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MBN § 166 Dnr 2019-000059 

 

Risk- och väsentlighetsanalys för miljö- och byggnadsnämndens 

verksamheter inför år 2020 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av den upprättade risk- 

och väsentlighetsanalysen för nämndens verksamheter. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglemente för intern kontroll i Laholms kommun, antaget av 

kommunfullmäktige den 18 december 2003 § 134, med ändring den 

26 maj 2015 § 86, har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande 

följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhets-

område. Som grund för sin styrning ska nämnden genomföra riska-

nalyser för sin verksamhet. Detta görs genom en risk- och väsentlig-

hetsanalys som genomförs i verksamheterna under hösten. De risker 

som identifieras tas sedan främst omhand i verksamhetsplan och/eller 

den interna kontrollplanen.  

 

Risk- och väsentlighetsanalysen är första steget i den interna kontrol-

len. Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av 

fullmäktige fastställda målen uppfylls. Den interna kon-trollen ska 

säkra en effektiv förvaltning och en korrekt handläggning genom att 

bestämmelser och överenskommelser efterlevs. 

Den interna kontrollen ska säkerställa att vi har bra rutiner och ar-

betssätt som leder till en 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksam-

heter  

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

 

Risk- och väsentlighetsanalysen har tagits fram med hjälp av medar-

betarna på miljö- och samhällsbyggnadskontoren i samband med 

verksamhetsplaneringen inför 2020. Fokus har varit att identifiera de 

risker som kan leda till att planeringen för 2020 inte ska kunna ge-

nomföras. 

 

 

     forts 
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forts 

 

Beslutsunderlag 

Risk- och väsentlighetsanalys för miljökontoret 

Risk- och väsentlighetsanalys för samhällsbyggnadskontoret 

Tjänsteskrivelse TJM 042–19 

Beredningsutskottets protokoll den 6 november 2019 § 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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MBN § 167 Dnr MBN2017-760 

 

Detaljplan för Mellby 6:116 med flera, verksamheter i Mellbyst-

rand - Granskning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att gå ut på granskning med 

förslag till detaljplan Mellby 6:116 med flera enligt 5 kapitlet 18§ i 

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

någon betydande miljöpåverkan. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2018 (KS § 21) att låta 

miljö- och byggnadsnämnden upprätta förslag till detaljplan för 

Mellby 6:116. 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av bilservice till-

sammans med tillhörande bilförsäljning, kontor och lager. Vidare 

syftar detaljplanen till att skapa förutsättningar för variationer av 

verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Syftet är även att 

ändra huvudmannaskapet av allmän plats till kommunalt huvudman-

naskap inom planområdet. 

 

Planområdet är beläget i Mellbystrand norr om Hotellverksamheten 

Mellbystrand tre laxar, i anslutning till E6. Planområdet angränsar i 

väster till ett villaområde. Cirka 12 meter öster om planområdesgrän-

sen går E6:ans avfart 41. Planområdet består av norrleden och ett om-

råde med skog/sly samt en gångstig som stäcker sig norrut längs 

E6an. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott beslutade den 5 

juni 2019 § 85 att gå ut på samråd med planförslaget. Samråd pågick 

mellan den 29 juli 2019 och den 30 augusti 2019. Samrådsmöte hölls 

den 14 augusti 2019. Lämnade synpunkter redovisas i en samrådsre-

dogörelse. 

 

Bebyggelsen tillåts vara 8,0 meter i nockhöjd, vilket innebär att den 

kommer utformas i liknande skala som de intilliggande verksamhet-

erna längs med E6 i Mellbystrand.  

     forts 
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Detaljplanen har särskilt hanterat risk- och säkerhetsfrågor med när-

heten till E6 (led för farligt gods) där ett avstånd av på 30 meter läm-

nas bebyggelsefritt från E6. Ett naturområde planeras för att bibehålla 

ett grönt stråk mellan bostäderna och verksamheter. Detta har inför 

granskningen utökats ytterligare. Dessutom ska en skärm (på minst 2 

meter) uppföras mellan bostäderna och verksamheterna. Effekten av 

byggnationen och bullret som E6 skapar ska således ge en mindre 

visuell effekt för de boende i området. Drivmedelsförsörjning tillåts 

för verksamhetens egna bruk men inte för allmänheten och får inte 

säljas på platsen.  

 

I samband med detaljplanen har en bullerutredning tagits fram och 

bifogas till handlingarna. Efter samrådet har utredningen uppdaterats. 

Utredningen visar att endast en intilliggande bostadsfastighet är utsatt 

av buller som överskrider riktlinjerna med 1 dBA. Detaljplanen möj-

liggör uppförandet av bullerskydd på kommunägd naturmark.  

  

Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt 5 kapitlet §§ 18-

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

för granskning. Planförslaget medför ingen betydande miljöpåver-

kan. En miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 67/19 

Beredningsutskottets protokoll den 6 november 2019 § 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 168 Dnr MBN2017-700 

 

Detaljplan för del av Åmot 1:97 med flera, hotell i Mellbystrand 

- Granskning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att gå ut på granskning med 

förslag till detaljplan för del av Åmot 1:97 med flera, Hotell i Mell-

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

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

kan. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2017 (KS § 228) att låta 

miljö- och byggnadsnämnden upprätta förslag till detaljplan för del 

av Åmot 1:97 med flera för att möjliggöra för en hotelletablering 

inom området.  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett hotell i Mellbystrand.  

 

Planområdet är beläget i den nordvästra utkanten av Mellbystrands 

tätort och avgränsas i öster av Birgittavägen, i söder av Birger Pers 

väg och i väster av havet. Norr om planområdet ligger befintliga fri-

tidshus/bostäder. Området omfattar cirka 28 hektar.  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott beslutade den 8 no-

vember 2018 § 171 att gå ut på samråd med planförslaget. Samråd 

pågick mellan den 13 december 2018 och den 14 februari 2019. Sam-

rådsmöte hölls den 23 januari 2019. Lämnade synpunkter redovisas i 

en samrådsredogörelse. 

 

Detaljplanen innebär att ett hotell kan etableras inom delar av fastig-

heten Åmot 1:97. Hotellbyggnaden placeras i linje med befintlig be-

byggelse, parallellt med Norra Strandvägen. Den sammanlagda 

byggnadsarean är cirka 2500 kvm, höjden regleras till högst 25,5 me-

ter i väster och högst 14,0 meter i öster. Birger Pers väg och Birgitta-

vägen planläggs som allmän plats, gata. Norra Strandvägen kommer 

att försvinna och planläggs som kvartersmark för hotell, en ny vänd-

plats för personbilar föreslås där Birger Pers väg slutar.  

     forts 
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Strand- och dynområdet planläggs som naturområde, dess östra delar 

säkerställs som ett skyddsområde som ska omhänderta skyfall samt 

tillgodogöra för gång- och cykelväg framför hotelletableringen. För 

att säkerställa räddningstjänstens åtkomst av stranden planläggs en 

räddningsväg i förlängningen av Birger Pers väg. Längst i norr före-

slås en gata med gång- och cykelväg som med lokala trafikföreskrif-

ter även kommer kunna trafikeras av renhållningsfordon.  

 

Efter samråd har flertalet tekniska utredningar uppdaterats: naturvär-

den och artförteckning inom planområdet, kompensationsåtgärder, 

erosionsproblematik, trafikalstring samt solstudie. Även planförsla-

gets upphov till trafikbuller har studerats inom ramen för detaljpla-

nen.  

 

De upprättade tekniska utredningarna påvisar att planförslaget är 

möjligt att genomföra under förutsättning att vissa åtgärder görs inom 

ramen för detaljplanen. Planförslaget har därför justerats i enlighet 

med rekommendationerna i de tekniska utredningarna och bedöms 

inte medföra betydande negativ miljöpåverkan.  

 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt 5 kapitlet §§ 18-

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

för granskning. Planförslaget medför ingen betydande miljöpåver-

kan. En miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 66/19 

Beredningsutskottets protokoll den 6 november 2019 § 160 

 

Ersättarens mening 

Margareta Lindgren (MP): Har inget emot ett hotell i sig, inser beho-

vet och ser det som positivt för Mellbystrands utveckling. Hon menar 

att hotellplanen på denna plats med föreslagen utformning inte upp-

fyller kriterierna för hållbar utveckling. Den kunskaper som finns 

idag om höjda havsnivåer, ökande regnmängder i ett förändrat kli-

mat, gör att en byggnation så nära havet är olämplig. Företaget Swe-

cos erosionsutredningar visar att havsnivån beräknas höjas cirka en 

meter till år 2100 och strandlinjen förskjutas ungefär 100 meter åt 

öster, då ligger hotellet allt för nära havet.  forts 
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Kommunen rekommenderas därför att vidta åtgärder för att hålla 

dynfronten stabil som ett erosionsskydd, alltså strandfodra. I utred-

ningen nämns också att 1,2 km bör strandfodras. För detta behövs 

drygt en miljon kubikmeter sand, till en kostnad av drygt 100 miljo-

ner kronor. Tillstånd krävs för att suga sand och kanske finns det inga 

lämpliga täkter i havet. Denna uträkning gäller till år 2100, sedan sti-

ger havet ännu mer enligt alla prognoser. Eftersom kommunen inte 

känner till förhållandena med den kustparallella strömmen, så kanske 

sanden från strandfodringen flyttar sig i sidled och kräver ytterligare 

sandmängder, för att ha någon verkan. Inga politiska beslut finns fat-

tade, för hur dessa frågor ska lösas och ännu mindre hur de ska finan-

sieras. Vid höjda havsnivåer och ökande nederbörd uppstår stora pro-

blem med att lösa dagvattenfrågan, speciellt om kommunen vill att 

Laholmsbuktens vatten ska bli bättre och uppnå god ekologisk och 

kemisk status samt vara badbart. Dessa mål ska nås till år 2027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 169 Dnr MBN2016-146 

 

Utökat planavtal gällande detaljplan för xx i Skummeslövsstrand 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 

samhällsbyggnadskontoret för vidare handläggning. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Den 11 mars 2016 lämnade Fritidshus i Skummeslöv AB in en ansö-

kan om planbesked, för att upprätta en detaljplan för cirka 40 hus av 

fritidhuskaraktär på fastigheten xx i Skummeslövsstrand. Den 15 

november 2016 beslutade kommunstyrelsen att bifalla ansökan om 

planbesked och sökande tilläts att påbörja detaljplanearbetet med 

egen konsult. Ett planavtal för det ursprungliga området godkändes 

av miljö- och byggnadsnämnden den 25 april 2018 § 48. 

 

Efter att arbetet med detaljplanen påbörjats, växte ett intresse fram 

för att ta ett större område i anspråk. I samråd med samhällsbygg-

nadskontoret valde den sökanden att den 16 augusti 2019, lämna in 

en ansökan om en utökning av planområdet.  

 

Utöver den tidigare medgivna fritidshusbebyggelsen, vill sökande 

exploatera ytterligare delar av fastigheten xx enligt följande: 

 

Det ursprungliga planområdet planeras möjliggöra för: 

• 40 friliggande stugor, med fritidshuskaraktär. 

• 14 parhus (28 bostadsenheter), små enheter med fritidshuskarak-

tär. 

• Ett flertal mindre flerbostadshus med ca 35 - 45 lägenheter, små 

enheter med fritidshuskaraktär. 

  

Det tillkommande planområdet kommer möjliggöra för ytterligare: 

• 15 ”Bo klokhus” med 6 lägenheter i varje byggnad; cirka 90 lä-

genheter.  

• 21 kedjehus. 

Totalt: 200 – 210 bostäder. 

 

 

     forts 
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Samhällsbyggnadskontoret anser att den tillkommande bebyggelsen 

kan bidra till att uppnå kommunens vision, samt att de blandade bo-

stadsformerna kompletterar bostadsbeståndet längs kusten med ett 

mer diversifierat utbud. Det tillkommande planområdet är därutöver 

utpekat i gällande översiktsplan som en del av ett utbyggnadsområde 

för bostäder.  

 

Ärendet har diskuterats på presidiemötet mellan miljö- och bygg-

nadsnämnden och kommunstyrelsen som har ställt sig positiva till att 

planområdet utökas. Förändringen föreslås hanteras med hjälp av ett 

justerat planavtal som ersätter det som miljö- och byggnadsnämnden 

godkände den 25 april 2018 § 48. Planavtalet innebär att exploatören 

med hjälp av egen konsult utför detaljplanearbetet, i enlighet med det 

beslut som fattades av kommunstyrelsen i november 2016. 

 

Planavtalet är klart för miljö- och byggnadsnämnden godkännande. 

 

Beredningsutskottets föreslår i beslut den 6 november 2019, att 

miljö- och byggnadsnämnden ska godkänna planavtalet avseende de-

taljplan för xx i Skummeslövsstrand. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJ S 068/19 

Förslag till planavtal 

Beredningsutskottets protokoll den 6 november 2019 § 161 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Knut Slettengren (M): Miljö- och byggnadsnämnden be-

slutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadskontoret för vi-

dare handläggning. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget förslag om återremiss av ärendet mot om 

ärendet ska avgöras idag och finner att miljö- och byggnadsnämnden 

beslutar att återremittera ärendet. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 170 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 24 oktober 2019 valde justeraren 

ärendet ”Detaljplan för del av Trulstorp 1:9 med flera, Ängstorps 

handelsområde i Laholm – Granskning” som ska redovisas vid nästa 

sammanträde. Ärendet redovisas av planarkitekten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-11-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

MBN § 171 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 6 november 2019. 

 

Miljökontorets beslut från och med den 11 oktober till och med den 

7 november 2019. 

 

Samhällsbyggnadskontorets beslut från och med den 11 oktober till 

och med den 7 november 2019. 

 

Trafikplanerarens, alkohol- och tobakshandläggarens beslut från och 

med den 5 november till och med den 8 november 2019. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx. 

 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag ska anmälas till miljö- och 

byggnadsnämnden. Under perioden 12 oktober till 8 november 2019 

har 10 nya ärenden registrerats. Handläggaren för bostadsanpassning 

har under samma period beviljat åtta ansökningar om bostadsanpass-

ningsbidrag och avskrivet tre. 

 

     forts 
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forts 

 

Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till miljö- och byggnads-

nämnden. Samhällsvägledarna har under perioden 10 oktober till den 

17 oktober 2019 utfärdat tre beslut om parkeringstillstånd för rörel-

sehindrade. 
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MBN § 172 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 8 november 2019. 

 

Förteckning över anmälningar: 

 

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

nämndens beslut om bygglov för nybyggnation av enbostadshus 

på fastigheten Hasslöv 1:44. Länsstyrelsen avslår överklagan-

dena. 

 

b. Regeringsbeslut; Överklagande av Länsstyrelsen i Hallands läns 

beslut om detaljplan för kvarteret Hästen 2, 3, 4 och 7. Kommun-

fullmäktige antog detaljplanen den 31 januari 2017. Länsstyrel-

sen upphävde kommunens beslut den 22 juni 2017. Laholms 

kommun har överklagat länsstyrelsens beslut till regeringen. Re-

geringen avslår överklagandet. Regeringen anser efter hörande av 

Riksantikvarieämbetet och Boverket att detaljplanen kan medföra 

sådan påtaglig skada på riksintresset att planen inte kan godtas 

med hänsyn till bestämmelserna i miljöbalken. 

 

c. Länsstyrelsens beslut; Anmälan enligt förordningen om vatten-

verksamheter gällande vattenuttag ur Gamlegårdssjön, xx. 

Bakgrunden till ärendet är att närboende upplever att vattennivå i 

sjön är låg och sjunker ytterligare när Skogaby Golf AB 

bevattnar.    forts 
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Länsstyrelsen beslutar att de planerade arbetena inte föranleder 

någon åtgärd från länsstyrelsens sida om de utförs enligt anmälan. 

 

d. Länsstyrelsens beslut; Tillsyn över kommunens beslut att anta de-

taljplan för del av xx i Mellbystrand. Länsstyrelsen beslutar att 

överprövning av kommunens beslut ska ske. Detta beslut får inte 

överklagas. 

 

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

mot att släppa ut avloppsvatten på fastigheten xx. Mark- och 

miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut, endast på så sätt att 

förbudet enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut, ska gälla 

från och med tre år efter lagakraftägande avgörande i saken. 

 

f. Länsstyrelsens beslut; Jordbruksmark ur produktion på fastig-

heten xx och zz. Södra skogsägarna har lämnat in en anmälan om 

att ta jordbruksmark ur produktion för att plantera björk på 

marken. Länsstyrelsen bedömer att lövträdsplanteringen inte 

leder till någon åtgärd om den utförs enligt anmälan. 

Länsstyrelsen beslutar att plantering kan påbörjas. 

 

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

nämndens beslut angående prövning av planenlighet avseende 

äventyrspark på fastigheten Kungsbygget 1.27, nu fråga om kla-

gorätt. Länsstyrelsen avvisar överklagandena. 

 

h. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av Miljö- och byggnads-

nämndens beslut om tillsynsavgift för fastigheten Tjuvhult 4:2. 

Fastighetsbolaget Tjuvhult AB har överklagat beslutet om tre tim-

mars handläggningstid. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

i. Länsstyrelsens beslut; Dispens från biotopskyddsbestämmelserna 

i miljöbalken. Trafikverket har lämnat in en ansökan om dispens 

från biotopskyddsbestämmelserna för att avverka delar av allé på 

fastigheten Skummeslöv 30:10. Länsstyrelsen beslutar att medge 

dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att ta bort alléträd 

med mera på fastigheten Skummeslöv 30:10. Beslutet är förenat 

med villkor om att allén ska återplanteras med minst tre nya löv-

träd.  
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MBN § 173 Dnr 2019-000009 

 

Informations- och diskussionsärenden 

 

a) Ledamöternas inspel 

 

b) Information och utbildning om plankartan i smågrupper 

 Amadeus Henriksson, Sofie Frankzén, Agnes Marklund, Ingelöv 

Fast, Martin Pamp, Fredrik Malmquist 

 

c) Redovisning av erbjudandet om gratis dricksvattenprov till fa-

miljer med små barn, som har egen brunn. Detta erbjudande finns 

med i nämndsplanen under målområde ”Trygg välfärd och folk-

hälsa” 

 Jenny Hamringe 

 

d) Information om begreppet ”Liten avvikelse”  

 Mickael Abrahamsson 

______ 

 
 


