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Laholms kommun 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har haft sammanträde den 19 juni 
2019 
 
Protokollet som justerats den 24 juni 2019, finns tillgängligt i Stadshuset, Humle-

gången 6, 312 80 Laholm 

 

Lena Boström 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

 

Bevis om anslag 
 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  

den 25 juni till och med den 16 juli 2019 intygas. 

 

……………………………………………… 

Lena Boström 

Kommunsekreterare 
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Beslutande Knut Slettengren (M) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Ove Bengtsson (S) ej § 95-100, 103, 107e 

 Sverker Johansson (C) 

 Kennet Gertsson (M) 

 Siv Påhlsson (S) 

 Mikael Sandén (SD) 

 Leif Sunesson (S) § 95-100, 103, 107a-d 

 

Övriga deltagande Lamis Al Nouri (C), ersättare 

 Margareta Lindgren (MP), ersättare 

 Christian Wahl (M), ersättare ej § 92, 95, 107a 

 Leif Sunesson (S), ersättare ej § 95-100, 103, 107a-d 

 Lars Inge Johansson (LP), ersättare 

 Birger Bäkmark (SD), ersättare 

  

 Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef § 92-103, 107 

 Patrik Eriksson, miljöchef § 92-94, 104, 107a 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

MBN § 92 Dnr 2019-000028 

 

Miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och 

nämndsplan för år 2020 samt ekonomisk plan 2021–2022 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger verksamhetscheferna och utreda-

ren i uppdrag, att komplettera förslag till nämndsplan för år 2020 

samt ekonomisk plan för år 2021–2022. Detta utifrån diskussionerna 

vid dagens möte. Ärendet kommer därefter godkännas av nämnden 

vid sammanträdet i augusti månad.  

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslutade 23 april 2019 om kommunens vision 

som beskriver ett önskvärt framtida tillstånd för Laholm. Visionen är 

styrande för kommunens utveckling tillsammans med målområdena 

och de tillhörande gemensamma resultatmålen. Följande målområ-

den beslutades; Barn och unga, Samhällsplanering, Utbildning, nä-

ringsliv och företagsamhet och Trygghet och folkhälsa. En föränd-

ring i förhållande till tidigare år är att målområde och resultatmål är 

beslutade för hela mandatperioden och inte som tidigare år för år.  

 

Enligt antagna principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska 

kommunstyrelsen besluta om riktlinjer och direktiv för nämndernas 

arbete. Riktlinjerna kompletteras med grundläggande ekonomiska 

förutsättningar för respektive nämnd. Kommunstyrelsen har den 14 

maj 2019 godkänt riktlinjer och direktiv för arbetet med budget, kom-

munplan och nämndsplaner för år 2020 samt ekonomiskplan 2021–

2022.  

 

Utifrån riktlinjerna och direktiven ska nämnderna arbeta fram och 

besluta om en nämndsplan. Nämndsplanen kommer inte som tidigare 

år att innehålla en behovsanalys för verksamheterna. Innehållet i 

nämndsplanen kommer istället vara uppbyggt kring nämndens analys 

av möjligheter och utmaningar inom respektive målområde för peri-

oden 2020–2023. 

 

 

 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-19 

 

 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 
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Nämnderna ska senast den 31 augusti 2019 överlämna sin nämnds-

plan till kommunstyrelsen. Under november kommer kommunsty-

relse och kommunfullmäktige att fatta beslut om budget, ekonomisk 

plan och kommunplan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 020–19 

Förslag till nämndsplan MBN 2020 

Beredningsutskottets protokoll den 5 juni 2019 § 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetscheferna, utredaren 
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MBN § 93 Dnr 2019-000004 

 

Revidering och komplettering av miljö- och byggnadsnämndens 

delegationsordning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till revi-

derad och kompletterad delegationsordning att gälla från och med 

den 1 juli 2019. 

______ 

 

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 gruppärenden. 

 

Miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av 

gällande delegationsordning. Även punkter som omfattas av Trafik-

förordningen och Lag om skydd mot olyckor som handläggs av kom-

munledningskontoret, servicekontoret och räddningstjänsten har 

setts över. Förslag till delegationsordningen har även reviderats uti-

från bland annat ändrad lagstiftning. 

 

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). Under en övergångsperiod kommer handläggning och 

tillsyn enligt Tobakslag (1993:581) att finnas kvar parallellt med den 

nya tobakslagen. 

 

Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) 

upphör att gälla den 1 juli 2019, i och med den nya tobakslagens 

ikraftträdande. Den nya tobakslagen innefattar de lagrum som funnits 

i den gamla lagen. Delegationer avseende den lagen fyller då ingen 

funktion och ska därför då återkallas. 

 

 

 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-19 

 

 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 021-19 

Förslag till delegationsordning 

Beredningsutskottets protokoll den 5 juni 2019 § 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef, miljöchef, bygglovhandläggare, miljö- och 

hälsoskyddsinspektör, mätningsingenjör, kart- och mätningsingen-

jör, livsmedelsinspektör, samhällsvägledare, trafikplanerare, arbets-

ledare gata, stadsträdgårdsmästare, projektledare (driftenheten inom 

servicekontoret), räddningschef, brandingenjör, chef i beredskap, 

räddningstjänstens verksamhetschef, kommunjurist, handläggare för 

bostadsanpassningsbidrag, alkoholhandläggare och kommunsekrete-

rare 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

MBN § 94 Dnr 2019-000046 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag från ungdomskonfe-

rensen 2019 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av resultatet från ung-

domskonferensen 2019 och svarar till kommunstyrelsen, utifrån sin 

rådighet på hur nämnden beaktar ungdomarnas förslag. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Under 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om plan för samver-

kan, dialog och inflytande med unga. Planen reviderades 2015. I pla-

nen anges att en ungdomskonferens ska genomföras varje år och att 

resultatet från den ska skickas till politiken för svar.  

 

Under konferensen 2019 arbetade ungdomarna i grupper med kon-

kreta idéer och förslag på hur kommunen kan arbeta bättre för ung-

domars mående inom områdena fritid, skola, inflytande, hälsa och 

trygghet. Ungdomssamordnaren har sammanställt en rapport över 

vad som kom fram under konferensen och denna har skickats på re-

miss till kommunens nämnder. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av rapporten och anser att 

årets tema är viktigt för kommunen. Dock är miljö- och byggnads-

nämndens rådighet utifrån reglementet begränsat inom årets tema. 

Nämnden vill lyfta följande delar utifrån de förslag om önskat läge 

som framkommit på konferensen: 

 

• Miljö- och byggnadsnämndens ambition i samhällsplaneringen 

är att skapa förutsättningar för goda kommunikationer såväl ge-

nom gång- och cykelstrategier som genom kommunikationer 

med buss och tåg. Under 2019 arbetar samhällsbyggnadskontoret 

med två uppdrag med syfte att nå fler målgrupper än tidigare och 

att inkludera barn och unga i samhällsplaneringen. För att nå fler 

målgrupper med information från samhällsbyggnadskontoret 

kommer test att göras under året i olika medier. Arbetet utvärde-

ras sedan utifrån hur många invånare som nås av och tar del av 

informationen.  

 

     forts 
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 Det andra uppdraget är att genomföra workshop med barn- och 

unga inför framtagande av detaljplan. Uppdraget syftar dels till 

att inkludera och ge barn- och unga inflytande samtidigt som det 

är viktig att sprida kunskap och skapa förståelse för samhällspla-

neringen. 

 

• Miljö- och byggnadsnämnden arbetar regelbundet med tillsyn på 

skolors och fritidsverksamheters lokaler så att de uppfyller de 

hälsomässiga krav som ställs i nationell lagstiftning. Vid avvi-

kelser sker alltid en uppföljning så att åtgärder blir vidtagna. Av-

vikelser kan handla om temperatur, ventilation hygien med mera. 

Klagomål kan lämnas till miljökontoret för handläggning. 

 

• Miljö- och byggnadsnämnden arbetar med att kartlägga oskyd-

dade trafikanters flöden i kommunens tätorter. Fokus ligger på 

barn och ungdomars väg mellan bostad, skola, fri-tidsaktivitet 

och andra för orten viktiga målpunkter. Kartläggningen sker ge-

nom en gångstrategi för respektive tätort. Kartläggningen påbör-

jades 2018 i Vallberga och under 2019 kommer en planering att 

göras för att fortsätta kartläggningen för kommunens samtliga tä-

torter. Strategin visar på åtgärder som kan öka tryggheten och 

möjligheten att fler väljer att cykla och gå, det kan till exempel 

vara belysning i trafiken, behov av förbättringar och att utöka 

gång- och cykelvägar. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss av förslag från ungdomskonferensen 2019 

Tjänsteskrivelse TJM 019-19 

Beredningsutskottets protokoll den 5 juni 2019 § 81 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 95 Dnr MBN2019-309 

 

Planbesked för Knäred 1:50 med flera 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bifalla 

planbeskedet för Knäred 1:50 med flera. 

 

Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska kom-

munstyrelsen ta ut avgift om 13 950 kronor för planbeskedet. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden överlåter till kommunstyrelsen att be-

stämma placering av detaljplanearbetet i den så kallade väntelistan 

för planärenden.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att detalj-

planearbetet ska bekostas av exploatören och att ett planavtal ska 

tecknas. Planarbetet ska utföras av kommunens egen personal alter-

nativt av de konsulter som kommunen har ramavtal med. 

 

Planen beräknas kunna antas cirka 1,5 - 2 år efter påbörjat detaljpla-

nearbete. 

____ 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Laholmshem AB ansöker om planbesked för fastigheterna Knäred 

1:50 och del av Knäred 1:93. Det totala området är cirka två hektar 

stort och ligger mellan Lagan och centrala Knäred. 

 

Laholmshem AB vill ändra befintlig detaljplan för att möjliggöra att 

kunna uppföra flerbostadshus på ett område som tidigare var en 

plantskola. Enligt bifogad förslagsskiss föreslås fyra huslängor om 

tre våningar med cirka 48 lägenheter. Östra delen av Knäred 1:50 

utelämnas med anledning av att sökande föreslår att området ska om-

fattas av bibehållen plan. I gällande översiktsplan är fastigheterna ut-

pekade som en del av ett förädlingsområde i Knäred. I Byggnadspla-

nen för Knäreds stationsamhälle från 1945, är marken planerad för 

bostäder och handelsträdgård. 

 

 

     forts 
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Kommunfullmäktige har nyligen antagit Utvecklingsprogram för 

Knäred 2035 med anledning av att Knäred inom en närstående fram-

tid ska komma att bli ett stationssamhälle på nytt. Den föreslagna be-

byggelsen kan bidra till ett ökat underlag för tågförbindelsen och 

skapar förutsättningar för fler människor att bo kollektivtrafiknära i 

samhället 

 

Planområdet ligger bland annat i närheten av centrala Knäred och 

Lagan. Det finns även goda kollektivtrafikanslutningar, med buss-

hållplats inom 200 meter och med gångavstånd till Knäred station. 

Närheten till järnvägen och riksvägen 15 medför risk för buller. Åt-

gärder och skyddsavstånd är beroende av hur fastigheterna används. 

Åkanten är bevuxen med skuggande träd vilka har betydelse för vat-

tenmiljön. Beroende av hur mycket vegetation som bevaras och vilka 

andra åtgärder som kan vara aktuella kan miljöer som har betydelse 

för artskyddsdirektivet påverkas. 

 

Fastigheterna ligger inom ett område som är utpekat av MSB för ras-

risk. Detta medför att det blir synnerligen viktigt att utreda geoteknik 

och stabilitet grundligt. Det behöver utredas om det finns förore-

ningar i mark och grundvatten vid växthusen. Fastigheterna ligger 

inom området Lagadalen (KN 40) som är av riksintresse för kultur-

miljövården. Detaljplanen skall säkerställa att utvecklingen inte får 

en negativ påverkan på områdets välbevarade kraftverksmiljöer från 

tidigt 1900-tal. 

 

Del av fastigheten Knäred 1:50 ligger inom strandskydd och kan 

komma att behöva upphävas beroende på hur Laholmshem AB har 

för avsikt att placera den tillkommande bebyggelsen. Om det sär-

skilda skälet ”ianspråktagen mark ” ska användas behöver byggnader 

och kvartersmark placeras inom mark som idag är ianspråktagen, och 

som saknar tillgänglighet för allmänheten, eller endast marginellt ut-

öka den ianspråktagna marken. 

 

Föreslagna planområdet ligger alldeles intill Lagan och det är viktigt 

att säkerställa att eventuellt detaljplaneprojekt inte äventyrar dess 

ekologiska och kemiska status. Detta säkerställs lämpligen genom en 

dagvattenutredning. 

 

     forts 
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Föreslagna ändringen stämmer väl överens med översiktsplanen och 

utvecklingsmålen för samhället Knäred. Förädlingen av området be-

döms få positiva effekter på miljökvalitetsmålet ”God bebyggd 

miljö”. Samhällsbyggnadskontoret anser dock att hela fastigheten 

Knäred 1:50 bör planläggas för att hela projektet ska redovisas i plan-

handlingarna. Detaljplanen bidrar till att öka utbudet av bostäder och 

bostadsformer i orten. Om samtliga identifierade och tillkommande 

förutsättningar utreds bedöms detaljplanen kunna genomföras. Den 

sammantagna bedömningen är att planbeskedet ska bifallas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS039-19 

Beredningsutskottets protokoll den 5 juni 2019 § 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 96 Dnr MBN2019-175 

 

Planbesked för xx 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bifalla 

planbeskedet för xx och att i kommande detaljplanearbete undersöka 

möjlighet att planlägga ytterligare mark för liknande verksamheter. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att detalj-

planearbetet ska placeras i den så kallade väntelistan för planärenden 

på plats 14.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att detalj-

planearbetet ska bekostas av kommunen, planavgift tas ut i samband 

med bygglov. Planen beräknas kunna påbörjas våren 2021 och antas 

1,5–2 år efter påbörjat detaljplanearbete.  

 

Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska kom-

munstyrelsen ta ut avgift om 18 600 kronor för planbeskedet. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Sökande har den 1 mars 2019 lämnat en ansökan om att upprätta en 

detaljplan för en del av fastigheten xx som i nuläget inte är planlagd. 

Utpekat område är beläget i direkt anslutning till befintligt 

verksamhetsområdet i östra Skummeslövsstrand. 

 

Syftet enligt ansökan är att använda området för att hantera lagring 

och sortering av jordmassor. Lantmäteriet har angett till sökande att 

de begär en detaljplan för möjligheten att kunna stycka av mark till 

verksamheten. Det utpekade området är cirka 23 000 m2. 

 

Aktuellt område är inte utpekat i översiktsplanen, men intilliggande 

fastighet i norr Skummeslöv 26:34, pekas ut för bostäder, service och 

kontor. Söder om aktuellt område förbi Stora strandvägen, pekas fas-

tigheten zz ut som ett område för verksamheter. I direkt anslutning 

till väster finns ett befintligt verksamhetsområde för småindustri/icke 

störande verksamhet.  

 

 

     forts 
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Av översiktsplanen framgår att ortens läge och anknytning till väg 

E6 skapar goda förbindelser med storstadsregionerna i norr och söder 

samt bör också kunna användas för att stärka exponeringen av det 

lokala näringslivet.  

 

Strandområdet längs Laholmsbukten och den aktuella platsen ingår i 

ett riksintresseområde för friluftslivet. Området anses ha särskilt 

goda förutsättningar för berikande upplevelser utifrån de natur- och 

kulturmiljöer som finns. Friluftsaktiviteter vars tillgänglighet och 

förutsättningar som riksintresset värnar om är bland annat: strövande, 

båtliv, segling, paddling, naturupplevelser, bad, snorkling, fritids-

fiske, surfing och fågelskådning. Området som planansökan innefat-

tar och merdelen av omkringliggande landskap berörs även av riks-

intresset för ett rörligt friluftsliv, vilket ställer krav på att tillgänglig-

heten inte inskränks. 

 

Området ligger i direkt anslutning till västkustbanan och nära anslut-

ning till E6:an, vilket innebär att skyddsavstånd och riskreducerande 

åtgärder kommer att krävas. Åtgärder kommer dels krävas för att 

hantera risker kopplade till transporter av farligt gods, dels för att 

hantera det buller som västkustbanan och E6:an ger upphov till.  

 

I Laholms kommuns grönområdesutredning har området ansetts vara 

av klass 3, vilket innebär att det har mindre betydelsefulla naturvär-

den. Dock finns det inom området småvatten som kan omfattas av 

det generella biotopskyddet. De geotekniska förutsättningarna för 

området är inte undersökta och en vidare bedömning bör göras i de-

taljplanearbetet.  

 

Det aktuella området ingår i kommunens klimatanpassningsplan. 

Området är klassat som viktigt för översvämningssituationen i områ-

det. Vatten samlas på ett flertal plaster inom området, men framför-

allt i dess norra och östra delar. Dagvattenfrågan bör studeras när-

mare i samband med detaljplanearbetet.  

 

Området är överlag lämpat för det ändamål som föreslås, men sam-

hällsnyttan av planansökan är begränsad och för att motivera en de-

taljplaneläggning måste ett större område inkluderas. På så sätt kan 

en helhetsbedömning göras över områdets påverkan, samtidigt som 

kommunens resurser används på ett effektivt sätt.  forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-19 

 

 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Närheten till E6:an ger ett konkurantkraftigt läge, vilket är positivt 

för företagsetableringar. Området har även ett bra skyltläge mot väst-

kustbanan och E6:an, men som inte tas tillvara på med föreslagen 

verksamhet. Utbyggnaden kommer öka andelen tung trafik i områ-

det, men kommer troligen inte påverka de centrala delarna av Skum-

meslövsstrand.  

 

Närheten till Västkustbanan och E6:an medför att området är buller-

utsatt. Föreslagen verksamhet är dock inte av en bullerkänslig karak-

tär. Även risker kopplade västkustbanan som utpekat led för farligt 

gods måste behandlas, men kan hanteras genom skyddsavstånd.  

 

En av områdets viktigare aspekter är dess sammanlänkande funktion 

i nord-sydlig riktning. Genom exploateringen bryts detta stråstråk av 

sammanhängande jordbruksmarker, vilket både påverkar djur och 

människors möjlighet att röra sig i området. Utifrån bullersituationen 

som närheten till västkustbanan och E6:an skapar så bedöms detta 

stråk inte ha någon avgörande betydelse gällande riksintresset för fri-

luftsliv eller rörligt friluftsliv, men betydelsen för djurliven behöver 

utredas vidare.  

 

Sammanfattningsvis anses planförslaget vara lämpligt under förut-

sättning att ett större område inkluderas.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 038/19. 

Beredningsutskottets protokoll den 5 juni 2019 § 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-19 

 

 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

MBN § 97  Dnr MBN2015-152 

 

Planprogram för Haga, del av Skummeslöv 29:1 i Skottorp - 

Godkännande 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkän-

ner planprogrammet för Haga. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden anser att ambitionen när det gäller 

Haga gård och dess befintliga byggnader är enligt planprogrammet, 

att dessa ska vara kvar och nyttjas för olika ändamål. Miljö- och 

byggnadsnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på att detta 

kräver att det finns en långsiktig plan för hur de ska kunna nyttjas, 

underhållas och så vidare. Något som bör tas fram i samband med 

detaljplanen. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ger 

miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för 

första etappen av det aktuella programområdet. Planarbetet ska 

grunda sig på planprogrammet.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kom-

mande detaljplan för Haga fortlöper på planprogrammets nuvarande 

placering i den prioriterade listan.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden vill ta del av det hållbarhetsprogram 

som nu arbetas fram inom kommunstyrelsen. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktige den 15 december 2015 antogs en motion om 

att Haga ska planeras med fokus på miljöanpassat byggande och att 

ett planprogram ska upprättas. Det innebär i detta skede att utforma 

en struktur som underlättar att ett miljöanpassat byggande kan ske på 

platsen, samt att strukturen även bidrar till att ett hållbart liv kan levas 

i området. 

 

Planområdet ligger i direkt anslutning till östra delarna av Skottorps 

samhälle. I väster gränsar planområdet till en rad befintliga villor 

längs Plöjarevägen. I norr avgränsas planområdet av Skottorps vat-

tentäkt.    forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-19 

 

 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

I öst gränsar det till åkermark och i söder avgränsas planområdet av 

väg 585 (Stensåvägen).  

 

Syftet med planprogrammet är att utifrån målen och visionerna i 

Framtidsplan 2030, ta fram ett samlat planeringsunderlag för den 

framtida fysiska planeringen av utbyggnadsområdet Haga i Skottorp. 

Efter samråd och politiskt godkännande är syftet sedan att planpro-

grammet ska ligga till grund för att en eller flera detaljplaner tas fram 

för området. 

 

Planprogrammet föreslår en småskalig gatustruktur med plats för 

gång-, cykeltrafikanter och motortrafikanter. Syftet är att den till-

kommande bebyggelsen ska upplevas som en del av Skottorp. Vidare 

föreslås den tillkommande bebyggelsen att vara relativt tät och upp-

föras främst i två plan. Området kommer att ha varierande bebyggel-

setyper så som flerbostadshus, radhus, småhus och verksamhetsloka-

ler. Längs med området huvudgata föreslås även trevåningshus vara 

möjliga att uppföra. Utöver bostäder och verksamhetslokaler, före-

slås även att förskola och äldreboende kan uppföras. 

 

Planprogrammet har varit ute på samråd mellan den 28 januari 2019 

och den 1 mars 2019. Samrådsmöte hölls i Skottorpsskolans matsal 

den 19 februari 2019. Under samrådsperioden har synpunkter läm-

nats från bland annat myndigheter, kommunala organ, sakägare och 

allmänhet. Dessa redovisas i en samrådsredogörelse. 

 

Då planprogrammet är ett tidigt skede som endast avser att visa på 

kommunens övergripande mål och struktur för området, så kommer 

handlingarna fortsatt att ge möjligheter till olika utformningar av så-

väl bebyggelse som gator med parkeringsplatser och bussvändplats. 

Ett slutligt ställningstagande om byggnadernas exakta placering och 

utformning görs i en kommande detaljplan.  

 

Utöver att planprogrammet, samt kommande detaljplaner, ska under-

lätta att ett miljöanpassat byggande kan ske på platsen, håller kom-

munledningskontorets planeringsenhet på att ta fram ett hållbarhet-

program som i möjligaste och rimligaste mån, ska säkerställa att 

kommunfullmäktiges intentioner om ett miljöanpassat byggande 

följs.  

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Hållbarhetsprogrammet ska sedan användas i samband med markan-

visning och lyfta fram lösningar som inte går att styra i en detaljplan. 

 

Första detaljplaneetappen av det aktuella programområdet omfattar i 

huvudsak områdena ”Etapp 1, 2a, 2b, grönområden, Hagagården 

samt icke-planlagd fastighet sydväst om planprogramsområdet i 

planprogramsbeskrivningen. 

 

Planprogrammet bedöms vara färdigt för godkännande. Efter att 

planprogrammet har godkänts kan arbetet med detaljplan för området 

inledas.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 040/19 

Beredningsutskottets protokoll den 5 juni 2019 § 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

MBN § 98 Dnr MBN2016-172 

 

Detaljplan för Mellby 37:2 med flera, centrum och bostäder i 

Mellbystrand - Antagande 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

förslag till detaljplan för Mellby 37:2 med flera, centrum och bostä-

der i Mellbystrand, enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygglagen 

(2010:900). Planförslaget medför inte någon betydande miljöpåver-

kan och en miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats.  

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2016 § 134 att dåvarande 

fastighetsägare med egen konsult fick påbörja detaljplanearbete för 

fastigheten Mellby 37:2. Ändringen av detaljplanen ska möjliggöra 

för handel samt flerbostadshus för fritidsverksamhet på fastigheten 

Mellby 37:2. Ändringen av detaljplanen ska också förhindra att fas-

tigheten styckas  

 

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

skriva planläggningsavtal med nuvarande fastighetsägare och förtyd-

ligade att syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form 

av flerbostadshus samt för verksamheter till förmån för handels-, fri-

tids- och turismnäringen inom fastigheten Mellby 37:2  

 

Fastigheten är belägen i korsningen mellan Kustvägen och Koloni-

vägen. 

 

Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 10 december 2018 

och den 1 februari 2019 och på granskning mellan den 1 april och 

den 3 maj 2019. Synpunkterna efter samrådet redovisas i en samråds-

redogörelse och efter granskningen i ett granskningsutlåtande. 

 

Detaljplanen föreslår en ny lokal för centrumändamål samt cirka sex 

bostäder. Byggnaderna får uppföras med en byggnadshöjd på 4,5 me-

ter i enlighet med vad som är tillåtet idag, samt med en högsta nock-

höjd på 6,0 meter, vilket utgår från gällande planbestämmelser och 

som ansluter till omgivande bebyggelse.  

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Fastigheten beläggs med utfartsförbud längs med del av Kustvägen, 

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

På så vis ökar tryggheten för gång- och cykelvägen utmed Kustvägen 

och säkerställer att inga utfarter placeras nära korsningen vid Kolo-

nivägen.  

 

Parkeringsplatser för aktuellt planområde föreslås 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 och bedöms vara klar 

för antagande. Planförslaget medför ingen betydande miljöpåverkan. 

En miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 033/19. 

Beredningsutskottets protokoll den 5 juni 2019 § 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 99 Dnr MBN2016-96 

 

Detaljplan för del av Mellby 15:1, bostäder i Mellbystrand - An-

tagandebeslut 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

förslag till detaljplan för del av Mellby 15:1, bostäder i Mellbystrand, 

enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget 

medför inte någon betydande miljöpåverkan och en miljökonse-

kvensbeskrivning har därmed inte upprättats.  

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2016 § 220 att lämna 

ett positivt planbesked för att påbörja ett detaljplanearbete för att 

möjliggöra för ett bostadsområde på fastigheten Mellby 15:1. 

 

Det aktuella planområdet är beläget i södra delen av Mellbystrand, 

intill Kolonivägen och Måsvägen, men sträcker sig med en grön kil 

ner mot stranden. Fastighetsägaren för Mellby 15:1 har ansökt om att 

planlägga en del av grönområdet norr om Kolonivägen för bostäder, 

samt allmän parkering oc h fotbollsplan/lekplats söder om Kolonivä-

gen. Av detta beviljades endast planbesked för delen norr om Kolo-

nivägen med hänvisning till Grönområdesutredningen och dess til-

lägg.  

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för uppförande av små bostäder 

som riktar sig till målgruppen 55+ på delar av det område som tidi-

gare har varit planlagt för naturändamål. I området föreslås det upp-

föras ungefär 22 bostäder i form av sammanbyggda hus, så som rad-

hus, parhus och kedjehus. Bostäderna kan uppföras i ett våningsplan 

och föreslås anpassas till omgivande bebyggelse, där varje bostad får 

egen privat trädgård med carport och förråd i direkt anslutning.  

 

I södra delen av planområdet föreslås en fastighet på minst 5 000 kvm 

för samhällsservice, där centrumverksamhet, förskola eller vård i 

form av exempelvis vårdcentral eller tandläkare får uppföras i två vå-

ningsplan. 

 

 

      forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 
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forts 

 

Inom fastighet är det även möjligt att inrätta lokaler för hemtjänsten 

med mera.  

 

Genom planområdet föreslås en ny gata från Kolonivägen till Mås-

vägen som säkerställer tillgängligheten till de nya fastigheterna. De 

gröna släpp som idag finns mellan fastigheterna österut förlängs ge-

nom planområdet för att erbjuda möjlighet att gå genom området mot 

grönstråket och vidare ut mot havet.  

 

Dagvattnet i området föreslås fördröjas i dagvattendammar som se-

dan ansluts med dräneringsledningar till dagvattensystemet i Koloni-

vägen samt till ledning ut mot havet. Väster om den tillkommande 

bebyggelsen, i en naturlig lågpunkt, skapas ett grönområde som kan 

användas som översvämningsyta vid kraftigt regn. Längs med den 

östra plangränsen planläggs ett avskärande svackdike mot befintlig 

bebyggelse för att ny bebyggelse inte ska översvämmas vid kraftiga 

regn. I planområdets norra del möjliggörs det för en icke-hårdgjord 

parkeringsplats, till förmån för friluftslivet i området.  

 

Allmän plats gata, gröna släpp och naturmark föreslås övergå till 

kommunalt huvudmannaskap inom planområdet. På så sätt säkras 

allmänhetens tillgång till gator och naturmark, drift och skötsel av 

gator samt dagvattensystem och grönstråk mot havet, över tid.  

 

Planförslaget har varit ute på samråd från den 14 maj till den 21 juni 

2018 och på granskning från den 26 november 2018 till den 4 januari 

2019. Synpunkterna efter samrådet redovisas i en samrådsredogö-

relse och efter granskningen i ett granskningsutlåtande. 

 

Planen hanteras med standardförfarande och bedöms vara klar för an-

tagande. Planförslaget medför ingen betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 034/19. 

Beredningsutskottets protokoll den 5 juni 2019 § 87 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 100 Dnr MBN2018-797 

 

Espered 1:13 – Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 17 § 9 kapitlet 

plan- och bygglagen (PBL) att bevilja förhandsbesked för nybyggnad 

av fritidshus inom fastigheten Espered 1:13. 

 

Avgift  5 035 kronor 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

Villkor 

Tomtplatsen ska avgränsas med häck eller staket i den södra gränsen.  

_____ 

 

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 bygglov 

måste lämnas in. 

 

Fastigheten belastas av ett servitut i den östradelen på fem meter. 

 

Avstånd enligt Södra Hallands Kraft ska uppnås vid den exakta pla-

ceringen i samband med bygglovet. 

 

Sökanden upplyses om att frågan om avstyckning prövas inte inom 

ramen för detta förhandsbesked utan är en fråga som prövas av lant-

mäteriet. 

 

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. 

 

 

     forts 
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-19 

 

 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Ärendebeskrivning 

NN ansöker om ett förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus 

på cirka 50 kvm.  

 

Fastigheten ligger utanför planlagt område och omfattas inte av sam-

manhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen, Framtidsplan 2030 

ligger fastigheten Espered 1:13 i ett område där den huvudsakliga 

markanvändningen är skogsmark. Fastigheten omfattas även av riks-

intresse för naturvård och riksintresse för friluftsliv. 

 

Sökanden har redovisat en tomtplats till det planerade fritidshuset 

som ligger utanför det området som omfattas av strandskyddsbestäm-

melser. 

 

Det finns en kraftledning i området som omfattas av säkerhetsavstånd 

och skyddsavstånd både gällande byggnadens placering och i sam-

band med byggnadsarbete. 

 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Några yttrande har 

inte lämnats in. 

 

Miljökontoret har tagit dela av ärendet och anger följande: 

Strandskyddat område börjar 30-35 meter från vägen och avståndet 

mellan huset och strandskyddat område är endast 10-15 meter. Sö-

kande har redovisat kartunderlag med tomtplatsen markerad och att 

hela tomten ryms utanför strandskyddat område genom avgränsning 

med häck eller staket i söder. Miljökontoret bedömer att den redovi-

sade placeringen av fritidshus och tomt kan accepteras. 

 

Området omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Områ-

det längs Stensån är klassat som nyckelbiotop. Miljökontoret anser i 

normalfallet inte att nya bostadshus ska byggas inom riksintresse för 

friluftsliv om det inte finns speciella omständigheter. I detta fall be-

dömer miljökontoret att etableringen sker i direkt anslutning till be-

fintlig bebyggelse och påverkar endast möjligheterna till friluftsliv i 

begränsad omfattning.  

 

 

 

     forts 
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forts 

 

Nyckelbiotopen bedöms inte påverkas negativt då klassningen avser 

Stensån och ett område som är mindre än det strandskyddade områ-

det. 

 

Det finns två mindre kraftledningar nära planerat fritidshus. Ledning-

arna bedöms inte utgöra någon hälsorisk. 

 

På platsen finns enskilda vatten- och avloppsanläggningar i närheten 

och en ny avloppsanläggning och vattentäkt riskerar att bli påverkade 

eller riskerar att påverka de befintliga. Sökande behöver redogöra för 

hur vatten- och avlopp ska lösas. Miljökontoret anser att vatten- och 

avloppsfrågan ska utredas innan positivt förhandsbesked lämnas. Sö-

kanden har haft vidare kontakt med miljökontoret kring vatten och 

avloppsfrågan och handläggare från miljökontoret har via mejl be-

kräftat att dem efter kompletterande uppgifter bedömer att frågan går 

att lösa på fastigheten.  

 

Södra Hallands kraft har tagit dela av ärendet och anger följande: 

Avstånd från yttre fastlina till byggnadsdel ska vara 5 meter för 10 

kV ledningen i sidled. Avstånd från transformator till byggnadsdel 

ska vara minst 15 meter för 10/0,4 kV transformatorn i sidled, Av-

stånd från 0,4 hängspiralledningar ska vara 1 meter till byggnadsdel 

i sidled. Vid arbete med maskiner i närheten av ledningar gäller sä-

kerhetsavstånd enligt bifogad tabell från Södra Hallands Kraft. 

 

Laholmsbuktens VA har via sitt yttrande angett att de inte har möj-

lighet att erbjuda allmän dricks- eller spillvattenanslutning. 

 

Länsstyrelsen har tagit del av ärendet och anger följande:  

Inom aktuellt område där fritidshuset avses byggas finns inga kända 

fornlämningar. Närmast belägna fornlämning återfinns 250 meter åt 

sydöst och söder om Stensån. Fornlämningen består av en sannolikt 

medeltida järnframställningsplats med två slaggvarp. Sett ur forn-

lämnings‐ och kulturmiljösynpunkt har länsstyrelsen inget att erinra 

mot planerad lokalisering och byggnation av fritidshus på specifice-

rad plats inom Espered 1:13. Länsstyrelsen vill dock påminna om 

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

om fornlämning trots allt påträffas under grävning eller annat arbete, 

ska arbetet avbrytas och förhållandet omedelbart anmälas till länssty-

relsen.    forts 
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Samhällsbyggnadskontoret kan konstatera att i det aktuella området 

finns bebyggelse som används både för permanentändamål och fri-

tidshusändamål. På ömse sidor om vägen finns i dag befintlig bebyg-

gelse och den föreslagna byggnationen sker i direkt anslutning. 

 

Sökanden har redovisat husets placering inklusive tomtplats som pla-

ceras utanför det område som är försett med strandskyddsbestämmel-

ser. Miljökontoret har konstaterat att åtgärden inte förläggs inom om-

råde som omfattas av strandskyddsbestämmelser och både samhälls-

byggnadskontoret och miljökontoret har gjort en gemensam bedöm-

ning kring att tomtplatsen som redovisats anses som rimlig. Tomt-

platsen ska avgränsas med häck eller staket i söder, vilket kommer 

att läggas som ett villkor. 

 

Teknisk försörjning bedöms kunna ordnas för fastigheten, miljökon-

torets handläggare har bland annat konstaterat att vatten och avlopp 

bedöms kunna lösas på platsen. 

 

Sökanden informeras om de avstånd som Södra Hallandskraft har re-

dovisat för kraftledningen i området och dessa ska uppfyllas både vid 

byggnadens placering och i samband med byggnadsarbetet. I detta 

skede bedöms avstånden kunna uppnås och den exakta placeringen i 

efterföljande bygglov ska göras i förhållande till dess avstånd. Mil-

jökontoret har bedömt att ledningarna inte utgör någon hälsorisk. 

 

Det finns ett servitut som belastar fastighetens östra del och omfattar 

5 meter. Detta är till förmån för fastigheten Espered 1:2 som ligger 

söder ut och är avsedd att nyttjas som väg. Detta är ett område som 

inte kan bebyggas och detta är också en förutsättning inför den exakta 

placeringen i samband med bygglovet. 

 

Samhällsbyggnadskontorets samlade bedömning är att placering av 

ett fritidshus på den föreslagna platsen uppfyller kraven enligt kapitel 

2 i plan- och bygglagen och bör därmed kunna tillåtas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 32/19 

Framtidsplan 2030 

Ansökan daterad 2018-12-05 

Situationsplan ankomstdaterad 2019-03-05 forts 
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Yttrande miljökontoret daterat 2019-03-21 samt epost 2019-05-02 

Yttrande Länsstyrelsen daterat 2019-04-04 

Yttrande södra Hallandskraft samt bilagd tabell daterat 2019-03-29 

Beredningsutskottets protokoll den 5 juni 2019 § 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Underrättelse om beslutet per brev till: 
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MBN § 101 Dnr MBN2019-291 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja förhandsbesked 

med stöd av 17 § 9 kapitlet plan- och bygglagen för nybyggnad av 

enbostadshus med tillhörande carport på fastigheten xx.  

 

Avgift  4 680 kronor 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

Avgiften för förhandsbesked är i enlighet med fastställd taxa av kom-

munfullmäktige. Tidsfristen börjande löpa den 4 april 2019. 

Beslut fattades den 19 juni 2019, vilket innebär att lagstadgade tids-

frister för handläggning har hållits då ärendets handläggningstid har 

förlängts. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kapitlet 8a § 

plan- och bygglagen.  

 

Avgiften är fastställd enligt följande: 

Avgift för beskedet är 3 487,50 kronor plus avgift för kommunikat-

ion 1 192,50 kronor. Summa avgift för förhandsbesked blir 4 680 

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 bygglov 

måste lämnas in. 

 

Sökanden upplyses om att frågan om avstyckning prövas inte inom 

ramen för detta förhandsbesked utan är en fråga som prövas av lant-

mäteriet. 

 

Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på sam-

hällsbyggnadskontoret, humlegången 6, 312 80 Laholm. För att ta del 

av dem kontakta samhällsbyggnadskontoret via mejl miljö.och.bygg-

nadsnamnden@laholm.se eller via telefon 0430-152 80. 

     forts 
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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 

NN har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av ett 

enbostadshus i ett plan på cirka 155 kvm, med tillhörande carport på 

fastigheten xx.  

 

Xx ligger utanför planlagt område och utanför sammanhållen 

bebyggelse. Fastigheten är belägen i norra delarna av Skottorp och 

består idag av skog med enstaka bebyggelse. Fastigheten är nästan 

110 hektar stor men den aktuella åtgärden avser endast en 2 150 kvm 

stor del, i fastighetens sydvästra hörn.  

 

Fastigheten är inte upptagen i kommunens översiktsplan, Framtids-

plan 2030. Eftersom fastigheten ligger i nära anslutning till Skottorp 

och befintlig väg bedöms möjligheterna till teknisk försörjning som 

goda och möjligheterna till in- och utfart finnas. Området omfattas 

inte heller av några fornlämningar.  

 

Miljökontoret har tagit del av ärendet och skriver bland annat att om-

rådet ligger utanför strandskyddat område och det finns ingen djur-

hållning inom 100 meter från platsen. Söder om området finns dock 

en kraftledning. Miljökontoret bedömer dock att om byggnaden pla-

ceras mer än 10 meter från ledningen utgör den inte någon hälsorisk. 

 

Laholmsbuktens VA har också tagit del av ärendet. I sitt yttrande re-

dogör de för att xx är ansluten till det kommunala dricksvattnet. 

Laholmsbuktens VA kan också erbjuda anslutning till det 

kommunala dricks- och spillvattennätet om området ska avstyckas. 

 

Södra Hallands kraft har tagit del av ärendet och redovisat att de har 

ledningar söder om det aktuella området. I sitt yttrande skriver de att 

framtida byggnad måste placeras minst 5 meter från ledningarna. 

 

     forts 
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Räddningstjänsten har också tagit del av ärendet med anledning av 

att området ligger inom riskavstånd från sekundär led för farligt gods. 

I sitt yttrande skriver dock räddningstjänst att de inte har något att 

invända mot placeringen men att vid byggnation ska brandklassning 

mellan hus och carport utföras enligt kraven i BBR.  

 

Ärendet har skickats ut till berörda sakägare några synpunkter har 

inte lämnats in. 

 

Beslutsmotivering 

Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att den redovisade plat-

sen är lämplig att bebygga för det redovisade ändamålet, enbostads-

hus. Några synpunkter som innebär att bebyggelsen inte kan anses 

lämpad på den angivna platsen har inte lämnats in från remissinstan-

serna, miljökontoret, räddningstjänst eller Laholmsbuktens VA. Åt-

gärden bedöms också uppfylla kraven i 1, 2, 4, 5 §§ 2 kapitlet, plan- 

och bygglagen.  

 

Byggnad bör inte placeras närmre än 10 meter från kraftledning söder 

om fastigheten i enlighet med miljökontorets yttrande eller närmre än 

5 meter från Södra Hallands kraftledningar. Byggnadens exakta pla-

cering prövas i samband med bygglov och då ska avståndet till kraft-

ledningen kontrolleras.  

 

Samhällsbyggnadskontoret och beredningsutskottet föreslår därför 

miljö- och byggnadsnämnden att förhandsbesked ska beviljas för ny-

byggnad av enbostadshus på fastigheten xx sydvästra delar.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 36/19 

Ansökan ankomstdaterad 2019-04-04 

Situationsplan ankomstdaterad 2019-04-04 

Miljökontorets yttrande daterat 2019-05-03 

Laholmsbuktens VA daterat 2019-04-16 

Räddningstjänstens yttrande daterat 2019-04-18 

Beredningsutskottets protokoll den 5 juni 2019 § 89 

 

 

 

     forts 
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Beslutet skickas till: 

Sökande, dk 

Fastighetsägare, dk 

 

Underrättelse om beslutet per brev till: 
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MBN § 102 Dnr MBN2019-104 

 

Tillbyggnad av fritidshus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden anser att avvikelse mot gällande de-

taljplan inte kan bedömas som en liten avvikelse enligt 31 b § 9 ka-

pitlet plan- och bygglagen och med anledning av detta beslutar miljö- 

och byggnadsnämnden att inte bevilja bygglov för tillbyggnad av fri-

tidshus på fastigheten xx. 

 

Avgift  1 581 kronor 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

______ 

 

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 

NN har ansökt om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på 

fastigheten xx. Tillbyggnaden ska ske i form av en balkong på 22,5 

m2.  

 

Fastigheten xx är belägen i södra Mellbystrand och omfattas av 

detaljplan 1381-P07/15. Av detaljplanen framgår det bland annat att 

fastigheten får bebyggas med 300 m2, huvudbyggnad ska placeras 4,5 

meter från gräns och uthus ska placeras minst 3 meter från gräns. 

 

Den aktuella åtgärden innebär att den totala byggnadsytan på fastig-

heten blir cirka 130 m2 och att balkongen placeras 4,0 meter från fas-

tighetsgräns i väster. Balkongen var från början redovisad på ett av-

stånd om 3,5 meter. Samhällsbyggnadskontoret begärde då att sö-

kande skulle se över placeringen då gällande detaljplan anger 4,5 me-

ter från gräns och att en placering på 3,5 meter inte kan bedömas som 

en liten avvikelse. Sökande valde då att komplettera sitt ärende med 

en ny placering på 4,0 meter.  

     forts 
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Sökande meddelade också samhällsbyggnadskontoret att hon ville ha 

ärendet prövat av miljö- och byggnadsnämnden.  

 

Eftersom åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan har 

ärendet skickats ut till berörda sakägare för inhämtandet av syn-

punkter. Berörda sakägare har fram till 5 juni 2019 på sig att lämna 

in eventuella synpunkter. Några synpunkter har inte lämnats in från 

berörda grannar.  

 

Beslutsmotivering 

Enligt 30 § 9 kapitlet 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 

tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestäm-

melser 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 §§. 

 

Den aktuella åtgärden innebär en tillbyggnad i form av en balkong på 

befintligt fritidshus. Eftersom balkongen är en tillbyggnad på huvud-

byggnaden och är enligt svensk standard SS 21054:2009 klassad som 

byggnadsarea, ska tillbyggnaden följa detaljplanens bestämmelser 

gällande placering för huvudbyggnad. Gällande detaljplan anger att 

huvudbyggnad ska placeras 4,5 meter från tomtgräns och därför över-

ensstämmer åtgärden inte med detaljplanen.  

 

Trots 30 § första stycket 2 i 9 kapitlet PBL får bygglov ges för en 

åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är förenlig med 

detaljplanens syfte och 

1. avvikelsen är liten, eller 

 

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

rådet ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt 

sätt. Lag (2014:900). 

 

Balkongen placeras mellan 4,0 meter och 4,4 meter från fastighets-

gräns i väster. Södra delen av balkongen är den del som är placerad 

närmst. Avvikelsen från detaljplan är därför mellan 0,5 meter till 0,1 

meter. Frågan blir då om denna avvikelse kan betraktas som en liten 

avvikelse som anges i 31 b § 9 kapitlet PBL.  

 

Åtgärden innebär att tillbyggnaden placeras mellan 0,5 till 0,1 meter 

närmre fastighetsgräns än vad gällande detaljplan tillåter. Detta inne-

bär att cirka 2 m2 av tillbyggnaden placeras närmre fastighetsgräns, 

vilket totalt utgör 8,8 % av den totala tillbyggnaden. 

 

I absoluta mått och tal gör samhällsbyggnadskontoret bedömningen 

att avvikelse är att betrakta som liten.  

 

Begreppet liten avvikelse från detaljplanen motsvarar det som i tidi-

gare lagstiftning kallades mindre avvikelse. Frågan om vad som ut-

gör mindre avvikelse ska enligt förarbetena bedömas relativt i förhål-

lande till omständigheterna i varje enskilt fall. Avvikelsernas art och 

storlek måste bland annat relateras till skalan och karaktären hos mil-

jön (prop. 1989/90:37 s. 56 f.). Vidare har Högsta förvaltningsdom-

stolen uttalat att frågan om mindre avvikelse inte bör bedömas endast 

utifrån absoluta mått och tal utan bör ses i förhållande till samtliga 

föreliggande omständigheter (RÅ 1990 ref. 53 II).  

 

I mål P 3263-18 har mark- och miljööverdomstolen gjort bedöm-

ningen att en tillbyggnad av ett garage som placeras närmre än 4,5 

meter utgjorde en mindre avvikelse. I rättsfallet har det kunnat kon-

stateras att tillbyggnaden skulle innebära en avvikelse mot place-

ringsbestämmelse oavsett vilken sida av huvudbyggnaden som gara-

get placerades. Garaget var också en funktion som tidigare saknades 

på fastigheten. Den enda placeringen som skulle innebära att åtgär-

den följde gällande detaljplan var om garaget placerades bakom hu-

vudbyggnaden mitt på fastigheten. Detta har mark- och miljööver-

domstolen dock gjort bedömningen inte är ändamålsenligt nyttjande 

av tomten. Tillbyggnaden beviljades därför i mål P 3263-18 som en 

mindre avvikelse.    forts 
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Sökande har ombetts ange skäl till att avvikelse från gällande detalj-

plan ska beviljas. I sin skrivelse anger sökande att åtgärden ska ge-

nomföra för att balkongen ska kunna nyttjas till fullo då den tidigare 

varit för liten/smal. Balkongens placering beror dock främst på att 

sökande vill få en fin havsutsikt.  

 

I mål P 3263-18 har mark- och miljööverdomstolen gjort bedöm-

ningen att tillbyggnaden kan beviljas som en liten avvikelse med an-

ledning av att det inte fanns någon annan lämplig placering som inte 

innebar en avvikelse från detaljplanen. I det aktuella fallet bedömer 

dock samhällsbyggnadskontoret att det finns goda möjligheter att ut-

forma och placera balkongen så åtgärden inte avviker från gällande 

detaljplan då södra delarna av fastigheten inte är bebyggd.  

 

Även om avvikelse i absoluta mått och tal bedöms som liten, anser 

samhällsbyggnadskontoret att det inte finns något skäl till att bevilja 

åtgärden som en liten avvikelse enligt 31 b § 9 kapitlet PBL, då annan 

placering är möjlig.  

 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer därför att bygglov inte bör be-

viljas då åtgärden innebär en avvikelse mot gällande detaljplan och 

avvikelsen kan inte bedömas som en liten avvikelse enligt 31 b § 9 

kapitlet plan- och bygglagen. Samhällsbyggnadskontoret förslag är 

att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att inte bevilja bygglov för 

tillbyggnad av fritidshus på fastigheten XX. Åtgärden innebär en 

avvikelse mot gällande detaljplan och avvikelse kan inte bedömas 

som en sådan liten avvikelse som anges i 9 kapitlet 31 b § plan- och 

bygglagen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 37/19 

Situationsplan ankomstdaterad 2019-03-29 

Plan- och fasadritning ankomstdaterad 2019-03-29 

Beredningsutskottets protokoll den 5 juni 2019 § 90 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (S): Miljö- och byggnadsnämndens samlade bedöm-

ning är att avvikelsen mot gällande detaljplan kan anses som en 

mindre avvikelse, och med anledning av detta kan bygglov beviljas 

för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten xx. forts 
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Mikael Sandén (SD): Miljö- och byggnadsnämnden anser att avvi-

kelse mot gällande detaljplan inte kan bedömas som en liten avvi-

kelse, och med anledning av detta beslutar nämnden att inte bevilja 

bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten xx. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Mikael Sandéns förslag mot Ove Bengtsson för-

slag och finner att miljö- och byggnadsnämndens beslutar i enlighet 

med Sandéns förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökande, dk 
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MBN § 103 Dnr 2018-000010 

 

Komplettering till Transportstyrelsen beträffande överklagan av 

Länsstyrelsens beslut gällande ändring av lokala trafikföreskrif-

ter avseende Birger Pers väg i Mellbystrand (TSV2019-2450) 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att till Transportstyrelsen 

komplettera nämndens överklagan av Länsstyrelsens beslut den 24 

april 2019 (258-6733-18), gällande ändring av lokala trafikföreskrif-

ter avseende Birger Pers väg i Mellbystrand, med upprättad komplet-

tering daterad den 19 juni 2019.  

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 24 oktober 2018 § 166 och § 

168 beslutat om utökad gräns för tättbebyggt område samt nya has-

tigheter i Mellbystrand i Laholms kommun. Miljö- och byggnads-

nämnden har därefter hos länsstyrelsen ansökte om en hastighets-

sänkning utanför tätortsgränsen avseende förlängningen Birger Pers 

väg till 40 kilometer i timmen. 

 

Länsstyrelsen har remitterat ansökan till Trafikverket, vars yttrande 

har bemötts av miljö- och byggnadsnämnden den 20 mars 2019 § 46. 

Nämnden vidhåller tidigare uppfattning.  

 

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut den 24 april 2019 att förhållandena 

på förlängningen på Birger Pers väg, är normala för att vara utanför 

tättbebyggt område och en sänkning av hastigheten till 40 kilometer 

i timmen skulle inte ge den effekt som nämnden vill uppnå med en 

reglering. Länsstyrelsen har bedömt att en sänkning till 60 kilometer 

i timmen är godtagbart. Länsstyrelsen har därefter beslutat att avslå 

miljö- och byggnadsnämndens ansökan om hastighetsbegränsning 

till 40 kilometer i timmen på förlängningen av Birger Pers väg. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande har efter diskussion i be-

redningsutskottet beslutat att på nämndens vägnar överklaga Läns-

styrelsens beslut den 24 april 2019 (258-6733-18) gällande ”Ansökan 

om ändring av lokala trafikföreskrifter samt upphävande av beslut, 

med anledning av ny gräns för tättbebyggt område i Mellbystrand 

och Skummeslövsstrand till Transportstyrelsen.  

     forts 
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Överklagandet gällde endast följande punkter; 

- ”Länsstyrelsen avslår ansökan om hastighetsbegränsning till 40 

kilometer i timmen på förlängningen av Birger Pers väg.” och 

- ”På enskilda vägen 22487.3 (förlängningen av Birger Pers väg) i 

Mellbystrand mellan väg E20 och 680 meter sydost därom, får fordon 

inte föras med högre hastighet än 60 kilometer i timmen.” 

 

I beslutet anhöll även miljö- och byggnadsnämndens ordförande om 

mer tid för att kunna utveckla nämndens överklagande till den 28 juni 

2019. Transportstyrelsen har beviljat nämnden anstånd. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till komplette-

ring av överklagan daterad den 19 juni 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens beslut den 24 april 2019 

Förslag till komplettering 

Beredningsutskottets protokoll den 5 juni 2019 § 93 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gudrun Pettersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att till 

Transportstyrelsen komplettera nämndens överklagan av Länsstyrel-

sens beslut den 24 april 2019 (258-6733-18), gällande ändring av lo-

kala trafikföreskrifter avseende Birger Pers väg i Mellbystrand, med 

upprättad komplettering daterad den 19 juni 2019.  

 

Mikael Sandén (SD): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att åter-

kalla nämndens överklagan av Länsstyrelsens beslut gällande änd-

ring av lokala trafikföreskrifter avseende Birger Pers väg i Mellbyst-

rand. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslag mot varandra och finner att miljö- och 

byggnadsnämndens beslutar i enlighet med Petterssons förslag. 

 

Omröstning begärs.  

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Gudrun Petterssons förslag. 

Nej-röst för bifall till Mikael Sandéns förslag. 

     forts 
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Omröstningsresultat 

Med sex ja-röster för bifall till Petterssons förslag och en nej-röst för 

bifall till Sandéns förslag beslutar miljö- och byggnadsnämnden att 

bifalla Gudruns Petterssons förslag om att komplettera nämndens 

överklagan med upprättad komplettering. 

 

Ledamot/tjänstgörande  

ersättare 

Ja-röster Nej-röster Avstår 

Gudrun Pettersson (C)  X   

Sverker Johansson (C) X   

Kennet Gertsson (M) X   

Siv Påhlsson (S) X   

Mikael Sandén (SD)  X  

Knut Slettengren (M) X   

Leif Sunesson (S) X   

Summa 6 1  

 

Reservation 

Mikael Sandén (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Ersättarens mening 

Birger Bäkmark (SD): Jag motsätter mig miljö- och byggnadsnämn-

dens beslut om att överklaga Länsstyrelsens beslut angående hastig-

het på förlängningen av Birger Pers väg. Jag tycker att Trafikverkets 

förslag på 60 kilometer i timme, för denna väg är en lämplig hastig-

het. Att sätta för låga hastigheter innebär att respekten för hastighets-

gränserna tappar sin funktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Transportstyrelsen 
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MBN § 104 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 miljökontorets lista med delegationsbeslut valde justeraren 

ärendet xx – Beslut om registrering av livsmedelsanläggning och 

beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelsverksamhet, som ska 

redovisas vid nästa sammanträde. Ärendet redovisas av livs-

medelsinspektören. 
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MBN § 105 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 5 juni 2019. 

 

Miljökontorets beslut från och med den 10 maj till och med den 10 

juni 2019. 

 

Samhällsbyggnadskontorets beslut från och med den 10 maj till och 

med den 6 juni 2019. 

 

Trafikplanerarens, alkoholhandläggarens beslut från och med den 23 

maj till och med den 10 juni 2019. 

 

Miljöchefens beslut om att förordna miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Åsa Larsson till tillförordnad miljöchef mellan den 5-9 augusti 2019. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx. 

 

 

 

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

nämnden. Samhällsvägledarna har under perioden 20 maj till 24 maj 

2019 utfärdat två beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag ska anmälas till miljö- och 

byggnadsnämnden. Under perioden 11 maj 2019 till 7 juni 2019 har 

26 nya ärenden registrerats. Handläggaren för bostadsanpassning har 

under samma period beviljat 15 ansökningar om bostadsanpassnings-

bidrag och delvis avslagit en ansökan. En ansökan har återkallats un-

der denna period. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 41 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-19 

 

 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

MBN § 106 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 10 juni 2019. 

 

Förteckning över anmälningar: 

 

a. Länsstyrelsens beslut; Tillstånd till transport av farligt och icke-

farligt avfall. Länsstyrelsen ger Knäredsflistransport AB tillstånd 

till yrkesmässig vägtransport av farligt avfall och icke-farligt av-

fall med vissa villkor. Tillståndet gäller till den 16 maj 2024. 

 

b. Länsstyrelsens beslut; Strandskyddsdispens gällande fastighet-

en Vessinge 2:133. Länsstyrelsen beslutar att inte pröva miljö- 

och byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens för 

byggnation av pumpstation på fastigheten Vessinge 2:133. 

 

c. Länsstyrelsens beslut; Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om en-

kelriktning av del av väg 507 den 7 juni och den 6 september 

2019 i samband med Våxtorps marknad. Länsstyrelsen föreskri-

ver med stöd av trafikförordningen att på väg 507 mellan Rössjö-

holmsvägen och Skogsvägen samt mellan Skogsvägen och väg 

24 får fordon endast föras i nordlig riktning. Dessa föreskrifter 

gäller den 7 juni och den 6 september 2019 från kl.06.00 till 

kl.20.00. 

 

 

     forts 
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d. Länsstyrelsens beslut; Tillstånd till transport av farligt avfall. 

Länsstyrelsen ger Rönnow Hansen KB tillstånd med vissa vill-

kor till vägtransport av farligt avfall inom yrkesmässig verksam-

het enligt avfallsförordningen. Tillståndet gäller till den 20 maj 

2024. 

 

e. Länsstyrelsens beslut; Tillstånd om kemiska produkter och bio-

tekniska organismer för yrkesmässig överlåtelse av särskilda far-

liga produkter. Länsstyrelsen meddelar tillstånd med vissa vill-

kor till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska pro-

dukter för Svensk Reimpregerings AB lav TOX i Laholm. Till-

ståndet gäller till den 23 maj 2024. 

 

f. Länsstyrelsens beslut; Strandskyddsdispens för fastigheten xx. 

Länsstyrelsen beslutar att inte pröva miljö- och bygg-

nadsnämndens beslut om strandskyddsdispens för återuppbygg-

ning av delvis nedbrunnit hus. Detta beslut får inte överklagas. 

 

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

nämndens delegationsbeslut angående avvisning av överkla-

gande gällande fastigheten Karosseriet 3. Länsstyrelsen upphä-

ver miljö- och byggnadsnämndens avvisningsbeslut och avvisar 

klagandens överklagande av miljökontoret e-postmeddelande i 

ärendet.  

 

h. Länsstyrelsens beslut; Strandskyddsdispens för fastigheten xx. 

Länsstyrelsen beslutar att inte pröva miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens för bygg-

nation av uterum på fastigheten xx. Detta beslut får inte 

överklagas. 

 

i. Länsstyrelsens beslut; Anmälan från Södra Hallands Kraft en-

ligt miljöbalken angående rasering och nyanläggning av led-

ningar för el i Laholms kommun. Länsstyrelsen beslutar att de 

planerade arbetena inte föranleder någon åtgärd från Länsstyrel-

sens sida om de utförs enligt anmälan. 

 

 

 

     forts 
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j. Länsstyrelsens beslut; Angående vattenverksamhet i vattendra-

get Lillån på fastigheten xx. Länsstyrelsen beslutar att förelägga 

NN att lämna in uppgifter om anläggningens laglighet och 

tillstånd till vattenverksamhet avseende reglering med 

dammluckor. Länsstyrelsen förbjuder NN att reglera 

vattendraget Lillån med befintliga dammluckor på fastigheten 

xx. Förbudet gäller från den dag föreningen delgavs detta beslut 

och fram till att ett tillstånd redovisats för Länsstyrelsen. 

 

k. Länsstyrelsens beslut; Godkännande av säkerhet för tillstånd till 

sand- och grustäkt samt sortering och krossning på fastigheten 

NN. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen godkänner 

ingiven säkerhet som omfattar 1 316 514 kronor. 

 

l. Länsstyrelsens beslut; Föreläggande angående anläggande av 

våtmark, NN. Länsstyrelsen beslutar att medge sökanden dispens 

från strandskyddsbestämmelserna för anläggande av våtmark i 

enlighet med ansökan. Länsstyrelsen förelägger sökanden att 

vidta vissa försiktighetsmått. 

 

m. Länsstyrelsens beslut; Tillsyn enligt alkohollagen i Laholms 

kommun. Länsstyrelsen ska utöva tillsyn i länet. Detta bör enligt 

Socialdepartementet ske i form av råd och vägledning sam i form 

av kontroll av hur kommunen handlägger enskilda ärenden. 

Länsstyrelsen har i tillsynsplanen för 2018 planerat att göra till-

syn i form av aktgranskning i minst tre kommunen varav La-

holms kommun är en av dem. Tillsynen görs på länsstyrelsen ini-

tiativ. Länsstyrelsen har funnit att det är god ordning i de akter 

som granskats och att det har varit lätt att följa ärendehante-

ringen. Utredningarna har varit väl underbyggda och håller god 

kvalitet. 
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MBN § 107 Dnr 2019-000009 

 

Informations- och diskussionsärenden 

 

a) Ledamöternas inspel 

 

b) Fortsatt introduktion till plan- och bygglagstiftningen för förtro-

endevalda - film från Boverket om ”Lov och anmälan i PBL” (17 

min) Mickael Abrahamsson 

 

c) Fortsatt introduktion till plan- och bygglagstiftningen för förtro-

endevalda - film från Boverket om ”Byggprocessen i PBL” (15 

min) Mickael Abrahamsson 

 

d) Fortsatt introduktion till plan- och bygglagstiftningen för förtro-

endevalda - film från Boverket om ”Byggnadsnämndens tillsyn i 

PBL” (13 min) Mickael Abrahamsson 

 

e) Information om trafiksituationen och hastigheten vid ”Glänning-

ekorsningen” med anledning av den nya skolan  

 Malin Bogren 

______ 


