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MBN § 37 Dnr MBN2017-000197 

 

Planbesked för del av xx i Skummeslövsstrand 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå 

planbeskedet för del av xx. 

 

Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska 

kommunstyrelsen ta ut avgift om 8 064 kronor för planbeskedet 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

NN har den 14 mars 2017 ansökt om planbesked för del av fastig-

heten xx. Fastigheten ligger mellan Xvägen och stranden i höjd 

med Skummeslövs tennisklubb. Ansökan gällde ursprungligen till-

skapandet av tre tomter för enbostadshus. 

 

Med anledning av att liknande ansökningar om planbesked vid kus-

ten tidigare har nekats, rekommenderades sökanden att titta på för-

slag som förtätar och kompletterar den befintlig bebyggelsen vid 

kusten med nya bostadsformer. Efter att samhällsbyggnadskontoret 

har kontaktat sökande vid flera tillfällen ändrades ansökan till att 

gälla fyra tomter för enbostadshus, handlingarna lämnades den 21 

mars 2018. Då enbostadshus inte bedöms överensstämma med 

kommunens ambition att tillskapa nya bostadsformer som komplet-

terar den befintliga bebyggelsen i kusten beslutade miljö- och 

byggnadsnämnden den 23 maj 2018 § 63 att avslå ansökan om 

planbesked.  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2018 § 126 åter-

remitterades ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för förtydli-

gande av skälen till avslag, då fastigheten i tillägget till grönområ-

desutredningen pekats ut som lämplig för bebyggelse.  

 

Samhällsbyggnadskontoret har efter kommunstyrelsen informerat 

sökande om att planbesked måste gälla för andra bostadstyper än 

friliggande enbostadshus för att det ska vara aktuellt att gå vidare 

med bedömningen av förslagets lämplighet.  

 

 

 

     forts 
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Den 21 augusti 2018 lämnades kompletterande handling som vi-

sade på ett radhus med fyra bostäder. Förslaget visar på att cirka 3 

400 kvadratmeter av fastighetens cirka 5 700 kvadratmeter plan-

läggs för bostadsändamål. Resterande 2 300 kvadratmeter förblir 

naturmark.   

 

Fastigheten ligger centralt i Skummeslövsstrand, inom gångavstånd 

från Skummeslövsstrands centrum och stranden. Närmaste buss-

hållplats ligger även denna inom gångavstånd. Idag består fastig-

heten av naturmark som till hälften är en klippt gräsmatta och till 

hälften av en mer vildvuxen karaktär.   

 

I översiktsplanens utvecklingsmål framgår att ny bebyggelse ska 

placeras och utformas med stor omsorg efter ortens specifika förut-

sättningar och att de gröna värdena är viktigt för Skum-

meslövsstrands karaktär. Det framgår även att nuvarande och fram-

tida trafik- och parkeringsproblem ska särskilt uppmärksammas. 

Liksom att attraktionskraften av hav och natur för turism bör ut-

vecklas, bland annat genom att öka tillgängligheten till Skum-

meslövs badet och strandbadet. Ny bebyggelse bör bidra till ett di-

versifierat utbud av bostäder som kan gynna riksintresset för fri-

luftslivet.  

 

Området är detaljplanelagt sedan tidigare i byggnadsplan nr 05–07 

som vann laga kraft den 30 april 1959 och anger användning ”park, 

plantering” för området.  

 

Klimatanpassningsplanen visar på att dagvattnet rinner in på fastig-

heter i från öster och samlas upp i dess västra del. Området fyller en 

funktion som infiltrationsyta för dagvatten och har enligt klimatan-

passningsplanen identifierats som viktigt i avseende på översväm-

ningssituationen. 

 

Grönområdesutredningens tillägg medger att fastigheten till viss del 

kan bebyggas om dagvattenhanteringen först studeras. Naturvär-

dena i området har ansetts vara begränsade, vilket innebär att mar-

ken kan bebyggas ifall syftet är att tillskapa en samhällsviktig 

funktion (så som förskola, skola, idrottsanläggning med mera).  

 

Området berörs av riksintresse för friluftslivet, det rörliga friluftsli-

vet och högexploaterad kust.    forts 
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Strandområdet längs Laholmsbukten och den aktuella platsen anses 

ha särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser utifrån de 

natur- och kulturmiljöer som finns. Riksintresset för ett rörligt fri-

luftsliv ställer krav på att tillgängligheten inte inskränks. 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. 

 

Den aktuella fastigheten har i en pågående parkeringsutredning för 

kustområdet identifierats som bland de enda möjligheterna att an-

lägga en parkering inom gångavstånd från entrén till stranden. 

 

Strategienheten framhåller särskilt den pågående parkeringsutred-

ningen där fastigheten kan vara en viktig del i att kunna lösa parke-

ringsproblematiken längs kustområdet. En användning av området 

för parkeringsändamål i kombination med dagvattenhantering med-

för även att områdets tillgänglighet bibehålls och med rätt skötsel 

gynnas även den biologiska mångfalden. 

 

Barn- och ungdomsverksamheten poängterar att det finns behov av 

nya förskolor i Skummeslövsstrand och att den aktuella fastigheten 

skulle kunna vara en tänkbar placering.  

 

Föreslagen bebyggelsen tar i anspråk större delen av den allmänna 

naturmarken, vilket får negativa effekter på djur- och växtliv i om-

rådet, men hindrar även människor från att röra sig i grönområdet 

och begränsar därmed dess tillgänglighet. Grönområdet kommer 

privatiseras, inte enbart genom den mark som planläggs för bo-

stadsändamål, utan även genom hur den kvarvarande naturmarken 

upplevs då den blir omsluten av bostäder.  Det är även sannolikt att 

en del av kvarvarande naturmark måste avsättas för omhänderta-

gande av dagvatten i området. Naturområdets funktion som allmän 

plats kommer därmed nästintill helt försvinna. Riksintresset för det 

friluftsliv och rörligt friluftsliv påverkas således till viss del nega-

tiv, men också barns möjlighet till lek i området kommer att påver-

kas negativt.  

 

Planförslaget innebär ett mycket ineffektivt utnyttjande av en vär-

defull markresurs med god potential för andra typer av samhällsvik-

tiga funktioner.  

     forts 
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Det skapas fyra nya hyresrätter i området, vilket i mindre utsträck-

ning bidrar till att boende med olika upplåtelseformer skapas, men 

de bidra till en mindre samhällsnytta än vad det befintliga grönom-

rådet utgör.  

 

Planansökan bidrar inte till några positiva effekter gällande till-

gängligheten till stranden för allmänheten och bidrar inte heller till 

några förbättringar gällande parkeringssituationen. Förslaget för-

hindrar snarare i stor utsträckning möjligheterna till att bemöta 

dessa behov.  

 

Samhällsbyggnadskontorets sammanvägda bedömning är att före-

slagen byggnation inte anses vara ett lämpligt utnyttjande av mar-

ken. Platsen är utifrån dess fysiska förutsättningar möjlig att be-

bygga under förutsättning att dagvatten kan hanteras på ett lämpligt 

sätt, men förslagen markanvändning innebära ett mycket ineffektivt 

markutnyttjande i förhållande till platsens potential och de framtida 

behov som redan idag går att se.  

 

• Området påverkar i viss utsträckning riksintresset för friluftsli-

vet negativt genom att privatisera ett allmänt naturområde. En 

del av naturområdet kommer att vara kvar, men kommer bli in-

stängt och upplevas som privat. Detta kan få negativa konse-

kvenser för barns lek i området.  

 

• Förslaget förhindrar framtida möjligheter till parkeringslös-

ningar kring Skummeslövsstrands centrum. Detta kan bli ett 

hinder både för utvecklingen av turistnäringen och friluftslivet. 

Det innebär även att tillgängligheten till stranden och Skum-

meslövsstrands centrum i framtiden kan begränsas för äldre, 

barnfamiljer och personer som inte bor i närområdet.  

 

• Markresurser i centrala lägen krävs för att snabbt kunna bemöta 

framtida behov. Att ianspråkta alla potentiellt byggbara ytor 

idag motverkar en långsiktigt hållbar utveckling av strandom-

rådet. 

 

• Samhällsnyttan av föreslagen bebyggelse är mycket begränsad i 

förhållande till områdets potential.  

 

     forts 
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Samhällsbyggnadskontoret skriver därför i tjänsteskrivelsen att 

miljö- och byggnadsnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att av-

slå planbeskedet för del av xx i Skummeslövsstrand och med hän-

visning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska kommunsty-

relsen ta ut avgift om 8 064 kronor för planbeskedet.   

 

När beredningsutskottet behandlade ärendet den 9 januari 2019 be-

slutades att ärendet skulle bordläggas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse S-75/18 

Beredningsutskottets protokoll den 6 mars 2019 § 28 

 

Reservation 

Mikael Sandén (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 38 Dnr MBN2016-000172 

 

Detaljplan för Mellby 37:2 med flera i Mellbystrand - Gransk-

ning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att gå ut på granskning med 

förslag till detaljplan för Mellby 37:2 med flera enligt 5 kapitlet 18 

§ i plan- och bygglagen (2010:900/2014:900). Planförslaget medför 

inte någon betydande miljöpåverkan. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2016 § 134 att dåvarande 

fastighetsägare med egen konsult fick påbörja ett detaljplanearbete 

för fastigheten Mellby 37:2. Ändringen av detaljplanen ska möjlig-

göra för handel samt flerbostadshus för fritidsverksamhet på fastig-

heten Mellby 37:2. Ändringen av detaljplanen ska också förhindra 

att fastigheten styckas  

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 april 2018 § 47 att 

skriva planläggningsavtal med nuvarande fastighetsägare och för-

tydligade att syftet med detaljplanen, är att möjliggöra för bostäder 

i form av flerbostadshus samt för verksamheter till förmån för han-

dels-, fritids- och turismnäringen inom fastigheten Mellby 37:2. 

 

Planområdet är beläget vid korsningen mellan Kustvägen och Ko-

lonivägen. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott beslutade den 8 

november 2018 § 169 att gå ut på samråd med planförslaget. Sam-

råd har pågått mellan den 10 december 2018 och den 1 februari 

2019. Samrådstillfällen hölls den 15 och 17 januari 2019. Lämnade 

synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse. 

 

Detaljplanen föreslår en ny lokal för centrumändamål samt cirka 

sex bostäder. Byggnaderna får uppföras med en byggnadshöjd på 

4,5 meter i enlighet med vad som är tillåtet idag, samt med en 

högsta nockhöjd på 6,0 meter, vilket utgår från gällande planbe-

stämmelser och som ansluter till omgivande bebyggelse.  

 

 

     forts 
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Fastigheten beläggs med utfartsförbud längs med del av Kustvägen, 

men en öppning finns för att möjliggöra in- och utfart till fastighet-

en. På så vis ökar tryggheten för gång- och cykelvägen utmed 

Kustvägen och säkerställer att inga utfarter placeras nära korsning-

en vid Kolonivägen. Parkeringsplatser för aktuellt planområde före-

slås på del av zz som ligger direkt i anslutning till fastigheten 

Mellby 37:2 och där det sedan tidigare finns ett avtalsservitut för 

parkeringsplatser. Denna mark får inte bebyggas. 

 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt 5 kap §§ 18-

25 plan- och bygglagen (2010:900/ 2014:900) och bedöms vara klar 

för granskning. Planförslaget medför ingen betydande miljöpåver-

kan. En miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse S 007/19 

Beredningsutskottets protokoll den 6 mars 2019 § 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 39 Dnr MBN2019-000088 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

lagen kapitel 2 § 5 att medge att ett fritidshus får uppföras på den 

angivna platsen inom fastigheten xx. 

 

Avgift   5 145 kronor 

 

Avgiften för förhandsbeskedet är i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 5 februari 2019 

och beslut fattades 20 mars 2019, vilket innebär att lagstadgade 

tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reduce-

rats med stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen. Avgiften är 

fastställd enligt följande: Avgift för besked 3487:50 plus avgift för 

kommunikation 1657:50. Summa avgift för förhandsbesked: 5145 

kronor. 

______ 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom 

två år från det att beslutet har vunnit lagakraft. 

 

Beslutet innebär inte att bygglov har beviljats. Ansökan om bygg-

lov måste lämnas in. 

 

Sökanden upplyses om att frågan om avstyckning prövas inte inom 

ramen för detta förhandsbesked utan är en fråga som prövas av 

lantmäteriet. 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 

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

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

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

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om ett förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus 

på fastigheten xx. 

     forts 
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Enligt ansökan beskrivs fritidshuset att vara cirka 140 m2. Sökan-

den har för avsikt att avstycka fastigheten om positivt förhandsbe-

sked ges. Som underlag för ansökan finns en enkel kartskiss med 

husets läge, befintlig tillfartsväg och tänkt markering för en fram-

tida avstyckning. 

 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och omfattas inte 

av så kallad sammanhållen bebyggelse. Enligt kommunens över-

siktsplan, Framtidsplan 2030, ligger fastigheten inom ett område 

med riksintresse för naturvård, friluftsliv och ett område som räk-

nas som av exploatering opåverkat område. De vattendrag som 

finns sydväst om fastigheten omfattas inte av strandskyddsbestäm-

melser. 

 

Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig, några synpunkter 

har inte lämnats in. 

 

Miljökontoret har tagit del av ärendet och anger följande: 

På platsen där sökande uppgett att avloppet ska anläggas stod, vid 

miljökontorets besök på fastigheten, vatten. Miljökontoret bedömer 

dock att vatten och avlopp går att lösa men om en infiltration ska 

anläggas behöver denna byggas upp ovan mark. För att anlägga ett 

enskilt avlopp krävs tillstånd enligt miljöbalken. 

 

Miljökontoret har kompletterat sitt yttrande den 25 februari 2019 

avseende riksintresse. Området omfattas av riksintresse för natur-

vård och friluftsliv. Fritidshuset planeras i en bokskog vid ett be-

fintligt hus och en mindre befintlig väg. Det finns inga kända speci-

fika naturvärden på platsen. Riksintressena bedöms påverkas i 

mindre omfattning. Miljökontoret ser i övrigt inget hinder till att 

positivt förhandsbesked lämnas. 

 

Laholmsbuktens VA (LBVA) har tagit del av ärendet och anger att 

de har inget att erinra. LBVA kan inte erbjuda kommunal anslut-

ning för dricks, spill- eller dagvatten. 

 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att i det aktuella området 

finns i dag lite spridd bebyggelse. Området omfattas av riksintresse 

för naturvård och friluftsliv. Området betecknas också som ett om-

råde av exploatering opåverkat område.  

     forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-20 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts 

 

Med hänsyn till att det är frågan om ett mindre fritidshus bedöms 

detta kunna uppföras utan att medföra skada på riksintresset. Det 

aktuella fritidshuset sker i ett område där det finns lite bebyggelse 

vilket innebär att det inte är ett helt opåverkat område som tas i an-

språk. 

 

Miljökontoret har konstaterat att det finns möjlighet att anordna 

vatten och avlopp, tillfart till fastigheten sker från befintlig väg. 

Detta medför att den tekniska försörjningen bedöms kunna anord-

nas. 

 

Samhällsbyggnadskontoret delar miljökontorets bedömning avse-

ende att ett fritidshus kan uppföras i området utan att det medför 

påtaglig skada på riksintresse för naturvård och friluftsliv. Sam-

hällsbyggnadskontoret gör den samlade bedömning utifrån plan- 

och bygglagen kapitel 2 § 5 att den sökta åtgärden bör kunna tillå-

tas på den sökta platsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 08/19 

Ansökan ankomstdaterad 2019-02-05 

Situationsplan, ankomstdaterad 2019-02-05 

Miljökontorets yttrande 2019-02-18 med komplettering 2019-02-25 

Beredningsutskottets protokoll den 6 mars 2019 § 31 

 

Beslutet skickas till: 
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MBN § 40 Dnr MBN2018-000451  
 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med tillhö-

rande garage 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

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

föreslagna platsen inom fastigheten xx. 

 

Avgift  1 622 kr 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

Avgiften avser mellanskillnaden mellan kostanden som redan tagits 

ut för beslut om avslag och kostnaden för positivt förhandsbesked. 

 

Villkor 

Byggnation på planerad tomt längst åt syd får inte ske närmare än 

sex meter från de kommunala VA-ledningarna. 

______ 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom 

två år från det att beslutet har vunnit lagakraft. 

 

Beslutet innebär inte att bygglov har beviljats. Ansökan om bygg-

lov måste lämnas in. 

 

Sökanden upplyses om att den planerade fastigheten ligger inom 

sekundärskyddszon för Skottorpsvattenskyddsområde. I fastställda 

föreskrifter finns det reglerat hur bland annat schaktning och hante-

ring av drivmedel ska ske. Detta ska anmälas till Laholm kommuns 

nämnd för miljöfrågor. 

 

Sökanden upplyses om att inför byggnation ska fastighetsägaren 

dock kontakta länsstyrelsen för rådgivning och tillstånd enligt kul-

turmiljölagen (KML). 

 

Sökanden informeras om att inför startbesked ska bullerberäkning 

redovisas.  

 

     forts 
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Sökanden upplyses om att kraven gällande buller kommer att hante-

ras inför startbesked. 

 

Sökanden upplyses om att frågan om avstyckning har inte prövats 

inom ramen för detta förhandsbesked utan prövas av Lantmäteriet. 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 

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

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

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

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om ett förhandsbesked för nybyggnad av ett enbo-

stadshus med tillhörande garage. Fastigheten xx ligger strax intill 

detaljplanelagt område och omfattas av sammanhållen bebyggelse. 

Enligt kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2030 utpekas om-

rådet öster om aktuell plats på andra sidan xvägen som utbygg-

nadsområde för bebyggelse som bostäder, service och kontor. 

 

Utbyggnadsområdet i översiktsplanen är tidsatt till att planläggs 

före 2030.Området omfattas av vattenskyddsområde. Den aktuella 

platsen ligger inom sekundärskyddszon för Skottorpsvattenskydds-

område. Det finns fastställda föreskrifter som ska följas gällande 

detta. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade beslut i detta aktuella ärende 

den 26 september 2018, §138. Nämnden beslutade då att avslå an-

sökan med hänvisning till plan- och bygglagen kapitel 2 § 4 med 

krav om reglering med hjälp av detaljplan. Motiveringen var att 

miljö- och byggnadsnämnden ansåg att området borde regleras i ett 

större sammanhang med hänsyn till rådande efterfrågan i Skottorps 

samhälle samt med hänsyn till att det aktuella området gränsar till 

gällande detaljplaner i två väderstreck. 

 

Sökanden överklagade miljö- och byggnadsnämndens beslut till 

länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelade i sitt beslut den 23 januari 

2019 att de upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut och vi-

sar ärendet åter till nämnden för prövning om förutsättningarna för 

att meddela positivt förhandsbesked är uppfyllda.  forts 
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Länsstyrelsen har i sitt beslut gått igenom samtliga punkter i plan- 

och bygglagen kapitel 4 § 2 gällande när åtgärder bör regleras med 

detaljplan och de har gjort bedömningen att nämnden inte har haft 

fog för att kräva detaljplaneläggning för den aktuella åtgärden.  

 

Nämnden ska nu pröva ärendet på nytt och ta ställning till om för-

handsbeskedet uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen kapitel 

2 § 5. 

 

Samhällsbyggnadskontoret har inför den förnyade prövningen inte 

genomfört några nya remissförfarande då inget har förändrats i an-

sökan utan det är samma förutsättningar. 

 

Berörda sakägare har getts möjlighet att lämna yttrande. Yttrande 

har kommit in från en fastighetsägare. Ägaren till zz undrar om 

byggnationen kommer att påverka hennes tomt till exempel vid 

grävning för avlopp? Fastighetsägaren är också frågande till vad 

som kommer att ske med den ”parkliknande” lövträdsdungen som 

gränsar till fastigheten. 

 

Miljökontoret har tagit del av ärendet och anger när det gäller av-

lopp att bostadshuset planeras i direkt anslutning till kommunalt 

verksamhetsområde och kommunalt vatten och avlopp bör väljas. 

Beträffande buller så anger miljökontoret att en översiktlig beräk-

ning av trafikbuller visar att maximal bullernivå inomhus nattetid 

överskrids. Genom att sovrum inte placeras närmast vägen eller 

med fasad och/eller fönsteråtgärder kan riktvärden innehållas. Mil-

jökontoret ser i övrigt inget hinder till att positivt förhandsbesked 

lämnas. 

 

Laholmsbukten VA har tagit del av ärendet och har inga synpunkter 

på att förhandsbeskedet beviljas. Följande ska tas i beaktning: 

Byggnation på planerad tomt längst åt syd får inte ske närmare än 

sex meter från de kommunala VA-ledningarna. Verksamhetsområ-

det för dricks-, spill och dagvatten kommer att utökas och förbin-

delsepunkter kan erbjudas i fastighetens södra gräns. 

 

Den planerade fastigheten ligger inom sekundärskyddszon för Skot-

torpsvattenskyddsområde. I fastställda föreskrifter finns det reglerat 

hur bland annat schaktning och hantering av drivmedel ska ske. 

Detta ska anmälas till Laholm kommuns nämnd för miljöfrågor. forts 
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Länsstyrelsen har tagit del av ärende och lämnar följande yttrande 

utifrån fornlämnings- och kulturmiljösynpunkt; På södra delen av 

fastigheten xx bestående av tomtmark med gräsmatta och lövträd 

planeras byggnation av enbostadshus med integrerat garage. Enligt 

ansökan upptar byggnaden med bottenplatta en yta på cirka 220 m2. 

Infart anläggs från xvägen öster om fastigheten. Med byggnation 

planeras även en avstyckning på cirka 3 500 m2 för tomtmark. Ar-

betsföretaget berör del av Raä Skummeslöv 23:1 som enligt 1813-

1814 års skifteskarta utgörs av Skummeslövs gamla bytomt. Enligt 

denna karta fanns byggnader till gårdar i början av 1800-talet, norr 

respektive söder om den plats där nu aktuellt enbostadshus plane-

ras. På Häradsekonomiska kartan över Hallands län från 1920-talet 

återfinns dock en byggnad på platsen för nu aktuellt hus. Sett ur 

nämnda fornlämnings- och kulturmiljöperspektiv bedömer länssty-

relsen bevarandegraden för eventuella arkeologiska lämningar som 

låg på den plats där det 220 m2 stora enbostadshuset avses byggas. 

Länsstyrelsen har därmed inget att erinra mot planerad byggnation 

på i ansökan presenterad plats. Länsstyrelsen vill dock påminna om 

2 kapitlet 10 § kulturmiljölagen (1988:950) (KML), vilken innebär 

att om fornlämning exempelvis i form av mörkfärgade kulturlager 

och fynd påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet av-

brytas och förhållandet omedelbart anmälas till länsstyrelsen. Inför 

byggnation ska fastighetsägaren dock kontakta länsstyrelsen för 

rådgivning och tillstånd enligt KML. 

 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att det berörda området 

har varit aktuellt sedan tidigare när det gäller både förhandsbesked 

och planbesked. Förhandsbeskedet som söktes 2009 återkallades 

utan att det gick till slutlig prövning och därefter gjordes en ansö-

kan om planbesked senare samma år, ärendet gällande detaljplan 

har aldrig gått vidare. Den aktuella platsen kantas av gällande de-

taljplaner. I direkt anslutning söder ut finns befintlig bostadsbebyg-

gelse som omfattas av detaljplan. xvägen utmed fastigheten xx om-

fattas av detaljplan och norr ut finns bostadsbebyggelse som är de-

taljplanelagd.  

 

Då länsstyrelsen har angett att det inte finns fog för att kräva detalj-

plan så har samhällsbyggnadskontoret att förhålla sig till att pröva 

ärendet enligt plan- och bygglagen (PBL) kapitel 2. I PBL kapitel 2 

§ 4 anges att mark får endas tas i anspråk för att bebyggas om mar-

ken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet forts 
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Vidare i PBL kapitel 2 § 5 anges bland annat att bebyggelse ska lo-

kaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 

människors hälsa och säkerhet, jord, berg och vattenförhållande, 

möjlighet att ordna trafik, vattenförsörjning avlopp avfallshantering 

och samhällsservice i övrigt, möjlighet att förebygga vatten- och 

luftföroreningar samt bullerstörningar och risk för olyckor, över-

svämning och erosion. 

 

När det gäller buller från trafiken på xvägen så har miljökontoret 

angett att maximal bullernivå inomhus överskrids. Miljökontoret 

har däremot bedömt att detta går att lösa med hjälp av hur bostads-

huset utformas och hur olika utrymmen placeras. Medhänsyn till 

detta bedömer samhällsbyggnadskontoret att byggnationen kan ut-

föras på platsen så att bullerstörningar förhindras. 

  

I samband med bygglovet och inför startbeskedet kan det bli aktu-

ellt att redovisa en bullerberäkning som visar att föreslagen bygg-

nation klarar bullernivåerna. 

 

Tillfart till fastigheten sker via befintlig in- och utfart och möjlighet 

att köra över annans mark kommer att kunna säkras med servitut. 

Att anordna tillfart direkt via xvägen har svårigheter med hänsyn 

till att xvägen omfattas av detaljplan. På ömse sidor om xvägen 

finns ett parkstråk och en bestämmelse kring att träd inte får fällas. 

Dessutom är xvägen en allmän väg så det krävs tillstånd från Tra-

fikverket att anordna ny tillfart.  

 

Diskussion har förts med sökanden kring denna fråga och sam-

hällsbyggnadskontoret har konstaterat att initialt bedömer kontoret 

inte att utfart i förhållande till vad gällande detaljplan anger är en 

mindre avvikelse. Men det finns inte möjlighet att pröva den frågan 

inom ramen för ett förhandsbesked. Med hänsyn till detta måste an-

nan möjlighet till tillfart redovisas och om sökanden sedan så öns-

kar så kan annan lösning prövas inom ramen för ett efterföljande 

bygglov. Med hänsyn till den lösning som nu är redovisad bedömer 

samhällsbyggnadskontoret att tillfartfrågan är säkrad till bostaden. 

 

Laholmsbuktens VA anger att verksamhetsområdet kommer att ut-

öka för dricks-, spill och dagvatten så att kommunal anslutning kan 

ske. Ärendet kommer dock att villkoras avseende yttrandet att ett 

avstånd på 6 meter till ledningar i söder måste hållas.  forts 
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Det bör också uppmärksammas att byggnation kommer att ske 

inom sekundärskyddszon för Skottorpsvattenskyddsområde, vilket 

kommer att medföra specifika restriktioner i samband med bygg-

nationen. 

 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande angett att de har inget att erinra mot 

byggnationen ur fornlämnings- och kulturmiljösynpunkt. 

 

Inför det tidigare beslutet i ärendet kommunicerades de yttrande 

som kommit in med sökanden. Sökanden angav då i förhållande till 

det grannhörande som kommit in att de har för avsikt att bygga ett 

stenhus som smälter in i närområdets karaktär och mönster och att 

dem har för avsikt att behålla den ”parkliknanden” lövträdsdungen. 

 

När det gäller grävning och så vidare, så får åtgärder på tomten inte 

åsamka skada på annans tomt, sökanden måste se till att detta inte 

sker. 

 

Den sammantagna bedömningen som samhällsbyggnadskontoret 

gör är att ett enbostadshus på den föreslagna platsen kan bedömas 

lämplig ur allmän synpunkt. Åtgärden bedöms kunna ske så att bul-

lerstörningar förhindras, vatten och avlopp kan anordnas, tillfart är 

säkrad och så vidare. Det innebär att samhällsbyggnadskontoret be-

dömer att kraven enligt plan- och bygglagen kapitel 2 § 5 är upp-

fyllda och att den sökta åtgärden bör kunna tillåtas på den före-

slagna platsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 04/19 

Beredningsutskottets protokoll den 6 mars 2019 § 32 

 

 

Beslutet skickas till: 
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MBN § 41 Dnr MBN2018-679 

 

Snapparp 1:4 - Bygglov för byggnad innehållande bostad, ga-

rage och maskinhall 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger ordföranden i uppdrag att bevilja 

bygglov för byggnad innehållande bostad, garage och maskinhall 

för fastigheten Snapparp 1:4, när tiden för att lämna in synpunkter 

har gått ut. Detta under förutsättning att eventuella synpunkter inte 

kommer att föranleda något annat ställningstagande.  

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avsåg ursprungligen bygglov för byggnad innehållande bo-

stad, garage och verksamhet på fastigheten Snapparp 1:4. Sökande i 

ärendet är Aversi Holding AB. Sökande har dock valt att åkeriverk-

samhet inte längre ska ingå i denna bygglovsprövning och ansökan 

avser därför endast bygglov för bostad, garage och maskinhall. 

 

Den byggnad som det aktuella ärendet berör är redan uppförd på 

fastigheten, men inte helt färdigställd. Fastighetsägaren har hävdat 

att den uppförda byggnaden är en ekonomibyggnad enligt 3 § 9 ka-

pitlet plan- och bygglagen. Frågan gällande huruvida byggnaden är 

en ekonomibyggnad eller inte, kommer avgöras i ärende med diari-

enummer MBN 2018-577 gällande olovligt byggande. I det aktuella 

ärendet prövas bygglov för byggnaden och dess användning.  

 

Fastigheten Snapparp 1:4 är beläget i nordvästra delarna av La-

holms kommun. Området är glesbebyggt och består främst av äldre 

bebyggelse med vissa moderna inslag. Väster om fastigheten längs 

med huvudvägen i området finns Lagaoset och direkt öster om fas-

tigheten finns ett naturreservat beläget. Fastigheten ligger också i 

nära anslutning till Europaväg 20 och i direkt anslutning till Lagan 

söder om fastigheten. 

 

Snapparp 1:4 är beläget utanför detaljplanelagt område och utanför 

sammanhållen bebyggelse. Fastigheten har sedan tidigare främst 

använts som jordbruksmark men också bestått av tre byggnader. 

Fastigheten ligger innanför Natur- och kulturmiljövårds område en-

ligt 6 § 3 kapitlet Miljöbalken samt inom Kustzon enligt 2 § 4 ka-

pitlet samma lag.  

     forts 
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Byggnaden är placerad i sydöstra delarna av fastigheten där det se-

dan tidigare funnits tre byggnader, varav en finns kvar. Föreslagen 

byggnad kommer innehålla en stor lokal där verksamheten ska in-

rymmas samt en mindre bostad och två garageplatser. Totalt är 

byggnaden 398 m2 och cirka 8,5 meter hög (nockhöjd). 

 

Enligt inlämnad verksamhetsbeskrivning kommer verksamheten på 

fastigheten bestå av två delar. Dels kommer verksamheten bestå av 

jordbruk på cirka fyra hektar mark samt biodling. Den andra delen 

av verksamheten kommer bestå av ett åkeri. Åkeriet kommer om-

fattas av två lastbilar som körs en gång i veckan för att transportera 

exklusiva bilar ut i Sverige och Europa. 

 

Sökande har dock valt att exkludera åkeriverksamheten från ansö-

kan och den kommer därför inte prövas i det aktuella ärendet. 

 

Strandskyddsdipsens har sedan tidigare beviljats av miljö- och 

byggnadsnämnden och länsstyrelsen har valt att inte pröva ärendet. 

 

Miljökontoret har tagit del av bygglovsansökan och skriver att till-

stånd för avloppsanläggning har beviljats för lägenhet, kontor och 

garage. Miljökontoret bedömer också att den beskrivna verksam-

heten inte riskerar att påverka det intilliggande Natura 2000-

området. Några övriga hinder för att beviljat bygglov bedöms heller 

inte finnas.  

 

Ärendet har med anledning av att fastigheten ligger utanför detalj-

plan skickats ut på grannhörande. Grannarna kunde fram till och 

med den 15 mars 2019 lämna in eventuella synpunkter.  

 

I efterhand har det uppdagats att fastighetsägare till zz inte under-

rättats. Nytt grannhörande har därför skickats till fastighetsägarna 

till zz. De har fram till den 3 april 2019 att lämna eventuella syn-

punkter. 

 

I samband med grannhörandet har synpunkter lämnats in. Fastig-

hetsägarna har bland annat lämnat följande synpunkter. De är nega-

tivt inställda till det aktuella bygglovet då de anser att den be-

skrivna åkeriverksamheten kommer skada karaktären och värdena 

som finns i området. 

     forts 
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De är också oroliga att ett positivt bygglov kan bli prejudicerande 

och att liknande verksamheten kan växa fram i området. Byggna-

dens utformning har enligt dem verkstads/åkeriutseende och passar 

inte in i landskapsbilden.  

 

Naturvårdsverket som är fastighetsägare till Skummeslöv 14:4, 

Snapparp 1:1 och Tönnersa 2:10 har också lämnat in synpunkter i 

samband med grannhörande. De skriver att byggnaden mer eller 

mindre ligger i tomtgräns och de anser att transporter genom natur-

reservatet inte är lämpligt.  

 

Sökande har tagit del av synpunkterna som lämnats in i samband 

med grannhörande och har valt att bemöta dem. I sitt bemötande 

har sökande bland annat angivit ”att området kännetecknas av före-

tagsamma, hårt arbetande människor vilket dem önskar bevara”. 

Området har också under åren ändrat karaktär genom bland annat 

nybyggnad, E6an och rastplatser i området. Sökande anger också 

att byggnaden är uppförd som andra ekonomibyggnader, men på ett 

mer ekonomiskt och hållbart sätt genom att använda stål och be-

tong. Sökande tillägger också att det i området redan finns en delvis 

kritvit och modern byggnad.  

 

En skrivelse har lämnats in från Kulturmiljö Halland. I sin skrivelse 

anger de bland annat att miljön kring Lagans mynning har lämnats 

orörd till skillnad från andra delar längs med Lagan. Med hänsyn 

till detta bör särskild hänsyn tas till områdets kulturhistoriska vär-

den och landskapsförändrande åtgärder undvikas.  

 

Länsstyrelsen har yttrat sig i ärendet gällande närhet till natura 

2000-område. De skriver att de inte anser att ändringen av byggna-

dens placering och att det tillkommer en verksamhet med två lastbi-

lar i gaget innebär någon påverkan på natura 2000-området. Något 

nytt samråd är därför inte aktuellt och det finns inga hinder från att 

bevilja bygglov när det kommer till närheten av natura-2000 om-

råde.  

 

Sökande har i e-post till handläggaren angivit att bygglovet inte 

längre ska gälla åkeriverksamheten utan endast bygglov för bostad, 

garage och maskinhall.  

 

     forts 
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Samhällsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att något nytt 

grannhörande inte är nödvändigt med anledning av att borttagandet 

av åkeriverksamheten inte innebär någon ytterligare åtgärd. 

 

Enligt 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en 

åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden inte strider 

mot områdesbestämmelserna, inte förutsätter planläggning enligt 4 

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

och 8 kapitlet 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första 

stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte prövats i områdesbe-

stämmelserna.  

 

För den aktuella fastigheten finns inte några områdesbestämmelser 

och fastigheten förutsätter inte planläggning.  

 

Fastigheten är sedan tidigare varit ianspråktagen för bo-

stad/lantbruk. Ny byggnad är placerad i område där tidigare bygg-

nader varit placerade och gör inte något nytt anspråk på jordbruks-

marken. Den befintliga på- och avfarten till fastigheten kommer 

fortsatt användas och vatten- och avfallshushållning finns möjligt 

för byggnaden.  

 

Byggnaden har bedömts uppfylla kraven på god form- färg- och 

materialverkan. Även om byggnaden är ett modernare hus påmin-

ner volymerna om vanlig gårdsbyggnad och därför inte helt främ-

mande för miljön. Den vita ljus färgen kan göra att byggnaden 

sticker ut något, men bedöms inte påverka landskapsbilden. Bygg-

naden är i övrigt lämpligt för sitt ändamål och uppfyller kraven på 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga. 

 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förutsättningar för att be-

vilja bygglov för bostad, garage och maskinhall enligt 31 § 9 kap. 

plan- och bygglagen finns. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar vid dagens behandling av 

ärendet, att tiden för att lämna in synpunkter i samband med gran-

nehörandet pågår för en fastighetsägare fram till och med den 3 

april 2019. Miljö- och byggnadsnämnden kan med anledning av 

detta inte besluta i ärendet vid dagens möte. 

     forts 
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Nämnden ställer sig positiv till om ett bygglov kommer att beviljas 

för byggnad innehållande bostad, garage och maskinhall på fastig-

heten Snapparp 1:4. Detta under förutsättning att eventuella syn-

punkter från grannehörandet inte kommer att föranleda något annat 

ställningstagande 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS009-19 

Ansökan ankomstdaterad 2018-10-24 

Situationsplan ankomstdaterad 2019-02-20 

Planritning ankomstdaterad 2019-02-08 

Fasadritning ankomstdaterad 2019-02-08 

Fasad- och sektionsritning ankomstdaterad 2019-02-08 

Verksamhetsbeskrivning ankomstdaterad 2018-11-26 

Beredningsutskottets protokoll den 6 mars 2019 § 33 

 

Förslag på sammanträdet 

Kennet Gertsson (M) med instämmande av Siv Påhlsson (S): 

Miljö- och byggnadsnämnden ger ordförande i uppdrag att bevilja 

bygglov efter att tiden för att lämna in synpunkter under grannehö-

rande löpt ut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kennet Gertssons förslag mot beredningsut-

skottets förslag om att bevilja bygglov och finner att miljö- och 

byggnadsnämndens beslutar i enlighet med Kennet Gertssons för-

slag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ordförande 
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MBN § 42 Dnr Mi2017-001848 

 

Yttrande till länsstyrelsen över ansökan om tillstånd enligt mil-

jöbalken för djurhållning och biogasproduktion (Dnr: 551-

5011-18) 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna över följande ytt-

rande till länsstyrelsen: 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att tillstånd enligt ansökan 

avseende djurhållning och biogasanläggningen på fastighet kan ges 

till sökande. Miljö- och byggnadsnämnden anser att verkställighets-

förfarande kan ges. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden anser att tillståndet bör förenas med 

följande villkor:  

1. Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten bed-

rivas i överensstämmelse med ansökan. 

 

2. Lagringskapacitet för gödsel och spridningsarealer ska utökas i 

takt med att djurhållningen utökar. 

 

3. Risken för förorening av diken och vattendrag ska alltid beak-

tas vid spridning av gödsel och bekämpningsmedel. Intill öppna 

diken, vattendrag, våtmarker och märgelgravar ska en zon läm-

nas fri från spridning. Den spridningsfria zonen ska vara stän-

digt bevuxen. Zonens bredd ska anpassas efter risken för ytav-

rinning från fälten, men får inte vara mindre än sex meter.  

 

4. Vid hantering och transport av gödsel inom och utom anlägg-

ningen ska det ske på sådant sätt att läckage och spill inte sker 

och på ett sådant sätt att sanitär olägenhet inte uppstår för när-

boende. 

 

5. Vid spridning av stallgödsel ska särskild hänsyn tas till väder-

leksförhållandena så att minsta möjliga växtnäringsförlust och 

luktolägenhet uppstår för närboende.  

 

6. Spridning av stallgödsel får inte ske närmare än 30 meter från 

vattentäkt eller bostadshus, om inte bostadsinnehavaren eller 

ägaren till bostaden har gett sitt medgivande. 

 

     forts 
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7. Markkartering som visar markens innehåll av pH, fosfor, kal-

cium, magnesium samt kalium bör minst utföras vart tionde år. 

Gödsling bör ske utifrån markkarteringen.  

 

8. Buller från anläggningen ska begränsas så att den ekvivalenta 

ljudnivån utomhus vid bostäder inte överstiger: 

 50 dB(A) vardagar (06:00-18:00) 

 40 dB(A) (22:00-06:00) 

 45 dB(A) övrig tid 

 Momentana ljud nattetid får inte överskrida 55 dB(A) 

 

9. Kemiska produkter och farligt avfall ska lagras invallat på oge-

nomsläpplig yta utan golvavlopp. Behållare för kemikalier, av-

fall samt farligt avfall ska vara uppmärkta.  

 

10. Journal ska föras avseende spridning av gödselmedel och minst 

omfatta uppgifter om datum, mängd, skifte och typ av gröda. 

Journalen ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.  

  

11. Nyuppförda lagringsbehållare för gödsel ska förses med fast tak 

och placeringen ska godkännas av tillsynsmyndigheten. 

 

12. När placering av biogasanläggningen fastställs ska tillsyns-

myndigheten informeras som också ska godkänna placeringen 

av biogasanläggningen.  

 

_____ 

 

Ärendebeskrivning  

NN, har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för 

djurhållning samt biogasproduktion på fastighet xx i Laholms 

kommun. Ansökan avser utökning av nötproduktion till 535 djur-

enheter samt en gödselbaserad biogasanläggning med en produkt-

ion av maximalt 6 000 megawattimmar biogas per kalenderår. 

Verksamheten har en tidigare anmälan till Laholms kommun gäl-

lande 336 djurenheter med huvudsaklig mjölkproduktion (DB: M 

248/11). Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare fått tillfälle att 

yttra sig angående kompletteringsbehov av miljökonsekvensbe-

skrivning men avstod från att yttra sig.  

 

     forts 
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Utökningen av verksamheten kommer ske succesivt och biogasan-

läggningen beräknas byggas under år 2023. Därför ansöker verk-

samheten om förlängd tid för att kunna ta tillståndet i anspråk.  

 

Med den planerade utökningen och biogasanläggningen kommer 

verksamheten producera 12 849 m3 flytgödsel och 200 m3 djupströ-

gödsel. Företaget har idag lagringskapacitet för 13 345m3 flytgöd-

sel. Spridningsareal som verksamheten har att tillgå idag uppgår till 

506 ha, varav 30 ha är naturbetesmarker. Vid utökning behöver 

verksamheten ytterligare 33 ha spridningsareal. Verksamheten 

kommer att arrendera ytterligare marker för att täcka upp behovet. 

 

I biogasanläggningen kommer skörderester och gödsel från gårdens 

djur att rötas. Anläggningen kommer att användas för att producera 

el och värme, gödselmedlet kommer att spridas på verksamhetens 

odlingar. Placeringen av biogasanläggningen är inte fastställd men 

kommer att placeras vid stallarna.  

 

I och med utökningen kommer antalet transporter till och från verk-

samheten att öka med cirka fem transporter per vecka. Antalet 

transporter bedöms vara av normal omfattning för den planerade 

verksamheten.  

 

Kemisk bekämpning kommer utföras av maskinstation och inga 

bekämpningsmedel kommer därför förvaras eller hanteras av verk-

samheten. Verksamheten ska dock kunna uppvisa dokumentation 

om utförd bekämpning när tillsynsmyndigheten begär det.  

 

I september 2018 informerades miljökontoret att förhöjda halter 

funnits av pesticider i råvattnet i Smedjeån som angränsar till verk-

samhetens marker. De förhöjda ämnena var imidakloprid och 

metribuzin vilka ingår i bekämpningsmedel som bland annat an-

vänds inom lantbruk. För att minska både läckage av bekämp-

ningsmedel och växtnäring anser miljökontoret att bevuxna skydds-

zoner om minst 6 meter bör hållas till vattendrag.  

 

Vid den senaste lantbruksinspektion, 2015, upptäcktes inga brister 

hos verksamheten. Verksamheten har fått beviljat dispens för att 

sprida gödsel under tiden då gödsling är förbjudet under 2017 och 

2018.   

     forts 
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Verksamheten ligger i en utpräglad jordbruksbygd på en fastighet 

där det sedan tidigare bedrivits mjölkproduktion. Fastigheten ligger 

utanför detaljplanelagt område och inte heller inom eller i närheten 

av något skyddat område. Avstånd till närmsta granne bedöms vara 

tillräckligt för att verksamhetens utökning inte ska utgöra en risk 

för människors hälsa eller miljö. Miljö- och byggnadsnämnden har 

inget att erinra om utökad djurhållning och biogasanläggning på 

fastigheten.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM008–19 

Länsstyrelsens remiss den 17 januari 

Beredningsutskottets protokoll den 6 mars 2019 § 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Hallands län 
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MBN § 43 Dnr Mi 2016-000347 

 

Kattarp 1:99 - Yttrande till länsstyrelsen över ansökan om utö-

kad morän- och bergtäkt inom fastigheterna (Dnr 551-713-18) 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande 

till länsstyrelsen: 

I tillståndsansökan har LBC Ängstorp AB bemött nämndens tidi-

gare yttrande. Miljö- och byggnadsnämnden anser att föreslagna åt-

gärder är rimliga och att tillstånd kan ges, dock är nämnden är skep-

tisk till att ta in externa massor för efterbehandling av området.  

 

 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Företaget LBC Ängstorp AB ansöker om nytt tillstånd hos länssty-

relsen för fortsatt täkt av berg på aktuell fastighet, fram till den 31 

december 2036, eller 20 år, beroende på när tillståndet skrivs ut. 

Ansökan omfattar nu ett årligt uttag om 300 000 ton berg och 10 

000 ton morän och totalt 6 miljoner ton berg och 200 000 ton mo-

rän. Företaget ansöker också om att få tillföra 50 000 ton rena ex-

terna massor i form av grus, jord, och sten per år, totalt cirka 1 000 

000 ton för återvinning respektive efterbehandling. Länsstyrelsen 

har översänt ansökan till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande.  

 

Den 14 december 2011 beslutade länsstyrelsen om tillstånd. Vid 

detta tillfälle förelåg ett missförstånd angående den totala mängden 

material i täkten, 1,2 miljoner ton berg och morän. Det är därför 

som företaget redan nu ansöker om ett nytt tillstånd. I tillståndet av-

slogs ansökan om att tillföra externa massor för efterbehandling 

men införsel av rena massor för återvinning godkändes. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare skede yttrat sig till 

länsstyrelsen två gånger gällande om ansökans behov av komplette-

ring samt i samrådshandlingarna.  

 

Efterbehandlingsplanen är att sökanden vill anlägga en täktsjö när 

brytningen är klar. Sökanden förklarar att det kommer att ledas vat-

ten till täkten från Sörsjön, genom att en befintlig bäck leds om för 

att tillföra vatten till täkten, istället för som idag att bäcken rinner 

runt täkten.    forts 
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Anledningen till att bäcken ska ledas till täktsjön är enligt sökande 

att berggrunden har begränsat vattenförande egenskaper och det 

riskerar då att täkten inte fylls ut med vatten.  

 

Vattnet som kommer från Sörsjön kommer att tillföra täktsjön hu-

musämnen från omgivande mossor. Täktsjön kommer då att bli ett 

så kallat viltvatten som är näringsfattigt och mörkt av humusämnen.  

 

Sökande vill ta in externa inerta massor för att återställa täktens 

yttre gränser med skyddshyllor som krävs för efterbehandling. Sö-

kande har kommit in med ett alternativ till den här lösningen. Istäl-

let skulle sökande använda befintliga massor som kan brytas i täk-

ten. Detta leder till att cirka 400 000 ton mindre massor kan tas ut 

ur täkten och istället användas till efterbehandling. Sökande ansö-

ker dock fortfarande om att få ta in externa massor.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare yttrande, uttryckt att 

om externa massor ska användas till efterbehandling måste sär-

skilda försiktighetsåtgärder säkerställa att inkomna massor inte på 

något sätt är förorenade, det vill säga överskrider halterna som finns 

på platsen idag. Miljö- och byggnadsnämnden anser att en sådan 

kontroll kan vara svår att efterleva och för tillsynsmyndigheten att 

kontrollera.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 06-19 

Länsstyrelsens remiss den 28 augusti 2018 

Beredningsutskottets protokoll den 6 mars 2019 § 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Hallands län 
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MBN § 44 Dnr Mi 2016-001242 

 

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förbjuder fastighetsägare NN att 

släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på fastigheten xx till den 

bristfälliga avloppsanordningen från och med den 1 april 2023. 

 

Beslutet skickas till Lantmäteriet för anteckning i fastighetsregist-

ret. 

 

Beslutsmotivering 

Avloppsvattnet som släpps ut från bostadshuset på fastigheten xx 

har enbart genomgått slamavskiljning och är bristfälligt renat i en 

sjunkbrunn. Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka 

övergödning och förorenar grundvattnet. En sjunkbrunn bedöms 

inte rena avloppsvatten i den utsträckning som krävs för att upp-

fylla miljöbalkens krav. Den rening som sker i avloppsanordningen 

är inte tillräcklig och avloppet uppfyller därmed inte kraven på re-

ning 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 över-

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljökontoret har inventerat avloppet på fastigheten xx. En bedöm-

ning har gjorts av avloppet med den information som finns tillgäng-

lig hos miljökontoret och någon inspektion har inte genomförts. 

Avloppet består av en slamavskiljare och en sjunkbrunn. Tillstånd 

för avloppsanordningen beviljades år 1977, fastighetsägare NN har 

tidigare uppgett att avloppsanordningen anlades år 1981 eller 1982.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 september 2016 att 

förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga anläggningen 

från och med den 1 september 2018.  

 

     forts 
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Den 1 november 2018 skickade miljökontoret en kommunicering 

om ett nytt förbud mot utsläpp av avloppsvatten, förbudet skulle en-

ligt förslag till beslut förenas med ett vite om 50 000 kronor om ut-

släpp av avloppsvatten skedde i strid mot förbudet. Fastighetsäga-

ren kontaktade miljökontoret efter att han tagit del av kommunice-

ringen. Han meddelade då att han inte har någon ekonomisk möj-

lighet att anlägga ett nytt avlopp. Fastighetsägaren har även inlett 

skuldsanering och kan inte ta några nya lån.  

 

Enligt 2 § andra stycket lag (1985:206) om viten, får vite inte före-

läggas om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet 

att följa föreläggandet. Avsaknad av ekonomiska tillgångar är en 

omständighet som kan innebära att en adressat inte kan följa före-

läggandet. Mark- och miljööverdomstolen har i mål nr P 10121-16 

ansett att avsaknad av tillgångar innebär att det inte är möjligt att 

följa föreläggandet och att det därför inte är möjligt att förena före-

läggandet med vite. 

 

Miljökontoret bedömer att avloppsanordningen på aktuell fastighet 

inte uppfyller dagens krav på rening av avloppsvatten. Då det sedan 

tidigare finns ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bostads-

huset på fastigheten som har trätt i kraft, anser miljökontoret att 

ärendet ska handläggas vidare och att ett nytt beslut om förbud mot 

utsläpp av avloppsvatten ska fattas. Miljökontoret bedömer dock att 

förbudet inte kan förenas med ett vite då fastighetsägaren saknar 

faktisk möjlighet att följa föreläggandet.  

 

Förslag till beslut har kommunicerats till fastighetsägaren muntligt 

den 17 januari 2019. Fastighetsägaren kom den 22 januari 2019 in 

med dokumentation som visar att han inlett skuldsanering. Fastig-

hetsägaren har fram till dagens datum inte kommit in med några yt-

terligare synpunkter på förslag till beslut. 

 

Enligt 2 kapitel 3 § miljöbalken (1998:808) ska den som bedriver 

eller avser bedriva en verksamhet utföra de skyddsåtgärder och 

vidta den försiktighet som behövs för att förebygga, hindra och 

motverka att verksamheten medför någon skada eller olägenhet. 

Enligt 2 kapitel 7 § miljöbalken (1998:808) gäller hänsynsreglerna i 

andra kapitlet i den utsträckning det inte kan anses orimligt att upp-

fylla dem.  

     forts 
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Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder 

och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åt-

gärder. Enligt 9 kapitel 7 § miljöbalken (1998:808) ska avloppsvat-

ten 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. 

 

Enligt 2 § andra stycket lag (1985:206) om viten får vite inte före-

läggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlig-

het att följa föreläggandet. Enligt 3 § lag (1985:206) om viten ska 

vitet fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt 

om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna 

i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är 

förenat med vitet. Vitet ska fastställas till ett bestämt belopp, om 

annat inte följer av 4 §. Om vite föreläggs flera personer gemen-

samt, ska ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem. 

 

Enligt 25 § förvaltningslag (2017:900) ska en myndighet innan den 

fattar beslut i ett ärende, om det inte är uppenbart obehövligt, un-

derrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet 

och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materi-

alet.   

 

För tillsyn av enskilda avlopp tar miljö- och byggnadsnämnden ut 

timavgift enligt Laholms kommuns taxa, timavgiften är 895 kronor. 

Beslut om avgift skickas separat. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 007-19 

Beredningsutskottets protokoll den 6 mars 2019 § 36 

 

 

Beslutet skickas till: 

NN, dk 

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje 
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MBN § 45 Dnr 2019-000031 

 

Administrationsbehörighet till Svensk Trafikföreskriftssamling 

för trafikföreskrifter, STFS 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse trafikplaneraren Ma-

lin Bogren samt mätningsingenjör/GIS ingenjör Bo Lennartsson 

som administratörer för STFS, överföring av lokala trafikföreskrif-

ter och föreskrifter till Transportstyrelsen.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avaktivera tidigare admi-

nistratör Annica Pålsson.  

 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Trafikföreskrifter kungörs sedan 2010 genom publicering på en sär-

skild webbplats, enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt 

kungörande av vissa trafikföreskrifter, som Transportstyrelsen an-

svarar för.  

 

Beslutsmyndigheten i Laholms kommun, Miljö- och byggnads-

nämnden, utser administratörer för överföring och publicering av 

trafikföreskrifter till STFS (Svensk Trafikföreskriftsamling). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 26 februari 2019 

Beredningsutskottets protokoll den 6 mars 2019 § 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Transportstyrelsen, vag@transportstyrelsen.se (+ blankett) 
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MBN § 46 Dnr 2018-000010 

 

Yttrande till länsstyrelsen gällande ansökan om lokala trafik-

föreskrifter om hastighetsbegränsningar utanför tättbebyggt 

område avseende Mellbystrand i Laholms kommun 

(Dnr 258-6733-18) 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande 

till länsstyrelsen: 

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare beslutat om att hastig-

heten inom tättbebyggt område i Mellbystrand ska vara 40 km/h 

förutom vid till exempel skolor där det är befogat med 30 km/h. 

Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller tidigare uppfattning angå-

ende lämnad ansökan om förändrad hastighet i direkt anslutning till 

tättbebyggt område gällande Birger Pers väg, om att sträckan skulle 

vara 40 km/h under hela året, likt övriga delar av Mellbystrands 

samhälle. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 september 2015 att 

genomföra åtgärderna i hastighetsanalysen för Laholms kommun 

som upprättades år 2013. Men med den förändring att där det är 30 

km/h i analysen ändras detta till 40 km/h. Detta gäller dock inte där 

det är befogat med 30 km/h som till exempel vid skolor eller mot-

svarande. Under 2018 genomfördes hastighetsöversynen i Mell-

bystrand och Skummeslövsstrand. Miljö- och byggnadsnämnden 

beslutade de nu rådande föreskrifterna den 24 oktober 2018 § 167. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden utökade också gränsen för tättbe-

byggt område vid sitt sammanträde den 24 oktober 2018 § 166, vil-

ket innebar att sträckan på Birger Pers väg mellan Hökavägen och 

E6:an ingår i tättbebyggt område.  

 

Inför beslutet skickades en ansökan till länsstyrelsen (som beslutar i 

hastighetsfrågor utanför tätbebyggt område) angående förändrade 

hastigheter i direkt anslutning till tättbebyggt område gällande för-

längningen av Birger Pers väg. Tidigare har hastigheten varit 70 

km/h under vintertid och 50 km/h under sommartid. Förslaget som 

lämnades till länsstyrelsen var att ny hastighet på sträckan skulle 

vara 40 km/h hela året, likt övriga delar av Mellbystrands samhälle.  

     forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 34 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-20 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts 

 

Länsstyrelsen remitterade ansökan till bland annat Trafikverket. 

Trafikverket ifrågasatte Laholms kommuns önskan om att förläng-

ningen av hastigheten 40 km/h från Birger Pers väg vidare in på en 

enskild väg 22487.3, samt att hastigheten 40 km/h ska gälla året 

runt. Trafikverket ser hellre en användning av 60 km/h året runt på 

sträckan, då de anser att förhållandena på den enskilda vägen är 

normala för att vara utanför tättbebyggt område. En hastighetsänd-

ring till 40 km/h, skulle inte ge den effekt som kommunen vill 

uppnå med en reglering. Länsstyrelsen har därefter remitterat Tra-

fikverkets yttrande till miljö- och byggnadsnämnden för syn-

punkter. Denna remiss kom in till miljö- och byggnadsnämnden i 

november 2018, detta efter att nämnden fattat beslutet om föreskrif-

ter inom det nya tättbebyggda området i Mellbystrand.  

 

Då nämnden inte svarat på länsstyrelsens begäran om ett yttrande 

beträffande Trafikverkets synpunkter, har länsstyrelsen på nytt kon-

taktat Laholms kommun med frågan om hur kommunen ställer sig 

till att sänka hastigheten på förlängningen av Birger Pers väg till 60 

km/h istället.  

 

Förslag till beslut enligt tjänsteskrivelsen är att miljö- och bygg-

nadsnämnden har inga synpunkter gällande Trafikverkets förslag 

om att sänka hastigheten på förlängningen av Birger Pers väg till 60 

km/h som ska att gälla året runt. Detta eftersom denna sträcka öster 

om E6:an inte ingår i tättbebyggt område för Mellbystrands sam-

hälle.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 26 februari 2019 

Beredningsutskottets protokoll den 6 mars 2019 § 38 

 

Reservation 

Mikael Sandén (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ersättarens mening: 

Birger Bäkmark (SD): Bifall till Trafikverket förslag om en an-

vändning av 60 km/h året runt på sträckan, då förhållandena på den 

enskilda vägen är normala för att vara utanför tättbebyggt område. 

 

 

Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Hallands län 
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MBN § 47 Dnr 2019-000032 

 

Skrivelse angående att bevara områden i Laholms kommun 

med låg mobilstrålning  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar ärendet till kommunsty-

relsen för att hanteras inom ramen för aktualitetsöversyn och revi-

dering av Framtidsplan 2030. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden instämmer med socialnämnden be-

slut om att detta är en större samhällsbyggnadsfråga och nämndens 

bedömning är att denna typ av fråga måste avvägas inom ramen för 

en översiktsplan. En översiktsplan ska aktualitetsförklaras varje 

mandatperiod och inom ramen för detta arbete bör denna fråga be-

handlas. Miljö- och byggnadsnämnden äger inte frågan om över-

siktligplanering i Laholms kommun, men känner ett stort engage-

mang för planeringen även på denna nivå.  

______ 

 

Ärendebeskrivning 

En skrivelse har kommit in ställd till socialnämndens ledamöter och 

ersättare gällande strålningsnivån i central- och tätorterna. Skrivel-

sen handlar om elöverkänslighet och lågstrålande område i La-

holms kommun som går att rädda för framtiden.  

 

Socialnämndens har behandlat ärendet och skriver i sitt beslut den 

18 december 2018 § 136 att nämnden har tagit del av den skrivel-

sen och ställer sig bakom socialchefens svar. Då frågan är en större 

samhällsplaneringsfråga som socialnämnden inte äger beslutar so-

cialnämnden att överlämna ärendet till miljö- och byggnadsnämn-

den i Laholms kommun för ytterligare svar.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll den 18 december 2018 § 136 

Beredningsutskottets protokoll den 6 mars 2019 § 39 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen,  

Avsändare för skrivelsen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 36 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-20 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 48 Dnr 2018-000041 

 

Skolvägsutredning i Vallberga - presentation 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har inte kunnat ta del av Skolvägsut-

redning - Vallberga skola eftersom föredragande fått förhinder. Pre-

sentationen kommer att ske vid ett senare nämndsammanträde. 

_____ 

 

Ärendebekräftelse 

En skolvägsutredning har på uppdrag av miljö- och byggnads-

nämnden (trafiknämnden) tagits fram för att kartlägga och under-

söka barns skolvägar i kommunen. Syftet är att involvera barn i tra-

fikplaneringen och för att identifiera brister utifrån barns perspek-

tiv, vad gäller trygghet och trafiksäkerhet i vägnätet.  

 

Först ut bland skolorna är Vallberga skola. I studien har barn i års-

kurs F-6 deltagit. Syftet med studien har varit att kartlägga hur barn 

tar sig till och från skolan, vilka skolvägar de använder och hur de 

värderar olika trafikmiljöer. 

 

Beslutsunderlag 

Skolvägsutredning Vallberga skola den 31 oktober 2018 
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MBN § 49 Dnr 2019-000028 

 

Fortsättning av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens 

budget, kommunplan och nämndsplan för år 2020 samt eko-

nomisk plan för åren 2021-2022 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen om 

miljökontorets ärenden och dess handläggning gällande hälsoskydd 

och livsmedel. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden påbörjade vid nämndens samman-

träde den 20 februari 2019 § 32 arbetet med nämndens budget, 

kommunplan och nämndsplan för år 2020 samt ekonomiska plan 

2021-2022.  

 

Under våren kommer olika delar av ärendet att behandlas av miljö- 

och byggnadsnämnden. Därefter kommer miljö- och byggnads-

nämnden att godkänna ärendet vid sitt sammanträde i augusti må-

nad och överlämna detta till kommunstyrelsen. Kommunfullmäk-

tige kommer sen att i november månad fastställa budget och kom-

munplan för år 2020 och godkänna förslag till ekonomisk plan för 

åren 2021-2022. 

 

Vid dagens sammanträde får nämnden information om ärenden och 

dess handläggning gällande hälsoskydd och livsmedel inom miljö-

kontoret. 

 

Samhällsbyggnadskontorets verksamhet kommer att presenteras för 

nämnden vid sammanträdet i april månad. 
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MBN § 50  Dnr 07-2019-00010 

 

Utredning beträffande eventuellt ingripande i gällande serve-

ringstillstånd enligt alkohollagen vid serveringsstället Skottorps 

Slott 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med 9 kapitlet 18 

§ Alkohollagen, att återkalla serveringstillståndet för Skottorps 

Slott AB (tidigare Skottorps Säteri AB). 

______ 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg. 

Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till Laholms kom-

mun, 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 

Med anledning av ändrade förhållanden, ny ägare, vid Skottorps 

Slott AB (tidigare Skottorps Säteri AB), ska utredning beträffande 

om de krav på ekonomisk och personlig lämplighet som krävs för 

ett tillstånds meddelande fortfarande föreligger göras. Begärda 

handlingar som behövs för utredning i ärendet har inte kommit in. 

Serveringsstället har vidare varit stängt under hela år 2018 och be-

räknas också vara stängt under merparten av 2019. 

 

Beslutsmotivering 

Skottorps Slott AB (tidigare Skottorps Säteri AB) har inte kommit 

in med de handlingar som krävs för att kommunen i enlighet med 8 

kapitlet 12 § Alkohollagen, ska kunna utreda den personliga och 

ekonomiska lämpligheten efter ägarförändringar. Av samma anled-

ning har det inte gått att utreda varifrån kapitalet till restaurangför-

värvet kommer. Det är nämndens bedömning att serve-

ringstillståndet därmed ska återkallas med stöd av 9 kapitlet 18 § 3 

samma lag. 

 

Då någon serveringsverksamhet inte har bedrivits under hela 2018 

och heller inte, enligt tillståndshavaren, kommer att bedrivas under 

merparten av 2019 är det nämndens bedömning att tillståndet ska 

återkallas med stöd av 9 kap. 18 § 1 Alkohollagen. 

     forts 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 12 mars 2019 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte ordförande Knut Slettengren (M) i hand-

läggningen av detta ärende. 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Polismyndigheten 

Folkhälsomyndigheten 

Länsstyrelsen 

Skottorps Slott AB 
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MBN § 51 Dnr 2019-000034 

 

Redovisning av ärende i samband med uppföljning av beslut 

enligt uppföljningsplan för intern kontroll för år 2019 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av redovisningen. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden godkände uppföljningsplan för intern 

kontroll för år 2019 den 20 februari 2019 § 27. Enligt den ska juste-

raren välja ut ett av följande ärenden som ska redovisas vid kom-

mande 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 brand-

skyddskontroll av kommunens egna byggnader och anlägg-

ningar. 

6) Ett beslut från alkoholhandläggarens lista med delegationsbe-

slut. 

 

Från föredragningslistan till den 24 januari 2018 valde justeraren 

ärendet XX – Föreläggande om försiktighetsåtgärder med anled-

ning av anmälan om utökade skjuttider för Jaktskytteklubb. Detta 

ärende kommer att redovisas vid nämndens sammanträde i mars 

månad och av miljö- och hälsoskyddsinspektören.  

 

Från föredragningslistan till den 21 februari 2018 valde justeraren 

ärendet, XX – Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående 

ansökan om lagligförklaring av befintlig dammbyggnad och fortsatt 

vattenverksamhet NN kvarn i Smedjeån. Justeraren valde också in-

formationen ”Kartläggning hur miljön i skolor och förskolor är på-

verkad utifrån begreppet giftfri miljö och hur det påverkar barn och 

elever” från samma möte. Dessa ärenden redovisas vid nämndens 

sammanträde i mars månad. Ärendena redovisas av miljö- och häl-

soskyddsinspektörer. 
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MBN § 52 Dnr 2019-000010 

 

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 av ärenden. 

Beslut 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 6 mars 2019. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fas-

tighetsreglering mellan xx och zz. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende sam-

manslagning och avstyckning berörande xx, zz och qq. 

 

Miljökontorets beslut från och med den 6 februari till och med den 

7 mars 2019. 

 

Samhällsbyggnadskontorets beslut från och med den 8 februari till 

och med den 7 mars 2019. 

 

Trafikplanerarens, alkoholhandläggarens beslut från och med den 

14 februari till och med den 8 mars 2019. 

 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag ska anmälas till miljö- och 

byggnadsnämnden. Under perioden 9 februari 2019 till 8 mars 2019 

har 17 nya ärenden registrerats. Handläggaren för bostadsanpass-

ning har under samma period beviljat 10 ansökningar om bostads-

anpassningsbidrag, avskrivit en ansökan och tre ärenden har åter-

kallats. 

     forts 
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Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till miljö- och bygg-

nadsnämnden. Samhällsvägledarna har under perioden 25 januari 

till 13 februari 2019 utfärdat fyra beslut om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade. 
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MBN § 53 Dnr 2019-000011 

 

Anmälningar 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger förteckningen över syn-

punkter och förslag till handlingarna. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger förteckningen över anmäl-

ningar till handlingarna. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

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

nadsnämnden sedan förra sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över synpunkter och förslag den 6 mars 2019. 

 

Förteckning över anmälningar: 

 

a. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Ut-

dömande av vite. Mark- och miljödomstolen förpliktar fastig-

hetsägaren och nyttjanderättshavaren till xx och zz att till staten 

utbetala vite om 100 000 kronor vardera. 

 

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

nämndens beslut om att bevilja bygglov för nybyggnad av fler-

bostadshus på fastigheterna xx, zz. Länsstyrelsen avslår över-

klagandet. 

 

c. Länsstyrelsens beslut; Strandskyddsdispens på fastigheten xx. 

Länsstyrelsen beslutar att inte pröva miljö- och byggnads-

nämndens beslut om strandskyddsdispens för uppförande av ett 

garage på fastigheten xx. 

 

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

ran om ingripande mot motorfordonstrafik på stranden i La-

holms kommun; nu fråga om prövningstillstånd med mera. Se-

dan miljö- och byggnadsnämnden återkallat sitt överklagande 

avskriver Mark- och miljööverdomstolen målet i den delen. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i övriga 

delar. Beslutet får inte överklagas.  forts 
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e. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Mil-

jösanktionsavgift. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att 

Statkraft Sverige AB ska betala en miljösanktionsavgift för att 

inrättat en avloppsanordning utan tillstånd på fastigheten 

Gosterbygget 1:43. Statkraft Sverige AB har överklagat beslu-

tet. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

 

f. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Före-

läggande avseende gödselhantering på fastigheten xx, zz och qq 

samt tillsynsavgift. Miljö- och byggnadsnämnden har förelagt 

fastighetsägaren att utföra ett antal åtgärder. Fastighetsägaren 

har överklagat nämndens beslutet och sedan också länsstyrel-

sens avslagsbeslut. Mark- och miljödomstolen ändrar länssty-

relsens beslut endast på så sätt att åtgärderna ska vara utförda 

senast fem månader efter det att denna dom vunnit laga kraft. 

 

g. Länsstyrelsens beslut; Föreläggande enligt miljöbalken angå-

ende anläggning av en damm för uppsamling av smältvatten 

från skidbackarna på fastigheten xx. Länsstyrelsen förelägger 

Vallåsens Fritidsanläggning AB att vidta ett antal försiktig-

hetsmått. 

 

h. Skolinspektionens beslut; Beslut gällande Sofiero förskola. 

Skolinspektionen förelägger Laholms kommun att senast den 

12 april 2019 vidta åtgärder så att skollagen krav på god miljö, 

tillsynsansvar och erbjudande om trygg omsorg uppfylls för 

barnen vid Sofiero förskola. Föreläggandet gäller omedelbart. 

 

i. Vänersborgs Tingsrätt; Mark- och miljödomstolens protokoll; 

Lämnande av klagomål på buller utan åtgärd med mera på fas-

tigheten Kungsbygget 1:27, nu fråga om avvisning. Mark- och 

miljödomstolen avvisar miljö- och byggnadsnämndens över-

klagande. 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 45 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-20 

 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 54 Dnr 2019-000009 

 

Informations- och diskussionsärenden 

 

a) Ledamöternas inspel  

 

b) Diskutera och reflektera över grundutbildningen för förtroen-

devalda i miljö- och hälsoskyddsnämnder i Varberg den 7-8 

mars 2019 

 Patrik Eriksson 

 

c) Information och presentation av trafikplaneraren och trafik-

nämndens arbete 

 Malin Bogren 

 

d) Information och presentation av de som arbetar för kommun-

styrelsen med översiktsplanering, mark- och exploatering  

Linda Svederberg, Mikael Lennung, Arian Limani Malin Bo-

gren  

 

e) Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

 Birgitta Eriksson 

 

f) Fortsatt introduktion till plan- och bygglagstiftningen för för-

troendevalda - film från Boverket om ”Detaljplanering”  

 Cecilia Lindgard, Amadeus Henriksson, Agnes Marklund, 

Fredrik Malmquist 

 

g) Information om prioritering av detaljplaner samt förändrat ar-

betssätt 

 Cecilia Lindgard, Charlotta Hansson 

 

h) Planeringsförutsättningar inför 2019 års nämndsplanearbete  

 Martina Gustavsson, Charlotta Hansson, Patrik Eriksson 

_____ 

 

 
 


