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MBN § 150 Dnr MBN2018-333 

 

Planbesked för Vessinge 2:54 med flera i Veinge 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bifalla 

ansökan om planbesked för Vessinge 2:54 med flera i Veinge. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

Vessinge 2:54, 2:75 och 2:29 inte ska detaljplaneläggas med använd-

ningen vård.   

 

Miljö- och byggnadsnämnden överlåter till kommunstyrelsen att be-

stämma placering av detaljplanearbetet i den så kallande 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 be-

räknas kunna antas 1,5–2 år efter påbörjat detaljplanearbete.  

 

Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska kom-

munstyrelsen ta ut avgift om 18 200 kronor för planbeskedet. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Laholmshem AB har ansökt om planbesked på fyra fastigheter i Ve-

inge. På tre fastigheter, Vessinge 2:54, 2:75 och 2:29 är avsikten att 

skapa ett nytt bostadsområde med planbestämmelser som möjliggör 

bostäder samt lokaler för handel och offentlig verksamhet upp till tre-

fyra våningar. Utöver detta önskas även möjlighet till vård.  

 

På Vessinge 2:52, vilken idag är bebyggd med äldreboendet Solhem-

met, vill sökande att detaljplanen, vilken idag tillåter allmänt ända-

mål, kompletteras med bestämmelser som möjliggör andra typer av 

boende för äldre så som trygghetsboende, seniorboende samt lokaler 

för verksamheter i upp till fyra våningar.  

 

I kommunens översiktsplan pekas det aktuella området ut som en del 

av ett större förädlingsområde som är kopplat till tågstationen. forts 
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En ny tågstation ska byggas och orten kommer få en ny tågtrafikför-

bindelse. 

 

Översiktsplanen pekar på att ett diversifierat utbud av boendeformer 

och lokaler är önskvärt, exempelvis flerbostadshus. Bostäderna kan 

även kombineras med andra användningar för att skapa en samverkan 

mellan boende samt förenings- och näringsliv. 

 

I gällande detaljplaner är fastigheten Vessinge 2:52 utpekad som ett 

område för allmänt ändamål och får bebyggas i en våning. Fastighet-

erna Vessinge 2:54 och 2:75 är utpekade för handelsträdgårdsända-

mål i en våning. Fastigheten Vessinge 2:29 är utpekad för friliggande 

bostadshus i en våning. 

 

I utvecklingsprogram för Veinge 2035, styrdokument antaget 2018 

av kommunfullmäktige, går följande att läsa: ”På Trädgårdsmästar-

tomten ligger tyngdpunkten på lägenheter i flerbostadshus som pas-

sar både barnfamiljen och äldre. I detta centrala område, ett par 

hundra meter från stationen, är fokus att skapa en högre täthet än i 

områden längre från stationen. Detta för att skapa möjlighet för 

många att bo nära ortens kvaliteter med tåg, buss, handel och service, 

vilket också skapar ett större underlag för att stärka detta utbud.”  

 

Markarydsbanan, som har pekats ut som riksintresse för kommuni-

kationer fyller en viktig funktion för både gods- och persontåg. I öv-

rigt berörs planområdet inte av något riksintresse.   

 

Veinge domineras av mindre fristående villor i ett plan och överlag 

är bebyggelse i mindre skala. Solhemmet är bland de största byggna-

derna i orten, men även denna är gjord i ett plan.  

 

Det finns inga kända markföroreningar inom området, men den tidi-

gare handelsträdgården på fastigheten Vessinge 2:54 kan innebära att 

situationen behöver utredas.  

 

Området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde, på gränsen till 

det tertiära vattenskyddsområdet. Buller och vibrationer kan före-

ligga då den östra delen av området ligger nära Markarydsbanan.  

     forts 
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De östra delarna ligger också inom riskavståndet för farligt gods (150 

meter). 

 

Föreslagen användningen stämmer mycket väl överens med kommu-

nens översiktsplan och utvecklingsprogrammet för Veinge.  Försla-

get skulle bidra till att nya bostadsmöjligheter skapas i de centrala 

delarna av Veinge, samtidigt som möjligheterna för handel och cent-

rumverksamheter utvecklas.   

 

En eventuell utbyggnad av föreslagen användning skulle tillsammans 

med den nya stationen bidra till en förnyelse av de centrala delarna 

och på sätt kunna bidra till att tydligare centrum skapas. Möjlighet-

erna att skapa och knyta samma Veinges centrum måste finnas i 

åtanke i detaljplanearbetet och området kring stationen är en naturlig 

plats för detta. 

 

Att planlägga fastigheterna Vessinge 2:54, 2:75 och 2:29 för vårdän-

damål anses dock inte lämpligt med avseende på dess centrala läge. 

För att på ett effektivt sätt ta tillvara på det kollektivtrafiknära läget 

bör dessa fastigheter planläggas för ändamål som i större grad nyttjar 

kollektivtrafiken, exempelvis genom arbetspendling. Detta ger både 

ett stärkt underlag för kollektivtrafiken och ett attraktivt bostadsom-

råde. Vårdverksamhet bör begränsas till fastigheten Vessinge 2:52, 

vilket genom den högre exploateringsgrad som föreslås bör kunna 

inrymma ortens behov. Bostäder för äldre med flera kommer dock 

vara möjligt inom fastigheterna Vessinge 2:54, 2:75 och 2:29. 

 

Att planlägga för nya byggnader i 3–4 plan skulle innebära ett avbrott 

gentemot befintlig bebyggelsekaraktär i Veinge, men hade samtidigt 

kunnat framhäva den förnyelse som sker i orten i samband med upp-

rustningen av stationen. Byggnadernas höjd bör dock studeras när-

mare och kan komma att behöva regleras för att kunna bemöta om-

kringliggande bebyggelse på ett naturligt sätt. För att den nya bebyg-

gelsen inte ska bli för framträdande i den annars småskaliga miljön 

bör fasadernas utformning bidra till att byggnaderna bryts ner i 

mindre strukturer. Släta fasader utan utstickande element och med 

endast en färg eller ett material bör undvikas.  

 

     forts 
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Risker kopplade till eventuella markföroreningar, buller, vibrationer 

och farligt gods kommer behöva utredas i detaljplanearbetet, men be-

döms kunna hanteras. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 059/19. 

Beredningsutskottets protokoll den 9 oktober 2019 § 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 151 Dnr MBN2019-683  

 

Planuppdrag för kvarteret Jungfrun i Laholms centralort 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

att miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag, att genomföra ett 

planuppdrag för kvarteret Jungfrun. Där det huvudsakliga syftet med 

planuppdraget är att förhindra bostäder ut mot Storgatan. 

 

Miljö och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommuntyreslen att 

miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag, att göra en inventering 

inom ramen för detaljplaneuppdraget, som identifierar vilka detalj-

planer som möjliggör bostäder för de centrala handelsgatorna i stads-

kärnan. Utifrån inventeringen tas ställning till om det finns skäl att 

utöka detta uppdrag, eller om frågan om ytterligare detaljplaneupp-

drag ska väckas. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

att placera detaljplaneuppdraget på plats nummer 2 i väntelistan. 

Detta med hänsyn till att kommunen har två år på sig att färdigställa 

detaljplanen innan det bygglovsärende som påkallat ändringen måste 

avgöras. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov gäl-

lande fastigheten Jungfrun 2 där sökanden vill ändra användningen 

från butikslokal till bostäder. Detta ärende har aktualiserat frågeställ-

ningen kring vad det betyder för Laholms stadskärna om befintliga 

affärslokaler omvandlas till bostäder. Miljö- och byggnadsnämndens 

beredningsutskott har konstaterat att det finns områden i centrala La-

holms stad, där det är av mycket stor vikt att det ges möjligheter för 

handeln att leva kvar. Dessa ytor är framförallt Östertullsgatan, om-

rådena kring de båda torgen, Stortorget och Hästtorget samt Storga-

tan. 

 

Kvarteret Jungfrun ligger utmed Storgatan och delar av kvarteret 

syns från Stortorget mellan Rådhuset och huset där bokhandeln finns 

och det är angeläget att behålla de butikslokaler som finns där i dag 

på denna centralt belägna plats.   forts 
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För kvarteret Jungfrun gäller detaljplan 1381-P93/8 som vann laga-

kraft den 28 juni 1993. Enligt planen tillåts bostäder, kontor och han-

del inom hela kvarteret. Detta innebär att det finns ingen styrning i 

detaljplanen som anger att det enbart får finnas handel utmed utrym-

mena längs Storgatan. 

 

Det har arbetats fram ett utvecklingsprogram för Laholms stadskärna, 

ett dokument som beskriver kommunens målbild för Laholms stads-

kärna år 2025. Visionen för stadskärnan 2025 är ” En levande stads-

kärna där det sprudlar av liv och rörelse, en plats där människor ska 

vilja vistas mer, oftare och längre. Utmärkande för Laholms stads-

kärna år 2025 är den historiska, kulturella och idylliska miljön, små-

skaligheten och närheten, grönskan och vattnet, konsten och vyerna, 

att det är snyggt och prydligt, lugnt och tryggt och att det är en han-

delsstad med hög kvalitet.  

 

I utvecklingsprogrammet har det identifierats fyra insatsområden i 

arbetet med att förverkliga visionen för Laholms stadskärna 2025, 1) 

utbud, 2) Skötsel och funktion, 3) evenemang och marknadsföring 

samt 4) fysiska förändringar. Utvecklingsprogrammet anger att för 

att förverkliga visionen för Laholms stadskärna behöver vi generellt 

utöka och bredda utbudet av såväl små unika butiker som caféer, re-

stauranger och uteserveringar i stadskärnan. För att stärka stadskär-

nans utbud långsiktigt behöver vi arbeta för att addera besöksvärden 

och konsekvent försöka samla detaljhandel till stadskärnan. Det är 

mycket avgörande att fastigheterna runt de viktigaste platserna i 

stadskärnan genom innehåll och utformning av sina bottenvåningar 

bidrar till en ökad attraktivitet.  

 

Arbetet för att lyckas med dessa fyra insatsområden är sannolikt sam-

verkan av flera aktörer men miljö- och byggnadsnämnden bedömer 

att kommunen måste nyttja sina möjligheter för att styra utvecklingen 

i en riktning som pekar mot visionen år 2025 för Laholms stadskärna. 

 

Ett medel som kommunen har att tillgå är planinstrumentet och i detta 

fall bedöms det som en helt nödvändig åtgärd att ta till. Detta för att 

förhindra att ett av de allra mest centrala lägena i stadskärnan om-

vandlas till bostäder. 

     forts 
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Det är en bygglovsansökan som har aktualiserat detta planärende 

men det finns sannolikt flera detaljplaner på centralt viktiga platser i 

stadskärnan som tillåter en omvandling till bostäder. Därför bör en 

inventering av gällande detaljplaner göras. Med inventeringen som 

grund kan sedan ställning tas till om detta detaljplaneuppdrag ska ut-

ökas, eller om det finns skäl att väcka frågan om ytterligare detaljpla-

neuppdrag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 065/19. 

Beredningsutskottets protokoll den 9 oktober 2019 § 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 152 Dnr MBN2019-409  

 

Jungfrun 2 – Ändrad användning från affärslokal till bostäder 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med hänvisning till 9 kapitlet 

28 § plan- och bygglagen (PBL) att inte avgöra ansökan om bygglov 

för ändrad användning från affärslokal till bostäder på fastigheten 

Jungfrun 2, med hänsyn till initierat detaljplanearbete för aktuellt 

kvarter. 

_____ 

 

Upplysning  

Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att 

ansökningen om lov kom in till miljö- och byggnadsnämnden, ska 

dock ärendet om lov avgöras utan dröjsmål. 

 

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 

Svenska bostadsfonden har ansökt om ändrad användning från affärs-

lokal till bostäder på fastigheten Jungfrun 2. Åtgärden innebär att två 

nya bostäder inreds i befintlig byggnad.  

 

Fastigheten omfattas av detaljplan 13-81-P93/8. Detaljplanen anger 

bland annat att tillåtet användningsområde för fastigheten är bostad, 

kontor och handel och att den aktuella byggnaden är kulturhistoriskt 

värdefull och inte får rivas.  

 

Den aktuella åtgärden innebär att befintlig affärslokal inreds med två 

lägenheter om 34 respektive 60 m2 samt att fasaden ändras på bygg-

nadens sydöstliga fasad. Befintligt trapphus kommer användas som 

entré till lägenheterna men byggherren har redovisat att markåtgärder 

kommer genomföras vid entrén för att uppfylla kraven på tillgänglig-

het. Redovisat sovrum i stora lägenheten uppfyller inte måtten enligt 

svensk standard.    forts 
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Möjligheten finns dock att använda redovisat sovrum som rum för 

daglig samvaro och använda del av allrum som sovrum. På så sätt 

uppfyller lägenheten kraven i Boverkets byggregler gällande bostads-

utformningen.  

 

Eftersom byggnaden enligt gällande detaljplan är kulturhistoriskt 

värdefull har ärendet skickats till Kulturmiljö Halland. I sitt yttrande 

skrivit Kulturmiljö Halland att de har ingen erinringar mot att bygg-

lov beviljas, men anser att nya fönster bör tillverkas i trä, vara sido-

hängda och ha fasta spröjs i ytterbågen. Byggherren har tagit del av 

deras synpunkter och angett att de kommer följa Kulturmiljö Hal-

lands riktlinjer.  

 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att åtgärden uppfyller kraven i 9 

kapitlet 30 § plan- och bygglagen. Samhällsbyggnadskontoret före-

slår därför att miljö- och byggnadsnämnden ska bevilja bygglov för 

ändrad användning från affärslokal till bostäder på fastigheten Jung-

frun 2 med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL).  

 

Miljö- och byggnadsnämnden bordlade ärendet vid nämndens be-

handling den 25 september 2019. 

 

Beslutsmotivering 

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sin behandling av ärendet den 

23 oktober 2019, en annan uppfattning än samhällsbyggnadskontoret. 

Kommunstyrelsen föreslår i beslut den 15 oktober 2019 § 215, att 

kommunfullmäktige den 29 oktober 2019, ska anta ett program för 

Laholms stadskärna. Programmet beskriver kommunens målbild för 

Laholms stadskärna år 2025. Av programmet framgår bland annat att 

följande, för att stärka stadskärnans utbud långsiktigt, behövs det ar-

betas för att addera besöksvärden och konsekvent försöka samla de-

taljhandel till stadskärnan.  

 

Det kan konstateras att det är mycket avgörande att fastigheterna runt 

de viktigaste platserna i stadskärnan genom innehåll och utformning 

av sina bottenvåningar bidrar till en ökad attraktivitet. Med hänsyn 

till detta har miljö- och byggnadsnämnden initierat ett planuppdrag 

vars huvudsakliga syfte är att förhindra en omvandling av bottenvå-

ningarna inom kvarteret Jungfrun.  forts 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Med anledning av att ett arbete påbörjats för att ändra detaljplanen 

för kvarteret Jungfrun, avvaktar nämnden sitt ställningstagande be-

träffande ansökan om bygglov om ändrad användning från affärslo-

kal till bostäder på fastigheten Jungfrun 2, tills dess att planarbetet 

avslutats. Enligt 9 kapitlet 28 § plan- och bygglagen måste miljö- och 

byggnadsnämnden avgöra ärendet om bygglov utan dröjsmål, om 

kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansö-

kan kom in till nämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 57/19 

Ansökan ankomstdaterad 2019-05-23 

Plan- och fasadritning ankomstdaterad 2019-08-19 

Redovisning parkering ankomstdaterad 2019-08-19 

Beredningsutskottets protokoll den 11 september 2019 § 134 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 25 september 2019 § 

141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

MBN § 153 Dnr MBN 2019-451  

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med 

tillhörande komplementbyggnad 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus och tillhörande komplementbyggnad på 

fastigheten xx med stöd av 2 kapitlet plan- och bygglagen.   

 

Avgift   kronor 

Förhandsbesked  3 488 

Kommunicering  1 658 

Totalt   5 146 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

Avgiften för förhandsbeskedet är i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2019-09-02 och beslut 

fattades 2019-10-23, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 

handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 

12 kapitlet 8a § plan- och bygglagen. 

 

Villkor  

Detta beslut gäller med villkoret att bebyggelsen placeras minst 44,0 

meter från fastighetsgräns i väster och 50,0 meter från fastighetsgräns 

i norr. 

____ 

 

Upplysningar:  

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom 

två år från det att beslutet har vunnit laga kraft. 

 

Beslutet innebär inte att bygglov har beviljats. Ansökan om bygglov 

måste lämnas in separat. 

 

Sökanden upplyses om att frågan om avstyckning prövas inte inom 

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

mäteriet. 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Om det finns en risk att stenmur på fastigheten kan skadas ska en 

dispensansökan lämnas in till länsstyrelsen.  

 

Om den registrerade jordbruksmarken ska tas ur bruk krävs en anmä-

lan till länsstyrelsen om att ta jordbruksmark ur produktion enligt 9 

§, 12 kapitalet, miljöbalken. 

 

Handlingarna som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på 

samhällsbyggnadskontoret, Humlegången 6, 312 80 Laholm. För att 

ta del av dem kontakta samhällsbyggnadskontoret via mail 

Miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se eller via telefon 0430-152 

80. 

 

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 att uppföra ett enbostadshus 

och komplementbyggnad på fastigheten xx. Fastigheten xx är 

belägen öster om Öringe och gränsar till detaljplan 1381-P11/15. Den 

tilltänkta åtgärden innebär nybyggnad av ett enbostadshus om cirka 

200 kvadratmeter och ett garage om cirka 150 kvadratmeter, 

alternativt en carport om cirka 100 kvadratmeter. Byggnaderna 

kommer placeras cirka 45 meter från fastighetsgräns i sydöst där 

infart till fastigheten också kommer att vara. 

 

Miljökontoret har tagit del av ärendet och skriver bland annat att det 

finns möjligheter att lösa enskilt vatten och avlopp på fastigheten 

men då fastigheten ligger inom ett område med fler enskilda dricks-

vattenbrunnar, kan krav på hög skyddsnivå för hälsoskydd komma 

att krävas.  

 

Laholmsbuktens VA har redovisat i sitt yttrande att det finns också 

möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp för fastig-

heten.     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Miljökontoret har även redovisat att det finns flera gårdar med häst-

hållning i området. Närliggande område med detaljplan tillåter även 

hästhållning. Den närmaste fastigheten är dock obebyggd men kan 

komma att bebyggas i framtiden. Det generella skyddsavståndet mel-

lan stall eller gödselhantering och bostad är minst 100 meter. 

 

Då området är av lantlig karaktär kan ett skyddsavstånd om 50 meter 

dock accepteras.  

 

På fastigheten finns en stenmur som omfattas av biotopskydd. Läns-

styrelsen har med anledning av detta tagit del av ärendet och skriver 

bland annat att det inte får bedrivas någon verksamhet eller vidtas 

någon åtgärd som kan skada det biotopskyddade området. När det 

kommer till biotopskyddade stenmurar omfattas även närliggande 

växtlighet längst med muren av biotopskyddet. Om det finns en risk 

att muren kan skadas ska dispensansökan lämnas in till länsstyrelsen. 

 

Länsstyrelsen påpekar också i sitt yttrande att all mark utanför sko-

gen inom xx är registrerad som jordbruksmark. Det kan krävas en 

anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion enligt 12 kapitlet, 9 

§, miljöbalken.  

 

Ärendet har skickats ut på grannhörande, några synpunkter har inte 

lämnats in. Eftersom sökande inte är fastighetsägare har ärendet även 

skickats till fastighetsägaren som har fram till den 8 oktober 2019 på 

sig att komma in med eventuella synpunkter. Några synpunkter har 

inte kommit in. 

 

Beslutsmotivering 

Vid prövning av förhandsbesked ska mark- och vattenområden an-

vändas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för 

med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt 

sådan användning som för allmän synpunkt medför en god hushåll-

ning enligt 2 § 2 kapitlet plan- och bygglagen (PBL). I det aktuella 

ärendet används marken för ett allmänt ändamål, jordbruksmark och 

ändras nu till ett enskilt ändamål, bostadsändamål.  

 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Länsstyrelsen har dock tagit del av ärendet och inte redovisat att jord-

bruksmarken bör bevaras utan endast att det krävs en anmälan om 

jordbruksmarken tas ur bruk.  

 

Vid prövning av förhandsbesked ska byggnadsverk lokaliseras till 

mark som är lämpad för ändamålet enligt 5 § 2 kapitlet PBL. Bland 

annat ska möjligheterna att ordna trafik finnas. I det aktuella ärendet 

finns en befintlig tillfartsväg till fastigheten och in- och utfart bedöms 

kunna ske utan någon trafikfara.  

 

Avlopp och vattenförsörjning ska också möjliggöras för byggnads-

verket på den angivna marken. Miljökontoret har redovisat att möj-

ligheterna till enskilt vatten- och avlopp finns.  

 

Laholmsbuktens VA har också redovisat att möjligheterna till kom-

munalt vatten- och avlopp är möjligt. Att ansluta till det kommunala 

vatten- och avloppssystemet bedöms som det bästa ur miljösynpunkt. 

Hänsyn till risken för olyckor, översvämningar och erosion ska också 

tas. För den aktuella fastigheten finns dock inga indikationer på att 

några risker för olyckor, översvämningar eller erosion skulle finnas.  

 

Miljökontoret har redovisat i sitt yttrande att hästhållning inte bör ske 

närmare än 50 meter från bostaden. Eftersom bostaden är redovisad 

cirka 65 meter från fastighetsgräns i väster bör avståndet till hästhåll-

ning uppfyllas. Beslutet bör dock villkoras med att bostadsbyggande 

inte sker 44 meter från fastighetsgräns i väster och 50 meter från fas-

tighet i norr. Detta med anledning av att detaljplanens bestämmelser 

inte ska begränsas.  

 

Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadskontoret att platsen 

är lämplig för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komple-

mentbyggnad. Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att för-

handsbesked bör beviljas, men villkoras med att bebyggelsen inte 

placeras närmare än 44 meter från fastighetsgräns i väster och 50 me-

ter från fastighetsgräns i norr. Miljö- och byggnadsnämnden delar 

samhällsbyggnadskontorets bedömning. 

 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS061/19 

Ansökan ankomstdaterad 2019-06-10 

Situationsplan ankomstdaterad 2019-06-10 

Beredningsutskottets protokoll den 9 oktober 2019 § 144 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Birger Bäkmark (SD) i handläggningen av 

detta ärende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beslutet skickas till: 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

MBN § 154 Dnr MBN2019-567  

 

Förhandsbesked ändrad användning från hobbyverkstad till 

enbostadshus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

plan- och bygglagen (PBL), att lämna positivt förhandsbesked för 

ändrad användning från hobbyverkstad (snickeri) till enbostadshus 

på fastigheten xx. 

 

Avgift   kronor 

Förhandsbesked 3 488 

Kommunikation 1 163 

Totalt  4 651 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

Avgiften för förhandsbeskedet är i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2019-08-22 och beslut 

fattades 2019-10-23, vilket innebär att den lagstadgade tidsfristen för 

handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats i enlighet 

med 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen. Avgiften är fastställd en-

ligt följande: Förhandsbesked (utanför planlagt område): 3 488 kro-

nor + kommunikation (1-5 sakägare) 1 163 kronor, summan för för-

handsbesked blir 4 651 kronor. 

_____ 

 

Upplysningar  

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom 

två år från det att beslutet har vunnit laga kraft.  

 

Beslutet innebär inte att bygglov har beviljats. Ansökan om bygglov 

måste lämnas in.  

 

För att anlägga enskilt avlopp krävs tillstånd enligt miljöbalken och 

ansökan om tillstånd ska skickas in till miljökontoret.  

 

Krav på hög skyddsnivå för miljöskydd kan komma att krävas. Mil-

jökontoret kan lämna mer information om vad som krävs för att upp-

fylla kraven på hög skyddsnivå för miljöskydd.  forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Handlingarna som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på 

samhällsbyggnadskontoret, Humlegången 6, 312 80 Laholm. För att 

ta del av dem kontakta samhällsbyggnadskontoret via mail 

Miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se eller via telefon 0430-152 

80. 

 

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 ansöker om förhandsbesked för ändrad användning från 

hobbyverkstad (snickeri) till enbostadshus.  

 

Fastigheten xx ligger utanför planlagt område och omfattas inte av 

sammanhållen bebyggelse. Enligt kommunens översiktsplan, 

Framtidsplan 2030, är den huvudsakliga markanvändningen åker-

mark. Fastigheten ligger inom strandskyddsområde. Sydost om fas-

tigheten går en enskild väg och åt väst, söder och norr breder ett 

skogsparti ut sig.  

 

Den aktuella åtgärden innebär att befintlig huvudbyggnad om cirka 

100 kvm byggnadsarea i ett och ett halvt plan ges ändrad användning 

från hobbyverkstad (snickeri) till bostadsändamål (enbostadshus).  

 

Miljökontoret har tagit del av ärendet och konstaterar att strand-

skyddsdispens lämnades år 1998 för byggnaden, en hobbyverkstad 

(snickeri). Miljökontoret bedömer att den ändrade användningen inte 

kommer att hindra allmänheten från att röra sig i området, och den 

ändrade användningen bedöms därför inte vara förbjuden enligt 

strandskyddsreglerna. Miljökontoret anger att byggnaden är placerad 

cirka 550 meter från närmaste vindkraftverk inom Brånaltsparken. 

Enligt en bullerutredning från Brånaltsparken från 2013 är bullerni-

vån på platsen under 40 dB(A), som anges som villkor utomhus vid 

bostäder i tillståndet för vindkraftsparken.  

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Miljökontoret bedömer att bostaden kan accepteras på platsen med 

hänsyn till vindkraftsverken. Miljökontoret bedömer att enskilt av-

lopp går att anlägga inom fastigheten, men att krav på hög skyddsnivå 

för miljöskydd kan komma att krävas, med anledning av fastighetens 

placering i närheten av Vänneån. 

  

Berörda grannar (sakägare) har fått ta del av ansökan. Några syn-

punkter har inte lämnats in. 

 

Beslutsmotivering 

Vid prövningen av ärendet har det inte framkommit något som inne-

bär att den ändrade användningen inte kan anses lämplig på den an-

givna platsen. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden delar samhällsbyggnadskontorets be-

dömning att tomtplatsen uppfyller bestämmelserna avseende be-

byggda tomter för bostadsändamål enligt 8 kapitlet 10 § plan- och 

bygglagen, PBL med hänsyn till bland annat tillgänglighet och an-

vändbarhet, möjlighet för in- och utfart, tillräckligt stor friyta för lek 

och utevistelse och att det finns lämpligt utrymme för parkering.  

 

Åtgärden bedöms även uppfylla övriga tillämpliga bestämmelser i 

kapitel 2 och kapitel 8 i PBL. Miljö- och byggnadsnämnden lämnar 

därför positivt förhandsbesked för ändrad användning från hobby-

verkstad (snickeri) till enbostadshus på fastigheten xx. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS062-19 

Ansökningsblankett daterad 2019-08-19 

Situationsplan ankomstdaterad 2019-08-22 

Miljökontorets yttrande daterat 2019-10-07 

Beredningsutskottets protokoll den 9 oktober 2019 § 145 

 

Beslutet skickas till: 

Sökande, dk 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

MBN § 155 Dnr MBN2019-568  

 

Föreläggande att vidta rättelse 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kapitlet 20 § 

plan- och bygglagen att förelägga fastighetsägaren till xx, att vidta 

rättelse inom 2 månader från det att beslutet vunnit laga kraft, genom 

att ta bort åkeriverksamheten från byggnaden på xx.  

 

Beslutet ska skickas till Lantmäteriet för anteckning i fastighetsre-

gistret. 

_____ 

 

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 

Fastigheten xx är belägen utanför planlagt område och utanför 

sammanhållen bebyggelse. Den 27 juni 2019 skickades en skrivelse 

till miljö- och byggnadsnämnden där det framgår att det bedrivs 

annan verksamhet än jordbruk på fastigheten. Skrivelsen komplette-

rades den 10 juli med fotografier från fastigheten. På fotografierna 

redovisas att fastigheten och den aktuella byggnaden används till an-

nat ändamål än jordbruk. Miljö- och byggnadsnämnden har med an-

ledning av detta startat ett tillsynsärende.  

 

För den aktuella byggnaden finns idag bygglov för byggnad innehål-

lande bostad, garage och maskinhall för jordbruksverksamhet. Ären-

det saknar dock slutbesked men fastighetsägarna uppförde byggna-

den tidigare och hänvisar till att den då var en ekonomibyggnad. Frå-

gan gällande om byggnaden var en bygglovsbefriad ekonomibygg-

nad avgörs i ett separat ärende.  

 

 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Ytterligare fotografier lämnades in till miljö- och byggnadsnämnden 

den 1 augusti 2019 som också redovisar att fastigheten och byggna-

den används till annat ändamål än jordbruksändamål.  

 

Samhällsbyggnadskontoret genomförde ett platsbesök den 27 augusti 

2019 där man kunde konstatera att en lastbil och flertalet bilar fanns 

på fastigheten och en bil i byggnaden.  

 

Beslutsmotivering 

Enligt 9 kapitlet 2 § plan- och bygglagen krävs det bygglov för att 

helt eller delvis väsentligt ändra en byggnads användning. Utifrån 

den dokumentation som lämnats in av grannar till fastigheten xx samt 

den dokumentation som hämtades in i samband med platsbesök kan 

samhällsbyggnadskontoret konstatera att byggnaden används till ett 

väsentligt annat ändamål än jordbruksändamål.  

 

Eftersom fastigheten ligger utanför planlagt område och utanför sam-

manhållen bebyggelse finns ingen bestämmelse för vilken använd-

ning som tillåts på fastigheten. Om möjligheterna att bevilja bygglov 

för ändrad användning till verksamhet för åkeri finns måste avgöras 

i samband med en bygglovsprövning. 

 

Enligt 11 kapitlet 20 §, plan- och bygglagen framgår det att om en 

fastighet eller byggnadsverk vidtagit en åtgärd i strid mot denna lag 

eller föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av plan och 

bygglagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten 

eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid. I det aktuella 

ärendet har fastigheten och byggnaden tagit i bruk för väsentligt an-

nat ändamål vilket är bygglovspliktigt enligt 9 kapitlet 2 § plan- och 

bygglagen. Innan en bygglovspliktig åtgärd får påbörjas ska ett start-

besked beviljats enligt 10 kapitlet 3 § plan- och bygglagen och slut-

besked krävs enligt samma paragraf innan byggnadsverkets tas i 

bruk.  

 

Samhällsbyggnadskontoret kan därför konstatera att åtgärder i strid 

med plan- och bygglagen har utförts. 

 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Beredningsutskottet och samhällsbyggnadskontoret föreslår därför 

att miljö- och byggnadsnämnden ska rikta ett rättelseföreläggande 

mot fastighetsägare till xx om att vidta rättelse genom att ta bort 

åkeriverksamheten från byggnaden på xx.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS064/19 

Fotografier från platsbesök 

E-post från granne ankomstdaterad 2019-06-27 

Skrivelse från grannar ankomstdaterad 2019-07-10 

Fotografier ankomstdaterade 2019-07-10 

Fotografier ankomstdaterade 2019-08-01 

Beredningsutskottets protokoll den 9 oktober 2019 § 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

MBN § 156 Dnr Mi-2019-24  

 

Lilla Tjärby 20:2 - Yttrande till Länsstyrelsen gällande ansökan 

från Lantmännen Cerealia AB om tillstånd enligt miljöbalken 

(Lst dnr: 551-9198-184) 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande: 

Halten av avskiljbart fett i det utgående avloppsvattnet bör inte över-

skrida 100 mg/l. pH-värdet bör inte över- eller underskrida LBVA:s 

riktvärden 6,5–10 vid något tillfälle, då reningen i reningsverket kan 

påverkas av för höga eller låga pH-värden. Därför bör pH mätas i 

enskilda prov utöver dygnsmedelvärde. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har inga ytterligare synpunkter. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Lantmännen Cerealia AB har till miljöprövningsdelegationen vid 

Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt 

miljöbalken till befintlig och utökad verksamheten på fastigheten 

Lilla Tjärby 20:2 i Laholms kommun. Länsstyrelsen har översänt an-

sökan till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. 

 

Bakgrunden till bolagets ansökan är att efter förändringar i miljö-

prövningsförordningen (2013:251) har verksamheten gått från att 

vara en C-anläggning (anmälningspliktig) till att nu vara en B-an-

läggning (tillståndspliktig). Tillverkningen uppgår till cirka 5500 ton 

färdiga produkter per år vid anläggningen idag. Verksamhetens an-

sökan om tillstånd omfattar en tillverkning av högst 10 000 ton fär-

diga produkter per år. 

 

Verksamheten producerar djupfrysta och kylda pannkaksprodukter 

till storhushåll och dagligvaruhandeln. Sortimentet består även av 

andra produkter som till exempel raggmunk, crêpes och omelett. Det 

finns även en tvättinrättning för tvätt av personalens arbetskläder.  

 

Natur-/biogas används för uppvärmning av lokaler och stekmaskiner 

samt produktion av ånga för process. Ett antal kyl- och frysanlägg-

ningar finns för lager av de färdiga produkterna. Till den större frys-

anläggningen används ammoniak som köldmedium.  forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 24 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Processavloppsvatten från anläggningen uppkommer främst i sam-

band med diskning och rengöring. Den utgående halten av avskiljbart 

fett har varit hög, det har under de senaste åren arbetats med att få ner 

halten, bland annat har en fettavskiljare nyss installerats. Miljökon-

toret anser att den utgående halten avskiljbart fett inte bör överskrida 

100 mg/l. 

 

I dagsläget mäts pH-värdet för det utgående vattnet i dygnsmedel-

värde, där värdena inom det dygnet kan vara både över och under 

Laholmsbuktens VA:s riktvärden (6,5–10). Då reningen i reningsver-

ket kan påverkas av för höga eller låga pH-värden, anser miljökon-

toret att pH-värdet inte bör över- eller underskrida riktvärdena vid 

något tillfälle. 

 

Utsläpp till luft sker från förbränning av gas i panncentralen samt vid 

stekmaskinerna. Transporter till och från anläggningen ger utsläpp 

till luft. Tillfälliga utsläpp av luktande ämnen sker från stekningen. 

 

Anläggningens bullerkällor består av fasta källor placerade på fa-

briksbyggnadens tak, ventilationsgaller på väggar, kylaggregat stå-

ende på marken samt transporter. En rad åtgärder har utförts för att 

minska bullret från verksamheten, efter bullerberäkningar bedöms 

bullerriktvärdena att klaras. 

 

Anläggningens kylsystem innehåller cirka 5 ton ammoniak. En risk-

bedömning för den anläggningen har gjorts, resultatet visar på att det 

inte finns några oacceptable risker. De brister som upptäcktes ligger 

inom området acceptabel risk där åtgärder kan vidtas med relativt 

enkla medel eller hanteras i handlingsplan. Bolaget har beslutat att 

genomföra samtliga föreslagna åtgärder och handlingar. Det finns 

även ett systematiskt arbete för att förebygga risken för läckage och 

ett omfattande säkerhetsarbete kring ammoniakanläggningen.  

 

Miljökontoret anser att de har ett bra förebyggande arbete mot even-

tuella risker med anläggningen. Räddningstjänstens har också tagit 

del av remissen och har inget att invända mot handlingarna. 

 

Övrig kemikalieanvändning utgörs dominerande av disk- och rengö-

ringskemikalier.   forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 25 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Miljökontoret har fått möjlighet att yttra sig i ett tidigare skede, dels 

i samråd dels över om ansökan är komplett eller behöver komplette-

ras.  

 

Miljökontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden lämnar föl-

jande yttrande: 

Halten av avskiljbart fett i det utgående avloppsvattnet bör inte över-

skrida 100 mg/l. pH-värdet bör inte över- eller underskrida LBVA:s 

riktvärden 6,5–10 vid något tillfälle, då reningen i reningsverket kan 

påverkas av för höga eller låga pH-värden. Därför bör pH mätas i 

enskilda prov utöver dygnsmedelvärde. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 40–19 

Beredningsutskottets protokoll den 9 oktober 2019 § 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

MBN § 157 Dnr Mi-2019-27  

 

Oxhult 3:2 - Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om dispens 

och tillstånd för markavvattning samt tillstånd för torvtäkt  

(Lst dnr: 551-112-19) 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande: 

I ansökan om tillstånd har nämnden lämnat yttrande i ett tidigare 

skede, som sökande har bemött. Miljö- och byggnadsnämnden har 

inga ytterligare synpunkter. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Scanpeat AB har till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 

Hallands län lämnat in en ansökan om dispens från det generella mar-

kavvattningsförbudet och tillstånd för markavvattning enligt 11 ka-

pitlet miljöbalken samt en ansökan om tillstånd, med miljökonse-

kvensbeskrivning, enligt 9 kapitlet miljöbalken för täkt av torv på 

fastigheten Oxhult 3:2 i Laholms kommun. I miljökonsekvensbe-

skrivningen utreds täktens påverkan på landskap och rekreation, 

fauna och flora, luft och hydrologi med mera.  

 

Ansökan om tillstånd omfattar täkt av totalt 600 000 m3 under 25 år 

med ett maximalt uttag av 24 000 m3 torv per år. Ytan som kommer 

att brytas blir totalt 56 ha. Yllevadsmossen har tidigare varit föremål 

för torvbrytning. Efter täkten avslutas kan området bli en sjö eller 

våtmark när avvattningen upphört. Länsstyrelsen har översänt ansö-

kan till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. 

 

Verksamheten innebär en produktion av torv med blocktorvsmet-

oden; torven grävs upp med hjälp av för torvbruket anpassad gräv-

maskin som har utrustats med ett grävaggregat för grävning av block. 

Blocken staplas på träpallar och/eller plast och täcks med plast. När 

torvblocken har torkat transporteras de till företagets förädlingsan-

läggning i Strömsnäsbruk, där blocken vidareförädlas och packas. 

Torven kan även gå direkt från Yllevadsmossen till export.  

 

Det finns inga kända naturvärden inom Yllevadsmossen och det pla-

nerade verksamhetsområdet. Det finns inte heller några nyckelbioto-

per i eller i anslutning till Yllevadsmossen.  forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 27 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Enligt skogsstyrelsens databas Skogens pärlor finns det sumpskogar 

nordöst och sydväst om det planerade täktområdet, de har inte blivit 

tilldelade någon egen naturvärdesklass. 

 

Det planerade täktområdet berör riksintresse för friluftsliv. Området 

består i sin helhet av mark som sedan tidigare är påverkat av dikning 

och täktverksamhet. 

 

Buller uppstår främst vid lastning och transporter. Närmsta bostads-

hus ligger drygt 300 meter från verksamhetsområdet. Verksamheten 

har bedömts att inte bullra mer än riktvärdena för industri- och annat 

verksamhetsbuller. 

 

Vattenprovtagning kommer att utföras två gånger per år; höst och 

vår, för att kontrollera verksamhetens påverkan på vattenrecipienten. 

Proverna kommer att tas i avrinningsvattnet från sedimentationsdam-

marna. 

 

Miljökontorets har fått möjlighet att yttra sig i ett tidigare skede och 

då över om ansökan är komplett eller behöver kompletteras.  

 

Miljökontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden lämnar föl-

jande yttrande: 

I ansökan om tillstånd har nämnden lämnat yttrande i ett tidigare 

skede, som sökande har bemött. Miljö- och byggnadsnämnden har 

inga ytterligare synpunkter. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 39–19 

Beredningsutskottets protokoll den 9 oktober 2019 § 149 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 28 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

MBN § 158 Dnr 2019-000058  

 

Miljö- och byggnadsnämnden och dess beredningsutskotts sam-

manträdesplan för år 2020 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar följande sammanträdesplan för 

år 2020: 

 

Beredningsutskott Miljö- och byggnadsnämnd 

  8 januari  22 januari 

  5 februari  19 februari  

  4 mars   18 mars  

  6 april (månd)  22 april 

  6 maj   20 maj  

  3 juni   17 juni  

12 augusti  26 augusti  

  9 september  23 september  

  7 oktober  21 oktober  

  4 november 18 november  

  2 december  16 december 

 

Sammanträdestid kl.08.30 Sammanträdestid kl.08.30 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 7 § i reglementet för miljö- och byggnadsnämnden, samman-

träder nämnden på den dag och tid som nämnden bestämmer. Nämn-

dens sammanträdesplan ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 

1 december före det år som planen avser. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens årsplan 2020 med beredningsutskott 

Beredningsutskottets protokoll den 9 oktober 2019 § 154 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 29 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

MBN § 159 Dnr 2015-000108  

 

Genomförande av hastighetsanalysen i Laholms centralort 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämndens beslutar att förlänga tiden för genom-

förandet av hastighetsanalysen i Laholms centralort till år 2020. 

 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 23 september 2015 § 131 be-

slutat att genomföra åtgärderna i hastighetsanalysen för Laholms 

kommun, som upprättades år 2013. Men med den förändringen att 

där det är 30 km/h i analysen ändras detta till 40 km/h. Detta gäller 

dock inte där det är befogat med 30 km/h som till exempel vid skolor 

eller motsvarande. Före genomförandet skulle varje ort studeras och 

behandlas var för sig av nämnden. 

 

Genomförandet av hastighetsanalysen i kommunen skulle ha skett 

enligt följande tidsplan: 

År 2016: Veinge, Lilla Tjärby, Ränneslöv, Hasslöv, Ysby, Skogaby 

År 2017: Våxtorp, Hishult, Knäred 

År 2018: Mellbystrand, Skummeslöv 

År 2019: Laholm 

 

Under år 2019 skulle hastighetsanalysen ha genomförts i Laholms 

centralort. Laholms centralort skiljer sig åt jämfört med övriga orter 

när det gäller bebyggelse med mera. Här finns bland annat den gamla 

stadsdelen ”Gamleby” och därför krävs det att ärendet bereds väl. 

Trafikplaneraren föreslår att tiden för att genomföra hastighetsana-

lysen förlängs till år 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 27 september 2019 

Beredningsutskottets protokoll den 9 oktober 2019 § 155 

 

 

Beslutet skickas till: 

Trafikplaneraren 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 30 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

MBN § 160 Dnr 2019-000056  

 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återkalla nämndsbeslut den 

25 september 2019 § 131 som expedierats till kommunstyrelsen, gäl-

lande att anta justeringar i nuvarande taxa för offentlig kontroll av 

livsmedel (LFS 2.8.4). Detta med anledning av en ny EU förordning 

inom livsmedel. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslu-

tar att anta föreslagna justeringar i nuvarande taxa för offentlig kon-

troll inom livsmedelslagstiftningen (LFS 2.8 4), med anledning av ny 

EU förordning inom livsmedelskontrollen, som ska gälla från och 

med den 14 december 2019.  

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade den 25 september 2019 § 

131 ett förslag till justering av taxa för offentlig kontroll av livsme-

del. Efter mötet har uppdagats att den 14 december 2019 träder Euro-

peiska Unionens (EU) nya kontrollförordning inom livsmedelskon-

trollen i kraft. Med anledning av detta har miljökontoret fått göra en 

ny översyn av taxan.  

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) som träder i kraft den 

14 december 2019 benämns 2017/625 av den 15 mars 2017, och av-

ser offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säker-

ställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen, och av 

bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växt-

skyddsmedel samt om diverse ändringar av Europaparlamentets och 

rådets förordningar. 

 

Näringsdepartementet har meddelat att de aviserade lagändringarna, 

inte kommer att genomföras till den 14 december 2019. Däremot 

kommer ändringarna att genomföras i ett flertal svenska för-ord-

ningar, för att den nya kontrollförordningen ska kunna tillämpas den 

14 december 2019. Som utgångspunkt gäller att de kommunala do-

kument som innehåller hänvisningar till den nu gällande kontrollför-

ordningen (EG) 882/2004 behöver ändras före årsskiftet.  forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 31 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel 

införs begreppet annan offentlig verksamhet, som omfattar behöriga 

myndigheters övriga kontrollåtgärder som till exempel registrering, 

godkännande, utfärdande av intyg, föreläggande med mera. Begrep-

pet införs i svensk rätt först under år 2020. 

 

Begreppet extra offentlig kontroll försvinner. De åtgärder som i dags-

läget omfattas av extra offentlig kontroll, det vill säga när en verk-

samhet uppvisar brister, kommer istället att omfattas av begreppet of-

fentlig kontroll/uppföljande kontroll som inte var planerad.  

 

Begreppet offentlig kontroll kvarstår och avser den operativa kontrol-

len som den behöriga myndigheten utför för att kontrollera överens-

stämmelse med bland annat foder- och livsmedelslagar. 

 

Avgifterna i LFS 2.8.4 § 6, § 7, § 13 indexregleras årligen utifrån 

senast redovisat prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Prisin-

dex för kommunal verksamhet redovisades den 2 maj 2019 för år 

2020 till 3,0 %.  

 

I samband med beslut om nämndsplan för år 2020–2023 tog miljö- 

och byggnadsnämnden beslut om att höja avgifterna inom miljökon-

toret för att klara det sparbeting som kommunfullmäktige beslutat 

om. Vid översynen beräknades att en höjning om 4,3 % utöver PKV 

uppfyller behovet om ökade intäkter för att klara sparbetinget. 

 

Enligt Livsmedelslagen ska två olika taxor tillämpas, en lägre avgift 

för registrering och en högre avgift för planerade kontroller. Enligt 

livsmedelslagen krävs full kostnadstäckning för kontrollen. Taxornas 

lydelse följer SKL:s förslag. 

 

Timtaxan för registrering enligt livsmedelslagen höjs med 67 kro-

nor/timme från 922 till 989 kronor/timme. Timtaxan för planerad 

kontroll enligt livsmedelslagen höjs med 81 kronor/timme från 1 112 

till 1 193 kronor/timme.  

 

Kostnadstäckningen för livsmedelskontrollen beräknas då vara 60 %, 

vilket motsvarar SKL:s schablon om kostnadstäckning för handlägg-

ning.     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 32 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Detta betyder att full kostnadstäckning tas ut för den kontrolltid som 

utförs inom livsmedelsområdet, så som lagen kräver. Taxan ska gälla 

från och med den 14 december 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 041-19 

SKL:s underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen 

Förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen 

(LFS 2.8.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 33 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

MBN § 161 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 föredragningslistan till den 26 september 2018 valde justeraren 

ärendet ”Detaljplan för Hishult 1:126 (före detta Granhem), Hishult 

- Antagande som ska redovisas vid nästa sammanträde. Ärendet re-

dovisas av planteknikern. 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 34 

Miljö- och byggnadsnämndens 2019-10-23 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

MBN § 162 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 oktober 2019. 

 

Miljökontorets beslut från och med den 12 september 2019 till och 

med den 10 oktober 2019. 

 

Samhällsbyggnadskontorets beslut från och med den 12 september 

2019 till och med den 10 oktober 2019. 

 

Trafikplanerarens, alkoholhandläggarens beslut från och med den 24 

september 2019 till och med den 10 oktober 2019. 

 

Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till miljö- och byggnads-

nämnden. Samhällsvägledarna har under perioden 12 september till 

8 oktober 2019 utfärdat tio beslut om parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade. 

 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag ska anmälas till miljö- och 

byggnadsnämnden. Under perioden 13 september till 11 oktober 

2019 har 15 nya ärenden registrerats. Handläggaren för bostadsan-

passning har under samma period beviljat 12 ansökningar om bo-

stadsanpassningsbidrag. 
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MBN § 163 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 

Det har inte kommit in några synpunkter eller förslag till nämnden 

sen förra mötet, därför finns ingen förteckning med över detta. 

 

Förteckning över anmälningar: 

 

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

nämndens beslut avseende byggsanktionsavgift, för att ha tagit 

enbostadshus i bruk innan slutbesked beviljats på fastigheten xx. 

Länsstyrelsen avslår det ena överklagandet och avvisar det andra 

överklagandet. 

 

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

nämndens beslut avseende byggsanktionsavgift, för att ha tagit 

enbostadshus i bruk innan slutbesked beviljats på fastigheten xx. 

Länsstyrelsen avvisar det ena överklagandet och ändrar miljö- 

och byggnadsnämndens beslut endast vad gäller öresav-

rundningen. 

 

c. Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Till-

byggnad av enbostadshus (skärmtak) på fastigheten xx. Mark- 

och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsen i Hallands läns 

beslut och byggnadsnämndens beslut den 21 juni 2017 § 82 och 

återförvisar ärendet till byggnadsnämnden för erforderlig 

handläggning.   forts 
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d. Kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2019 § 112; In-

kallelseordning för ersättare i kommunens nämnder med flera or-

gan. Inkallelseordningen har uppdaterats. 

 

e. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av byggnadsnämndens de-

legationsbeslut att bevilja startbesked för takkupa (Attefallstak-

kupa) på fastigheten xx. Länsstyrelsen gjorde den 14 december 

2018 bedömningen att klagandena saknade klagorätt och 

avvisade deras överklagande. Klagandena överklagade beslutet 

till mark- och miljödomstolen som upphävde länsstyrelsens 

avvisningsbeslut och återförvisade ärendet till länsstyrelsen för 

prövning i sak. Fastighetsägaren överklagade mark-och 

miljödomstolens beslut till mark- och miljööverdomstolen men 

fick inte prövningstillstånd. Länsstyrelsen finner inte skäl att 

ifrågasätta mark- och miljödomstolens bedömning och nämn-

dens beslut om startbesked ska följaktligen upphävas. 

 

f. Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Ansö-

kan om lagligförklaring och tillstånd till bortledande av vatten 

fram till x Mölla med mera allt i Brostorpsån. Mark- och 

miljödomstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen men 

avslår ansökan i sin helhet.  

 

g. Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Bygg-

lov för nybyggnad av bostad, garage och maskinhall på fastig-

heten xx. Miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov 

överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandet. 

Klagandena överklagade beslutet till mark- och miljö-domstolen 

som inte finner skäl att göra en annan bedömning än den 

länsstyrelsen har gjort. Länsstyrelsen skriver att det blir en fråga 

för tillsyn ifall den lovgivna byggnaden skulle tas i anspråk för 

annan användning än vad bygglovet medger. Mark- och 

miljödomstolen avslår därför överklagandena. 

 

h. Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; NN har 

ansökt om tillstånd till djurhållning och biogasproduktion på 

fastigheten xx.  

 

     forts 
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 Tillståndet omfattar högst 2 000 platser för suggor, högst 10 800 

platser för slaktsvin samt produktion av maximalt 14GWh biogas 

per år genom rötning av stallgödsel och vegetabiliska restproduk-

ter. Länsstyrelsens beslut har överklagats. Mark- och miljödom-

stolen upphäver Länsstyrelsen i Hallands län beslut och återför-

visar målet till dem för fortsatt handläggning. 

 

i. Länsstyrelsens beslut; Föreläggande enligt miljöbalken gällande 

jordbruksmark ur produktion. Sökanden har till länsstyrelsen 

lämnat en anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion på fas-

tigheten xx. Sökanden avser att plantera gran på totalt 6,5 hektar. 

Länsstyrelsen beslutar att planteringen får påbörjas, men inte ske 

på eller närmare än 2 meter ifrån röjningsrösen. 

 

j. Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskotts beslut den 9 

oktober 2019 § 147, avseende xx – Överklagande av mark- och 

miljödomstolens dom gällande tillbyggnad av enbostadshus. 

Beredningsutskottet beslutar att inte överklaga mark- och miljö-

domstolens dom. 

 

k. Länsstyrelsens beslut; Strandskyddsdispens för fastigheten xx. 

Länsstyrelsen beslutar att inte pröva miljö- och byggnads-

nämndens beslut om strandskyddsdispens för tillbyggnad av be-

fintligt bostadshus på fastigheten xx. 

 

l. Länsstyrelsens beslut; Tillsyn enligt 11 kapitlet 10 § plan- och 

bygglagen. Kommunfullmäktige har antagit ett förslag till detalj-

plan för del av xx, utökning av Glänningesjö förskola. 

Länsstyrelsen beslutar att någon överprövning av kommunens 

beslut ska inte ske. Detta beslut får inte överklagas. 
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Informations- och diskussionsärenden 

 

a) Ledamöternas inspel  

 

b) Presentation av kommunledningskontorets strategiska enhet 

 Fredrik Nilsson 

 

c) Information om översiktlig planering  

 Linda Svederberg, Katinka Lovén 

______ 

 

 


