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MBN § 1 Dnr 2018-000004 

 

Miljö- och byggnadsnämndens internbudget för år 2018 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastställa miljökontorets 

och samhällsbyggnadskontorets förslag till internbudget. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Med utgångspunkt från den av kommunfullmäktige fastställda bud-

geten ska respektive nämnd fastställa en internbudget under januari 

månad. Även om budgeten har tilldelats i form av en nettoram ska 

emellertid nämnderna tillämpa bruttobudgetering. Detta för att 

uppnå jämförbarhet mellan budget och redovisning samt för att 

bilda underlag för finansiella bedömningar och sammanställningar. 

Detta innebär att samtliga kostnader och intäkter inom nämndernas 

verksamhetsområden ska tas upp i budgeten. Ur upp-

följningssynpunkt är det viktigt att internbudgeten kodas på samma 

sätt som verksamheten sedan kommer att redovisas. Följande kod-

delar är obligatoriska i internbudgeten, ansvar, slag, verksamhet. 

För investeringsbudgeten tillkommer koddelen projekt.  

 

Miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret ska ta fram ett förslag 

till internbudget för år 2018.  

 

(Tkr) Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Kostnader 25 471 24 821 24 821 

Intäkter 11 310 11 310 11 310 

Nettokostnader 14 131 13 511 13 511 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 10 januari 2018 § 1 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Miljökontoret 

Samhällsbyggnadskontoret 

Ekonomienheten 
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MBN § 2 Dnr 2016-000043 

 

Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens uppföljningsplan 

för intern kontroll 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljningen av uppfölj-

ningsplan för intern kontroll för år 2017 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 årsre-

dovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen 

av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapportering ska 

samtidigt ske till kommunens revisorer. 

 

Uppföljningsplan för intern kontroll 2017 för miljö- och byggnads-

nämnden antogs av nämnden den 14 december 2016 § 179 och 

kompletterades den 29 mars 2017 § 43. 

 

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, utfal-

let och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporter enligt kontrollpla-

nen har lämnats till verksamhetscheferna på samhällsbyggnads-

kontoret och miljökontoret. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering intern kontroll 2017 

Beredningsutskottets protokoll den 10 januari 2018 § 2 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 

Ekonomienheten 
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MBN § 3 Dnr 2017-000054 

 

Riktlinjer för behandling av personuppgifter i Laholms kom-

mun, miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden antar riktlinjer för behandling av 

personuppgifter i Laholms kommun för miljö- och byggnads-

nämndens verksamhetsområde. 

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden utser utredaren som personupp-

giftssamordnare för nämndens verksamhetsområde. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning 

(679/2016) för hantering av personuppgifter. Förordningen ersätter 

personuppgiftslagen, PuL (1998:204). Med anledning av det ska 

miljö- och byggnadsnämndens verksamheter anpassa sin person-

uppgiftshantering till den nya lagstiftningen. 

 

Riktlinjerna gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. 

De gäller tillsvidare och grundar sig på bestämmelserna i lagstift-

ningen. Riktlinjerna antas av och kan ändras av miljö- och bygg-

nadsnämnden. Riktlinjerna är framtagna gemensamt i kommunen 

inom projektet Dataskyddsförordningen. Projektet har föreslagit att 

respektive nämnd, som personuppgiftsansvarig, ska anta de gemen-

samma riktlinjerna för sitt verksamhetsområde. 

 

Verksamheten anser att det är viktigt att det inom kommunen finns 

gemensamma bestämmelser kring hur behandling av personuppgif-

ter ska hanteras och ser riktlinjerna som ett viktigt steg i rätt rikt-

ning för att anpassa verksamheten till den nya lagstiftningen. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden ska enligt riktlinjerna utse en per-

sonuppgiftssamordnare för att ansvara för och samordna person-

uppgiftsbehandlingen i det operativa arbetet. Den som utses som 

personuppgiftssamordnare ska vara en kontaktperson till data-

skyddsombudet. Personen ska inneha sakkunskap om gällande reg-

ler och vara ett stöd till verksamheten i frågorna. Den ska se till att 

kompetensutveckling garanteras i den egna verksamheten. Verk-

samheten föreslår att utredaren som gemensam resurs för de båda 

kontoren utses som personuppgiftssamordnare. forts 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 39-17 

Beredningsutskottets protokoll den 10 januari 2018 § 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Utredaren 
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MBN § 4 Dnr 2017-000053 

 

Uppdatering av dokumenthanteringsplan för miljö- och bygg-

nadsnämnden 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner dokumenthanteringsplan 

och arkivbeskrivning samt överlämnar dem till kommunstyrelsen 

för fastställande av gallringstider.  

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta 

en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens aktuella 

handlingar och hur dessa hanteras. 

 

Enligt arkivlagen (1990:782) är det arkivmyndighetens ansvar att se 

till att de kommunala myndigheterna vårdar och bevarar allmänna 

handlingar i sådan utsträckning att de tillgodoser följande behov. 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar 

2. behovet av information för rättskipning och förvaltningen, 

3. forskningens behov 

 

Dessutom ska beaktas att handlingarna utgör en del av det nation-

ella kulturarvet.  

 

I Laholms kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Arkiv-

myndigheten beslutar efter förslag från en myndighet om gallring 

av handlingar i myndighetens arkiv. 

 

Under året har miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde utö-

kats i form av kommunens uppgifter enligt alkohollagen, tobaksla-

gen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, la-

gen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om bo-

stadsanpassning.  

 

Därför föreligger behov av att komplettera dokumenthanteringspla-

nen. I samband med detta har en översyn och generell uppdatering 

gjorts utifrån gallringsråden för kommunala verksamheter, som 

Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet tagit fram. I 

arbetet har även tagits hänsyn till kommunens gemensamma struk-

tur och hur verksamheterna på bästa sätt ska möta framtida digitali-

seringsmöjligheter.    forts 
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Beslutsunderlag 

Dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnadsnämnden 

Tjänsteskrivelse TJM 38-17 

Beredningsutskottets protokoll den 10 januari 2018 § 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 5 Dnr 2017-000043 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över riktlinjer för hantering av 

arkiv i Laholms kommun 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har inga synpunkter på de framtagna 

riktlinjerna för hantering av arkiv i Laholms kommun. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har den 7 november 2017 § 215 

remitterat förslag till riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms 

kommun till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande senast den 

29 januari 2018. 

 

Gällande arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige den 22 

juni 2015 § 92. Kommunen har sedan dess genomgått organisato-

riska förändringar och förändringar i hanteringen av information. 

Därför finns ett behov av att uppdatera kommunens styrdokument 

för arkivhantering.  

 

Miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret skriver i tjänsteskri-

velsen den 12 januari 2018 att det är bra att riktlinjer har tagits 

fram. Kontoren föreslår därför miljö- och byggnadsnämnden att 

inte ha några synpunkter över de framtagna riktlinjerna för hante-

ring av arkiv i Laholms kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 7 november 

2017 § 215 

Beredningsutskottets protokoll den 10 januari 2018 § 5 

Tjänsteskrivelse TJM 05-18 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 6 Dnr MBN2017-760 

 

Planbesked för del av Mellby 6:20 i Mellbystrand 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bifalla 

planbeskedet för del av Mellby 6:20 med tillägget att del av Norrle-

den och del av fastigheten Mellby 6:89 ska ingå i en kommande de-

taljplan och planläggas som allmän plats med kommunalt huvud-

mannaskap.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att detalj-

planearbetet ska utföras av kommunen och beräknas kunna påbör-

jas under hösten år 2018 och vara antagen under hösten 2019.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att an-

vändningsområdet för en ny detaljplan ska innefatta möjligheten att 

etablera flera olika verksamheter på området. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att planar-

betet ska inledas med en utredning kring behovet av drivmedelsför-

säljning inom planområdet. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att detalj-

planearbetet ska placeras i den så kallade väntelistan för planären-

den på första plats.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ta ut en 

avgift om 17 920 kr för planbeskedet.  

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Motor AB Halland har kommit in med ansökan om planbesked för 

del av fastigheten Mellby 6:20 som ligger i anslutning till väg E6 

avfart till Mellbystrand. Ansökan gäller uppförandet av en verk-

samhetslokal för bilförsäljning med tillhörande service och lager 

samt drivmedelsförsäljning med tillhörande ändamål. Ny föreslagen 

byggnadshöjd för tillkommande bebyggelse föreslås till 8,0 meter.  

 

Området är detaljplanelagt sedan tidigare i detaljplan nr 02-57 som 

anger användningsområden ”information och utställning” samt 

transformatorstation. Högsta byggnadshöjd är 4,0 meter. 

     forts 
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Detaljplanen vann laga kraft den 27 mars 1985 och det är ingen på-

gående genomförandetid.  

 

Planområdet är delvis utpekat som ett förädlingsområde, Me5, i tä-

tortsredovisningen för Mellbystrand i kommunens översiktsplan 

Framtidsplan 2030. I text anges att området har pekats ut som för-

ädlingsområde med syfte till ”ett effektivt markutnyttjande av han-

delsområdet”.  

 

Området ligger i anslutning till E6 som är riksintresse för kommu-

nikationer. E6 är av särskilt internationellt intresse och ingår i TEN-

T (Transeuropeiska transportnätet). Området berörs även av riksin-

tresse för det rörliga friluftslivet och högexploaterad kust. Intresset 

för högexploaterad kust innebär främst att tillkomst av fritidshus 

ska begränsas. I beskrivningen av riksintresset framgår att detta inte 

ska utgöra hinder för utveckling av befintliga tätorter. Närheten till 

E6 bedöms medföra att området saknar betydelse för friluftslivet. 

Området bedöms vara en del av ett delvis utbyggt verksamhetsom-

råde i tätorten Mellbystrand och bedöms därmed inte påverka riks-

intresse för högexploaterad kust.  

 

Fastigheten ligger i Mellbystrands östra del och består idag av na-

turmark i form av tallskog med tät undervegetation. Direkt söder 

om aktuell fastighet ligger en hotellverksamhet. Ytterligare söder ut 

ligger handelsområdet Mellby center. Väster om fastigheten finns 

befintliga fritids- och bostadshus. I öster gränsar E6. Naturmark 

ligger norr om området. 

 

Befintlig naturmark bedöms sakna betydelse för rekreation då det 

ligger i direkt anslutning till E6. I områdets västra utkant finns en 

stig som leder i naturmark runt befintligt bostadsområde. En kom-

mande detaljplan bör studera passage för oskyddade trafikanter på 

liknande sätt som finns idag. 

 

Fastigheten ligger i anslutning till utbyggt vatten- och avloppssy-

stem och brandvattenförsörjning finns. Befintliga dagvattenled-

ningar finns i närområdet. En dagvattenutredning bör tas fram, om-

rådet är idag obebyggt och består av naturmark som infiltrerar vat-

ten, byggnation på platsen innebär att marken till stor del hårdgörs. 

Närhet till väg E6 innebär att buller, vibrationer och farligt gods 

måste beaktas i en kommande detaljplan.  forts 
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Området försörjs via befintlig gata, Norrleden som har enskilt hu-

vudmannaskap. Det finns idag problem med att tyngre fordon trafi-

kerar gatan och att den används som rastplats och till övernattning 

för lastbilschaufförer. Norrleden utnyttjas som infart till bostadsbe-

byggelse i norr och väster. Planbeskedet innebär att Norrleden 

kommer att belastas med ytterligare trafik.  

 

Uppskattning av tillkommande trafik och eventuell påverkan på be-

fintligt vägnät bör ingå i en detaljplan. Lämplig placering av in-

fart/utfart till området ska studeras särskilt utifrån att den ska vara 

trafiksäker och inte medföra olägenheter för befintlig bebyggelse. 

Ny detaljplan bör omfatta Norrleden (med kommunalt huvudman-

naskap) och säkra utrymme för oskyddade trafikanter. 

 

Markens lämplighet för bebyggelse utifrån geotekniska aspekter 

måste studeras vidare i en detaljplan.   

 

Bebyggelse i området bedöms som positivt för stadsbilden i Mell-

bystrand i och med att det är en förlängning av ett befintligt ser-

viceområde i tätorten. Området ligger attraktivt längs med E6 i 

skyltläge. Landskapsbilden kommer delvis att påverkas eftersom ett 

idag obebyggt område tas i anspråk. Föreslagen byggnation skiljer 

sig från befintlig bostadsbebyggelse i volym, men bedöms snarare 

vara en del av det sammanhängande stråk av verksamheter som lig-

ger längs med E6. Föreslagen byggnation skiljer sig inte från denna 

bebyggelse. 

 

Byggnaden bör placeras så att den inte medför störande ljus för be-

fintlig bebyggelse, samtidigt måste bländningsrisk för trafikanter 

längs med E6 beaktas. Skyltläget är viktigt att utnyttja. Byggnaden 

kommer inrymma olika verksamheter och dessa ska placeras så att 

det är lämpligt med hänsyn till tillkommande trafik, samt så att de 

inte medför störningar för intilliggande bebyggelse eller E6. 

 

Ansökan om planbesked gäller även försäljning av drivmedel. Med 

hänsyn till att fastigheten ligger i direkt anslutning till befintlig bo-

stadsbebyggelse, ska kommande detaljplan utreda lämplig placering 

av denna anordning utifrån angivna riktlinjer för drivmedelsförsälj-

ning. 

 

     forts 
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Platsen bedöms sammantaget som lämplig att bebygga med före-

slagen verksamhetsbyggnad. Föreslagen byggnation blir en naturlig 

förlängning av ett befintligt serviceområde med utbyggd infrastruk-

tur. De tekniska utredningar som i detta skede bedöms krävas för 

att möjliggöra en byggnation är buller/vibrationer, trafikalstring 

från planförslaget, närhet till led för farligt gods, dagvattenhante-

ring och lämplig placering av drivmedelsförsäljning.  

 

I övrigt är det lämpligt att Norrleden ingår i ett kommande planom-

råde, utrymme för oskyddade trafikanter ska studeras särskilt. Även 

del av fastigheten x bör ingå för att säkerställa en passage för all-

mänheten genom naturmark.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse S-72/17 

Beredningsutskottets protokoll den 10 januari 2018 § 7 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ove Bengtsson (C) tilläggsförslag: Miljö- och bygg-

nadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att planarbetet ska inledas 

med en utredning kring behovet av drivmedelsförsäljning inom 

planområdet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar miljö- och byggnadsnämnden om sitt eget till-

äggsförslag och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens 

förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 7 Dnr 2016-000282 Mi 

 

Föreläggande om försiktighetsåtgärder med anledning av an-

mälan om utökade skjuttider för Jaktskytteklubb 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger NN Jaktskytteklubb om 

följande: 

 

1. Verksamheten ska ske i huvudsaklig överensstämmelse med 

anmälan som kom in till miljö- och byggnadsnämnden den 17 

december 2017 och med komplettering den 19 december 2017 

såvida inget annat framgår av nedanstående punkter. 

 

2. Under perioden 1 mars - 30 september får skjutning på skjutba-

nan ske på måndagar, tisdagar och torsdagar mellan klockan 

16.00-21.30.  

 

3. Under februari månad får skjutning på skeet- och trapbanan ske 

på lördagar mellan klockan 09.00-12.00. 

 

4. Under perioden 1 mars - 10 oktober får skjutning ske på skjut-

banan under lördagar mellan klockan 09.00-15.00. Samt vid 

tävlingar på lördagar till klockan 16.00. 

 

5. Under perioden 1 augusti - 10 oktober får skjutning ske på 

skjutbanan under söndag mellan klockan 09.00-15.00. 

 

6. Under perioden 1 mars - 30 april får skjutning ske på skjutba-

nan under söndagar mellan klockan 09.00-12.00. 

 

7. Fältskytte får ske vid maximalt tre tillfällen under ett kalen-

derår. 

 

8. Skjutning får inte ske påskafton, valborgsmässoafton, pingstaf-

ton, 6:e juni (nationaldagen), midsommarafton och julafton. 

 

9. Allt skytte ska schemaläggas. Schemaläggningen ska redovisas 

till miljö- och byggnadsnämnden minst en gång per år och 

minst fyra veckor innan skjutsäsongen startar. Schemat ska tyd-

ligt anslås vid skjutbanan och lämnas till de grannar som önskar 

ta del av detta. 

     forts 
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10. Utöver angivna tider får tävlingar, företagsskjutningar och 

andra arrangemang äga rum vid tio tillfällen per år. Anmälan 

ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast 14 dagar 

före önskat skjuttillfälle, och till de grannar som önskar ta del 

av det inom samma tid. 

 

11. Antalet skott som avlossats under ett år ska senast den 1 no-

vember varje år redovisas för miljö- och byggnadsnämnden. 

 

12. Buller från skjutbanorna får, med undantag av fältskytte, vid 

mätning eller beräkningar enligt Naturvårdsverkets anvisningar, 

vid bostadshus som riktvärde inte överstiga 65 dBAI vid bostä-

der och fritidshus. 

 

Om angiven ljudnivå överskrids annat än tillfälligt ska skytteklub-

ben i samråd med miljö- och byggnadsnämnden vidta åtgärder för 

att förhindra fortsatt överskridande. 

 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kapitlet § 9 miljöbalken. 

_____ 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 

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

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

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

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

NN Jaktskytteklubb (klubben) har inkommit med en anmälan om 

ändrade skjuttider vid skjutbanan vid X.  

 

År 2009 anmälde klubben uppförandet av nya skjutbanor vid x. 

Skyttet omfattar älgbana, skeet- och trapbana samt en viltmålbana. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 april 2009, MBN § 

75, att tillåta skytte enligt följande: 

Skjutsäsong april - september 

Tisdagar klockan 18.00-21.30 

Torsdagar klockan 18.00-21.30 

Lördagar klockan 09.00-13.00 

Söndagar klockan 09.00-14.00 under augusti och september forts 
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Måndagar klockan 18.00-21.30 under mars till och med maj för jä-

garexamen. 

 

Utöver angivna tider får skytte bedrivas vid ett mindre antal till-

fällen för till exempel tävlingar och företagsskjutningar. 

 

Nämndens beslut överklagades av grannar och fastslogs av Mark- 

och miljödomstolen den 6 oktober 2010, Mål nr M 3582-10.  

 

Klubben har nu anmält en utökning av skjuttiderna vid skjutba-

norna. I anmälan redovisas en mätning av buller som utförts 2017. 

Antalet skott kommer inte att utökas, utan kvarstår enligt anmälan 

från 2009 vid maximalt 50 000 stycken per år. Antalet skott uppgår 

idag till cirka 18 000 per år med en fördelning enligt följande; 

skeetbana cirka 5000 skott, trapbana cirka 3000 skott, älgbana ska 

7000 skott och grisbana cirka 3000 skott. 

 

Klubben anmäler följande skjuttider: 

Måndagar, 1 mars-1 oktober  klockan 16.00-21.30 

utökad tid under året för skjutbanan 

Tisdagar, 1 mars- 1 oktober  klockan16.00-21.30 

Ändrad starttid till 16.00 

Torsdagar, 1 mars- 1 oktober  klockan 16.00-21.30 

Ändrad starttid till 16.00 

Lördagar, 1 februari-1 mars  klockan 09.00-12.00 

Ny tid för träning av lerduvelaget 

Lördagar, 1 mars-10 oktober  klockan 09.00-15.00 

Ändrat startdatum   vid tävlingar till 16.00 

Söndagar, 1 mars-1 juni  klockan 09.00-12.00 

Ny tid för jägarexamen och tävlingar 

Söndagar, 1 augusti-10 oktober  klockan 09.00-15.00 

 

Fältskjutning, långfredag klockan 09.00-15.00 och ytterligare två 

lördagar, klockan 09.00-12.00. Skytte sker vid tre extra skjutplatser 

vid klubbstugan. 

 

Varje år kommer klubben att informera miljökontoret och grannar 

om skjuttider. Utöver ordinarie skjuttider tillkommer tävlingar, fö-

retagsskjutningar, svensexor vid cirka 10 tillfällen per år. 

 

     forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 
Miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-24 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts 

 

Klubben redovisar att de har gjort ett flertal förbättringar av buller-

skyddet samt byggt ett extra plank och tilläggsisolerat skjuthusen 

för att minska bullret. I bullerberäkningen som redovisades i anmä-

lan 2009 var 65 dBAI den högsta bullernivån och i den uppföljande 

bullermätningen 2017 var den högsta bullernivån cirka 50 dBA. 

Med hänvisning till att bullernivåerna har minskat ser klubben inga 

hinder för utökade skjuttider. 

 

Grannar har beretts tillfälle att yttra sig över anmälan. Synpunkter 

har kommit in från ett stort antal grannar i ett gemensamt yttrande. 

Grannarna anser att skytteklubben under flertal år anmält och med-

givits tillstånd för utökning av skjuttider och både vad gäller antal 

timmar per dag. Av yttrandet framgår att grannarna anser den nu 

anmälda utökningen innebär att de boende får stå ut med skjutning i 

stort sett under hela året och att det är helt oacceptabelt. De boende 

vänder sig också mot de tillkommande tre skjutplatserna vid fält-

skytte som de antar kommer att utökas med fler än de tre anmälda 

tillfällena, då klubben betonar den ekonomiska vikten av detta 

skjutplatser.  

 

Grannarna framför att de nya skjutplatserna har skjutriktningen i 

motsatt riktning från de övriga delarna av skyttebanan, i öst-

sydöstlig riktning, som innebär att de varken är avgränsade med 

skydd eller några bullerdämpande åtgärder. I denna skjutriktning 

har skogen till angränsande bebyggelse avverkats. Skogsområdet 

används allmänt för rekreations av närboende och människor ska 

kunna vistas i området utan att känna sig otrygga. 

 

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. I samma syfte 

skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik (2 

kapitlet 3 § miljöbalken (1998:808)). 

 

Av 2 kapitlet 7 § MB framgår att kraven ovan gäller i de utsträck-

ning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna be-

dömning ska särskilt nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktig-

hetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 

     forts 
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I en verksamhet ska det finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera 

att lagar och förordningar följs och verksamhetsutövaren ska ha den 

kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens 

art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 

skada eller olägenhet. Den som bedriver verksamhet ska också fort-

löpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller 

förebygga sådana verkningar.  

 

Den som bedriver verksamhet ska också genom egna undersök-

ningar eller på annat sätt hållas sig underrättad om verksamhetens 

eller åtgärdens påverkan på miljön (2 kapitlet 2 § och 26 kapitlet 19 

§ miljöbalken (1998:808)). 

 

En ändring av pågående anmälningspliktig verksamhet (C-

verksamhet) som är av betydelse ur störningssynpunkt är anmäl-

ningspliktig (11 §, punkt 2 miljöprövningsförordningen). 

 

En tillsynsmyndighet får meddela de föreläggande eller förbud som 

behövs för att bestämmelser i miljöbalken skall efterlevas (26 ka-

pitlet 9 § miljöbalken (1998:808)). 

 

Klubben har anmält en utökning av tider för att bland annat kunna 

möta efterfrågan på ökad utbildning i jägarexamen och klubbens 

behov av träningstid för lerduvelag. Klubben har genom bullermät-

ningar visat att åtgärder som har genomförts: skjuthus, bullerskär-

mar, plank och jordtäcke har minskat störningarna av buller från 

skjutbanorna. 

 

Skytte har bedrivits på platsen sedan 2011. Miljökontoret har under 

åren mottagit ett antal klagomål på skytteverksamheten, som främst 

har handlat om att skytte bedrivits på andra tider än de angivna. De 

klagande bor i huvudsak sydost om skjutbanorna. De klagande 

framför att de vill ha en mer reglerad verksamhet och att det ska 

finnas skjutfria dagar. Avståndet till närmaste grannar är cirka 1000 

meter.  

 

Enligt anmälan kommer skjuttiderna tidigareläggas under vardagar, 

utökad verksamhet under året på älgbanan, ny träningstid för lerdu-

velaget och utökad skjuttid på lördagar och söndagar. Onsdagar och 

fredagar kommer att vara skjutfria enligt anmälan, och ingen skjut-

ning kommer att ske söndagar under juni och juli. forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 
Miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-24 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts 

 

I Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 

2005:15) anges riktvärden som maximala ljudnivåer som bör till-

lämpas för bedömning av lämpliga bullerbegränsningar vid skjut-

banor. För aktuella skjutbanor bör riktvärden för nya banor gälla, 

65 dBAI. 

 

Skjutbanor som drivs av föreningar uppfattas ofta som störande då 

verksamhet bedrivs under kvällar och helger: då föreningens med-

lemmar har möjlighet utöva skytte samtidigt som närboende gran-

nar är hemma. Vid prövningen av anmälan ska en avvägning göras 

mellan klubbens behov av skjuttider för att kunna bedriva sin verk-

samhet och omgivningens krav på skjutfria dagar och tider. Även 

då angivna riktvärden för buller innehålls bör verksamheten på en 

skjutbana bedrivas så att bullerstörning till omgivningen begränsas 

genom att verksamheten så långt möjligt förläggs till mindre stör-

ningskänsligt tid. Kraven på hänsyn gäller i den utsträckningen att 

det inte kan anses orimligt för verksamhetsutövaren att uppfylla 

dem.  

 

Bullermätningen från 2017 visar på låga bullernivåer vid de närm-

aste bostäderna, som högst 50 dBAI. Bullermätning från 2015 vi-

sade även på låga bullernivåer vid fastighet nordväst om skjutba-

norna. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen utifrån redovisade 

beräkningar i anmälan från 2009 och redovisade ljudnivåmätningar 

att bullernivån har reducerats med de åtgärder som klubben utfört 

vid skjuthus och med bullervallar som har anlagts och att en utök-

ning kan accepteras. Uppmätta bullernivåer, med undantag för fält-

skytte, visar att buller inte bör kunna uppfattas inomhus. miljö- och 

byggnadsnämnden bedömer att klubben i anmälan har tagit hänsyn 

till de omkringboende och att skjutning koncentreras till vissa tider. 

Men nämnden anser att då störningar under helger ofta upplevs som 

mer störande bör utökning av skytte på söndagar accepteras under 

mars och april men inte under maj månad, då boende vistas mer ut-

omhus.  

 

Bullermätningen visar på höga bullernivåer vid bostäder vid fält-

skjutning vid klubbstugan. Uppmätt värde är 71 dBAI, som översti-

ger riktvärdet 65 dBAI.  

     forts 
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Fältskytte innebär att flera skjutplatser används samtidigt och klub-

ben har redovisat att det inte finns någon annan plats inom anlägg-

ningen där man kan placera de extra skjutplatserna. Fältskytte sker 

vid tre tillfällen per år och miljö- och byggnadsnämnden bedömer 

att ett överskridande av bullerriktvärdet kan accepteras vid dessa få 

tillfällen utan att krav på bullerdämpande åtgärder. 

 

Av grannarnas yttrande framgår att de är oroliga över säkerheten 

vid fältskytte. Frågor om säkerheteten vid skjutbanan hanteras av 

polisen. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden anser att inom angivna tider ska 

klubben schemalägga skjuttider inför varje skjutsäsong och redo-

visa detta för miljö- och byggnadsnämnden och till de grannar som 

önskar ta del av detta. Det är viktigt att tider för skjutsäsongen re-

dovisas tydligt och klubben bör arbeta för att hålla en god dialog 

med de närboende.   

 

Enligt kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2030, är skjutbanan 

inte belägen i något utpekat område för friluftsliv. Norr om skjut-

banan finns zz naturreservat, cirka 850 meter från skjutbanorna.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM02-18 

Beredningsutskottets protokoll den 10 januari 2018 § 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
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MBN § 8 Dnr 2017-1105Mi 

 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående ansökan om 

lagligförklaring och tillstånd till bortledande av vatten fram till 

mölla i ån  

(Mål nr M3688-17 R5) 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande: 

 

I tillståndsansökan bör en avvägning mellan nyttan av att fortsätta 

drift av kraftverket med tillhörande dämning mot den vinst det 

skulle medföra för vattendraget att avveckla kraftverket och däm-

ningen. Avvägningen bör göras ur ett samhällsekonomiskt, kultu-

rellt och ekologiskt perspektiv. Eventuella kompensationsåtgärder 

bör vägas in. Ekosystemtjänster ska särskilt vägas in och de som 

tillgodoser fritidsfiskets och fisketurismens behov och möjligheter 

att utveckla fritidsfiske i hela ån ska beaktas enligt vision 2020, 

(Vision 2020 för Laholms fritidsfiske och fisketurism, antaget av 

Kommunfullmäktige den 31 maj 2016 § 67, dnr 2016-000129). En 

bedömning hur miljökvalitetsnormerna uppfylls eller påverkas ska 

det också redogöras för, i de olika alternativen.  

 

Sökande yrkar på att nollalternativet baseras på de förhållanden 

som är rådande. Sökande har motiverat detta genom att hänvisa till 

att dammbyggnadens dämning tidigare varit föremål för prövning 

av domstol. Även om domstolen också anser att detta är nollalterna-

tivet anser miljö- och byggnadsnämnden att fördelen ur flora- och 

faunaperspektiv med ett fritt strömmande vattendrag ska utredas 

enligt stycket ovan.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden vill här också påpeka att nämnden i 

grunden är positiv till den småskaliga vattenkraften samt att pröv-

ning av de kraftverk och dämmen som finns i ån och ån inte bör gö-

ras på enskilda platser utan utredas för hela ån tillsammans med öv-

riga kraftverk- och dammägare. I ansökningshandlingarna har det 

redogjorts för planer att skapa fria vandringsvägar genom så kallade 

omlöp. Det bör dock bättre utredas om den breda och steniga natur-

liga fåran kan fungera som fiskväg vid ett sådant omlöp. Den ringa 

mängd vatten som släpps genom ett omlöp riskerar att spridas ut i 

en bred fåra och riskerar dels att bli för grund och dels blir vattnets 

strömningshastighet väldigt låg.  

     forts 
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Ärendebeskrivning 

Ägaren av möllas vattenkraftverk med tillhörande anläggningsdelar 

i ån på fastigheten xx, har ansökt om lagligförklaring och tillstånd 

till bortledande av vatten fram till nn mölla. 

 

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt har översänt 

en förfrågan till miljö- och byggnadsnämnden om huruvida ansök-

ningshandlingarna behöver kompletteras av sökanden i något avse-

ende innan kungörelse utfärdas. Önskemål om komplettering bör 

lämnas senast den 31 januari 2018. Möjlighet att yttra sig i sakfrå-

gan ges det möjlighet till i ett senare skede när kommunen ska yttra 

sig över tillståndsansökan. 

 

Laholms kommun har i samrådsskedet yttrat sig över vad som bör 

tas upp i tillståndsansökan och dess miljökonsekvensbeskrivning. 

Miljö- och byggnadsnämnden beredde då ärendet till kommunsty-

relsen. Miljö- och byggnadsnämnden anser inte att de synpunkter 

som lämnades då är till fullo bemötta eller hanterade i ansökan. 

 

NN mölla är numera en vattenkraftsanläggning och producerar 

cirka 50 000 kwh/år vilket motsvarar cirka 2 eluppvärmda villors 

konsumtion. Fallhöjden är 6,5-7 meter. Anläggningen består av en 

dammbyggnad utförd i sten med viss betongförstärkning. Ett 

mindre 80 centimeter x 80 centimeter stort sättutskov finns i 

dammbyggnadens mitt. Vidare finns en 1280 meter lång handgrävd 

tilloppskanal som skapar fallhöjden. Det är ett vattenkraftverk med 

sedvanlig utrustning, inrymt i den före detta kvarnbyggnaden och 

en cirka 130 meter lång utloppskanal. Sökande skriver vidare att 

dammbyggnaden har samma funktion idag som på mitten av 1800-

talet, nämligen att upprätthålla dämning i aån. Kraftverket har inte 

förändrats sedan början på 1900-talet.  

 

Det planeras inte för några förändringar av dammbyggnad, till-

loppskanal, intag, kraftverk eller utloppskanal. Dock planerar sö-

kande att anlägga ett omlöp förbi dammbyggnaden på dess högra 

sida. Det finns övriga anläggningar nedströms vattendraget, bland 

annat en som finns efter 12-13 kilometer (vattenvägen). Det är 

okänt om det bedrivs någon verksamhet på platsen. Ytterligare 

dammbyggnader finns i sån. 

 

     forts 
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I ån finns genuina lax- och havsöringsstammar och ån har områden 

med mycket fina bottenfaunaförhållanden. I övrigt finns enligt 

provfiskning ål, elritsa, och gädda. Den naturliga bäckfåran förbi 

möllan är bred och stenig. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM001-18 

Beredningsutskottets protokoll den 10 januari 2018 § 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Mark- och miljödomstolen 
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MBN § 9 Dnr 2018-000020Mi 

 

Strandskyddsdispens för tillbyggnation av bostad 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens enligt 7 

kapitlet 18 b § miljöbalken för tillbyggnad av bostadshus på fastig-

heten xx. Tomtplatsen avgränsas enligt gul markering på karta.  

 

Avgift   2 685 kronor  

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

______ 

 

Upplysning 

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

gälla om åtgärden som dispensen avser inte har påbörjats inom två 

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

kraft. 

 

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

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

avvakta utgången av denna tid innan åtgärder påbörjas. 

 

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

empelvis bygglov. 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 

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

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

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

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

NN har ansökt om strandskyddsdispens för att bygga till det befint-

liga bostadshuset på fastigheten xx. Utbyggnaden ska byggas i vin-

kel till det befintliga, den utstickande delen kommer att vara från 

bäcken. Utbyggnaden omfattar cirka 90 m2.  

 

Som särskilda skäl anges att området redan har tagits i anspråk på 

ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 

     forts 
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Området består av tomtmark. Aktuell byggnad är som närmast 25 

meter från vattendraget (ett biflöde till Edenbergaån). På andra si-

dan tomten är det åkermark. 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 om området redan har tagits i anspråk på ett sätt som 

gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Viktiga 

överväganden vid prövningen är om det kan garanteras att strand-

området förblir öppet för allmänheten och att syftet med strand-

skyddsbestämmelserna i övrigt kan tillgodoses.  

 

Byggnaden är placerad inom etablerad tomtmark. Tomtmarken lig-

ger utanför område med detaljplan. Hemfridszonen kommer endast 

att marginellt utökas. Miljökontoret bedömer att området där bygg-

naden ska placeras redan tagits i anspråk på ett sätt så att en till-

byggnad inte försämrar möjligheterna för allmänheten att besöka 

området. Området runt vattendraget förblir tillgängligt för allmän-

heten, det vill säga det finns en fri passage. Strandskyddets övriga 

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

skyddsdispens kan således beviljas. Tomtplatsavgränsningen be-

döms som skälig. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 03-18 

 

 

 

 

 

Beslutsexpediering 

Sökande, dk 

Länsstyrelsen 
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MBN § 10 Dnr 2017-000039 

 

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen avseende ar-

betsmiljöredovisning 2016 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av miljöchefen respek-

tive samhällsbyggnadschefens redovisning avseende arbetsmiljöre-

dovisningen år 2016 och översänder dessa till kommunstyrelsens 

personalutskott. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Utifrån den årliga arbetsmiljöredovisningen för 2016 har kommun-

styrelsen den 12 september 2017 § 171 gett verksamhetscheferna i 

uppdrag att: 

- säkerställa att det finns aktuella och välfungerande former för 

det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att tillse att arbetsmil-

jörutinerna finns tillgängliga på Intranätet 

- redovisa de aktiva åtgärder som genomförs eller planeras i syfte 

att förebygga sjukfrånvaro 

- stärka samverkansgruppens arbete med arbetsmiljö- och hälso-

frågor för medarbetarna. 

 

Uppdraget från kommunstyrelsen skulle ha redovisats till perso-

nalutskottet senast den 12 december 2017 samt till berörd nämnd 

senast den 31 december 2017. 

 

Miljöchefen och samhällsbyggnadschefen har nu tagit fram var sin 

tjänsteskrivelse som redovisar, bemöter punkterna i kommunstyrel-

sens uppdrag för miljökontoret respektive samhällsbyggnadskon-

toret. Båda verksamhetscheferna skriver bland annat att det finns 

fungerande rutiner kring arbetsmiljöarbetet på respektive kontor. 

Friskvårdsaktiviteter, undersökningar via företagshälsovården och 

andra trivselaktiviteter är åtgärder som genomförs, för att förebygga 

sjukfrånvaro. Samverkansgruppen är gemensam för båda kontoren 

och detta möjliggör att erfarenheter gällande arbetsmiljö och hälso-

frågor kan bytas mellan kontoren 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 04-18 

Tjänsteskrivelse TJS 01-18 

     forts 
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Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens personalutskott 
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MBN § 11 Dnr MBN2014-396 

 

Detaljplan för xx i Skummeslövsstrand – Samråd 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Beredningsutskottet beslutar att samråda om förslag till detaljplan 

för xx, enligt 5 kapitlet 11 § i plan- och bygglagen 

(2010:900/2014:900). Planförslaget medför inte någon betydande 

miljöpåverkan. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2015 (KS § 57) att sam-

fälligheten NN nr 3 får med hjälp av konsult ta fram en detaljplan 

för fastighet xx. 

 

Detaljplan för xx ligger i Skummeslövsstrand. Planområdet avgrän-

sas av vägen i norr, av bostadsfastigheter på östra sidan av väg i öst 

och i söder av ett grönområde. Planen omfattas av fastigheterna zz 

som är privatägda samt xx som ägs av samfällighetsföreningen NN 

nr 3.  

 

Detaljplanen syftar till att ge de boende i området byggrätter som 

blir bättre anpassade till fastigheternas storlek samt att genom be-

stämmelser bekräfta befintlig användning av kvartersmark och all-

män platsmark.  

 

Bebyggelsen finns sedan innan och området kommer inte att be-

byggas med någon ny bebyggelse. Prickad mark mot ”park” har ta-

gits bort men ersätts med en placeringsbestämmelse, där huvud-

byggnader ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns. Kom-

plementbyggnader får dock placeras i fastighetsgräns. Med hänsyn 

till befintliga byggnaders läge har 4,0 meter mot ”gata” försatts 

med prickad mark. Detaljplanen medför även att allmän platsmark 

”gata” och ”gång” får kommunalt huvudmannaskap medan allmän 

platsmark park bibehåller enskilt huvudmannaskap.  

 

Byggrätten inom detaljplanen utökas genom att bestämmelsen om 

största sammanlagda byggnadsarea regleras till 240 kvadratmeter 

för majoriteten av fastigheterna inom planområdet (e1).  

 

 

     forts 
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För dessa fastigheter får enbart 120 kvadratmeter utgöras av kom-

plementbyggnader. De två största fastigheterna regleras med en 

största byggnadsarea på 400 kvadratmeter per fastighet (e2) samt att 

av den ytan får enbart 200 kvadratmeter utgöras av komplement-

byggnad. För majoriteten av fastigheterna regleras fastighetsstorle-

ken till en minsta fastighetsstorlek på 550 kvadratmeter (d1). För de 

två största fastigheterna är en minsta fastighetsstorlek satt till 2000 

kvadratmeter (d2), vilket gör att dessa fastigheter inte kan styckas 

av. Högsta byggnadshöjd är satt till 3,5 meter och högsta nockhöjd 

är satt till 6,5 meter. 

 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande och bedöms vara 

klar för samråd. Planförslaget medför inte någon betydande miljö-

påverkan och någon miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte 

upprättats. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse S 03/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 29 
Miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-24 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 12 Dnr 2017-000004 

 

Redovisning av ärende i samband med uppföljning av beslut 

enligt uppföljningsplan för intern kontroll 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 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. 

6) Ett beslut från lista med delegationsbeslut rörande alkohollagen. 

 

Från miljökontorets lista med delegationsbeslut valde justeraren 

ärendet xx – Förbud att lämna golfbollar i Lagan som ska redovisas 

vid nästa sammanträde. Ärendet redovisas av miljö- och hälso-

skyddsinspektören. 

 

Från samhällsbyggnadskontorets lista med delegationsbeslut valde 

justeraren ärendet xx – Tillbyggnad av bussgarage som ska redovi-

sas vid nästa sammanträde. Ärendet redovisas av bygglovshandläg-

garen. 
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MBN § 13 Dnr 2018-000003 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

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

beslut till handlingarna. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med 6 kapitlet 37 § och 7 kapitlet 5 § i kommunallagen 

(2017:725) (nya) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en 

ledamot, en ersättare eller en anställd hos kommunen, att besluta på 

nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp ärenden. Be-

slut som fattas på nämndens vägnar ska i enlighet med 6 kapitlet 40 

§ i kommunallagen anmälas till miljö- och byggnadsnämnden i den 

ordning som nämns i beslutad delegationsordning. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 10 januari 2018. 

 

Miljökontoret §§ M 739 - 816 för år 2017 

Miljökontoret §§ M 001 - 020 för år 2018 

Samhällsbyggnadskontoret §§ S 957 - 1012 för år 2017 

 

Trafikplanerarens, alkoholhandläggarens beslut från och med den 

12 januari 2018 till och med den 12 januari 2018. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning fastighetsbestämning och fastighetsreglering berörande 

xx med flera. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx och bildande av gemensamhetsanläggningar. 

 

Ordföranden, beslut i ärende som är så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. – Yttrande till mark- och miljödom-

stolen angående överklagande av länsstyrelsens beslut om förbud 

mot fortsatt arbete vid vite på fastigheten xx. 

     forts 
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Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr MBN 2017-01; fastigheten xx erhåller nya adresser nn. Den 

gamla adressen utgår. 

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr MBN 2017-01; fastigheten xx erhåller adress nn. 

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr MBN 2017-01; fastigheten xx erhåller nya adresser nn. Den 

gamla adressen utgår. 

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr MBN 2017-01; fastigheten xx erhåller nya adresser nn. Den 

gamla adressen utgår. 

 

Samhällsbyggnadschefens beslut om att Bo Lennartsson ersätter 

Charlotta Hansson i tjänsten som samhällsbyggnadschef, under pe-

rioden 2 januari 2018 till och med den 5 januari 2018. 

 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag ska anmälas till miljö- och 

byggnadsnämnden. Under perioden 2 december 2017 till 31 de-

cember 2017 har 11 nya ärenden registrerats. Handläggaren för bo-

stadsanpassning har under samma period beviljat 11 ansökningar 

om bostadsanpassningsbidrag och avslagit ett ärenden. Dessutom 

har en ansökan delvis avslagits och ett ärende avskrivits. 

 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag ska anmälas till miljö- och 

byggnadsnämnden. Under perioden 1 januari 2018 till 11 januari 

2018 har 4 nya ärenden registrerats. Handläggaren för bostadsan-

passning har under samma period beviljat 3 ansökningar om bo-

stadsanpassningsbidrag och avslagit ett ärenden. 

 

Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till miljö- och bygg-

nadsnämnden. Samhällsvägledarna har under perioden 11 decem-

ber till 29 december 2017 utfärdat fyra beslut om parkeringstill-

stånd för rörelsehindrade varav ett är avslag. Totalt under 2017 har 

83 beslut tagits varav åtta är avslag. 
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MBN § 14 Dnr 2018-000002 

 

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 

Inga synpunkter eller förslag har lämnats till nämnden sedan sen-

aste sammanträdet, därför ingen förteckning. 

 

Förteckning över anmälningar: 

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

nämndens förbud mot utsläpp av avloppsvatten på fastigheten 

xx. 

 

b. Länsstyrelsens beslut; Tillstånd till transport av farligt avfall 

och övrigt avfall. Länsstyrelsen medger Arne Kjellssons Åkeri 

AB tillstånd till yrkesmässig vägtransport av farligt avfall och 

avfall som inte är farligt avfall. Tillståndet omfattar styckegods- 

och tanktransport och gäller till den 7 december 2022. 

 

c. Länsstyrelsens beslut; Anmälan för samråd enligt miljöbalken 

angående granplantering på jordbruksmark på fastigheten xx 

Länsstyrelsen beslutar att de planerade åtgärderna inte föranle-

der någon åtgärd från länsstyrelsens sida om de utförs enligt 

anmälan. 

 

d. Åklagarmyndighetens underrättelse; Miljöbrott gällande klago-

mål om eldning på fastigheten xx. Åklagarmyndigheten inleder 

inte någon förundersökning eftersom det saknas bevisning om 

att föremål som eldats, innehållit ämnen som kunnat orsaka för-

orening enligt miljöbalken. Det anmälda brottet går därför inte 

att utreda.    forts 
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e. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av miljö- och byggnads-

nämndens beslut angående förbud mot fortsatt arbete vid vite på 

fastigheten xx. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

f. Länsstyrelsens beslut; Tillstånd att anlägga och bedriva fiskod-

ling. Länsstyrelsen beviljar nn tillstånd att bedriva landbaserad 

fiskodlingsverksamhet i bassänger/kar på fastigheten xx. Till-

ståndet gäller gräskarp och gäller tillsvidare dock längst till och 

med den 31 december 2022. 

 

g. Länsstyrelsens beslut; Anmälan för samråd enligt miljöbalken 

angående granplantering på jordbruksmark på fastigheten xx. 

Länsstyrelsen beslutar att de planerade åtgärderna inte föranle-

der någon åtgärd från länsstyrelsens sida om de utförs enligt 

anmälan. Länsstyrelsen beslut att planteringen kan påbörjas. 

 

h. Länsstyrelsens beslut; Strandskyddsdispens på fastigheten xx. 

Länsstyrelsen beslutar att inte pröva miljö- och byggnadsnämn-

dens beslut om strandskyddsdispens för enbostadshus på fastig-

heten xx. Detta beslut får inte överklagas. 

 

i. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens protokoll; Till-

synsavgiften xx, nu fråga om prövningstillstånd. Mark- och mil-

jööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljö-

domstolens avgörande står därför fast. 

 

j. Länsstyrelsens beslut; Strandskyddsdispens för fastigheten xx. 

Länsstyrelsen beslutar att inte pröva miljö- och byggnadsnämn-

dens beslut om strandskyddsdispens för byggnation av garage 

på fastigheten xx. Detta beslut får inte överklagas. 

 

k. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens protokoll; 

Förbud vid vite mot fortsatt arbete på fastigheten xx nu fråga 

om inhibition. Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om 

inhibition. Mark- och miljödomstolen kommer senare ta ställ-

ning till överklagandet. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-24 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 
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