär dynamiskt skytte på hela banan. Utöver detta hålls 5-9 inbjudningstävlingar per år, under ordinarie skjutsäsong. Dessa läggs uteslutande
på lördagar eller söndagar, och företrädesvis mellan 09.00-17.00.
Eventskytte arrangeras efter behov men brukar omfattat 5-10 event
per år, på vardera 2-3 timmar. Utbildning sker löpande under året.
Efter september avtar verksamheten och efter oktober så är det oftast bara träningar enstaka lördagar/söndagar. Magnumskytte kommer att ske 10 gånger per kalenderår
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Klubben föreslår följande skjuttider:
April - September
Måndag skjutfri
Tisdag
10-21
Onsdag
10-20
Torsdag 10-21
Fredag
10-18
Lördag
09-16
Söndag
09-16

Efter säsong
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

10-15
skjutfri
10-15
skjutfri
skjutfri
09-16
09-16

(undantag för arrangerad extern tävling)
Klubben kommer att skicka ut skjutprogram till grannar (via mail)
och att med en blinkande röd lampa på en flaggstång eller liknande
signalera när skjutning pågår.
Klubben har redovisat att de har påbörjat arbete med att höja och
förbättra vallarna runt skjutbanan och att bullerdämpande åtgärder
med skjuthallen är inplanerat. För skytteverksamheten finns en anmälan enligt miljöbalken från 2002. Miljökontoret har uppmärksammat att det har skett en succesiv utökning av verksamheten,
både i tid och omfattning av skott, som bedöms vara anmälningspliktig enligt miljöbalken. Klubben anmälde en utbyggnad av skjutbanor 2013, som inte har genomförts. Vid handläggningen av den
anmälan framkom klagomål på verksamheten från ett flertal grannar.
Samråd har skett med grannar inom cirka 1 000 meter. Sexton
grannfastigheter har beretts tillfälle att yttra sig och sex har svarat.
Dessa synpunkter redovisas i tjänsteskrivelsen.
Förslag till beslut har kommunicerats med klubben. Klubben har
kommit in med synpunkter på skjuttider, bullernivåer, tidpunkter
för redovisning av skjutprogram, skjutfria helgdagar och redovisning av bullermätning. Under månaderna april-september vill klubben ha skjuttider till 21.00 på tisdag och torsdag, eftersom dessa
dagar är deras klubbtränings-/klubbtävlingskvällar. De föreslår att
skjuttiderna på lördag och söndag börjar kl. 10.00 istället för 09.00.
Under eftersäsong, oktober-mars, vill klubben kunna skjuta både
lördag och söndag.
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Vid ett fåtal tillfällen kan skjuttiden behövas förlängas i samband
med tävlingar under helger. Vad gäller skjutfria helgdagar hänvisar
klubben till praxis inom skytteverksamheten med att midsommarafton och julafton ät skjutfria dagar. Klubben menar att det är omöjligt för dem att lämna ett skjutprogram den 31 december, då stomprogrammet för året inte är klart förrän i mitten av februari månad
innevarande år. Klubben menar att maximala bullernivå som ska
gälla är 75 dBAI. Klubben anser att anmälan inte handlar om en utökning av skjuttider, utan en minskning av skjuttider och dagar. De
anser att de har återgått till en normalstandard på verksamheten från
en lågkonjuktur under starten av 2000-talet.
En ändring av pågående anmälningspliktig verksamhet (Cverksamhet) som är av betydelse ur störningssynpunkt är anmälningspliktig (11 §, punkt 2 miljöprövningsförordningen). Enligt 2
kapitlet 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva
en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärder medför ska eller olägenhet för människor häls eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Enligt 2 kapitlet 7 § miljöbalken gäller krav på åtgärder i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.
Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för
sådana åtgärder. Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet i det
enskilda fallet besluta om föreläggande om försiktighetsåtgärder för
att miljöbalken samt föreskrifter ska följas.
Miljökontorets bedömning och motiv för beslutet är att banan är belägen cirka 1,4 km väster om Lilla Tjärby. Närmaste bostadshus är
beläget cirka 340 meter sydost om skjutbanorna.
Området ligger utanför område med detaljplan och inom område för
riksintresse för naturvård. Riksintresset rör frostmarksmorfologi
vilket inte hindrar utbyggnaden av skjutbanan. Enligt kommunens
framtidsplan 2030 finns inget planerat bostadsområde i direkt närhet av skjutbanan. I östra delen av Lilla Tjärby, cirka 1 300 meter
från skjutbanan finns utpekat utbyggnadsområde för bostäder, service och kontor.
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Skjutbanan är inte belägen inom eller i direkt anslutning till områden av som är utpekat intresse för friluftsliv. Skjutbanor som drivs
av föreningar uppfattas ofta som störande då verksamhet bedrivs
under kvällar och helger: då föreningens medlemmar har möjlighet
utöva skytte samtidigt som närboende grannar är hemma.
Som vägledning vid bedömningen av vilka ljudnivåer som kan accepteras vid skjutbanor finns Naturvårdsverkets Allmänna råd om
buller för skjutbanor, NFS 2005:15, med riktvärden för maximala
ljudnivåer. I de allmänna råden särskiljs tre kategorier av skjutbanor: nyanläggningen eller väsentlig ombyggnad av bana, banor
byggda före 1982 som därefter inte väsentligt förändrar verksamheten och banor byggda före 1982 med obetydlig störningspåverkan.
Skytteverksamheten vid banan har succesivt ökat i omfattning, men
det har inte skett någon väsentlig ombyggnad eller nyanläggning av
banan. Miljökontoret bedömer riktvärden för buller för banor
byggda före 1982 som därefter väsentligt förändrat verksamheten
bör gälla. Som riktvärde bör tillämpas 65.75 dBAI för helgfri måndag-fredag dag och kväll kl. 07-22. För lördag, söndag och helgdag
bör 65-75 dBAI tillämpas för dag kl. 09-19 och 60-70 dBAI för
kväll kl. 19-22.

Banor byggda före 1982
65–75
65–75
60–70
55-65
som därefter inte väsentligt
förändrat verksamheten
2) Avser endast militär övningsverksamhet. Nattetid bör annan skjutverksamhet inte förekomma.

Det innebär att bullernivåerna dag och kväll, kl. 07-22 inte bör
överskrida 75 dBAI.
forts
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Det anges i de allmänna råden att riktvärdena är en utgångspunkt
och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall.
Störningar för närboende är vanligen ganska små upp till 65-70
dBAI. Vanligtvis uppstår dessa nivåer endast på ett avstånd kortare
än 500-1000 meter. Riktvärdena för nyanläggning av banor är satta
utifrån detta.
För skjutbanan finns en skjuthall som begränsar bullerstörningarna,
bakåt och åt sidorna, i förhållande till skjutriktningen. Redovisade
bullerberäkningar vid bostadshusen visar att riktvärdet, 70 dBAI,
inte överskrids, för alla vapen utom för magnumladdad ammunition. För magnumskytte är ljudnivåerna som högst 72 dBAI. Klubben har uppgivit att magnumladdad ammunition används i mindre
omfattning, mindre än 1 % procent av all skjutning utförs med vapen med grövre kaliber. Skjutning med magnum kommer att begränsas till 10 gånger per kalenderår. Miljökontoret anser att det är
motiverat att maximal ljudnivå sätts till 70 dBAI, med undantag för
magnumskytte.
Även då angivna riktvärden för buller klaras bör verksamheten på
en skjutbana bedrivas så att bullerstörning till omgivningen begränsas genom att verksamheten så långt möjligt förläggs till mindre
störningskänsligt tid. Då verksamhet under kvällstid, lördagar, söndagar och helgdagar medför större störning bör lämplig begränsning av verksamheten kunna anges (exempelvis skjutfria större helger, lördag och söndag samt någon vardagskväll). Kraven på hänsyn gäller i den utsträckningen att det inte kan anses orimligt för
verksamhetsutövaren att uppfylla dem.
Det har också framkommit synpunkter på att skyddande skog har
avverkats eller stormskadats och att bullervallarna bör förstärkas.
Klubben har uppgivit att de har påbörjat arbete med att höja och
förbättra vallarna runt skjutbanan och att bullerdämpande åtgärder
med skjuthallen är inplanerats.
I flera av lämnade synpunkterna framgår att de närboende är störda
av att det vid skjuttillfällena är många som skjuter samtidigt under
längre tider. De som yttrat sig önskar också ytterligare begränsningar av skjuttider; de vill att skjutning slutar tidigare på vardagskvällar och ingen skjutning sker på helger eller begränsas i tid (en
helgdag och kortare tid).
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Riktvärdena för buller anges som impulsljud vilket gör att den maximala bullernivån inte blir högre för att flera skjutningar sker under
kort tid, men den upplevda störningen påverkas om det är många
som skjuter under kort tid, vilket motiverar en begränsning av skjuttiderna.
Miljökontoret bedömer att bullerberäkningar är utförda i tillräcklig
omfattning och enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell. I de inkomna synpunkterna framförs att bullermätning ska göras och vara
ett underlag till beslut. Bullerberäkningar bedöms vara säkrare än
bullermätningar då mätningar förutsätter stabila meteorologiska
förhållanden. En uppföljande bullermätning bör dock göras då bullervallar har byggts ut och bullerdämpande åtgärder utförts på
skjuthallen.
Detaljerat skjutschema ska inför varje säsong anslås vid skjutbanan
och lämnas till miljökontoret senast den siste februari varje år. De
närboende som önskar ska även få del av denna information.
I direkt anslutning till klubbens bana finns skjutbanor som drivs av
xförening. Föreningen bedriver verksamhet med gevärsskytte på en
50-metersbana och en 300 metersbana. På 50-metersbanan är skytte
programlagt maj-september på onsdagar och skjutning sker med
gevär 22 long. Träning kan förekomma andra dagar och tävlingar
sker 2-3 gånger per år på denna bana 300-metersbanan används 2-3
gånger per år, och då används 6,5 x 55 ammunition, och cirka 300
skott avlossas. Totalt avlossas cirka 4 800 skott per år inom xföreningens verksamhet bedöms vara i begränsad omfattning och inte
nämnvärt påverka störningsbilden för de omkringboende.
I anmälan har klubben redovisat att skytte med magnumladdad
ammunition kommer att begränsas till tio gånger per kalenderår.
Miljökontoret anser att övrigt skytte under lördagar och söndagar
och kvällar bör begränsas ytterligare. Skjutning får inte ske lördag
och söndag samma vecka, under perioden april till september.
Skjutning kan accepteras både lördag och söndag under eftersäsongen, oktober till mars månad. I yttrandet från klubben framförs
att de vill har skjutning på tisdagar och torsdagar till kl. 21.00, vilket miljökontoret bedömer kan accepteras. Skjutning begränsas på
onsdagar till kl. 20.00 och fredagar längst till kl. 17.00.
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Miljökontoret håller med klubben om att det ur störningssynpunkt,
kan vara positivt att skjuttiderna på lördag och söndag börjar kl.
10.00 och avslutas kl. 16.00. Utöver angivna tider får skytte bedrivas vid ett mindre antal tillfällen, vid till exempel tävlingar och företagsskjutningar, vilket ska anmälas två veckor innan skjuttillfället.
Under perioden oktober till mars månad bör måndagar också vara
skjutfria (som under skjutsäsongen april till september). Skytte får
bedrivas två vardagar av tisdag, onsdag och torsdag,
Miljökontoret anser att följande helgdagar ska vara skjutfria; påskafton, Valborgsmässoafton, pingstafton, midsommarafton och 6:e
juni.
Med ovanstående begränsningar av verksamheten anser miljökontoret att en utökning av verksamheten på platsen kan accepteras.
Försiktighetsåtgärderna får anses var rimliga enligt 2 kapitlet 7 §
miljöbalken för att minska störningar för omkringboende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse TJM 02-17
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2017 § 17
Jäv
På grund av jäv deltar inte Knut Slettengren (M) i handläggningen i
detta ärende.

Beslutet skickas till:
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Justerandes signatur:_____________________________
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Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden förbjuder fastighetsägare att släppa ut
avloppsvatten från bostadshuset på fastigheten xx till den bristfälliga avloppsanordningen från och med den 1 september 2017.
Förbudet är förenat med vite om 50 000 kronor om utsläpp sker i
strid med ovanstående beslut efter den 1 september 2017.
Beslutet ska skickas till Lantmäteriet för anteckning i fastighetsregistret.
_______
Beslutsmotivering
Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, fördelningsbrunn och infiltration. Tillstånd beviljades år 1988 för en markbädd.
I slutbesiktningen från 1989 konstaterades det att avloppsanordningen inte har byggts enligt tillståndet utan det har byggts en infiltration istället. Vid inspektionen den 22 december 2015 var det förhöjda vattennivåer i både trekammarbrunnen och fördelningsbrunnen. Det tyder på att infiltrationen har satt igen och det sker ingen
tillräcklig rening av avloppsvatten i infiltrationen.
Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten orsakar övergödning
och förorenar grundvattnet. Att släppa ut otillräckligt renat avloppsvatten i marken kan leda till att grundvattnet blir förorenat vilket är en risk för dricksvattenbrunnar i närheten. Den rening som
sker i avloppsanordningen är inte tillräcklig och avloppet uppfyller
därmed inte kraven på rening enligt 9 kapitel 7 § miljöbalken.
Upplysning om hur du överklagar
Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med
överklagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, Miljö- och
byggnadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag
då du fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.
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Ärendebeskrivning
Miljökontoret har inspekterat avloppsanordningen den 5 november
och 22 december 2015. I bedömningsbrevet som miljökontoret
skickat informerade vi om att avloppsanordningen på fastigheten xx
inte uppfyller lagstiftningens krav på rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 december 2015 om förbud mot att
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen från
den 1 november 2016. Enligt fastighetsregistret finns två personer
folkbokförda på fastigheten.
Enligt 2 kapitel 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver
eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått
skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Enligt 2 kapitel 7 § miljöbalken (1998:808) gäller hänsynsreglerna i
andra kapitlet i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Enligt 9 kapitel 7 § miljöbalken (1998:808)
ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
Miljö- och byggnadsnämnden får enligt 26 kapitel 9 § miljöbalken
(1998:808) meddela de förelägganden och förbud som behövs för
att miljöbalkens regler samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Förbud får
enligt 26 kapitlet 14 § förenas med vite.
Miljö- och byggnadsnämnden tar betalt för tillsynen enligt Laholms
kommuns taxa. För tillsyn av enskilda avlopp tas timavgift ut, timavgiften är för närvarande 820 kronor. I avgiften ingår till exempel administration, inspektioner och skrivelser. Beslut om timavgift
fattas separat när ärendet avslutas.
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Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-02-22

forts
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren som
inte har lämnat några synpunkter på detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse TJM 01-17
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2017 § 18

Beslutet skickas till:
Fastighetsägaren, dk
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr 2013-001157 Mi

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden förbjuder fastighetsägare att släppa ut
avloppsvatten från bostadshuset på fastigheten xx till den bristfälliga avloppsanordningen från och med den 1 september 2017.
Förbudet är förenat med vite om 50 000 kronor om utsläpp sker i
strid med ovanstående beslut efter den 1 september 2017.
Beslutet ska skickas till Lantmäteriet för anteckning i fastighetsregistret.
______
Beslutsmotivering
Avloppsanordningen för vattentoaletter (WC) samt bad, disk och
tvätt (BDT) uppfyller inte miljöbalkens krav på rening. Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn och sjunkbrunn eller stenkista. Sjunkbrunn och stenkista uppfyller inte dagens krav på rening
av avloppsvatten.
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 överklagas och vilken ändring som begärs.
Ärendebeskrivning
Miljökontoret har inventerat avloppsanordningen på fastigheten xx
under år 2013. Ingen inspektion har gjorts. Avloppsanordningen består av trekammarbrunn och sjunkbrunn eller stenkista. Tillstånd
saknas för avloppsanläggningen och miljö- och byggnadsnämnden
har förbjudit utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen från den 1 december 2016. Enligt fastighetsregistret
är fastighetsägaren skriven på adressen och det finns ett slamtömningsabonnemang.

forts
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Sammanträdesdatum

2017-02-22

forts
Enligt 2 kapitel 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver
eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått
skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Enligt 2 kapitel 7 § miljöbalken (1998:808) gäller hänsynsreglerna i
andra kapitlet i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Enligt 9 kapitel 7 § miljöbalken (1998:808)
ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
Miljö- och byggnadsnämnden får enligt 26 kapitel 9 § miljöbalken
(1998:808) meddela de förelägganden och förbud som behövs för
att miljöbalkens regler samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Förbud får
enligt 26 kapitlet 14 § förenas med vite.
Miljö- och byggnadsnämnden tar betalt för tillsynen enligt Laholms
kommuns taxa. För tillsyn av enskilda avlopp tas timavgift, timavgiften är för närvarande 800 kronor. I avgiften ingår till exempel administration, inspektioner och skrivelser. Beslut om timavgift
fattas separat när ärendet avslutas.
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren som
inte har lämnat några synpunkter på detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse TJM 03-17
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2017 § 19
Beslutet skickas till:
Fastighetsägaren, dk
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr 2013-001386 Mi

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden förbjuder fastighetsägarna att släppa
ut avloppsvatten från bostadshuset på fastigheten xx till den bristfälliga avloppsanordningen från och med den 1 september 2017.
Förbudet är förenat med vite om 50 000 kronor om utsläpp sker i
strid med ovanstående beslut efter den 1 september 2017.
Beslutet ska skickas till Lantmäteriet för anteckning i fastighetsregistret.
______
Beslutsmotivering
Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning
och bristfällig rening i äldre infiltration. Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar övergödning, vilket
bland annat leder till syrebrist, algblomning och igenväxning.
Den rening som sker i avloppsanordningen är inte tillräcklig och
avloppet uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kapitel 7 §
miljöbalken.
Upplysning om hur du överklagar
Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med
överklagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, Miljö- och
byggnadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag
då du fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.
Ärendebeskrivning
Miljökontoret har genomfört en inspektion av avloppsanordningen
på fastigheten xx som ägs av nn. Avloppsanordningen består av trekammarbrunn och infiltration från början av 1980-talet och den anlades utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

forts
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förbjuda utsläpp av
avloppsvatten till den bristfälliga anläggningen från och med den 1
december 2016. Miljökontoret bedömer att avloppet fortfarande används eftersom det finns abonnemang för slamtömning och sophämtning på adressen.
Enligt 2 kapitel 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver
eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått
ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Enligt 2 kapitel 7 § miljöbalken (1998:808) gäller hänsynsreglerna i
andra kapitlet i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Enligt 9 kapitel 7 § miljöbalken (1998:808)
ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
Miljö- och byggnadsnämnden får enligt 26 kapitel 9 § miljöbalken
(1998:808) meddela de förelägganden och förbud som behövs för
att miljöbalkens regler samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Förbud får
enligt 26 kapitlet 14 § förenas med vite.
Miljö- och byggnadsnämnden tar betalt för tillsynen enligt Laholms
kommuns taxa. För tillsyn av enskilda avlopp tas timavgift, timavgiften är för närvarande 800 kronor. I avgiften ingår till exempel administration, inspektioner och skrivelser. Beslut om timavgift
fattas separat när ärendet avslutas.
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren som
inte har lämnat några synpunkter på detta.
forts
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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forts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse TJM 04-17
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2017 § 20

Beslutet skickas till:
Fastighetsägaren, dk
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

MBN § 20

Sammanträdesdatum

Sid
29

2017-02-22

Dnr 2017-000142 Mi

Strandskyddsdispens för byggnation av stall
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens enligt 7
kapitlet 18 b § miljöbalken för byggnation av stallbyggnad i enlighet med ansökan på fastigheten xx. Tomtplatsen avgränsas enligt
kartan.
Avgift

2 595 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, exempelvis 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 överklagas och vilken ändring som begärs.
Ärendebeskrivning
NN har ansökt om strandskyddsdispens för att bygga ett häststall på
fastigheten xx. Som särskilda skäl anges att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Ett nytt stall behövs och sökande bedömer att detta
är den lämpligaste placeringen och kan då ha koll på djuren samt att
gården blir kringbyggd.
forts
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Området består av tomtmark/gårdsmiljö och har tidigare varit köksträdgård/trädgårdsland. Aktuell byggnad är som närmast cirka 60
meter från vattendraget som är ett biflöde till Smedjeån. 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 växtlivet på land
och i vatten (7 kapitlet 13 § miljöbalken).
Kommunen kan enligt 7 kapitlet 18 b § miljöbalken medge dispens
från strandskyddsbestämmelserna i det enskilda fallet, om det finns
särskilda skäl. Tillämpningen av dispensmöjligheten ska dock vara
restriktiv. Som särskilda skäl anges i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken
bland annat om området redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Ett annat skäl
är 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.
I 7 kapitlet 16 § står att förbuden i 15 § inte gäller byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose
bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket
eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas
inom strandskyddsområdet.
Undantagen i 7 kapitlet 16 § gäller de som ska utvidga en pågående
verksamhet. Sökande har meddelat att det inte rör sig om en verksamhet utan är för privat bruk. Därför omfattas inte åtgärden av undantagen vilket innebär att strandskyddsdispens måste sökas.
Byggnaden är placerad inom etablerad tomtmark. Tomtmarken ligger utanför område med detaljplan. Miljökontoret bedömer att området där byggnaden ska placeras redan tagits i anspråk på ett sätt så
att en extra byggnad inte försämrar möjligheterna för allmänheten
att besöka området. Området runt vattendraget förblir tillgängligt
för allmänheten, det vill säga det finns en fri passage.
forts
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Strandskyddets övriga syften (ett skydd för växt- och djurliv) kan
också uppfyllas. Strandskyddsdispens kan således beviljas. Tomtplatsavgränsningen bedöms som skälig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse TJM 06-17
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2017 § 21
Beslutet skickas till:
Sökanden, dk
Länsstyrelsen

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr MBN2016-000732

Förslag till mottagare av Hallands museiförenings diplom för
god byggnadsvård
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har i år inget nytt förslag till mottagare av Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård.
Miljö- och byggnadsnämnden påminner Hallands museiförening
om de förslag på mottagare som nämnden lämnat under tidigare år,
men som ännu inte fått något diplom.
______
Ärendebeskrivning
Hallands museiförening utdelar varje år diplom för god byggnadsvård inom Hallands län.
Diplom kan tilldelas:
1. Ägare av fastighet, där byggnad eller byggnader iståndsatts
och/eller förnyats på ett från miljösynpunkt och från kulturhistoriska utgångspunkter föredömligt sätt.
2. Fastighetsägare som med omsorg vårdar miljömässigt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
3. Enskild person eller organisation som genom opinionsbildning
eller på annat sätt gjort väsentliga insatser för bevarande och
vård av någon kulturhistoriskt betydelsefull byggnad eller
byggnadsmiljö.
4. Projekt som kombinerar god byggnadsvård med målet att också
hitta nya användningsområden för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vars ursprungliga användning inte längre är aktuell.
Förslag till mottagare av diplom får lämnas av byggnadsnämnder,
kulturnämnder samt hembygdskretsar i Hallands län och ska vara
föreningen till handa senast den 14 mars 2017.
Beslutsunderlag
Hallands museiförenings skrivelse den 14 november 2016
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2017 § 22

Beslutet skickas till:
Hallands museiförening

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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Dnr 2017-000028 Mi

Projektrapport – ”Kemikalier i förskolor”
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar rapporten ”Kemikalier i
förskolor” till barn- och ungdomsnämnden för beaktande och kännedom.
Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar också rapporten till
kommunfullmäktige och föreslår att miljökontoret får informera
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare om rapporten ”Kemikalier i förskolor” vid ett lämpligt sammanträde.
______
Ärendebeskrivning
I miljö- och byggnadsnämndens nämndsplan för år 2016 fanns beskrivet att nämnden ville prioritera arbetet med god inomhus- och
närmiljö. Ett projekt om kemikaliefri vardag i förskolan skulle planeras tillsammans med barn och ungdomsnämnden. Miljökontoret
fick då i uppdrag att genomföra projektet ”Kemikalier i förskolor”.
”En giftfri miljö i förskolorna” nämns nu även under gemensamma
resultatmål (målområde 3) i kommunens kommunplan med budget
för år 2017. Även på regeringsnivå pågår arbete med att minska de
kemiska riskerna i vardagen, som är ett steg på vägen för att nå
riksdagens miljökvalitetsmål ”Giftfri miljö”. Till exempel fortsätter
kemikalieinspektionen på uppdraget av regeringen med en handlingsplan för en giftfri vardag för åren 2015–2020. Inriktningen i
handlingsplanen för åren 2011-2014 var att skydda barn från att utsättas för farliga kemikalier i vardagen. Barn och unga är särskilt
känsliga för påverkan av kemikalier.
Syftet med projektet ”Kemikalier i förskolor” som påbörjades under
år 2016 har varit att inrikta sig mot eventuella gifter i förskolans innemiljö. Dessutom informera och engagera personalen och förskolecheferna i ämnet giftfri miljö och förhoppningsvis kunna påverka
framtida val vid köp av produkter med så lite farliga kemikalier till
förskolan.
Vid besöket på 20 förskolor gjordes inventering av inredning, textilier, gosedjur och elektroniska apparater.
forts
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Tanken med projektet är också att nå verksamheter inom kommunen och politiker i nämnder och styrelse som kan påverka inköp och
framtida val, när det gäller vilka produkter som köps in till förskolorna. Detta för att kunna uppnå målen med så lite farliga kemikalier som möjligt i förskolan.
I olika motioner har de politiska partierna i Laholm tagit upp frågan
gällande kemikalier i skola/förskola, med önskemål om att minska
kemikalierna i dessa verksamheter och kunna ställa krav vid offentlig upphandling med mera.
Rapporten ”Kemikalier i förskolor” är nu klar för att överlämnas till
barn- och ungdomsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse TJM 07 -17
Rapport ”Kemikalier i förskolor”
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2017 § 23

Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsnämnden
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Yttrande över förslag till ändring i socialnämndens och miljöoch byggnadsnämndens verksamhetsområde
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden är positiv till demokrati- och organisationsberedningens förslag till kommunfullmäktige om ändrade
reglementen för socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden.
Vilket innebär att från och med den 31 mars 2017 överförs från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden ansvaret för kommunens uppgifter enligt alkohollagen, kommunens tillsynsuppgifter
enligt tobakslagen när det gäller bestämmelser om hälsovarningar
och marknadsföring på försäljningsställen och om handel med tobaksvaror, kommunens uppgifter enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel samt kommunens bidragsverksamhet enligt
lagen om bostadsanpassningsbidrag med mera.
Miljö- och byggnadsnämnden har inga synpunkter på förslaget om
att socialnämnden utökas från nio ledamöter till 11 ledamöter med
lika många ersättare.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges demokrati- och organisationsberedningen har
remitterat förslaget om ändrat uppgiftsområde för socialnämnden
och miljö- och byggnadsnämnden, till de båda nämnderna med begäran om yttrande till kommunstyrelsen senast den 2 mars 2017.
Demokrati- och organisationsberedningens föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändrade reglementen för
socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Vilket innebär
dels att ansvaret för kommunens uppgifter enligt alkohollagen,
kommunens tillsynsuppgifter enligt tobakslagen när det gäller bestämmelser om hälsovarningar och marknadsföring på försäljningsställen och om handel med tobaksvaror, kommunens uppgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt
kommunens bidragsverksamhet enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag med mera, förs över från socialnämnden till miljöoch byggnadsnämnden från och med den 31 mars 2017 och dels att
antalet ledamöter respektive ersättare i socialnämnden från och med
samma tidpunkt utökas från nio till elva.
forts
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Detta med anledning av att kommunen står inför stora utmaningar
som inte minst berör socialnämndens verksamhetsområde. Med ett
ökat antal äldre personer ställs stora krav på kommunens äldreomsorg. Mottagandet av ensamkommande barn har medfört påfrestningar på socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Antalet nyanlända ställer krav på samordnade insatser från kommunens sida
för att motverka ett framtida tryck på kommunens försörjningsstöd.
Socialnämndens omfattande uppgiftsområde med en nettobudget
motsvarande drygt 40 procent av kommunens totala budget ställer
stora krav på politisk styrning från nämndens sida.
Demokrati- och organisationsberedningens förslag innebär dels att
socialnämnden avlastas från uppgifter som inte har direkt koppling
till socialtjänsten. Därför föreslås att nämndens uppgifter med serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tillsynsuppgifter enligt tobakslagen när det gäller bestämmelser om hälsovarningar och
marknadsföring på försäljningsställen och om handel med tobaksvaror, nämndens kontrolluppgifter enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel samt kommunens bidragsverksamhet enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag med mera förs över till
miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden svarar
redan i dag för vissa tillsynsuppgifter enligt tobakslagen när det
gäller bestämmelser om rökfria miljöer och lokaler. Genom att
samla tillsynsuppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen hos
nämnden kan tillsynen samordnas med den tillsyn nämnden bedriver på miljö- och hälsoskyddsområdet. Vidare bedöms att kommunens prövning av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag och
åter-ställningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag
med mera innehåller handläggningsmoment av byggteknisk art som
väl passar in i miljö- och byggnadsnämndens ansvar för byggtekniska frågor.
Verksamhetscheferna för miljökontoret respektive samhällsbyggnadskontoret ser fördelar med att flytta tillsynen och personalen för
utredningsarbetet enligt alkohollagen och tobakslagen samt tillsynen på receptfria läkemedel till miljö- och byggnadsnämnden verksamhet. Miljökontoret utövar på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden tillsyn, på samma objekt som handläggare på socialkontoret gör för socialnämnden. Miljökontoret ser positivt på att kunna
samordna tillsynerna och har idag ett väl utarbetat nätverk och flera
utbildningskanaler.
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Vad gäller handläggningen av bostadsanpassningsbidrag, så finns
det en koppling till miljö- och byggnadsnämndens verksamhet gällande till exempel, prövning av tillgänglighet med mera i samband
med bygglov. Dock finns det en stark koppling mellan handläggaren av bostadsanpassningsbidrag och biståndshandläggarna inom
sociala verksamheten. Samhällsbyggnadskontoret eller motsvarande har tidigare haft tjänsten för bostadsanpassningsbidrag inom
sin verksamhet och då efterfrågades samarbetet med biståndshandläggarna. Med hänsyn till detta är det inte självklart att personalen
för handläggning av bostadsanpassningsbidrag organiseras inom
nämndens verksamhet, men att personalen kommer att arbeta mot
miljö- och byggnadsnämnden ses som positivt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse TJM 08-17
Remiss från Kommunfullmäktiges demokrati- och organisationsberedningen den 6 februari 2017
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Lövenbo (SD): Föreslår att demokrati- och organisationsberedningens förslag om ändrade reglementen, innebärande att ansvaret för vissa uppgifter skulle överförs från socialnämnden till
miljö- och byggnadsnämnden ska avslås.
Gert Olsson (M): Bifall till verksamhetens förslag om att miljö- och
byggnadsnämnden är positiv till demokrati- och organisationsberedningens förslag om att överföra vissa ansvarsuppgifter från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Thomas Lövenbos förslag mot Gert Olssons
förslag och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Gert Olssons förslag.
Reservation
Thomas Lövenbo (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Dnr 2015-001475 Mi

Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående en begäran
om förbud mot motorfordonstrafik på stranden i Skummeslövsstrand och Mellbystrand i Laholms kommun
(Mål nr M4737-16)
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden anser att mark- och miljödomstolen
ska avslå nn överklagan.
______
Ärendebeskrivning
NN har den 28 augusti 2015 lämnat en skrivelse om olovlig motorfordonstrafik på stranden i Skummeslöv och Mellbystrand. Miljöoch byggnadsnämnden har den 21 oktober 2015 beslutat att inte
vidta några åtgärder med anledning av klagomålet. Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som avvisade överklagan med
hänvisning till att NN inte har klagorätt. Mark- och miljödomstolen
fastslog länsstyrelsens beslut. Mark- och miljödomstolen beslutade
att återförvisa ärendet till länsstyrelsen då nämndens beslut bedömdes omfattas av klagorätten. Länsstyrelsen återförvisade ärendet till
miljö- och byggnadsnämnden 22 november 2016 vad gäller strandtrafikens förenlighet med strandskyddsbestämmelserna. Strandtrafikens förenlighet med artskyddsförordningen skulle prövas av länsstyrelsen i ett särskilt ärende. Länsstyrelsen avslog ärendet i övrigt.
NN har överklagat länsstyrelsen beslut, i den del som inte återförvisades (strandskyddsfrågan) eller skulle prövas i ett särskilt ärende
(artskyddsförordningen). Mark- och miljödomstolen har förelagt
miljö- och byggnadsnämnden att yttra sig över överklagan.
NN yrkar i överklagan att åtgärder vidtas snarast för att motorfordonstrafiken på stranden ska upphöra. I överklagan anför NN att
motorfordonstrafiken på stranden orsakar buller och andra olägenheter för närboende och skador på djur- och växtliv. NN menar att
bilkörningen orsakar skador på dynkanten och att risken för oljeutsläpp är betydande.
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NN anför vidare att biltrafiken medför att sanden packas vilket gör
att havsvattnet vid stormar inte når ner så att sanden löses upp, och
att den fuktiga sanden inte så lätt förs upp till dynkanten för att
bilda nya dyner. Den naturliga processen försvåras när sanden
packas genom att sanden packas genom trafik och parkering på
stranden. Det finns många nedfarter till stranden vilka bryter genom
dyner och hedkanter och göra att havsvattnet vid stormar gräver sig
in i sidorna på vägen och sargar hed och dyner hårt. På stranden
finns inte någon planlagd väg. Stora delar av det aktuella strandområdet är enligt gällande detaljplan planlagt som parkmark.
Miljökontoret vidhåller tidigare beslut om att motorfordonstrafiken
på stranden inte medför störning för människors hälsa och miljö enligt miljöbalkens mening. Frågan om packning av sand och påverkan på den naturliga processen att bilda nya dyner kommer att ingå
i en planerad utredning av erosionsproblematiken vid kusten i Laholm. Det är känt att förhållandena varierar längs kuststräckan med
bland annat med olika sandkvalité, i huvudsak finare material i söder och grövre i norr. Det pågår arbete med detaljplan för strandområdet i Skummeslöv och Mellbystrand. Miljökontoret kommenterar
inte frågan om trafiken är förenlig med gällande detaljplan då det är
en nytillkommen uppgift i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse TJM 09-17

Beslutet skickas till:
Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462
28 Vänersborg
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr 2016-001378 Mi

Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående att inte vidta
några åtgärder mot motorfordonstrafik på stranden i Laholms
kommun (Mål nr M 3520-16)
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden anser att mark- och miljödomstolen
ska avslå NN överklagan.
_____
Ärendebeskrivning
NN lämnade den 10 juni 2016 in en skrivelse om olovlig terrängkörning på stranden och att motorfordonstrafiken är miljöfarlig
verksamhet som bör stoppas. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i delegationsbeslut den 29 juni 2016, DB 2016-344 att lämna
hemställan utan åtgärd. Beslutet överklagades till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 29 augusti 2016 att återförvisa ärendet
till nämnden för prövning av strandtrafikens förenlighet med rådande detaljplan. Länsstyrelsen avslog ärendet i övrigt.
NN har överklagat länsstyrelsens beslut och yrkar att åtgärder vidtas snarast för att motorfordonstrafik på stranden ska upphöra.
Mark- och miljödomstolen har förelagt miljö- och byggnadsnämnden att yttra sig över överklagan.
I överklagan anför NN att motorfordonstrafiken på stranden orsakar
buller och andra olägenheter för närboende och skador på djur- och
växtliv. NN menar att bilkörningen orsakar skador på dynkanten
och risken för oljeutsläpp påtalas. NN påtalar att biltrafiken medför
att sanden packas vilket gör att havsvattnet vid stormar inte når ner
så att sanden löses upp, och att den fuktiga sanden inte så lätt förs
upp till dynkanten för att bilda nya dyner. Den naturliga processen
försvåras när sanden packas genom att sanden packas genom trafik
och parkering på stranden. Det finns många nedfarter till stranden
vilka bryter genom dyner och hedkanter och göra att havsvattnet
vid stormar gräver sig in i sidorna på vägen och sargar hed och dyner hårt.
Miljökontoret vidhåller tidigare beslut om att motorfordonstrafiken
på stranden inte medför störning för människors hälsa och miljö.
forts
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Frågan om packning av sand och påverkan på den naturliga processen att bilda nya dyner kommer att ingå i en planerad utredning av
erosionsproblematiken vid kusten i Laholm. Det är känt att förhållandena varierar längs kuststräckan med bland annat med olika
sandkvalité, i huvudsak finare material i söder och grövre i norr.
Det pågår arbete med detaljplan för strandområdet i Skummeslöv
och Mellbystrand.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse TJM 10-17

Beslutet skickas till:
Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462
28 Vänersborg

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr 2017-000004

Redovisning av ärende i samband med uppföljning av beslut
enligt internkontrollplanen för år 2017
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av redovisningen.
______
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden godkände uppföljningsplan för intern
kontroll för år 2017 den 14 december 2016 § 179. Enligt den ska
justeraren välja ut ett av följande ärenden som ska redovisas vid
kommande sammanträde:
1) Ett ärende utifrån fjolårets dagordning.
2) Ett beslut från miljökontorets lista med delegationsbeslut.
3) Ett beslut från samhällsbyggnadskontorets lista med delegationsbeslut.
4) Ett beslut från lista med delegationsbeslut rörande trafiknämnds- och trafiksäkerhetsuppgifter.
5) Ett beslut från lista med delegationsbeslut rörande brandskyddskontroll av kommunens egna byggnader och anläggningar.
Från miljökontorets lista med delegationsbeslut valde justeraren
ärendet xx - Nedskräpning som ska redovisas vid nästa sammanträde. Ärendet redovisas av miljö- och hälsoskyddsinpektören.
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Dnr 2017-000003

Anmälan av delegationsbeslut
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut 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 kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en
viss grupp ärenden. Beslut som fattas på nämndens vägnar ska i enlighet med 6 kapitlet 35 § i kommunallagen anmälas till miljö- och
byggnadsnämnden i den ordning som nämns i beslutad delegationsordning.
Beslutsunderlag
Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2017.
Miljökontoret

§§ M 012 - 070

Samhällsbyggnadskontoret

§§ S 033 -099

Trafikplanerarens beslut om lokala trafikföreskrifter från och med
den 10 februari 2017 till och med den 10 februari 2017.
Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning gällande avstyckning från xx.
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress:
Dnr MBN 2017-01; fastigheten xx erhåller ny adress NNvägen 24A
och 24B. Den gamla adressen utgår.
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress:
Dnr MBN 2017-01; fastigheten xx erhåller ny adress NNvägen 2A
och 2B. Den gamla adressen utgår.
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress:
Dnr MBN 2017-01; fastigheten xx erhåller ny adress NNgatan 1A
och 1B. Den gamla adressen utgår.
forts
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Kart- och mätningsingenjören beslut om underrättelse av lägenhetsnummer: Dnr MBN 2017-01; fastigheten xx med adressen NNvägen 23 har fått nya lägenhetsnummer Lgh 1001 och Lgh 1101.
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Dnr 2017-000002

Anmälningar
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden lägger förteckningen över synpunkter och förslag till handlingarna.
Miljö- och byggnadsnämnden lägger förteckningen över anmälningar till handlingarna.
______
Ärendebeskrivning
Beslut och andra dokument som kommit in till miljö- och byggnadsnämnden sedan förra sammanträdet.
Beslutsunderlag
Förteckning över synpunkter och förslag den 13 februari 2017
Förteckning över anmälningar:
a. Länsstyrelsens beslut; Föreläggande om redovisning av buller
från täktverksamheten på fastigheterna Elestorp 7:211 med
flera. Länsstyrelsen förelägger LBS-Ängstorp AB att utföra närfältsmätningar och beräkningar av ljudnivåer vid bostäder och
rapporten ska redovisas till länsstyrelsen senast den 1 maj 2017.
b. Länsstyrelsens beslut; Länsstyrelsens i Hallands län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på Odens väg. Länsstyrelsen har bestämt att på Odens väg samt Valhallavägen får
fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen.
c. Länsstyrelsens beslut; Anmälan för samråd angående lövträdsplantering på jordbruksmark på fastigheten xx. Länsstyrelsen beslutar att de planerade åtgärderna inte föranleder någon
åtgärd från länsstyrelsens sida om de utförs enligt anmälan.
Länsstyrelsen beslutar att planteringen kan påbörjas.
d. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut angående beviljat Marias Camping AB bygglov för parkering på fastigheten Åmot 2:4. Länsstyrelsens avslår
överklagandena.
forts
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e. Länsstyrelsens beslut; Tillstånd till handel med växter och djur
enligt artskyddsförordningen i Laholms kommun. Länsstyrelsen
meddelar NN tillstånd att yrkesmässigt bedriva handel med djur.
Tillståndet gäller till och med den 31 december 2021.
f. Länsstyrelsens beslut; Prövning av betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. Scanpeat AB har ansökt om tillstånd för täkt av
torv. Länsstyrelsen beslutar att den planerade torvtäkten på fastigheten Oxhult 3:2 kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta beslut får inte överklagas.
g. Länsstyrelsens beslut; Prövning av betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. Skånes Fagerhults Torv AB har ansökt om tillstånd för täkt av torv. Länsstyrelsen beslutar att den planerade
torvtäkten på fastigheten Putsered 7:1 kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta beslut får inte överklagas.
h. Länsstyrelsens beslut; Ansökan om lokala trafikföreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg 528 inom Laholms kommun. En
ansöka om hastighetsbegränsning till 40 kilometer i timmen på
väg 528 genom Gråberg (nu 50) samt att sträckan Gråberg och
Ränneslöv sänks till 60 kilometer i timmen (nu 70) har lämnats
till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslår ansökan.
i. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Föreläggande om kompletterande undersökning och utredning på
fastigheterna xx med flera. Mark- och miljödomstolen ändrar tiden för fullgörande av föreläggandet till sex månader respektive
nio månader efter det att domen vunnit laga kraft. Mark- och
miljödomstolen avslår överklagandet i övrigt.
j. Länsstyrelsens meddelande; Samråd avseende en planerad åtgärd/verksamhet som kan påverka ett Natura 2000-område; Nybyggnation av bostadshus, maskinhall, ridhus, stall och garage
på fastigheten xx. Enligt länsstyrelsens bedömning innebär de
planerade åtgärderna inte att Natura 2000-områdets naturmiljö
eller utpekade arter påverkas på ett betydande sätt. Därmed
krävs ingen tillståndsprövning enligt Natura 2000bestämmelserna i miljöbalken.
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k. Länsstyrelsens delbeslut; Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens förbud mot att släppa ut avloppsvatten på fastigheten xx, nu fråga om inhibition. Länsstyrelsen avvisar yrkandet
om inhibition.
l. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Avvisning av överklagande av bygglov för nybyggnad av telemast
och teknikbod på fastigheten xx. Mark- och miljödomstolen
upphäver länsstyrelsens beslut i den del det avser avskrivning av
ärendet vad gäller nn och avvisar nn överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens avvisningsbeslut. Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandena i övrigt.
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Dnr 2017-000001

Informations- och diskussionsärenden
a) Diskussion om hur arbetet med nästa års budget, nämndsplan
för år 2018 samt ekonomisk plan 2019-2020 ska ske
Ordförande Ove Bengtsson
b) Glänninge idrottsområde, klagomål på konstgräsplan
Anna-Carin Karlsson
c) Information från Laholmsbuktens VA om framtida vattenförsörjning i Laholms kommun, samt om utbyggnaden och ledningsdragningen från avloppsreningsverket Hedhuset till
Ängstorps avloppsreningsverk.
Mattias Leijon från LBVA, Jenny Hamringe, Malin Andersson,
Hans Johansson
d) Förfrågan från Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Havsoch Vattenmyndigheten om kommunen tillämpat EU:s varuförordning under 2016
Yvonne Mollet Bengtsson, Patrik Giehler
_______
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