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Plats och tid Stadshuset, Laholm kl. 08.30 – 12.10 

 

Beslutande Knut Slettengren (M) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Ove Bengtsson (S) ej §§ 174, 176-178, 180, 183, 186-187 

 Sverker Johansson (C) 

 Kennet Gertsson (M) 

 Siv Påhlsson (S) 

 Mikael Sandén (SD) 

 Leif Sunesson (S) §§ 174, 176-178, 180, 183, 186-187 

 

Övriga deltagande Lena Jogersten (M), ersättare 

 Lamis Al Nouri (C), ersättare 

 Margareta Lindgren (MP), ersättare 

 Leif Sunesson (S), ersättare ej §§ 174, 176-178, 180, 183, 186-187 

 Lars Inge Johansson (LP), ersättare 

 Birger Bäkmark (SD), ersättare 

  

 Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef §§ 174, 176-177, 183, 186-187 

 Patrik Eriksson, miljöchef §§ 174, 176, 178, 185-187 

 Martina Gustavsson, utredare §§ 175, 177-178 

 Sebastian Stjärneblad, alkohol- och tobakshandläggare § 179 

 Agnes Marklund, planarkitekt § 180 

 Denise Andreasson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 181, 184 
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 Anette Larsson, kommunsekreterare 
 

 

Utses att justera Gudrun Pettersson (C) 
 

 

Plats och tid för justering Miljökontoret 2019-12-19, kl.13.00 
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Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 
 

 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Knut Slettengren (M) 
 

 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Gudrun Pettersson (C ) 
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MBN § 174 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 januari 2020. 

_____ 

 

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 utifrån bland 

annat ändrad lagstiftning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 046-19 

Förslag till delegationsordning 

Beredningsutskottets protokoll den 4 december 2019 § 169 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef, miljöchef, bygglovhandläggare, miljö- och 

hälsoskyddsinspektör, mätningsingenjör, kart- och mätningsingen-

jör, mätningsingenjör, samhällsvägledare, trafikplanerare, plane-

ringschef, arbetsledare driftenheten, stadsträdgårdsmästare, projekt-

ledare, driftschef, räddningschef, brandingenjör, räddningstjänstens 

verksamhetschef, kommunjurist, handläggare för bostadsanpass-

ningsbidrag, kommunsekreterare 
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MBN § 175 Dnr 2019-000028 

 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens nämndsplan med 

budget år 2020 samt ekonomisk plan år 2021–2022 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden reviderar nämndsplan, med budget år 

2020 samt ekonomisk plan år 2021–2022, utifrån kommunfullmäkti-

ges beslut om kommunplan, med budget år 2020 samt ekonomisk 

plan 2021-2022, med avseende på budgetram och investeringsbud-

get, samt tillägg av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfull-

mäktige. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut § 143 den 26 novem-

ber 2019 om kommunplan med budget år 2020 samt ekonomisk plan 

år 2021–2022 behöver miljö- och byggnadsnämndens nämndsplan år 

2020 revideras med avseende på budgetram och investeringsbudget. 

 

Budgetramen justeras med avseende på personalomkostnadspålägg, 

vilket motsvarar 135 000 kronor. Kommunfullmäktige har även be-

slutat att omfördela de resurser som finns för kommunekolog om 170 

000 kronor från kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämnden. 

Utöver omfördelningen ges även ett anslag på 260 000 kronor för att 

kunna anställa en kommunekolog på heltid inom nämndens verksam-

heter. 

 

Kommunfullmäktige har även beslutat att ett kommunövergripande 

arbete kring digitalisering ska införas. Miljö- och byggnadsnämn-

dens investeringsbudget justeras i och med detta till noll och en ge-

mensam budget för digitalisering inom kommunen skapas istället. 

 

I kommunplanen beslutades om uppdrag till verksamheterna från 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. De uppdrag som är ak-

tuella för miljö- och byggnadsnämndens verksamheter har lagts till i 

nämndsplanen. 

 

Inga andra ändringar föranleds av fullmäktiges beslut.  

 

     forts 
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Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 november 2019 § 143 

Tjänsteskrivelse TJM 043-19 

Reviderad nämndsplan MBN 2020 

Beredningsutskottets protokoll den 4 december 2019 § 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret 
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MBN § 176 Dnr 2019-000066 

 

Beslutsattestanter med ersättare för miljö- och byggnadsnämn-

dens verksamhet år 2020 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö och byggnadsnämnden beslutar att för år 2020 utse följande 

beslutsattestanter och ersättare:  

 

Ansvar  Verksamhet  Beslutsattestant Ersättare  

800   1008  Knut Slettengren  Gudrun Pettersson 

   ordförande (M)  vice ordförande (C) 

810   080, 215 Charlotta Hansson  Bo Lennartsson 

810  080 Charlotta Hansson Anders Einarsson 

8120 51019 Charlotta Hansson Bo Lennartsson 

812   2153  Charlotta Hansson  Bo Lennartsson  

820   080, 261, 263  Patrik Eriksson   Jenny Hamringe 

820  080 Patrik Eriksson  Anders Einarsson 

8210 267 Sebastian Stjärneblad Patrik Eriksson 

 

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar åt respektive verksamhets-

chef inom miljökontorets och samhällsbyggnadskontorets om-råden, 

att fatta beslut om förändringar eller kompletteringar av beslutsattes-

tanter under kalenderåret. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har utfärdat tillämpningsanvisningar till regle-

mentet för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Nämnden 

ska för sin verksamhet varje år utse beslutsattestanter och ersättare 

för dessa. Nämnden kan också uppdra åt verksamhetschefen att fatta 

beslut om förändringar eller kompletteringar under året.  

 

I uppdraget att utse beslutsattestant ligger även att ha ansvar för att 

utsedda personer har kunskap om omfattningen och innebörden av 

ansvaret i sina uppdrag och dessutom tillse att det finns interna kon-

troller som ger information om brister i denna kunskap. 

 

Beslutsunderlag  

Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner 

Beredningsutskottets protokoll den 4 december 2019 § 171 forts 
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forts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Beslutsattestanter, ersättare, ekonomienheten 
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MBN § 177 Dnr 2019-000064 

 

Verksamhetsplan för samhällsbyggnadskontoret för år 2020 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av samhällsbyggnadskon-

torets verksamhetsplan för år 2020. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

När den politiska behandlingen av kommunplan och nämndsplaner 

är klar, ska en verksamhetsplan för den samordnade förvaltningen tas 

fram. I den samordnade verksamhetsplanen ska det framgå, vilka ge-

mensamma verksamhetsmål och gemensamma uppdrag som finns 

för den samordnade förvaltningen. Senast i december månad ska den 

samordnade verksamhetsplanen fastställas av kommunchefen. 

 

Därefter ska verksamhetsplaner för respektive verksamhet upprättas. 

Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i kommunplan, nämndsplan 

och den samordnade verksamhetsplanen.  

 

I verksamhetsplanen ska det framgå vilka verksamhetsmål och vilka 

kommungemensamma och nämndsspecifika uppdrag som finns. I 

verksamhetsplanen ska det beskrivas hur det ska arbetas med 

måluppfyllelse och vem som ansvarar för genomförandet. Verksam-

hetsplanen för samhällsbyggnadskontoret beslutas av verksamhets-

chefen och redovisas för nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS071-19 

Samhällsbyggnadskontorets verksamhetsplan för år 2020 

Beredningsutskottets protokoll den 4 december 2019 § 172 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-12-18 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

MBN § 178 Dnr 2019-000063 

 

Verksamhetsplan för miljökontoret för år 2020 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av miljökontorets verk-

samhetsplan för år 2020. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

När den politiska behandlingen av kommunplanen och nämndspla-

nerna är klar, ska en verksamhetsplan för den samordnade förvalt-

ningen tas fram. I den samordnade verksamhetsplanen ska det 

framgå, vilka gemensamma verksamhetsmål och gemensamma upp-

drag som finns för den samordnade förvaltningen. Senast i december 

månad ska den samordnade verksamhetsplanen fastställas av kom-

munchefen. 

 

Därefter ska verksamhetsplaner för respektive verksamhet upprättas. 

Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i kommunplan, nämndsplan 

och den samordnade verksamhetsplanen.  

 

I verksamhetsplanen ska det framgå vilka verksamhetsmål och vilka 

kommungemensamma och nämndsspecifika uppdrag som finns. I 

verksamhetsplanen ska det beskrivas hur det ska arbetas med 

måluppfyllelse och vem som ansvarar för genomförandet. Verksam-

hetsplanen för miljökontoret beslutas av verksamhetschefen och re-

dovisas för nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 044-19 

Miljökontorets verksamhetsplan för år 2020 

Beredningsutskottets protokoll den 4 december 2019 § 173 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Miljökontoret 
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MBN § 179 Dnr 2019-000067 

 

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar riktlinjer för alkoholservering i 

Laholms kommun att gälla från och med den 1 januari 2020. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämndens antagna riktlinjer för alkoholserve-

ring i Laholms kommun från den 24 maj 2017 har reviderats. 

 

Syftet med Laholms kommuns riktlinjer gällande alkoholservering är 

att ge stöd i kommunens beredning och handläggning av ansöknings-

ärenden. Det ska bidra till att handläggning av serveringstillstånd är 

likformig, rättssäker och effektiv. Riktlinjerna ska också vara ett stöd 

för den som avser söka serveringstillstånd, genom att möjliggöra att 

på förhand kunna bedöma om en tänkt etablering kan ges tillstånd 

samt bidra till förståelse för hur alkohollagen och dess föreskrifter 

ska tillämpas. 

 

Alkohollagen är en social skyddslag och lagstiftaren uttrycker vikten 

av att begränsa tillgängligheten till alkohol i vissa miljöer och sam-

manhang. För att kunna servera spritdrycker, vin, starköl och andra 

jästa alkoholdrycker krävs ett serveringstillstånd. Serveringstillstån-

det söks i den kommun serveringsstället är beläget. 

 

Laholms kommun vill med sina riktlinjer ge förutsättningar för en 

god restaurangmiljö och ge förutsättningar till en ansvarsfull alko-

holservering samt begränsa tillgängligheten till alkohol i de miljöer 

där barn och unga kan vistas. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun 

Beredningsutskottets protokoll den 4 december 2019 § 174 

 

 

Beslutet skickas till: 

Alkohol- och tobakshandläggare 
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MBN § 180 Dnr MBN2019-000083 

 

Gestaltningsprogram för Mellbystrand centrum - godkännande 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att god-

känna gestaltningsprogrammet för Mellbystrands centrum. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge miljö- 

och byggnadsnämnden i uppdrag att utforma detaljplanen för Mell-

bystrands centrum utifrån gestaltningsprogrammet. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge pla-

neringsenheten i uppgift att utforma avtal med exploatörer i Mell-

bystrands centrum utifrån gestaltningsprogrammet. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge miljö- 

och byggnadsnämnden i uppdrag att använda gestaltningsprogram-

met som stöd vid bygglovsprövning för bebyggelse i Mellbystrands 

centrum. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens beredningsutskott beslutade den 14 augusti 2018 

(§ 144), att godkänna planprogram för Mellbystrands centrum och ge 

miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för 

det aktuella området. I samband med beslutet att godkänna planpro-

grammet angavs att gestaltningsfrågan ska ges stor vikt i samband 

med detaljplanearbetet. Detta gestaltningsprogram är en produkt av 

detta.   

 

Programområdet omfattar Mellbystrands centrum tillsammans med 

det nya hotellet och sträcker sig från Birger Pers väg i norr till grön-

området i anslutning till Snäckvägen i söder. Kustvägen utgör områ-

dets östra gräns och Sibyllavägen i stort sett dess västra.  

 

Syftet med gestaltningsprogrammet är att visa kommunens intent-

ioner för Mellbystrand, samt slå fast grundläggande kriterier för ge-

staltning och utformning samt vissa tekniska utföranden. Program-

met ska fungera som ett stöd för kommunen och de privata exploatö-

rer som vill utveckla området.    forts 
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Avsikten är att fastslå en kvalitetsnivå som kommunen och byggex-

ploatörerna gemensamt kan utgå från. Genom att klargöra exploatö-

rernas och kommunens gemensamma ambitioner för utformningen 

ökar möjligheten att säkerställa en hög kvalitet vid genomförandet. 

Programmet ska vara ett underlag vid utformning av planbestämmel-

ser i detaljplan, framtida markanvisning, bygglovsprövning och pro-

jektering.  

 

Gestaltningsprogrammet styr utformningen av ny bostadsbebyg-

gelse, centrumverksamhet och hotell i kombination med offentliga 

platser och grönstråk i Mellbystrands centrum, med hjälp av gestalt-

ningsprinciper. Gestaltningsprinciperna är uppdelade efter ”Kvar-

tersmark” och ”Allmän plats” för att tydliggöra exploatörers och 

kommunens olika åtaganden.  

 

Gestaltningsprogrammet bedöms vara färdigt för godkännande. Efter 

att gestaltningsprogrammet har godkänts ska kontakt tas med explo-

atörer och arbetet med detaljplan för Mellbystrand centrum och de-

taljplan för hotellet ska fortsätta.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJS 072/19 

Beredningsutskottets protokoll den 4 december 2019 § 176 

 

Ersättarens mening 

Margareta Lindgren (MP): Vildros som är en vresros ska inte vara 

med. Ginsten växer inte utbrett i området så det ska inte vara med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 181 Dnr Mi2018-738 

 

Föreläggande med vite om uppstädning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger verksamhetsutövaren NN 

att utföra följande åtgärder: 

 

1. Ta bort skräp från fastigheterna xx och zz. Skräpet bestående av 

metallskrot, bil- och karossdelar, möbler, dunkar, pallar, fat, 

IBC-tankar och metallramar till dessa, uttjänta gräsklippare, 

uttjänta däck, elektronikavfall, uttjänta vitvaror, och uttjänta 

bilar. Skräpet ska vara borta senast den 1 juni 2020. 

 

2. Skräpet ska transporteras till anläggning som har tillstånd att ta 

emot avfall, och när det gäller fordon till behörig bilskrot. 

 

3. Senast den 1 juli 2020 visa upp kvitto på att avfallet har lämnats 

till godkänd avfallsanläggning respektive bilskrot. 

 

4. Förvaring av högst 10 bilar synliga för allmänheten på fastighet-

erna.  

 

Föreläggandet i punkt 1 är förenat med ett vite på 50 000 kronor för 

NN. 

 

Föreläggandet i punkt 3 är förenat med ett vite på 5 000 kronor för 

NN. 

 

Beslutet översänds till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fas-

tighetsregistrets inskrivningsdel. 

 

Beslutsmotivering 

Nedskräpningen har inte upphört. Allmänheten har insyn till platsen. 

Det senaste föreläggandet har inte följts, som var att ta bort skräpet 

före den 1 september 2019 och redovisa kvitto på att det lämnats på 

rätt ställe före den 5 september 2019.  

 

 

 

     forts 
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Den 10 oktober 2019 gjordes ett tillsynsbesök där det konstaterades 

att viss uppstädning hade gjorts, men det var fortfarande mycket ned-

skräpat.  

 

Ett nytt föreläggande bör förenas med vite. Ett vite bör vara så stort 

att det kostar mindre att göra den åtgärd som nämnden vill ha utförd 

än att betala vitet. Ett föreläggande ska vara så utformat att det är 

tydligt vad man behöver göra för att uppfylla föreläggandet. Fastig-

heten är nedskräpad enligt 15 kapitlet 30 § miljöbalken eftersom all-

mänheten har insyn på fastigheten. Material som inte räknas som av-

fall får förvaras på fastigheten om det sker på ett ordnat sätt 

______ 

 

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. Du är delgiven 14 dagar efter att du fick beslutet 

(inte kontrollmeddelandet). Ange i skrivelsen vilket beslut som över-

klagas och vilken ändring som begärs. 

 

Ärendebeskrivning 

Under år 2018 kom det in klagomål om nedskräpning på fastigheten 

xx och zz. Miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret gjorde den 

18 december 2018 en inspektion på fastigheten, och det konstaterades 

att det var mycket nedskräpat, och att det behövdes städas upp. En 

överenskommelse om att det skulle vara uppstädat till våren 2019 

gjordes, och det bestämdes att en uppföljande inspektion skulle bokas 

i april eller maj. 

 

Den 6 maj 2019 gjorde miljökontoret en uppföljande inspektion. Nio 

bilar hade enligt uppgift forslats bort, men det stod fortfarande kvar 

många bilar på fastigheten och det var fortfarande mycket nedskrä-

pat. Föreläggande om uppstädning (delegationsbeslut DB 2019-311) 

upprättades den 12 juni 2019, där verksamhetsutövaren Henrik Han-

sen fick fram till den 1 september 2019, på sig att städa upp fastig-

heterna. Den 10 oktober 2019 gjordes ett tillsynsbesök för att kon-

trollera om uppstädning hade skett.  

     forts 
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forts 

 

Bedömningen var att det hade städats upp till en viss del, men att det 

fortfarande var mycket skräpigt. 

 

Klagomål har kommit in till miljökontoret om nedskräpning av fas-

tigheterna xx och zz sedan år 2001. Sedan dess har miljökontoret 

gjort 27 inspektioner, med avseende på nedskräpning, på 

fastigheterna där verksamhetsutövaren har varit delaktig. 

Bedömningen har gjorts att verksamhetsutövaren har varit och är 

ansvarig för nedskräpningen. 

 

Alla som bedriver en verksamhet (till exempel äger en fastighet, han-

terar avfall, lagrar material,) ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 

begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för 

att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 

medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (Mil-

jöbalken 1998:808 kapitel 2 § 3). 

 

Miljö- och byggnadsnämnden får meddela de föreläggande och för-

bud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken, föreskrifter, do-

mar och andra beslut om har meddelats med stöd av miljöbalken ska 

följas (Miljöbalken 1998:808 kapitel 26 § 9).  

 

Den som har ett avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och 

miljömässigt godtagbart sätt (Miljöbalken 1998:808 kapitel 15 § 11). 

 

Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har till-

träde eller insyn till (Miljöbalken 1998:808 kapitel 15 § 26). 

 

Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite. När beslut 

om vite finns noterat hos inskrivningsmyndigheten så gäller vitet 

även för ny fastighetsägare (Miljöbalken 1998:808 kapitel 26 § 14 

och § 15). Vite döms ut om föreläggandet eller förbudet inte följs.  

 

Förenklad delgivning gäller i ärendet för verksamhetsutövaren, som 

blivit informerad om detta den 12 juni 2019 i samband med delegat-

ionsbeslut DB 2019-311. Förslag till beslut har skickats den 19 no-

vember 2019 till verksamhetsutövaren NN som har möjlighet att 

lämna yttrande före den 9 december 2019. Något yttrande har inte 

kommit in.    forts 
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forts 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 047-19 

Beredningsutskottets protokoll den 4 december 2019 § 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
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MBN § 182 Dnr Mi2018-1544 

 

Föreläggande om försiktighetsmått gällande anmälan om 

bilskrotningsverksamhet 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger verksamhetsutövare Mil-

jondelar AB om följande försiktighetsmått på fastigheten xx: 

 

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse 

med anmälan som kom in till miljö- och byggnadsnämnden den 

24 september 2018 med kompletteringar den 1 april 2019, den 24 

oktober 2019 och den 19 november 2019. 

 

2. Lokalerna ska vara ändamålsenliga och obehöriga ska inte ha till-

träde till området.  

 

3. Beredskap och utrustning för olycka/spill ska finnas. 

 

4. Ljudnivån från verksamheten ska begränsas så att det, som rikt-

värde, inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid närmast 

liggande bostäder än:  

 50 dB(A) vardagar, mellan kl. 06-18  

 45 dB(A) kvällstid kl. 18-22, samt lör-, sön- och helgdag 06-18  

 40 dB(A) natt kl. 22-06  

 

5. Transporter ska ske på dagtid under de tidigare uppgivna arbets-

tiderna. Lastbilstransporter får inte uppgå till fler än sju per 

vecka. 

 

6. Om verksamhetsutövaren ska transportera avfall/bilar ska till-

stånd sökas.  

 

7. Den person som tömmer bilar på köldmedia ska ha utbildnings-

intyg för hantering av köldmedia.  

 

8. Avfall ska tas om hand på korrekt sätt. Farligt avfall ska förvaras 

skilt från övrigt avfall. Fastigheten ska hållas i vårdat skick. 

 

 

     forts 
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forts 

 

9. Vid utsläpp eller förorening ska miljökontoret kontaktas. När 

bilskrotningsverksamheten avslutas ska miljökontoret meddelas. 

 

Ändringar av verksamheten ska kommuniceras med miljökontoret. 

Om olägenhet uppkommer kan miljökontoret besluta om ytterligare 

försiktighetsmått. 

______ 

 

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 

Den 24 september 2018 kom Miljondelar AB in med anmälan gäl-

lande bilskrotningsverksamhet på fastigheten xx. Lokalerna som ska 

användas står idag tomma, men användes tidigare av bland annat 

Genevads Skylt AB.  

 

Sökande planerar bedriva bilskrot med försäljning av bildelar. Om-

fattningen planeras bli ungefär 20 bilar per månad. Arbetstider för 

verksamheten har uppgivits vara vardagar mellan klockan 8-17. 

 

Anmälan har skickats på grannhörande till närliggande fastigheter. 

Ett flertal grannar har kommit in med synpunkter, övervägande ne-

gativa. Grannarna yrkar i huvudsak på att vägen inte är anpassad för 

tung trafik, och att flera barnfamiljer bor i området.  

 

Enligt sökande kommer det röra sig om cirka fyra lastbilstransporter 

per vecka. Området är i detaljplanen planlagt för småindustri, och 

vägens lämplighet för industritrafik prövades då detaljplanen gjor-

des.  

 

Sökande har skickat in förslag på egenkontroll och riskanalys. Un-

derlagen bedöms vara tillräckliga för anmälan, och kommer att ut-

vecklas i framtida tillsyn.  

     forts 
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forts 

 

Den 10 december 2019 gjordes ett platsbesök tillsammans med sö-

kande. Ingen verksamhet pågår för närvarande, men lokalerna be-

döms vara ändamålsenliga. Området utanför lokalerna är inhägnat 

och asfalterat. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM048-19 

Beredningsutskottets protokoll den 4 december 2019 § 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Miljondelar AB, dk 
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MBN § 183 Dnr 2018-000010 

 

Yttrande till länsstyrelsen över konsekvensutredning avseende 

lokala trafikföreskrifter på angränsande vägar till tätorterna 

Mellbystrand och Skummeslövsstrand (258-8212-2019) 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tillika trafiknämnd i Laholms kommun 

beslutar att lämna följande yttrande över konsekvensutredningen till 

länsstyrelsen: 

 

1. Miljö och byggnadsnämnden anser att det är viktigt att de lokala 

trafikföreskrifterna höjer trafiksäkerheten i Laholms kommun. 

 

2. Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller tidigare uppfattning an-

gående lämnad ansökan om förändrad hastighet i direkt anslut-

ning till tättbebyggt område gällande Birger Pers väg, om att 

sträckan skulle vara 40 kilometer/timme under hela året, likt öv-

riga delar av Mellbystrands samhälle. 

 

Hastigheten ska både avspegla gatans funktion och dess utform-

ning. 60 kilometer skulle vara en naturlig hastighet i ett övergri-

pande vägnät om bara hänsyn tas till den motorburna trafikens 

behov. I många fall rör sig ett stort flöde av oskyddade trafikanter 

längs och tvärs vägnätet om bostadsbebyggelse finns nära vägen. 

Detta gör att 40 kilometer i timmen bedöms vara en mer lämplig 

hastighet. En viktig väg till en säker tätortstrafik är att anpassa 

hastigheterna efter vad människokroppen tål. De oskyddade tra-

fikanternas möjlighet att överleva efter att ha blivit påkörda av 

en bil ökar dramatiskt vid lägre hastigheter. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden anser att den enskilda vägen (för-

längningen av Birger Pers väg) i Mellbystrand mellan väg E20 

och 680 meter sydost därom, innehåller många utfarter och där 

det är både dålig och skymd sikt. I området rör sig många oskyd-

dade trafikanter som på olika sätt och vid flera tillfällen påtalat 

problemet för Laholms kommun och dess trafiknämnd om höga 

hastigheter på motorfordonen.  

 

 

     forts 
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Med anledning av detta vidhåller miljö- och byggnadsnämnden 

sin uppfattning att en hastighet av 40 kilometer i timmen för 

denna sträcka med utfarter, dålig och skymd sikt, skulle upplevas 

som naturligt när den motorburne trafikanten närmar sig ett tätt-

bebyggt område. Miljö- och byggnadsnämndens ambition har 

vid översynen av alla hastigheter i kommunens tätorter varit, att 

den som kör ett fordon, lätt ska kunna veta vilken hastighet som 

gäller i ett tättbebyggt område. I Mellbystrand liksom för övriga 

tätorter är det 40 kilometer som gäller förutom vid skolor och 

förskolor med mera, där det är 30 kilometer. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden överklagade Länsstyrelsen i Hallands 

läns beslut om att avslå kommunens begäran om begränsning av den 

högsta tillåtna hastigheten till 40 kilometer i timmen på enskilda 

vägen 22487.3 (förlängningen av Birger Pers väg i Mellbystrand till 

Transportstyrelsen. 

 

Transportstyrelsen har den 15 november 2019 (TSV2019-2450) upp-

hävt länsstyrelsen beslut och återförvisat ärendet till länsstyrelsen för 

fortsatt handläggning. Detta för att länsstyrelsen hade upprättat en 

konsekvensutredning samma dag som länsstyrelsen meddelande sitt 

beslut. Länsstyrelsen borde enligt 4 § i förordningen (2007:1244) om 

konsekvensutredning vid regelgivning, ha gett statliga myndigheter, 

kommuner, landsting, organisationer, näringsliv och andra som kost-

nadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs, tillfälle att 

yttra sig i frågan om en upprättad konsekvensutredning.  

 

Eftersom länsstyrelsen beslut återförvisat har Transportstyrelsen inte 

tagit ställning i sakfrågan och de argument som miljö- och byggnads-

nämnden anfört till stöd för sitt överklagande. 

 

Länsstyrelsen har för yttrande nu översänt en konsekvensbeskrivning 

i ärendet till Trafikverket, Polismyndigheten, Laholms kommun och 

Mellbystrands vägförening. Eventuella synpunkter skulle ha lämnats 

senast den 16 december 2019, men nämnden har fått anstånd med 

detta fram till den 30 december 2019. 

     forts 
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I konsekvensutredningen står det att länsstyrelsen överväger att ändra 

föreskrifterna i enlighet med Trafikverkets förslag, vilket är samma 

ställningstagande som miljö- och byggnadsnämnden tidigare över-

klagat. Konsekvensutredningen konstaterar att alla trafikanter som 

använder vägarna på de aktuella sträckorna samt övriga som vistas i 

närheten kommer att beröras av de lokala trafikföreskrifterna.  

 

Vidare konstaterar länsstyrelsen att några direkta kostnadsmässiga 

konsekvenser inte bedöms uppkomma till följd av föreskrifterna. Fö-

reskriften bedöms inte heller påverka företagens arbetsförutsätt-

ningar, konkurrensförmåga eller Sveriges skyldigheter med anled-

ning av anslutningen till Europeiska unionen. Ikraftträdandet bör ske 

omgående eftersom föreskrifterna syftar till att höja trafiksäkerheten 

skriver länsstyrelsen i konsekvensutredningen. 

 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens konsekvensutredning den 25 november 2019 

Transportstyrelsen beslut den 15 november 2019 

Miljö- och byggnadsnämndens yttrande den 19 juni 2019 

Beredningsutskottets protokoll den 4 december 2019 § 181 

 

 

Reservation 

Mikael Sandén (SD) reserverar sig mot beslutet. Vidhåller att miljö- 

och byggnadsnämnden ska följa Trafikverkets uppfattning att man 

ska använda sig av 60 km/h året runt på sträckan. Enligt Trafikverkets 

uppfattning av förhållandena på enskilda vägar så är vägens förhål-

landen normala för att vara utanför tättbebyggt område och en has-

tighetsändring till 40 km/h skulle inte ge den effekt som man vill 

uppnå med en reglering. Trafikverket yttrade sig 2016 om hastighets-

sänkning på denna sträcka, Trafikverket saknar tillräckliga motiv till 

en sänkning eller en förklaring om vilka åtgärder som ska göras på 

sträckan för att harmonisera med 40 km/h. Överklagan lämnar just 

inte ett starkt intryck med en splittrad nämnd, därför borde det vara 

uppenbart för envar att åtgärden saknar relevans i förhållande till Tra-

fikverkets yttrande.  

 

 

     forts. 
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Ersättarens mening 

Birger Bäkmark (SD): Vidhåller att miljö- och byggnadsnämnden 

följer Trafikverkets uppfattning att man ska använda sig av 60 km/h 

året runt på sträckan. Enligt Trafikverkets uppfattning av förhållan-

dena på enskilda vägar så är vägens förhållanden normala för att vara 

utanför tättbebyggt område och en hastighetsändring till 40 km/h 

skulle inte ge den effekt som man vill uppnå med en reglering. Tra-

fikverket yttrade sig 2016 om hastighetssänkning på denna sträcka, 

Trafikverket saknar tillräckliga motiv till en sänkning eller en förkla-

ring om vilka åtgärder som ska göras på sträckan för att harmonisera 

med 40 km/h. Överklagan lämnar just inte ett starkt intryck med en 

splittrad nämnd, därför borde det vara uppenbart för envar att åtgär-

den saknar relevans i förhållande till Trafikverkets yttrande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 
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MBN § 184 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 21 november 2018 valde justeraren 

ärendet XX – Föreläggande vid vite om uppstädning som ska 

redovisas vid nästa sammanträde. Ärendet redovisas av miljö- och 

hälsoskyddsinspektören. 

 

Från miljökontorets lista med delegationsbeslut valde justeraren 

ärendet XX - Anmälan om miljöfarlig verksamhet, anmälan om 

uppodling av annan mark än jordbruksmark som ska redovisas vid 

nästa sammanträde. Ärendet redovisas av miljö- och hälso-

skyddsinspektören. 
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MBN § 185 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 4 december 2019. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från XX. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning fastighetsbestämning samt fastighetsreglering berörande 

XX med flera. 

 

Miljökontorets beslut från och med den 8 november till och med den 

5 december 2019. 

 

Samhällsbyggnadskontorets beslut från och med den 8 november till 

och med den 5 december 2019. 

 

Trafikplanerarens, samhällsbyggnadschefens, brandingenjörens och 

alkoholhandläggarens beslut från och med den 11 november till och 

med den 3 december 2019. 

 

 

 

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

nämnden. Samhällsvägledarna har under perioden 28 oktober till 22 

november 2019 utfärdat tre beslut om parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade varav ett är avslag. 

 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag ska anmälas till miljö- och 

byggnadsnämnden. Under perioden 9 november till den 6 december 

2019 har 19 nya ärenden registrerats. Handläggaren för bostadsan-

passning har under samma period beviljat 18 ansökningar om bo-

stadsanpassningsbidrag. Handläggaren har också avslagit en ansökan 

samt delvis avslagit två ansökningar. En ansökan har återkallats. 
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MBN § 186 Dnr 2019-000011 

 

Anmälningar 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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 och förslag till nämnden sen 

förra mötet, därför finns ingen förteckning med över detta. 

 

Förteckning över anmälningar: 

 

a. Länsstyrelsens beslut; Anmälan för samråd enligt miljöbalken 

angående trädplantering på 4,2 hektar jordbruksmark på fastig-

heten XX. Länsstyrelsen beslutar att de planerade åtgärderna inte 

föranleder någon åtgärd från länsstyrelsens sida om de utförs 

enligt anmälan. Länsstyrelsen beslutar att planteringen kan 

påbörjas. 

 

b. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens protokoll; 

Antagande av detaljplan för del av XX i Mellbystrand, nu fråga 

om vilande förklaring. Länsstyrelsen har beslutat att överpröva 

kommunens antagandebeslut. Kommunfullmäktiges beslut har 

också överklagats till mark- och miljödomstolen. Mark- och 

miljödomstolen vilandeförklarar målet till dess att länsstyrelsens 

överprövning av kommunens antagandebeslut vunnit laga kraft 

eller att domstolen förordnar annat. 

 

c. Svea Hovrätts protokoll; Skadestånd, nu fråga om avvisning. XX 

– Skadestånd. Hovrätten avvisar fastighetsägarens överklagande. 

 

 

 

     forts 
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forts 

 

d. Transportstyrelsens beslut; Överklagande av länsstyrelsens be-

slut om hastighetsbegränsning avseende Birger Pers väg i Mell-

bystrand. Transportstyrelsen upphäver länsstyrelsens beslut och 

återförvisar ärendet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning 

med att upprätta en konsekvensutredning och remittera den till 

berörda 

 

e. Länsstyrelsens beslut; Ansökan om ändring av villkor i beslut om 

dispens från reservatföreskrifterna enligt miljöbalken för åtgär-

der på fastigheten XX inom naturreservatet Södra Skummeslöv. 

Länsstyrelsen beslutar att villkor 7 ”Massor får inte tillföras 

reservatet” i länsstyrelsens beslut ändras till följande lydelse: 7. 

Massor som tillförs reservatet ska vara godkända av 

länsstyrelsen. 

 

f. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av miljö- och byggands-

nämndens förbud mot att släppa ut avloppsvatten samt tillsyns-

avgift på fastigheten XX. Länsstyrelsen beslutar att ändra 

nämndens beslut endast på så sätt att den tidpunkt då förbudet 

börjar gälla flyttas fram till fem år efter det att detta beslut vinner 

laga kraft. 

 

g. Länsstyrelsens beslut; Dispens från biotopskyddsbestämmel-

serna i miljöbalken för avverkning av bok-träd i allé på fastig-

heten XX. Region Halland har ansökt om dispens för att avverka 

en bok som är angripen av svamp, i en allé vid Danska vägen i 

Laholm. Länsstyrelsen medger dispens för att ta bort en bok i en 

allé. Beslutet förenas med bland annat villkor om att 

återplantering ska ske, med arter och sortval av lövträd som är 

resistenta mot svampen. 

 

h. Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2019 § 136 gäl-

lande avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkoholla-

gen, lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel. Kommunfullmäktige antar före-

slagna justeringar i nuvarande avgifter som börjar gälla från och 

med den 1 januari 2020. 

 

     forts  
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i. Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2019 § 137 gäl-

lande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

Kommunfullmäktige antar föreslagna justeringar i nuvarande 

taxa som börjar gälla från och med den 1 januari 2020. 

 

j. Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2019 § 138 gäl-

lande taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. Kommunfullmäk-

tige antar föreslagna justeringar i nuvarande taxa som börjar gälla 

från och med den 1 januari 2020. 

 

k. Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2019 § 139 gäl-

lande taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser 

om gaturenhållning och skyltning. Kommunfullmäktige antar fö-

reslagna justeringar i nuvarande taxa som börjar gälla från och 

med den 1 januari 2020. 

 

l. Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2019 § 140 gäl-

lande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

Kommunfullmäktige antar föreslagna justeringar i nuvarande av-

gifter som börjar gälla från och med den 14 december 2019. 

 

m. Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2019 § 143 gäl-

lande kommunplan med budget år 2020 samt ekonomisk plan år 

2021-2022. 

 

n. Länsstyrelsens beslut; Överprövning av beslut att anta detaljplan 

för del av XX i Mellbystrand. Länsstyrelsen upphäver 

kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2019 § 104 om att 

anta detaljplan för del av XX i Mellbystrand. 

 

o. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Avvis-

ning. Miljö- och byggnadsnämnden har den 21 augusti 2019 § 

115 bedömt, att den verksamhet (Äventyrspark) som drivs på fas-

tigheten XX är planenlig. Nämnden beslut överklagades till 

länsstyrelsen som avvisade överklagandena. Länsstyrelsens 

beslut har också överklagats. Mark- och miljödomstolen avslår 

överklagandena med hänvisning till att de klagande inte kan 

anses berörda av nämndens beslut. 
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Informations- och diskussionsärenden 

 

a) Ledamöternas inspel 

 

 


