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MBN § 55 Dnr 2019-000042 

 

Ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente med an-

ledning av ny lag om tobak och liknande produkter 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäk-

tige att ändra reglementet för miljö- och byggnadsnämnden med an-

ledning av ny lag om tobak och liknande produkter att gälla från och 

med den 1 juli 2019. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har sett över nämndens reglemente 

med anledning av att en ny lag om tobak och liknande produkter 

(LTLP) (2018:2088) träder i kraft den 1 juli 2019. Den nya lagen 

ersätter tobakslagen (TL) (1993:581) och lagen om elektroniska ci-

garetter och påfyllningsbehållare (2017:425). Under en övergångspe-

riod kommer Tobakslagen att finnas kvar parallellt med den nya to-

bakslagen. Däremot kommer lag om elektroniska cigaretter och på-

fyllningsbehållare att upphör att gälla den 1 juli 2019 i och med den 

nya lagens ikraftträdande.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden har också uppmärksammat en felaktig 

laghänvisning under stycket gällande nämndens arbetsformer och 9 

§ om offentliga sammanträden. Enligt den nya Kommunallagen 

(2017:725) regleras bestämmelserna om offentliga sammanträden nu 

i 6 kapitlet 25 §. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 012-19 

Förslag till nytt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden (LFS 

3:5) 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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MBN § 56 Dnr 2019-000039 

 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, 

lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslu-

tar att anta föreslagna justeringar i nuvarande avgifter för tillstånds-

prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande 

produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (LFS 

2.3), att gälla från och med den 1 juli 2019. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Riksdagen har den 12 december 2018 beslutat att anta en ny lag om 

tobak och liknande produkter (LTLP) (2018:2088), som träder i kraft 

den 1 juli 2019. Den nya lagen ersätter tobakslagen (TL) (1993:581) 

och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

(2017:425). Bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning 

börjar gälla den 20 maj 2019. 

 

Syftet med den nya lagen är att ytterligare minska bruket av tobak 

och till att motverka illegal handel med tobak. Det införs en till-

ståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med 

tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan 

handel. Nuvarande rökförbud utvidgas till att gälla vissa allmänna 

platser utomhus och även elektroniska cigaretter. Förpackningar med 

portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner. Reglerna 

om spårbarhet och säkerhetsmärkning i EU:s tobaksproduktdirektiv 

genomförs i Sverige. 

 

Enligt den nya lagen om tobak och liknande produkter måste den som 

säljer eller vill sälja tobak lämna in en ansökan om att få tillstånd till 

att sälja tobak. Detta är en skillnad mot den tidigare tobakslagen 

(1993:581), där det endast krävdes en anmälan för registrering av 

dem som skulle få sälja. Tillståndsplikten medför bland annat att den 

sökande ska omfattas av en lämplighetsprövning. Inre tillsyn kom-

mer därefter att ske årligen avseende de tillstånd som meddelats. 

 

     forts 
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Miljökontoret har med anledning av den nya lagen gjort en översyn 

av avgiften för tillståndsprövningen och tillsynen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 011-19 

Förslag till avgift för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohol-, 

lag om tobak och liknande produkter m.fl. (LFS 2.3) 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2019 § 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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MBN § 57 Dnr 2019-000038 

 

Behovsutredning för miljökontoret för år 2020–2022 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner miljökontorets behovsut-

redning för år 2020–2022. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden ska som operativ myndighet utreda 

tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljö-

balken. En behovsutredning har tagits fram som omfattar hela miljö-

kontorets tillsynsverksamhet och bedömer behovet och de resurser 

som behövs för att klara tillsynen för år 2020–2022. Behovet baseras 

på lagstiftningarnas syften, miljö- och folkhälsomål, miljökvalitets-

normer, miljö- och hälsotillståndsbeskrivningar och omvärldsanalys. 

Behovsutredningen är grunden för den operativa tillsynen och visar 

på det resursbehov som finns om tillsynens mål ska uppfyllas. Detta 

innebär att utredningen redovisar det faktiska tillsynsbehovet. Utred-

ningen tar inte hänsyn till faktiska resurser, utan visar vad som be-

hövs för att klara all tillsyn som myndigheten ansvarar för.  

 

Avvägningar och prioriteringar mellan olika tillsynsområden ska inte 

göras i behovsutredningen utan sker istället i nämnds-, verksamhets- 

och tillsynsplan. Däremot ligger behovsutredningen till grund för 

eventuella prioriteringar mellan målen och fungerar som underlag för 

myndighetens beslut om verksamhetsmål, strategier, åtgärder och in-

satser. Den utgör också underlag i planeringen av tillsynsavgifter och 

begäran om anslag. 

 

Behovsutredningen resulterar i 

• en redovisning av problemområden, det vill säga områden som 

motverkar uppfyllandet av lagstiftningens syfte och målen, samt 

verksamheter och åtgärder där det finns behov av tillsyn inom 

respektive problemområde. 

• vilken eller vilka tillsynsmetoder som ger störst miljönytta. Olika 

tillsynsområden kan behöva olika slags tillsynsinsatser, till ex-

empel traditionell tillsyn, systemtillsyn, rådgivning, utbildning 

med. 

     forts 
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 Olika metoder bör viktas mot varandra för att få fram vilken me-

tod som ger bäst resultat. 

• behovet av resurser, det vill säga arbetstid, kompetens och behov 

av pengar för att vidta tillsynsinsatser. 

 

Beslutsunderlag 

Miljökontorets behovsutredning för år 2020–2022 

Tjänsteskrivelse TJM 010-19 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2019 § 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Miljökontoret 
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MBN § 58 Dnr MBN2016-000227 

 

Detaljplan för del av Altona 2:1, utökning av Glänninge förskola 

i Laholms tätort – Granskning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att gå ut på granskning med 

förslag till detaljplan för del av Altona 2:1, utökning av Glänninge 

förskola enligt 5 kapitlet 18 § i plan- och bygglagen (2010:900-

/2014:900). Planförslaget medför inte någon betydande miljöpåver-

kan. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav den 12 april 2016 § 75 miljö- och byggnads-

nämnden i uppdrag att planlägga del av detaljplan nr 101 och del av 

detaljplan nr 125 för Laholms stad berörande del av fastigheten Al-

tona 2:1 i syfte att möjliggöra uppförande av bostäder i form av små-

husbebyggelse. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2017 om ett tillägg till plan-

uppdrag för del av Altona 2:1 i Laholm med att tomten för Glän-

ningesjö förskola utökas, så att förskolan kan utökas med två avdel-

ningar inklusive utemiljö. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2019 om ändring av plan-

uppdrag för del av Altona 2:1 i Laholm, förskola och bostäder. Kom-

munstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att inte fort-

sätta planlägga för småhustomter vid Glänningesjö. Miljö- och bygg-

nadsnämnden ska fortsätta planlägga för utökning av Glänningesjö 

förskola. 

 

Syftet med detaljplanen är att utöka den befintliga förskolans område. 

Hela skolområdet är med i detaljplanen för att lättare kunna läsa och 

förstå detaljplanen, det är inga ändringar inom befintligt skolområde. 

Det som tillkommer är friyta för barnens rörelser och lek utomhus. 

Planområdet ligger sydöst om Laholms centrum, cirka tre kilometer 

från Stortorget. Området avgränsas i norr av radhusområdet Träd-

gårdsstaden, i öst av enbostadshus och i väst av naturmark och fot-

bollsplaner. 

     forts 
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Plankartan har ändrats enligt följande: 

Efter samråd är det endast skolområde kvar med tillhörande 

friyta/utemiljö. 

 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ändrats enligt följande: 

Text som gäller för skolområde inklusive friyta/utemiljö. 

 

Detaljplanen har varit ute på samråd. Synpunkterna redovisas i en 

samrådsredogörelse. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse S 010/19 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2019 § 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 59 Dnr MBN2016-342 

 

Detaljplan för del av Trulstorp 1:9 med flera, Ängstorps handels-

område i Laholms tätort – Antagande 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

förslag till detaljplan för del av Trulstorp 1:9 med fler (Ängstorps 

handelsområde), enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygglagen 

(2010:900/2014:900). Planförslaget medför betydande miljöpåver-

kan och en miljökonsekvensbeskrivning är upprättad. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav den 17 maj 2016 § 105 miljö- och byggnads-

nämnden i uppdrag att planlägga del av Trulstorp 1:9 med flera. 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett verksamhetsområde för 

handels-, och kontorsändamål i Laholms tätort. En liten del av plan-

området planläggs även för drivmedelsförsäljning.  

 

Planområdet är beläget i den västra utkanten av Laholm, cirka 2 kilo-

meter från centrum, i anslutning till väg 24 och Västerleden. Området 

angränsar i norr till Ängstorps reningsverk samt motorbanan och i 

söder till Västerleden. Direkt väster och öster om planområdet finns 

befintliga jordbruksmarker. Ytterligare lite längre österut finns bo-

stadsområdet Blåkulla och väster om planområdet finns Laholms 

station.  

 

Detaljplanen var på samråd från den 14 december 2017 till den 19 

januari 2018. Synpunkterna redovisas i en samrådsredogörelse. En 

miljökonsekvensbeskrivning är upprättad då planen befarades ge 

upphov till betydande miljöpåverkan och ärendet har av denna anled-

ning hanterats genom ett utökat standardförfarande. Även denna 

handling kompletterades efter samrådet. 

 

Detaljplanen var på granskning från den 12 november 2018 till och 

med den 21 december 2018. Synpunkterna efter granskningen har 

sammanställts i ett granskningsutlåtande. 

 

     forts 
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Detaljplanen hanteras med utökat standardförfarande och bedöms nu 

vara klar för antagande. Planförslaget medför betydande miljöpåver-

kan och en miljökonsekvensbeskrivning är upprättad. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse S 019/19 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2019 § 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 60 Dnr MBN2013-000061 

 

Detaljplan för del av Mellby 2:13 med flera i Mellbystrand - Av-

skrivning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avskriva 

detaljplanen för del av Mellby 2:13 med flera i Mellbystrand.  

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om planbesked för Mellby 2:13 med flera lämnades den 5 

februari 2013, i ansökningshandlingarna beskrivs att planen ska möj-

liggöra nya bostäder till äldre.  

 

Den 24 april 2013 föreslog miljö- och byggnadsnämnden kommun-

styrelsen att avslå ansökan om planbesked och att inte påbörja detalj-

plan för Mellby 2:13 med flera. Skälen som angavs var bland annat 

att det under denna tid fanns ett pågående arbete med framtagandet 

av en grönområdesutredning och en klimatanpassningsplan.  

 

Kommunstyrelsen återremitterade den 13 augusti 2013 ärendet med 

hänvisning till att det skulle avvakta beslut till dess att en grönområ-

desutredning för kustzonen i Laholms kommun var färdigställd.  

 

Grönområdesutredningen med tillhörande tillägg antogs av kom-

munfullmäktige den 15 december 2015. I tillägget till grönområdes-

utredningen gjordes ställningstagandet att 24 områden av de totalt 

230 grönområdena bedömdes som intressanta att studera vidare inför 

möjligheten att tillskapa samhällsviktig verksamhet eller bostadsbe-

byggelse. En av dessa 24 grönområden var Mellby 2:13 med flera.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2016 § 16 att sökanden 

med egen konsult fick påbörja ett detaljplanearbete som tillskapar 

område för bostäder inom del av fastigheten Mellby 2:13 samt om-

råde för natur i övriga delar. I beslutet angavs även att planområdet 

skulle omfatta del av Västra Mellby 2:19 som ska säkerställa område 

för parkering och natur.  

 

 

     forts 
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Syftet med detaljplanen är att skapa område för sammanbyggda bo-

städer som ligger väl anpassade till platsen. I syftet ingår även att 

tillskapa område för parkering.  

 

Detaljplanen för Mellby 2:13 med flera omfattar förslag till nytt om-

råde för sammanbyggda bostäder (tvåbostadshus, radhus, kedjehus) 

samt allmänna platser i form av gata, naturområde och parkerings-

plats. Till detaljplanen har en VA-utredning med förslag till dagvat-

tenhantering och en rapport om kompensationsåtgärder för naturvär-

den tagits fram.  

 

I den framtagna grönområdesutredningen har planområdet pekats ut 

som ett klass 1 område på grund av dess möjligheter för rekreation 

och hantera översvämning. I beslutet att påbörja detaljplan för 

Mellby 2:13, så angavs att en förutsättning för detaljplanen är att göra 

en VA-utredning där dagvattenhanteringen beskrivs samt att ta fram 

en naturvärdesinventering med förslag på eventuella kompensations-

åtgärder för naturvärdena. Dessa dokument togs fram inför samrådet 

av detaljplanen.  

 

Planområdet finns inte utpekat som utbyggnadsområde i Laholms 

kommuns översiktsplan.  

 

Planen har varit ute på samråd mellan den 8 november 2018 fram till 

den 14 december 2018. Under samrådet lämnades 28 skrivelser från 

myndigheter, kommunala nämnder, bolag, organisationer, sakägare, 

allmänhet med flera. Länsstyrelsen har yttrat sig utifrån sin roll som 

samrådsinstans och överprövande myndighet.  

 

Länsstyrelsen gör i sitt samrådsyttrande bedömningen att detaljpla-

nen för Mellby 2:13 medför påtaglig skada på riksintresset för fri-

luftsliv och att det föreligger risk om prövning på grund av områdets 

utsatthet vad gäller erosion och översvämning. Planförslaget bedöms 

i sin helhet medföra betydande miljöpåverkan och de anser att en mil-

jökonsekvensbeskrivning ska upprättas som beskriver påverkan på 

människor, djur, växter, mark, vatten, landskap samt hushållningen 

med mark och vatten.  

 

     forts 
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Länsstyrelsen skriver vidare att kommunen behöver visa att miljö-

kvalitetsnormer för vatten kan klaras med de erosions- och över-

svämningsrisker som finns på platsen. Länsstyrelsen påpekar vidare 

att det i tillägget till grönområdesutredningen inte finns någon be-

dömning av hur helheten skulle påverkas ifall flertalet grönområden 

bebyggs. De anser att kommunen bör göra en helhetsbedömning av 

detaljplanernas sammanlagda påverkan på dagvattenhanteringen i 

Mellbystrand i ett ställningstagande om översiktsplanens aktualitet. 

 

Länsstyrelsens yttrande innebär att de avser att överklaga detaljpla-

nen när den antas ifall kommunen inte gör ändringar som säkerställer 

riksintresset för friluftsliv samt utreder översvämnings- och erosions-

risken i området. Länsstyrelsens yttrande innebär att planförslaget 

måste ändras, att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram, att en 

fördjupad erosionsutredning krävs samt att ytterligare utredningar 

görs kring risk för översvämning inom området. Utöver det ska plan-

handlingarna också kunna motivera ianspråktagandet av grönområ-

det i förhållande till riksintresset för friluftsliv.  

 

Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att det med nuvarande 

kända förhållanden inte bedöms som rimligt att arbeta vidare med 

detaljplanen för Mellby 2:13. Ställningstagandet görs utifrån de krav 

som länsstyrelsen ställer. I en miljökonsekvensbeskrivning ska det 

alltid framgå vilka andra rimliga lokaliseringar som finns i förhål-

lande till det utpekade planområdet. Det ska alltid göras en bedöm-

ning av vilka alternativa platser som har studerats och utretts. Miljö-

konsekvensbeskrivningen måste i princip komma fram till att plan-

området är den enda lämpliga placeringen för den föreslagna etable-

ringen.  

 

Samhällsbyggnadskontoret gör ställningstagandet att det finns alter-

nativa lokaliseringar för etablering av bostäder av den typ som före-

slås i detaljplanen för Mellby 2:13. Det finns områden i ett kustnära 

läge som inte riskerar att medföra skada för riksintresset för frilufts-

liv, erosions- eller översvämningsproblematik. Även om en miljö-

konsekvensbeskrivning upprättas kan utfallet av denna visa på att 

platsen inte är lämplig för bebyggelse och att det inte går att upprätta 

åtgärder inom ramen för detaljplanen. 

      forts 
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En detaljplan är en process som ska ses som en prövning av markens 

lämplighet för en ny sorts användning, men det finns ingen garanti 

för att detaljplanen slutligen kan antas och den planerade exploate-

ringen blir verklighet.  

 

Tillägget till grönområdesutredningen har i planhandlingarna angetts 

som ett skäl till att pröva området i en detaljplaneprocess. Av de syn-

punkter som har kommit in från länsstyrelsen framgår dock att de inte 

ser att tillägget till grönområdesutredningen ger en sammanvägd be-

dömning av vilken exploatering som är möjlig i kustområdet och att 

denna baseras på redan framtagna tekniska utredningar samt bejakan-

det av allmänna intressen så som exempelvis riksintressen.  

 

I tillägget till grönområdesutredningen beskrivs att utredningen med 

dess tillägg inte ska ses som ett allomfattande dokument. Det under-

stryks att det i fördjupade studier kan framkomma förhållanden eller 

fakta som motiverar andra ställningstaganden som inte har kunnat 

förutses vid tilläggets framtagande. En grundläggande förutsättning 

vad avser samtliga områden som är utpekade i tillägget är att områ-

dets lämplighet måste prövas i detaljplan. Detaljplaneprocessen med 

dess möjligheter till inflytande från olika intressen ger en betydligt 

mer allsidig bedömning av såväl enskilda som allmänna intressen. 

 

Kommunen har genom samrådet för detaljplanen för Mellby 2:13 

prövat möjligheten att etablera bostäder på den aktuella platsen. Efter 

samrådet görs nu ställningstagandet att planen kommer kräva flerta-

let tillkommande tekniska utredningar som inte bedöms som sam-

hällsekonomiskt försvarbara att ta fram med motivet att tillskapa fler 

bostäder i kusten. Även ifall exploatören står för kostnaderna för 

framtagandet av de tekniska utredningarna, så kommer kommunen 

att ha rollen som en granskande myndighet, bistå med underlags-

material och vara ett bollplank till konsulterna, vilket av erfarenhet 

har visat sig kunna vara tids- och resurskrävande.  

 

Ställningstagandet från samhällsbyggnadskontoret är att det finns 

andra rimliga lokaliseringar för bostäder av denna typ i kustområdet.  

 

 

     forts 
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Planförslaget innehåller inga områden för offentlig service eller lik-

nande där allmänna intressen kan åberopas som väger över andra all-

männa intressen så som friluftslivet, översvämningshantering med 

mera.  

 

Kommunens roll som samhällsplanerare är att väga enskilda och all-

männa intressen. Om det visar sig att de allmänna intressena övervä-

ger de enskilda, så bör planen inte fortskrida. Samhällsbyggnadskon-

toret gör bedömningen att planområdet för Mellby 2.13 innehar så 

pass stora allmänna intressen i form av naturområde för friluftslivet 

och potentiellt översvämningsområde, att det överväger alternativet 

att ta det i anspråk för enskilda bostadsfastigheter. Detaljplanen för 

Mellby 2:13 föreslås därför att avskrivas.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 012/19 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2019 § 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 61 Dnr ADM87/08 

 

Planuppdrag för xx i Skottorp - Avskrivning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avskriva 

ärendet gällande planläggning av xx i Skottorp. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om planbesked för xx lämnades den 25 augusti 2008 

angående möjlighet att ta fram en detaljplan för bostäder. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2010 § 138 att medge sö-

kande att med egen konsult påbörja ett planarbete för att möjliggöra 

bostäder på fastigheten xx, utifrån de förutsättningar som anges i 

kommunens riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområden. 

 

Den 1 april 2015 kontaktades exploatören med en förfrågan gällande 

intresse av planläggning enligt kommunstyrelsens beslut. Då hade 

detaljplanen inte startats upp. Svar från exploatören kom den 14 april 

2015, där exploatören angav att de fortfarande var intresserade av att 

planlägga. Sedan dess har ingen kontakt tagits av exploatören till 

samhällsbyggnadskontoret och inget intresse har visats för att bed-

riva planläggning.  

 

Samhällsbyggnadskontoret har en stor andel planer på gång och det 

är av stor vikt att de planer som är aktiva drivs på kontinuerligt. Då 

denna detaljplan inte har startats upp sedan planbesked gavs år 2010 

bedöms planen inte längre som aktuell. Exploatören kontaktades igen 

med ett brev den 12 februari 2018 med information om att detaljpla-

neuppdraget kommer att avskrivas. Exploatören har inte kontaktat 

samhällsbyggnadskontoret efter det. Planuppdraget bedöms som 

lämpligt att avskriva.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 018/19 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2019 § 54 

 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 
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MBN § 62 Dnr PLAN09-10 

 

Planuppdrag för xx i Skummeslövsstrand - Avskrivning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avskriva 

ärendet gällande planläggning av xx i Skummeslövsstrand.  

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om planbesked för xx i Skummeslövsstrand lämnades den 

30 mars 2010.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2011 § 90 att medge sö-

kande att med egen konsult påbörja ett planarbete för att ändra detalj-

planen för xx, för att möjliggöra vändplatser/rundkörning för sopbilar 

på område som i gällande detaljplan är naturmark.  

 

Den 1 april 2015 kontaktades exploatören med en förfrågan gällande 

intresse av planläggning enligt kommunstyrelsens beslut. Då hade 

detaljplanen inte startats upp. Svar från exploatören lämnades den 15 

april från exploatören, som angav att det inte längre finns intresse av 

planläggning och som därmed tog tillbaka sin ansökan om planbe-

sked. Planuppdraget bedöms som lämpligt att avskriva.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 016/19 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2019 § 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 63 Dnr PLAN05-10 

 

Planuppdrag för xx i Skottorp - Avskrivning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avskriva 

ärendet gällande planläggning av xx i Skottorp. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om planbesked för xx lämnades den 17 december 2009.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 september 2010 § 198 att medge 

sökande att med egen konsult påbörja ett planarbete för att möjlig-

göra bostäder (totalt 7 stycken villor) på fastigheten xx, utifrån de 

förutsättningar som anges i kommunens riktlinjer för exploatering 

inom vattenskyddsområden. 

 

Den 1 april 2015 kontaktades sökanden med en förfrågan gällande 

intresse av planläggning enligt kommunstyrelsens beslut. Då hade 

detaljplanen inte startats upp. Svar lämnades den 8 maj 2015 med 

information om att marken har sålts vidare. Sedan dess har ingen kon-

takt tagits av sökanden till samhällsbyggnadskontoret och inget in-

tresse har visats för att bedriva planläggning. Samhällsbyggnadskon-

toret har en stor andel planer på gång och det är av stor vikt att de 

planer som är aktiva drivs på kontinuerligt. De detaljplaner som är 

pågående bedöms samtliga kunna medföra stor samhällsnytta och har 

därmed bedömts som lämpliga att bedriva. Då denna detaljplan inte 

har startats upp sedan planbesked gavs år 2010 bedöms planen inte 

längre som aktuell. Likaså bedöms planläggning av sju villatomter 

inte medföra stor samhällsnytta. Sökande till planbeskedet kontakta-

des igen med ett brev den 12 februari 2018 med information om att 

detaljplaneuppdraget kommer att avskrivas. Planuppdraget bedöms 

som lämpligt att avskriva.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 017/19 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2019 § 56 

 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-24  

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 

MBN § 64 Dnr MBN2018-727 

 

Kronobetet 1:7 - Nybyggnad av förrådsbyggnad 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämndens beslutar att bevilja bygglov för ny-

byggnad av förrådsbyggnad på fastigheten Kronobetet 1:7 enligt 9 

kapitlet 31 b § plan- och bygglagen (PBL).  

 

För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 

 

Namn och adress: NN 

 

Avgift 

Bygglov   11 902 

Startbesked  7 616 

Utstakningsavgift  6 720 

Totalt:   26 238 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

_____ 

 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden läm-

nat ett startbesked. 

 

Förslag till kontrollplan, konstruktionsritningar, VVS-ritningar, ven-

tilationsritningar och energiberäkning ska lämnas in och godkännas 

av miljö- och byggnadsnämnden innan startbesked kan ges. 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet 

publicerats i Post- och Inrikes Tidningar.  

 

Avgiften för bygglov är i enlighet med fastställd taxa av kommun-

fullmäktige. Tidsfristen börjar löpa den 15 februari 2019 och beslut 

fattades den 24 april 2019, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister 

för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd 

av 12 kapitlet 8a § plan- och bygglagen. 

 

     forts 
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Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte påbörjas inom två år och 

avslutas inom fem år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. 

 

Beslutsmotivering 

Miljö- och byggnadsnämnden anser att åtgärden följer detaljplanens 

syfte och att avvikelsen kan bedömas som liten, då det redan finns en 

verksamhet på grannfastigheten. Miljö- och byggnadsnämnden anser 

därför att bygglov kan beviljas enligt 9 kapitlet 31 b § (PBL), då åt-

gärden är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelse kan anses 

vara liten.  

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med över-

klagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, Miljö- och bygg-

nadsnämnden, 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 

Rosenlundsvägen Fastigheter AB har ansökt om nybyggnad av för-

råd/verkstad på fastigheten Kronobetet 1:7, Roselundsvägen 5 i 

Skottorp.  

 

För den aktuella fastigheten gäller detaljplan 1381-P13/1. Detaljpla-

nen anger bland annat största tillåtna byggnadsarea 250 m2 och en 

tillåten byggnadshöjd på 3,5 meter. I detaljplanen anges använd-

ningsområdet för den aktuella fastigheten som B - ”Bostäder. Verk-

samheter i mindre omfattning och som inte är störande.” I planbe-

skrivningen under rubriken Bebyggelseområden framgår följande; 

”Inom planområdet finns möjlighet till mindre bebyggelsekomplet-

teringar. Planförslaget föreslås i huvudsak för bostäder med möjlig-

het till verksamheter som kan kopplas och underordnas boendet. 

Verksamheter får inte vara störande. Exempel på verksamheter kan 

vara, frisör, privatläkarmottagning, handel med sällanköpsvaror, 

rumsuthyrning, kontor och hantverk.”.  

 

 

 

     forts 
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Byggherren har i samband med ansökan uppmärksammat att det på 

fastigheten zz, finns en befintligt ren verksamhet utan något boende. 

Verksamheten har dock funnits där sedan tidigare och något bygglov 

har inte beviljats på fastigheten med den nya detaljplanen som nu är 

gällande.  

 

Den aktuella åtgärden avser nybyggnad av förråd. Byggnaden är 250 

m2 stor och har en byggnadshöjd på 3,5 meter med en taklutning på 

14 grader. Byggnaden kommer användas av verksamheten som finns 

på närliggande fastighet, öster om Kronobetet 1:7 samt ett byggföre-

tag som har sin övriga verksamhet i Skummeslöv.  

 

Den aktuella åtgärden följer gällande detaljplan med undantag från 

användningen. Ärendet har därför skickats ut på grannhörande till 

berörda sakägare. Några synpunkter har inte lämnats in.  

 

Den aktuella åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan 

avseende tillåten användning. Användningen i detaljplanen är ”Bo-

städer. Verksamheter i mindre omfattning och som inte är störande.” 

Gällande detaljplans syfte är att skapa möjlighet till att medge verk-

samhet som kopplas och underordnas ett boende. Eftersom den aktu-

ella åtgärden inte innehåller något boende kan åtgärden inte bedömas 

vara förenlig med detaljplanens syfte.  

 

Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ska ges 

för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om: 

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller  

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en ti-

digare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmel-

ser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kapitlet 2 § första 

stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljpla-

nen börjar löpa, och 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kapitlet 6 § första 

stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kapitlet 1 §, 

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

18 §§.    forts 
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Enligt 9 kapitlet 31 b § (PBL) kan bygglov, trots 30 § första stycket 

2, ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbe-

stämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områ-

desbestämmelsernas syfte och 

1. avvikelsen är liten, eller 

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

rådet ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt 

sätt (Lag (2014:900)). 

 

I tjänsteskrivelsen gör samhällsbyggnadskontoret bedömningen att 

detaljplanens användning begränsas till bostadsändamål, men som 

kan kompletteras med en mindre verksamhet som inte är störande. 

Den aktuella åtgärden avser nybyggnad av förrådsbyggnad. Förråd 

eller lager för verksamheter i den omfattning som redovisats bedöms 

generellt inte som en störande verksamhet. Av detaljplanen framgår 

det dock att verksamheten ska vara underordnad bostaden, ”Planför-

slaget föreslås i huvudsak för bostäder med möjlighet till verksam-

heter som kan kopplas och underordnas boendet.”. Eftersom den ak-

tuella åtgärden inte innehåller något boende kan åtgärden inte bedö-

mas följa gällande detaljplan. 

 

Samhällsbyggnadskontorets samlade bedömning är att bygglov inte 

kan beviljas enligt 9 kapitlet 30 § kapitlet (PBL), med anledning att 

åtgärden strider mot gällande detaljplan, samt att bygglov inte heller 

kan beviljas enligt 31 b §, då åtgärden inte bedöms förenlig med gäl-

lande detaljplan och avvikelsen inte bedöms som liten. Samhälls-

byggnadskontorets förslag till beslut är därför att inte bevilja bygg-

lov. 

 

Beredningsutskottet har en annan uppfattning och föreslår därför att 

miljö- och byggnadsnämnden ska bevilja bygglov för nybyggnad av 

förrådsbyggnad på fastigheten Kronobetet 1:7. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS-20/19 

Ansökan ankomstdaterad 2018-11-12 

Situationsplan ankomstdaterad 2018-11-12 

Plan-, fasad- och sektionsritningar ankomstdaterade 2019-02-15 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2019 § 59 forts 
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Beslutet skickas till: 

 

Underrättelse om beslutet per brev till: 
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MBN § 65 Dnr MBN2019-19 

 

Abborren 11 – Ändrad användning från garage till lägenhet 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av 9 kapitlet 

30 § plan- och bygglagen att bevilja bygglov för ändrad använd-

ning från garage och förråd till bostadslägenhet på fastigheten 

Abborren 11.  

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 8 kapitlet 7 § 

plan- och bygglagen att avsteg ska tas från Boverkets byggregler 

avsnitt 3:53 avseende kravet på rumshöjden. Miljö- och bygg-

nadsnämnden bedömer att nuvarande rumshöjd på 2,15 meter är 

tillräcklig, med hänvisning till att åtgärden avser en utökning av 

befintlig lägenhet. Miljö- och byggnadsnämnden anser också att 

avstegen från kravet gällande tillgänglighet i 8 kapitlet 4 § PBL 

kan göras beträffande rumshöjden. Miljö- och byggnadsnämn-

den anser också att det i Laholms tätort finns ett behov av fler 

lägenheter 

 

3. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att samhällsbyggnads-

kontoret får i uppdrag att lämna startbesked när begärda hand-

lingar lämnats in och godkänts. 

 

Avgift 

Bygglov   2 209 

Startbesked  1 744 

Totalt:   3 953 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

_____ 

 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden läm-

nat ett startbesked. 

 

Förslag på VVS-ritningar, ventilationsritningar och energiberäkning 

ska lämnas in och godkännas av miljö- och byggnadsnämnden innan 

startbesked kan ges. 

     forts 
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Åtgärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet 

publicerats i Post- och Inrikes Tidningar.  

 

Avgiften för bygglov är i enlighet med fastställd taxa av kommun-

fullmäktige. Tidsfristen börjar löpa den 8 januari 2019 och beslut fat-

tades den 24 april 2019, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 

handläggningen har hållits med anledningen att handläggningstiden 

förlängdes den 19 mars 2019 med tio veckor. Avgiften har inte redu-

cerats med stöd av 12 kapitlet 8a § plan- och bygglagen. 

 

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte påbörjas inom två år och 

avslutas inom fem år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med över-

klagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, Miljö- och bygg-

nadsnämnden, 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 - Bygglov 

Ärendet avser ändrad användning från garage till lägenhet på fastig-

heten Abborren 11, Gamlebygatan 14 B. Sökande i ärendet är Isrenn 

arkitekter för Svenska bostadsfonden.  

 

Fastigheten Abborren 11 ligger i centrala Laholm och omfattas av 

detaljplan 1381 K-4. Gällande detaljplan anger bland annat att fastig-

heten får användas för bostad-, handels- och hantverksändamål samt 

att byggnader får uppföras i högst en våning med inredd vind.  

 

Aktuell åtgärd innebär att befintligt garage ska inredas till bostad. 

1972 beviljades bygglov för inredning av garage i källaren. På bygg-

lovsritningarna som lämnades in för bygglovet 1972 finns endast ett 

garage och ett förråd redovisat i den del som det aktuella bygglovet 

avser. Idag finns redan en lägenhet i källaren och den aktuella åtgär-

den skulle innebära en utökning av den befintliga lägenheten. Ef-

tersom det inte finns något sökt bygglov efter 1972 gällande ändrad 

användning från garage till bostad kan det konstateras att lägenheten 

saknar bygglov.    forts 
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Detta bygglovsärende ska därför pröva hela lägenheten 

 

I samband med ärendet genomförs fasadändring på byggnaden och 

eftersom byggnaden är upptagen i Hallands kulturhistoriska bygg-

nadsinventering har ärendet skickats till Kulturmiljö Halland. I sitt 

yttrande anger Kulturmiljö Halland att de inte har några erinringar 

mot att bygglov beviljas.  

 

Samhällsbyggnadskontoret skriver i tjänsteskrivelsen att åtgärden 

uppfyller kraven i 30 § 9 kapitlet plan- och bygglagen. Bygglov bör 

därför beviljas för den aktuella åtgärden. Miljö- och byggnadsnämn-

dens beredningsutskott delar samhällsbyggnadskontorets bedöm-

ning. 

 

Beslutsmotivering – Bygglov 

Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för 

en åtgärd inom ett område med detaljplan, om: 

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller  

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en ti-

digare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmel-

ser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kapitlet 2 § första 

stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljpla-

nen börjar löpa, och 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kapitlet 6 § första 

stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kapitlet 1 §, 

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

18 §§. 

 

Ärendebeskrivning - Startbesked 

I samband med bygglovshanteringen uppmärksammades att rums-

höjden i byggnaden var låg. Efter komplettering redovisades en 

rumshöjd på 2,15 meter i hela lägenheten. Rumshöjden är ett tekniskt 

egenskapskrav och ska därför prövas inför startbesked.  

 

 

     forts 
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Samhällsbyggnadskontoret skriver i tjänsteskrivelsen att en ändring 

från garage/förråd till bostadslägenhet kan jämföras med en ändring 

från vind till bostadslägenhet. Enligt avsnitt 3:53 i Boverkets bygg-

regler ska då kraven i avsnitt 3:3 uppfyllas. Detta innebär att bostads-

lägenheten ska ha en rumshöjd på minst 2,40 meter. Eftersom bygg-

naden inte uppfyller kravet, bör startbesked inte beviljas. Detta har 

meddelats till sökande som har valt att få ärendet prövat av miljö- 

och byggnadsnämnden. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott har en annan upp-

fattning än samhällsbyggnadskontoret och föreslår därför att miljö- 

och byggnadsnämnden ska lämna startbesked, när begärda hand-

lingar lämnats in och godkänts. 

 

Beslutsmotivering – Startbesked 

Enligt 8 kapitlet 7 § plan- och bygglagen finns det möjlighet att göra 

avsteg eller anpassa kraven i 4 § första stycket 8 om det med hänsyn 

till ändringens omfattning och byggnadens standard gör det uppen-

bart oskäligt att uppfylla kraven.  

 

Av Boverkets byggreglers avsnitt 3:53 framgår det att rumshöjden i 

byggnader ska vara tillräckligt för att undvika olägenheter för män-

niskors hälsa. Av det allmänna rådet till avsnittet framgår det att när 

till exempel vindar görs om till bostadslägenheter bör rumshöjderna 

i avsnitt 3:3 tillämpas. Den aktuella åtgärden bör likställas med änd-

ring från vindar till bostadslägenheter och därför bör kraven i avsnitt 

3:3 tillämpas. I avsnitt 3:3111 framgår det att rumshöjden i bostäder 

bör vara minst 2,40 meter. 

 

Enligt avsnitt 1:21 i Boverkets byggregler finns det möjlighet för 

byggnadsnämnden att medge mindre avvikelse från föreskrifterna 

om det finns särskilda skäl, byggnadsprojekteringen ändå kan antas 

bli tekniskt tillfredställande och det inte finns någon avsevärd olä-

genhet ur annan synpunkt.  

 

I det aktuella fallet bedömer miljö- och byggnadsnämnden att avvi-

kelse på 0,25 meter kan bedömas som en liten avvikelse. Åtgärden är 

en utökning av befintlig bostad och bedöms inte innebära någon olä-

genhet.     forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför att avsteg med 0,25 me-

ter från Boverkets tekniska egenskapskrav gällande rumshöjden ska 

göras för den aktuella åtgärden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS23/19 

Planritning ankomstdaterad 2019-03-18 

Fasad- och sektionsritning ankomstdaterad 2019-03-18 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2019 § 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
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MBN § 66 Dnr Mi 2016-296  

 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förbjuder fastighetsägare nn och pp att 

släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på fastigheten xx till den 

bristfälliga avloppsanordningen från och med den 1 november 2019. 

 

Förbudet är förenat med vite om 25 000 kronor vardera för nn och pp 

om utsläpp sker i strid med ovanstående beslut efter den 1 november 

2019. 

 

Beslutet ska skickas till Lantmäteriet för anteckning i fastighetsre-

gistret. 

 

Beslutsmotivering 

Avloppsvattnet som släpps ut har enbart genomgått slamavskiljning 

och är bristfälligt renat i en biodamm. Utsläpp av otillräckligt renat 

avloppsvatten orsakar övergödning och förorenar grundvattnet. Att 

släppa ut otillräckligt renat avloppsvatten i marken kan leda till att 

grundvattnet blir förorenat, vilket är en risk för dricksvattenbrunnar i 

närheten. Den rening som sker i avloppsanordningen är inte tillräck-

lig och avloppet uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 ka-

pitel 7 § miljöbalken.  

______ 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med över-

klagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, Miljö- och bygg-

nadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag då du 

fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas 

och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning  

Miljökontoret har inventerat avloppsanordningen på fastigheten xx 

och har följande uppgifter om det enskilda avloppet. Avloppet består 

av en trekammarbrunn, en enkammarbrunn och två sammankopplade 

biodammar med utlopp i Smedjeån.  

 

     forts 
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Vid inspektion av avloppet konstaterades att efter slamavskiljaren 

leds avloppsvattnet till den första dammen. Det syntes inte något in-

loppsrör men det var lite mer växtlighet i den ena sidan av dammen. 

Till nästa damm finns det ett bräddningsrör. Dammarnas vattennivå 

bestäms av en brunn med justerbart utlopp. Något synligt utlopp till 

Smedjeån kunde inte hittas under inspektionen. 

 

Enligt fastighetsägaren nn är den ena dammen flera meter djup och 

han håller området runt dammarna öppna genom gräsklippning. 

Dammarna har stora vattenspeglar och det finns bara lite vegetation 

i kanterna. Funktionen i slamavskiljaren gick inte att bedöma 

eftersom den blivit slamtömd den senaste veckan. Även drä-

neringsvatten från bland annat intilliggande väg leds till biodam-

marna. Tillstånd för avloppsanordningen beviljades 1996.  

 

Fastighetsägarna redovisade provtagningsresultat på utgående av-

loppsvatten från biodammarna i februari 2017. Miljö- och byggnads-

nämnden har inte kunnat göra en bedömning av resultatet då det end-

ast gjorts provtagning av utgående vatten, för att kunna bedöma re-

ningsgraden krävs provtagningsresultat från både ingående och utgå-

ende avloppsvatten.  

 

Avloppsvatten i dammar innebär risk för smittspridning. Reduktion 

av syreförbrukande material (BOD) och fosfor är begränsat i biodam-

mar med enbart slamavskiljt avloppsvatten och sker främst genom 

upptag av bakterier, svampar, alger och andra levande organismer 

men även lite via sedimentation. Då det mesta av vattnet i en 

biodamm avdunstar eller infiltrerar ner i marken, framförallt som-

martid är det viktigt med tillräcklig våtvolym då avloppsvattnets up-

pehållstid i biodammen är av väsentlig faktor för reduktion av 

smittämnen, kväve och fosfor. Under sommartid kan reningen av av-

loppsvattnet fungera till viss del då processen gynnas av den högre 

temperaturen, solljuset och de höga pH- och syrgasförhållandena 

som uppstår vid algernas fotosyntes. Vintertid försämras reningspro-

cesserna i dammen eftersom den mikrobiologiska aktiviteten avtar 

när temperaturen sjunker.  

 

Avloppsanordningen är placerad inom 50 meter från Smedjeån som 

inte uppnår god ekologisk status.  forts 
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Miljökontoret bedömer att avloppsanordningen ligger inom ett om-

råde som omfattas av hög skyddsnivå för miljöskydd enligt Havs- 

och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) 

 

Fastighetsägarna har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget 

till beslut. Miljökontoret har fram till dagens datum inte tagit emot 

några synpunkter. 

 

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 kapi-

tel 7 § miljöbalken (1998:808) gäller hänsynsreglerna i andra kapitlet 

i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid 

denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och 

andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 

Enligt 9 kapitel 7 § miljöbalken (1998:808) ska avloppsvatten avle-

das och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet 

för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Miljö- och bygg-

nadsnämnden får enligt 26 kapitel 9 § miljöbalken (1998:808) med-

dela 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 25 § förvaltningslagen (2017:900) får ett 

ärende inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan 

part har underrättats och fått tillfälle att yttra sig. 

 

För tillsyn av enskilda avlopp tar miljö- och byggnadsnämnden ut 

timavgift enligt Laholms kommuns taxa, timavgiften är 922 kronor. 

Beslut om avgift skickas separat. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 009-19 

Beredningsutskottets protokoll den 9 april 2019 § 61 

 

Beslutet skickas till: 

Fastighetsägarna, dk,  

Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje 
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MBN § 67 Dnr 2019-000028 

 

Fortsättning av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens bud-

get, kommunplan och nämndsplan för år 2020 samt ekonomisk 

plan för åren 2021-2022 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen om sam-

hällsbyggnadskontorets ärenden och dess handläggning gällande 

bygglov, planläggning, mätningsverksamheten samt bostadsanpass-

ning. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden påbörjar vid nämndens sammanträde 

den 20 februari och den 20 mars 2019 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 byggnadsnämn-

den att godkänna ärendet vid sitt sammanträde i augusti månad och 

överlämna detta till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige kommer 

sen att i november månad fastställa budget och kommunplan 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 bygglov, planläggning, mätningsverk-

samheten samt bostadsanpassning inom samhällsbyggnadskontoret. 
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MBN § 68 Dnr 2019-000034 

 

Redovisning av ärende i samband med uppföljning av beslut en-

ligt 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 brandskydds-

kontroll av kommunens egna byggnader och anläggningar. 

6) Ett beslut från alkoholhandläggarens lista med delegationsbeslut. 

 

Från samhällsbyggnadskontorets lista med delegationsbeslut valde 

justeraren ärendet xx - Anmälan om skräpig tomt, nu beslut om 

avskrivning. Justeraren valde också ärendet qq – Rivning av 

ekonomibyggnader, nu beslut om startbesked och fastställande av 

kontrollplan. Dessa beslut ska redovisas vid nästa sammanträde. 

Ärendena redovisas av samhällsbyggnadschefen och 

bygglovhandläggaren 
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MBN § 69 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 le-

damot, 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 9 april 2019. 

 

Miljökontorets beslut från och med den 11 mars 2019 till och med 

den 11 april 2019. 

 

Samhällsbyggnadskontorets beslut från och med den 8 mars 2019 till 

och med den 11 april 2019. 

 

Alkoholhandläggarens beslut från och med den 8 mars 2019 till och 

med den 26 mars 2019. 

 

Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till miljö- och byggnads-

nämnden. Samhällsvägledarna har under perioden 25 februari till 4 

april 2019 utfärdat 14 beslut om parkeringstillstånd för rörelsehind-

rade. 

 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag ska anmälas till miljö- och 

byggnadsnämnden. Under perioden 9 mars 2019 till 10 april 2019 har 

18 nya ärenden registrerats. Handläggaren för bostadsanpassning har 

under samma period beviljat 19 ansökningar om bostadsanpassnings-

bidrag, avslagit en, avskrivit tre och en ansökan har återkallats. 
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MBN § 70 Dnr 2019-000011 

 

Anmälningar 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger förteckningen över synpunkter 

och förslag till handlingarna. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger förteckningen över anmäl-

ningar till handlingarna. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

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

nämnden sedan förra sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över synpunkter och förslag den 15 april 2019. 

 

Förteckning över anmälningar: 

 

a. Länsstyrelsens beslut; Begäran om omprövning av länsstyrel-

sens beslut avseende klagomål på avlopp gällande fastigheten xx. 

Länsstyrelsen avslår nn begäran om omprövning av 

länsstyrelsens beslut den 6 februari 2019. 

 

b. Länsstyrelsens beslut; Strandskyddsdispens gällande fastighet-

en xx. Länsstyrelsen beslutar att inte pröva miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens för en el-

station på fastigheten xx. 

 

c. Länsstyrelsens beslut; Tillstånd att inom Hallands län sätta upp 

valaffischer inför val till Europaparlamentet den 26 maj 2019. 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av väglagen om särskilda be-

stämmelser om gaturenhållning och skyltning tillstånd för de po-

litiska partierna som deltar i valet till Europaparlamentet tillstånd 

till valaffischering utmed allmänna vägar inom Hallands län un-

der årets valkampanj. Till tillståndet gäller vissa villkor. 

 

 

     forts 
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forts 

 

d. Transportstyrelsens beslut; Överklagande av länsstyrelsens be-

slut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Transportstyrel-

sen avskriver ärendet detta med anledning av att den som över-

klagat beslutet har avlidit. 

 

e. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Start-

besked för takkupa (Attefallskupa) på fastigheten xx. Mark- och 

miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut och återförvisar 

målet till länsstyrelsen för prövning i sak. Miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om att meddela startbesked över-

klagades till länsstyrelsen som avvisade överklagandena, på 

grund av att beslutet om startbesked inte ansågs beröra de som 

klagat, på ett sådan sätt att de skulle kunna göra anspråk på en 

domstolsprövning. 

 

f. Länsstyrelsens beslut; Upphävande av Trydells Tryckeri AB:s 

tillstånd till miljöfarlig verksamhet för tryckeriverksamhet på 

fastigheten xx. Bolaget har begärt upphävande av till-stånd. 

Under en längre tid har användningen av organiska lös-

ningsmedel minskat genom teknikutveckling, förändringar i pro-

duktionsutrustning och produktionssortiment samt mins-kande 

produktionsvolymer. Länsstyrelsens miljöprövningsde-legation 

upphäver meddelade tillstånd för Trydells Tryckeri AB avseende 

tryckeriverksamhet. 

 

g. Jordbruksverkets beslut; Anmälan om ändring i verksamhet gäl-

lande biogasanläggning för rötning av naturgödsel och vassle där 

slutprodukten ses som obehandlad. Jordbruksverket bifaller an-

sökan från nn och godkänner anläggningen på fastigheten xx som 

en biogasanläggning för rötning av naturgödsel och vassle med 

vissa villkor.  

 

h. Länsstyrelsens beslut; Angående anmälan enligt miljöbalken gäl-

lande uppförande av ett torn inom fastigheten xx. NN har på 

uppdrag av Laholmsbuktens VA, lämnat en anmälan om 

väsentligt ändra naturmiljön enligt miljö-balken, för samråd till 

länsstyrelsen. Länsstyrelsen har beslutat att de planerade 

arbetena inte föranleder någon åtgärd från länsstyrelsens sida, om 

de utförs enligt anmälan.   forts 
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i. Vänerborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Tillsyn 

avseende enskilt avlopp på fastigheten xx. Miljö- och 

byggnadsnämnden har beslutat att lämna klagomål på enskild av-

loppsanläggning utan åtgärd. Detta beslut överklagades till läns-

styrelsen som avslog överklagandet. Länsstyrelsen beslut har 

därefter överklagats till mark- och miljödomstolen. Mark- och 

miljödomstolen avslår överklagandet det vill säga ändrar inte 

länsstyrelsens beslut. 

 

j. Förvaltningsrätten i Uppsalas dom; Avgift för livsmedelskon-

troll. Livsmedelsverket har beslutat att verksamhet ansvarig för 

slakteri, ska betala en kontrollavgift för planerad kontrollverk-

samhet om 8 400 kronor. Verksamhetsutövaren har överklagat 

och yrkar att kontrollavgiften sätts ner. Kontrollen av veterinä-

ren tar 15-20 minuter per tillfälle, men verksamhetsutövaren de-

biteras två timmar vid varje tillfälle. Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. 
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MBN § 71 Dnr 2019-000009 

 

Informations- och diskussionsärenden 

 

a) Ledamöternas inspel 

 

b) Information om ny lag om sanktionsavgift för livsmedelsverk-

samheter 

 Yvonne Mollet Bengtsson 

______ 

 


