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Laholms kommun 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har haft sammanträde den 25 augusti 
2021 
 
Protokollet som justerats den 30 augusti 2021, finns tillgängligt i Stadshuset, 
Humlegången 6, 312 80 Laholm 
 
Lena Boström 
Nämndsekreterare 
_________________________________________________________________ 
 
Bevis om anslag 
 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  
den 31 augusti 2021 till och med den 21 september 2021 intygas. 
 
……………………………………………… 
Lena Boström 
Nämndsekreterare 
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SBN § 135 Dnr 2021-000163 
 
Samhällsbyggnadsnämndens budget, nämndsplan med underlag 
för kommunplan för år 2022 samt ekonomisk plan för 2023–2024 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till budget, nämnds-
plan med underlag till kommunplan 2022 samt ekonomisk plan 
2023–2024 och överlämnar detta till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
ska basfakta och omvärldsanalys finnas som ett underlag för den 
långsiktiga planeringen. Arbetet med budget, kommunplan och 
nämndsplan för 2022 startade med en revidering av dokumentet ”Pla-
neringsförutsättningar”.  
 
I maj kom ”Riktlinjer och direktiv för arbetet med budget, kommun-
plan och nämndsplan för 2022 samt ekonomisk plan 2023–23” från 
KS, som anger hur nämndsplanen ska utformas.   
 
Utifrån riktlinjerna och direktiven ska nämnderna arbeta fram och 
besluta om en revidering av nämndsplan för perioden fram till 2023. 
Nämndsplanen för 2022 ska alltså endast justeras och revideras och 
inte omarbetas från grunden. Den ska beakta tiden som återstår av 
den tidigare beslutade fyraåriga mandatperioden 2020–2023. 
 
Innehållet utgår från hur samhällsbyggnadsnämnden ska bidra till att 
nå de kommungemensamma resultatmålen, med fokus på invånarna 
och användarnas behov. 
 
Nämndsplanen innehåller vilka effekter nämnden vill uppnå och bi-
dra med på lång sikt, under varje, av kommunfullmäktige beslutat 
resultatmål. Effekternas beskrivning utgår från olika hållbarhetsper-
spektiv och är kopplade till målsatta nyckeltal.  
 
Nämnderna ska senast den 31 augusti 2021 överlämna sin nämnds-
plan till kommunstyrelsen. Under november kommer kommunsty-
relse och kommunfullmäktige att fatta beslut om budget, ekonomisk 
plan och kommunplan.   forts 
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forts 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-07-30 
Förslag till nämndsplan SBN 2022 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 136 Dnr 2021- 000135 
 
Begäran om medel för fördjupad undersökning av Knäreds och 
Brodals före detta deponier 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige be-
gära tilläggsbudget om 253 000 kronor i syfte att kunna slutföra in-
ventering av de före detta deponierna Knäred och Brodal inom tids-
planen. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har ett ansvar för inventering och riskklassificering av 
nedlagda deponier i kommunen. För deponier där kommunen själv 
varit verksamhetsutövare ska där även finnas en plan med åtgärder 
för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. In-
ventering och klassificering ska ske enligt MIFO-metodiken (Meto-
dik för Inventering av Förorenade Områden, Naturvårdsverkets rap-
port 4918). 24 deponier inventerades i Laholms kommun. 15 bedöm-
des tillhöra riskklass 2 (hög risk) och 9 riskklass 3 (måttlig risk). 
Ingen av deponierna bedömdes som riskklass 1 (mycket hög risk).  
 
Hösten 2016 besökte kommunen samtliga deponier i riskklass 2 
bland annat för att identifiera lämpliga provpunkter för analys av 
lakvatten och för att analysera vattenkvaliteten i näraliggande en-
skilda vattentäkter.  
 
Deponier som tillhör hög riskklass (1 och 2) kräver ytterligare utred-
ning (MIFO fas 2), bland annat för att beskriva områdets geologiska 
och hydrologiska huvuddrag, avgränsa deponiernas utbredning och 
öka kunskapen om deponiernas och lakvattnets innehåll och sprid-
ning. Bedömningen ligger sedan till grund för åtgärder eller om yt-
terligare fördjupade undersökningar behöver göras. För deponier i 
riskklass 3 krävs ingen akut åtgärd annat än uppsnyggning i vissa fall. 
 
Avseende de tre första före detta deponierna som inventerats enligt 
MIFO 2, har Vessinge bedömts inte föranleda ytterligare åtgärder, 
utan samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ansöka om omklas-
sificering av deponin till klass 3.  
     forts 
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De övriga två deponierna; Knäred respektive Brodal är mer kom-
plexa, och konsultrapporten rekommenderar ytterligare provtagning, 
bland annat för att bättre kunna fastställa utbredning och lämpliga 
saneringsåtgärder. Detta är även miljöenhetens åsikt. 
 
Offerterna för provtagningarna är på 132 000 kronor avseende 
Knäreds deponi, respektive 121 000 kronor avseende Brodals deponi, 
totalt 253 000 kronor. Detta belopp kan bli något lägre om man kan 
samordna provtagningarna med redan beslutade MIFO 2 invente-
ringar av Brostorps, Elestorps och Hishults deponier. Dock finns 
inget utrymme i budgeten för dessa tre inventeringar för att även in-
rymma Knäreds och Brodals utökade provtagning, varför samhälls-
byggnadsförvaltningen nu måste begära ytterligare medel. Den tid-
plan som antogs den 14 november 2017, och som är godkänd av till-
synsmyndigheten anger att samtliga 13 före detta deponier i riskklass 
2 ska vara inventerade senast år 2024, vilket gör att ytterligare förse-
ningar bör undvikas. 
 
Det är sannolikt att olika former av åtgärder kommer att krävas i ett 
senare skede för att uppnå kraven på en miljömässigt korrekt förvalt-
ning av de före detta deponierna, men kostnaderna för detta är i dags-
läget okända. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 29 juni 2021 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 137 Dnr 2021-000040 
 
Intern kontroll för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet år 
2021 - delavstämning 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
rapport avseende intern kontroll av de ekonomiska delarna för första 
halvåret 2021. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut om uppföljningsplan för 
intern kontroll 2021 ska de ekonomiska delarna av kontrollerna stäm-
mas av efter första halvåret och rapporteras till nämnden senast i au-
gusti. Därefter sker en sammanfattande rapport för samtliga beslu-
tade kontrollmoment för hela året 2021, senast i februari månad året 
efter, det vill säga år 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 29 juli 2021 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, 
Kommunens revisorer 
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SBN § 138 Dnr 2021-000052 
 
Revidering och komplettering av samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till revide-
rad och kompletterad delegationsordningen att gälla från och med 
den 1 september 2021. 
_____ 
 
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. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en översyn av gällande de-
legationsordning. Förslag till delegationsordningen har även revide-
rats utifrån bland annat ändrad lagstiftning. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till delegationsordning 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Delegater och ersättare 
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SBN § 139 Dnr 2021-000170 
 
Yttrande till kommunrevisionen över granskning av bemötande 
och tillgänglighet 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar samhällsbyggnadsförvalt-
ningens svar daterad den 9 juli 2021 till revisionen i Laholms kom-
mun. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning  
Revisorerna i Laholms kommun gav EY i uppdrag att granska 
huruvida kommunstyrelsen och nämnderna tillförsäkrar medbor-
garna ett gott bemötande och en god tillgänglighet. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderades kommunstyrelsen 
att:  
-  Tydliggöra ansvaret för arbetet med bemötande och tillgänglig-

het, samt se över behovet av att samordna det kommunövergri-
pande arbetet med bemötande och tillgänglighet.  

 
Vidare rekommenderades kommunstyrelsen och nämnderna att:  
-  Vidta åtgärder utifrån mätningars resultat, samt dokumentera för 

att underlätta en uppföljning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden avser att: 
-  Följa, och dokumentera uppföljningen av, sin interna kontroll-

plan, då den innefattar tillgänglighets- och bemötandepunkter, 
såsom kontroll av svarstid på e-post. 

-  Ge i uppdrag till förvaltningen att utveckla den interna processen 
avseende vår hantering av inkomna synpunkter/klagomål, med 
målet att göra den mer effektiv och tydlig. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 9 juli 2021 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 125 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen (revisionen@laholm.se) 
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SBN § 140 Dnr SBN 2021-000219 
 
Planbesked för Mellbystrands camping, del av Åmot 2:4 och 
Åmot 2:208 i Mellbystrand 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå plan-
beskedet för Mellbystrands camping. 
 
Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska kom-
munstyrelsen ta ut 11 424 kronor i avgift för planbeskedet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Planbeskedet innebär förfrågan om utökning av befintlig camping-
verksamhet i norra Mellbystrand, Mellbystrands camping. Utök-
ningen avser campingverksamheten, nytt aktivitetsområde samt ny 
infart.  
 
Campingen idag består av 240 campingplatser, 20 stugor, byggnad 
för restaurang, reception, butik och mindre servicebyggnader. Gäl-
lande brandskyddskrav är svåra att hålla eftersom området är tätt. An-
sökan om planbesked innebär möjlighet att uppnå brandskyddsföre-
skrifterna från MSB, öka antalet el- och VA-anslutningar, fler över-
nattningsstugor, utökad byggrätt för servicebyggnad, reception, re-
staurang och butik, samt utbyggnad av ett aktivitetsområde på grön-
området söder om nuvarande camping för badbassäng, padelbanor 
med mera. 
 
Av ansökan framgår även förslag till ny infart via Vinbärsvägen och 
befintligt grönområde med förslag till en köfil för väntande fordon. 
Även allmän parkering föreslås inom området.  
 
Området utgörs idag av befintlig camping samt av ett grönområde 
med en mindre minigolfbana. Söder och öster om området finns be-
fintlig bebyggelse i form av fritidshus och villor. I nordöst ligger 
Hökagården samt förskolan Nyckelpigan.  
 
I kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2030, framgår att det är 
positivt att befintliga besöksnäringar utvecklas.  
     forts 
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Laholms kommun arbetar just nu med framtagandet av en fördjupad 
översiktsplan för kusten, där all samhällsutveckling planeras i ett 
större och samlat perspektiv. Det studeras bland annat hur befintliga 
grönområden ska bevaras och utvecklas.  
 
Aktuellt område omfattas av klimatanpassningsplanen och ligger 
inom översvämningskänsligt område. Vid en förhöjd havsvattennivå 
på +3,5 meter respektive +4,5 meter över dagens normalvattenstånd 
beräknas stora delar av, respektive hela området att översvämmas. 
Området är även en lågpunkt i terrängen vilket gör att de västra ut-
kanterna av området översvämmas vid ett 100-års regn.  
 
Det grönområde som föreslås för aktivitetsytor samt parkeringsplat-
ser och infart, är idag ett grönområde som har klassificerats till klass 
1, vilket är högsta klass, i kommunens framtagna grönområdesutred-
ning. Området har fått klass 1 på grund av dess betydelse för omhän-
dertagande av dagvatten, naturvärden samt dess rekreationsmöjlig-
heter.  
 
Hela området omfattas av riksintresse för naturvården på grund av 
rikt växt- och djurliv, är av riksintresse för friluftsliv, rörligt frilufts-
liv samt för högexploaterad kust. Området gränsar till Hökafältets 
naturreservat som även är Natura-2000 område.  
 
I samband med planbeskedet har en översiktlig naturvärdesbedöm-
ning gjorts som visar på att grönområdet har naturtyper som ingår i 
ett större sammanhang av dyn- och hedmiljöerna som omfattas av 
Natura2000-området. Området bedöms som värdefullt då det är ett 
öppet, sandigt område som gynnar insektlivet, innehar typiska sand-
präglade växter, sandblottor med mera.  
 
Trafiken till campingen löper idag via Norra Strandvägen, kommu-
nen har dock i ett förslag till detaljplan för ett nytt hotell i Mellbyst-
rand föreslagit att delar av vägen ska bli kvartersmark. I samband 
med det kommer ny tillfartsväg krävas, kommunen förespråkar att 
befintliga gator ska nyttjas, där huvudalternativet är att campingens 
infart ska ske via Videvägen, i campingens nordöstra del.  
 
     forts 
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Den nya infarten till campingen som föreslås i planbeskedet är Vin-
bärsvägen samt ny väg över grönområdet. Vinbärsvägen är planlagd 
som gata med enskilt huvudmannaskap och gatuområdet som med-
ges i gällande detaljplan är 5-5,5 meter brett.  
 
Byggnadsenheten gör den samlade bedömningen att det är mest för-
delaktigt att avvakta detaljplaneläggning av området till dess att det 
finns en fördjupad översiktsplan framtagen. Länsstyrelsens återkom-
mande synpunkt är att alla detaljplaner för grönområden i kusten bör 
avvakta ett samlat planeringsunderlag och detta kommer påverka 
möjligheterna till detaljplan.  
 
En ny detaljplan för campingen kommer att medföra nya ställnings-
taganden kring platsens lämplighet. Klimataspekterna inom området 
bedöms som en stor osäkerhet, liksom påverkan på naturvärden, eros-
ion och så vidare. Planläggning av permanent camping bedöms alltid 
medföra betydande miljöpåverkan och därmed ska en miljökonse-
kvensbeskrivning tas fram. I denna ska alltid en lokaliseringspröv-
ning göras som visar på att den utvalda platsen för planläggning är 
den mest lämpade. Utifrån de klimataspekter som påverkar området 
finns det en stor osäkerhet i ifall platsen kan anses vara den bäst läm-
pade över tid.   
 
Den föreslagna nya infartsvägen Vinbärsvägen är i dagsläget allt för 
smal för att trafikera den typen av fordon som kommer till cam-
pingen, allt från leveranser med lastbil till långa ekipage med bil och 
husvagn. För en breddning av gatan krävs markanspråk på totalt 9 
enskilda fastigheter, samt att grönområdet trafikeras. Den samlade 
bedömningen görs att Vinbärsvägen inte är ett lämpligt alternativ 
som infartsväg till campingen. 
 
Byggnadsenheten föreslår att planbeskedet ska avslås och med hän-
visning till taxa fastställd av kommunfullmäktige att kommunstyrel-
sen ska ta ut 11 424 kronor i avgift för planbeskedet. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan planbesked för Mellbystrands camping  
Tjänsteskrivelse TJB052-21 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 126 forts 
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Kommunstyrelsen 
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SBN § 141 Dnr MBN 2019-000618 
 
Planbesked för kvarteret Laxen, Laxen 3, 4 och 13 i Laholm 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bifalla 
planbesked för kvarteret Laxen med syfte att upprätta detaljplan för 
bostadsändamål där den nya bebyggelsens gestaltning ska anpassas 
till områdets kulturmiljövärden. Detaljplanen syftar även till att sä-
kerställa befintliga byggnaders användningsändamål och kulturhisto-
riska värde. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att detaljpla-
nen placeras i den så kallade väntelistan för detaljplaner på plats 
nummer tre.   
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att detaljpla-
nen ska bekostas av exploatören och att ett planavtal ska tecknas. 
Planarbetet ska utföras av kommunen. Detaljplanen beräknas kunna 
starta upp år 2023 och en ny detaljplan för området beräknas kunna 
antas 1,5 år efter påbörjat detaljplanearbete.  
 
Med hänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska kom-
munstyrelsen ta ut 14 280 kronor i avgift för planbeskedet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
En skriftlig ansökan om planbesked för kvarteret Laxen kom in den 
11 september 2019, då angavs att sökanden önskade göra en ny de-
taljplan för området för bostadsändamål. När planbeskedet hade 
kommit in begärde kommunen att ansökan skulle kompletteras med 
skisser för tilltänkt ny bebyggelse i kvarteret.  
 
Skisser med förslag på ny bebyggelse i kvarteret Laxen lämnades den 
5 maj 2021. I skisserna föreslås även åtgärder på Hästtorget och Stor-
torget i Laholms stad, där delar av torgen kan omvandlas från parke-
ringar till park/aktivitetsytor, parkeringsplatserna ersätts i så fall via 
platser i parkeringsgarage i Kv Laxen. I samband med att skisserna 
kom in blev ansökan om planbesked komplett och kommunen påbör-
jade handläggningen av ärendet.  
     forts 
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De skisser som presenterades den 5 maj visar på två nya flerbostads-
hus som placeras i slänten ner mot Lagavägen och Lagan. Flerbo-
stadshusen föreslås anläggas med åtta våningar för bostäder och två 
våningar parkeringsgarage som anläggs i sutterängplanet mot Laga-
vägen. Totalt tillskapas cirka 80 nya bostadslägenheter. Centralt i 
området föreslås ett grönområde/utemiljö till bostäderna. De bygg-
nader som har presenterats i ansökan om planbesked visar på fasader 
i rött, svart och ljust tegel med en övre takvåning som utförs med 
träfasad. Takutformningen är veckad för att associera till ett marint 
tema.  
 
Kvarteret Laxen är beläget i Laholms centrala delar i direkt anslut-
ning till Stortorget. Norr om kvarteret löper Lagavägen och Lagan. I 
öster ligger Bagareliden med dess befintliga hus intill, i väster ligger 
restaurangen Gröna Hästen, Stadshotellet med mera. I söder ansluter 
kvarteret till Köpmansgatan och Stortorget. I princip all bebyggelse 
runt kvarteret Laxen bedöms som kulturhistoriskt intressant och finns 
upptagen i bebyggelseinventeringen i Halland med klassificering och 
skydd.  
 
Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, KN41, som 
har pekats ut på grund av stadens småskaliga bebyggelse, huvudsak-
ligen uppförd under perioden 1700-1900, det oregelbundet utfor-
made gatunätet, delvis medeltida kyrka, borgruin med mera. Området 
gränsar även till riksintresset för Lagadalen, KN 40, som omfattar 
Lagans välbevarade kraftverksmiljöer.  
 
En större del av Laholms tätort omfattas av riksintresse för naturvår-
den på grund av de geologiska processer som har format landskapet 
sedan senaste nedisningen. Lagan, tillsammans med Laholmsbukten, 
omfattas av riksintresse för friluftslivet.  
 
Laholms rika historia och kvarteret Laxens närhet till Stortorget in-
nebär att det är hög sannolikhet för arkeologiska fyndigheter inom 
området.  
 
Marken inom området består idag av ett obebyggt grönområde med 
en mindre parkeringsplats och en kraftig gräsbeklädd slänt ned mot 
Lagan.    forts 
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Inom området finns enstaka större träd med hög ålder, i övrigt är mar-
ken öppen. Den kraftiga slänten innebär att det inför byggnation 
krävs ytterligare utredningar kring stabiliteten och de geotekniska 
förutsättningarna på platsen. Eftersom området idag består av öppen 
mark är det också tillgängligt för infiltration av nederbörd och har 
därmed en dagvattenfunktion. Om området bebyggs kommer det där-
för krävas utredning kring hur dagvattenhanteringen ska ske fortsätt-
ningsvis, med utgångspunkt i Lagans vattenkvalitet och de miljökva-
litetsnormer som omfattar Lagan.   
 
Lagavägen är idag en utpekad led för farligt gods och en omlednings-
väg för E6. Det innebär att det råder särskilda restriktioner för all 
bebyggelse i anslutning till vägen och kommer så även att göra för 
ny bebyggelse i kvarteret Laxen. Laholms kommun har dock ett på-
gående ärende att se över möjligheten för trafik av farligt gods, samt 
ny omledningsväg för E6, på andra gator i tätorten. Det ger möjlig-
heter för en annan typ av bebyggelse längs med Lagavägen och en 
annan utformning av gatan som bättre gynnar fotgängare och cyklis-
ter.  
 
Buller är en planeringsfråga som uppstår i princip för all byggnation 
för ny bostadsbebyggelse i tätorter och bedöms även bli en förutsätt-
ning för byggnation inom kvarteret Laxen.  
 
Områdets närhet till Lagan skapar stora rekreativa värden för platsen, 
men det innebär även att platsens ligger inom översvämningskänsligt 
område. Lagans beräknade högsta flöde, 100-års flöde, samt 200-års 
flöde, innebär att delar av kvarteret Laxen beräknas översvämmas. 
Det innebär att bebyggelse inom området måste anpassas till dessa 
förutsättningar, antingen genom byggtekniska åtgärder eller genom 
anpassad placering av bebyggelsen.  
 
Förslag till ny bebyggelse inom kvarteret Laxen i Laholms stad be-
döms sammantaget som något positivt för utvecklingen av stadskär-
nan. Det stärker behovet av lokal handel och service. Det tillskapar 
fler bostäder i form av lägenheter som utgör ett komplement till det 
befintliga villabeståndet. Det ger möjlighet att påbörja en stadsom-
vandling längs med kvarteren mot Lagan för att bygga stad intill vatt-
net.     forts 
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Det ger potential att utveckla ett blågrönt stråk fritt från biltrafik från 
Stortorget till Lagan. Den samlade bedömningen är att det är en po-
sitiv utveckling för Laholms kommun och stad.  
 
Projektet kräver avgörande ställningstaganden från kommunen i 
form av hanteringen av Lagavägens framtid. Projektet är inte genom-
förbart under förutsättning att Lagavägen har den trafike-
ring/utformning och trafikslag som idag, den är omledningsväg för 
E6 samt utpekad led för farligt gods, detta skapar stora trafikmängder 
med buller samt en rationell utformning utan anpassning till gående 
och cyklister. Detta måste upphöra för att förverkliga projektet.  
 
De tekniska utredningar som just nu bedöms kommer att krävas i 
samband med en detaljplan, är översvämningsutredning med dagvat-
tenhantering, arkeologisk undersökning, geoteknisk undersökning 
samt bullerberäkning.  
 
Skisserna för den föreslagna nya bebyggelsen i kvarteret Laxen har 
utvärderats utifrån plan- och bygglagens beskrivning av vad som in-
nebär en god bebyggd miljö som regleras i 2 kapitlet 6 §, 12 kapitlet 
2 §, 8 kapitlet 1§ PBL 2010:900. Föreslagen bebyggelse bedöms som 
helhet inte uppfylla mål om gestaltningsprinciper som beskrivs i 
plan- och bygglagen. Den huvudsakliga anledningen till det är att fö-
reslagen ny bebyggelse kraftig skiljer sig från befintlig stadsbild och 
då det inte anses ha anpassats till kulturmiljön för Laholms stad, som 
även är av riksintresse. Det finns flera positiva delar i föreslagen ge-
staltningen som har uttryckts i planbeskedet och förslaget har förbätt-
ringspotential. Nedan följer en beskrivning av skälen till att förslaget 
inte bedöms uppfylla en god gestaltning, förslagets positiva delar 
samt saker som kan förbättras.  
 
Skäl till att en god helhetsverkan av gestaltning inte uppnås: 
• Skala och volym avviker från befintlig stadsbild  
• Höjden upplevs som allt för hög i mötet med befintlig bebyggelse 

och gatan 
• Byggnadernas takutformning och det marina tema som föreslås 

återfinns inte i stadsbilden idag och bedöms inte tillföra platsen 
stora arkitektoniska värden 

     forts 
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• Befintliga kulturmiljöer med befintlig bebyggelse och riksintres-

set för kulturmiljövården har inte beaktats  
 
Förslagets positiva delar:  
• Byggnadernas tvärställda placering i förhållande till Lagan som 

ger ett nätt intryck till stadsbilden när byggnadernas kortsidor 
vänds mot stadskärnan och Lagan 

• Byggnadernas placering på marken som skapar en inner-
gård/park med vackra utblickar över Lagan och Köpingelandet  

• Det blå/gröna stråk som tillskapas mellan Stortorget och Lagan 
som kan tillföra stort mervärde för staden som helhet 

• Att ansluta de nya byggnaderna till trottoaren intill Lagavägen 
bedöms ge en mer stadsmässig karaktär som kommunen har in-
tentioner att vidareutveckla, men mötet med gatan måste göras i 
en mer mänsklig skala med exempelvis 4 våningar som bättre 
knyter an till befintlig stadsbild 

 
Förbättringsmöjligheter:  
• Sänka byggnadernas höjd genom att trappa byggnaderna ner mot 

Lagan och Lagavägen så att mötet med vägen och trottoaren mot-
svarar 4 våningar 

• Sänka byggnadernas höjd i mötet med den befintliga bebyggel-
sen  

• Arbeta mer med fasaderna på byggnaderna för att bryta ned hel-
hetsintrycket av volymen, ljusare fasader mot Lagan är att före-
dra framför mörka. Fasader mot Lagavägen ska vara tydliga 
framsidor 

• Takutformningen bör ha en mer klassicistisk stil med brutet tak 
eller sadeltak för att bättre knyta an till befintliga byggnadsstilar 

 
Projektet har flera liknelser med projektet i kvarteret Hästen i La-
holms stad, där regeringen valde att upphäva kommunens detaljplan 
på grund av påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården. 
Kunskaper från detta projekt bör ligga till grund för all planering 
inom riksintresseområdet. Gestaltningen av bebyggelsen inom områ-
det är en stor del i ett fortsatt arbete med detaljplanen för området. 
 
 
     forts 
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En kommande detaljplan bör även inkludera befintliga byggnader i 
kvarteret Laxen med huvudsakligt syfte att säkerställa en ändamåls-
enlig användning samt dess kulturhistoriska värden med planbestäm-
melser.  
 
Den innergård som föreslås i kvarteret bör i anslutning till Lagavägen 
anläggas som en allmän park, med en platsbildning intill Lagan. 
Detta bedöms kunna ge ett stort mervärde för staden som helhet. Den 
knyter an till den landskapsbild som finns idag med gröna slänter mot 
Lagan. Den direkta närheten till Stortorget, som tillskapas genom 
passagen via Sparbankens byggnad, gör att det finns ett intresse för 
allmänheten att kunna vandra genom kvarteret mot Lagan. Det skulle 
skapa en blå/grön koppling från torget till Lagan, vilket skulle utgöra 
ett unikt inslag då övriga kopplingar utgörs av gator med motortrafik. 
I övrigt bör utemiljön inom området anpassas så att minst ett av de 
befintliga stora träden inom området bevaras.  
 
Parkeringsbehovet i Laholms stadskärna bedöms kunna säkerställas 
inom cirka 500 meter från Stortorget. Lämpligheten i att kommunen 
ålägger sig att nyttja ett privat parkeringsgarage bedöms i dagsläget 
som osäkert. I detta skede bör kommunen inte ingå löften att nyttja 
parkeringsgarage, utan se det som en eventuell möjlighet om behov 
uppstår. Marken inom området kan dessutom behöva nyttjas på annat 
sätt med hänsyn till närheten till Lagan och översvämningsrisken.   
 
Byggnadsenhetens förslag till beslut  
Planbeskedet föreslås att bifallas för de delar som avser detaljplane-
läggning för bostäder inom kvarteret Laxen. Förslaget att omforma 
Stortorget och Hästtorget kommer att drivas av kommunen på egen 
hand, framtida parkeringsbehov i stadskärnan kommer att ses över i 
ett större sammanhang. 
 
Inom detaljplanen ska särskild vikt läggas på bebyggelsens gestalt-
ning i förhållande till riksintresset för kulturmiljövården samt den 
kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen som omger kvarteret Laxen. 
Förändringar av gestaltningen ska huvudsakligen utgå från de förslag 
som presenteras i den separata checklistan för utvärdering av gestalt-
ningen.  
     forts 
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En kommande detaljplan bör även inkludera befintliga byggnader i 
kvarteret Laxen med huvudsakligt syfte att säkerställa en ändamåls-
enlig användning samt dess kulturhistoriska värden med planbestäm-
melser.  
 
Detaljplanearbetet är beroende av att Lagavägen upphör som omled-
ningsväg för E6 samt farligt gods led. Detaljplanen beräknas kunna 
påbörjas år 2023. 
 
Arkeologisk undersökning, samt översvämningsutredning med dag-
vattenhantering kan påbörjas innan formellt planarbete startas upp.  
 
Medhänvisning till taxa fastställd av kommunfullmäktige ska kom-
munstyrelsen ta ut 14 280 kronor i avgift för planbeskedet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse TJB055-21 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 142 Dnr PLAN 2009-008 
 
Prioritering av detaljplan för kvarteret Hästen, Hästen 2, 3, 4, X 
och 7 i Laholm 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att placera 
detaljplanen för kvarteret Hästen på plats nummer 1 i väntelistan för 
detaljplaner.  
____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav den 9 februari 2010 § 29 miljö- och byggnads-
nämnden i uppdrag att påbörja detaljplan för Hästen 2, 3, 4, X och 7.  
 
En detaljplan för området togs fram under åren 2010 fram till år 2017, 
då kommunfullmäktige den 31 januari 2017 § 2 antog detaljplanen.  
 
Detaljplanen överklagades och regeringen beslutade den 3 oktober 
2019 (Fi2019/01233/SPN) att kommunens antagandebeslut skulle 
upphävas.  
 
Under år 2020 och under våren 2021 har underlag tagits fram för att 
kunna starta upp detaljplanearbetet igen. Det är därmed aktuellt att 
nu ta fram förnyade planhandlingar.  
 
Ett planavtal har tecknats med berörd exploatör som syftar till att 
fastställa fördelningen av kostnader och åtaganden i samband med 
detaljplanläggningen. Förutsättningen för att kommunen påbörjar de-
taljplanearbetet är ett giltigt planavtal. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott har den 11 augusti 
2021 § 128, godkänt planavtalet för detaljplanearbetet för kvarteret 
Hästen, Hästen 2, 3, 4, X och 7 i Laholm.  
 
I samband med att detaljplanen startas upp igen är det även aktuellt 
att prioritera in ärendet i prioriteringslistan för detaljplaner. Detalj-
planen föreslås få plats nummer 1 i väntelistan för detaljplaner.  
 
 
     forts 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse TJB051-21 
Prioriteringslista för detaljplaner  
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 143 Dnr SBN2021-000393 
 
Förhandsbesked för avstyckning av fastighet 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att avvikelsen gällande 
bestämmelse om minsta tomtstorlek i detaljplanen, är liten och för-
enlig med detaljplanens syfte. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutat att bevilja positivt förhandsbe-
sked för avstyckning av fastigheten xx. 
 
Avgift   kronor 
Förhandsbesked   0 
Kommunikation   0 
 
Avgiften för beslutet är enligt taxa som har beslutats av kommunfull-
mäktige. Tidsfristen började löpa den 27 april 2021 och beslut fatta-
des den 25 augusti 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har överskridits med mer än fem veckor. Avgiften 
för beslut om lov, expediering och kungörelse och andra tids- och 
kostnadskrävande åtgärderhar reducerats med fem femtedelar med 
stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL).  
_____ 
 
Upplysningar: 
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov 
som görs inom två år från dagen för beslutet.  
 
Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på La-
holms kommun, Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 Laholm. 
För att ta del av dem kontakta byggnadsenheten via mejl samhalls-
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, samhällsbygg-
nadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag då du 
fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas 
och vilken ändring som begärs. 
     forts 
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Ärendebeskrivning 
NN har lämnat in en ansökan avseende att får avvikelse gällande 
framtida fastigheters storlek prövat i ett förhandsbesked.  
 
Den aktuella fastigheten ligger i Mellbystrand, inom detaljplanelagt 
område. Gällande detaljplan, detaljplan för Mellbystrand mellersta 
delen, möjliggör för bostadsändamål, natur och lokalväg inom den 
aktuella fastigheten, xx. Detaljplanens syfte är att uppdatera de 
befintliga (gällande) planernas bestämmelser och därigenom få en 
anpassad reglering mellan de olika delområdena. Minsta tomtstorlek 
är 900 kvm och största sammanlagda byggnadsarea är 300 kvm. 
Detaljplanen har fler planbestämmelser, vilka i detta ärende inte 
bedöms som nödvändiga att pröva utifrån den inkomna ansökan. 
Dessa kommer prövas i ett bygglovsskede.   
 
Tjänsteskrivelsen med förslag till beslut har kommunicerats med sö-
kande. 
 
Med anledning av avvikelse från detaljplan har berörda grannar be-
retts tillfälle att yttra sig över ansökan. Eventuella synpunkter ska 
vara byggnadsenheten tillhanda den 29 juli 2021. Inga synpunkter 
har kommit in. 
 
Beslutsmotivering 
Av 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen, PBL framgår att om den som 
avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnads-
nämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på 
den avsedda platsen. Av 3 kapitlet 2§ fastighetslagen framgår att 
inom område med detaljplan eller områdesbestämmelse får fastig-
hetsbildning inte ske i strid mot planen eller bestämmelserna. Om 
syftet med planen eller områdesbestämmelserna inte motverkas, får 
dock mindre avvikelser göras.  
 
Eftersom framtagandet av en detaljplan innebär en lokaliseringspröv-
ning är det redan avgjort vad som kan tillåtas på platsen. Inom detalj-
planelagt område kan dock ett förhandsbesked användas för att pröva 
mindre avvikelser ifall de i övrigt överensstämmer med detaljplanens 
syfte (Plan- och Bygglagen 9 kapitlet 30 § och Fastighetslagen 3 ka-
pitlet 2 §).     forts 
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Avvikelsen i detta fall är markanvändning i relation till tomtstorlek.  
 
Enligt PBL 1 kapitlet 4 § är en tomt ett område som inte är en allmän 
plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och 
mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för 
att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål. Det gör att 
planbestämmelsen som reglerar minsta tomtstorlek för fastigheten, 
på 900 kvm behöver utgöras av kvartersmark. Av x som idag är 3 
182 kvm är det cirka 300 kvm som består av allmän platsmark i form 
av natur och lokalväg enligt detaljplan. De enligt ansökan två 
tillkommande fastigheterna kommer vara 905 kvm och 909 kvm. Av 
dessa kommer cirka 100 kvm per fastighet bestå av allmän platsmark. 
Där med är åtgärden som föreslås inte planenlig och innebär en 
avvikelse på 11,1 % i tomtstorlek.  
 
Av PBL 1 kapitlet 4§ framgår att allmän plats inte får mer än tillfäl-
ligtvis upplåtas för enskilt bruk. Då det är enskilt huvudmannaskap 
på den allmänna platsen är det dock möjligt för fastighetsägaren att 
ha en fastighetbestående av både kvartersmark och allmän plats. Ifall 
en fastighet består av både kvartersmark och allmän plats, behöver 
dessa tydligt avskiljas så det framgår att området för allmän plats är 
avsett för ett gemensamt behov, detta kan göras med exempelvis en 
häck eller staket.  
 
Syftet med gällande detaljplan är att få en anpassad reglering mellan 
delområden som finns inom planområdet.  
 
Förhållandet mellan de olika områdena är knutet till tomtstorlek och 
byggrätt med hänsyn till dess lokalisering i kusten. Område B1, med 
bebyggelse väster om Kustvägen, i anslutning till havet, som här är 
aktuellt, har en tomtstorlek på minst 900 kvm och en byggnadsarea 
på 300 kvm. Bebyggelse öster om Kustvägen regleras med B2, 900 
kvm minsta tomtstorlek och 250 kvm byggnadsarea eller B3, 800 
kvm minsta tomtstorlek och 200 kvm byggnadsarea. Detaljplanens 
bestämmelser är reglerade med hänsyn till bebyggelsestrukturen i 
området och därför kommer en avvikelse på detta område innebära 
en tätare struktur när tomtmarken blir närmre 800 kvm, då resterande 
100 kvm måste avgränsas bort till allmänheten, med en byggnadsarea 
på 300 kvm per fastighet.    forts 
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Detta innebär en avvikelse från detaljplanens syfte med en anpassad 
reglering.  
 
Enligt den rättspraxis som finns är avvikelser av tomtstorlek restrik-
tiv. Följande domar har särskild relevans i sammanhanget.  
MMD Nacka, 2017-10-30, Mål nr F 4624-17 
MMD Växjö,2020-12-22, Mål nr: F 2475-20 
 
I fallet från 2017 framhåller Mark- och miljödomstolen (MMD) att 
medan en detaljplan tas fram genom en demokratisk process, där 
myndigheter som bevakar allmänna intressen, grannar och andra be-
rörda inom planområdet har inflytande och rätt att överklaga anta-
gandebeslut, gäller närmast det motsatta i fråga om fastigbetsbild-
ningsbeslut. De framhåller att rättspraxis på området är restriktiv i 
linje med ovanstående resonemang om en demokratisk process. I ett 
fall från Göta hovrätt tilläts till exempel inte två bostadsfastigheter 
om 1017 respektive 1014 kvm med hänvisning till den föreskrivna 
minimiarealen om 1100 kvm (1998-12-14, Ö 712-98). I ett annat fall 
från Svea hovrätt tilläts inte en delning av en fastighet omfattande 
1552 kvm med hänsyn till den i detaljplanen föreskrivna minimiare-
alen om 800 kvm (2006-12-22, Ö 6062-06). Högsta domstolen be-
dömde i ett avgörande att en avstyckning som stred mot byggnads-
planen genom att både stamfastighet och styckningslott skulle avvika 
från detaljplanens minimiareal om 2000 kvm med cirka 150 kvm 
klart översteg vad som kunde godtas (se NJA 1984 s 60).  
 
I det senaste fallet från 2020 tilläts en avvikelse från detaljplan på 30 
kvm (5% avvikelse), när en fastighet på 570 kvm ansågs godtagbar 
med 600 kvm tomtstorlek enligt gällande detaljplan. Med hänvisning 
till att byggrätten redan var förbrukad på fastigheten och ingen ytter-
ligare byggnation var tilltänkt. Detta fall skiljer sig från aktuell åtgärd 
som handlar om en större avvikelse och möjligheten att tillföra be-
byggelse till ett område med en gällande detaljplan, som då strider 
mot detaljplanens syfte och tilltänkta bebyggelsestruktur.  
 
Avstyckning och fastighetsreglering till tre fastigheter för fastigheten 
xx har tidigare varit föremål för en prövning hos Lantmäteriet, där 
avstyckning godkänts.  
     forts 
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Då, liksom nu gällde det att tillåta att natur- och gatumark styckades 
in i fastigheten för att uppnå 900 kvm per fastighet i enlighet med 
bestämmelse i gällande detaljplan. Efter detta har fastigheterna sla-
gits samman igen på grund av skattetekniska skäl. Om den åtgärd 
som har sökts inte överensstämmer med detaljplanen, kan bygglov 
ändå beviljas om avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovs-
prövning eller vid en fastighetsbildning (9 kapitlet 30 § PBL). Denna 
paragraf är dock inte tillämpbar i detta fall på grund av fastigheternas 
sammanslagning.  
 
Byggnadsenhetens samlade bedömning är att åtgärden inte kan anses 
som en mindre avvikelse med hänsyn till ovanstående resonemang. 
Som förslag till beslut lämnar därför byggnadsenheten att förhands-
besked inte ska beviljas.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden och beredningsutskottet har en annan 
uppfattning än byggnadsenheten och bedömer att avvikelsen gäl-
lande bestämmelse om minsta fastighetsstorlek i detaljplanen är liten. 
Därför kan positivt förhandsbesked beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse TJS 56/21 
Ansökan ankomstdaterad den 27 april 2021, komplettering den 25 
maj 2021 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 129 
 
Beslutet skickas till: 
NN, dk 
 
Underrättelse om beslutet per brev till: 
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SBN § 144 Dnr SBN 2021-000199 
 
Tillbyggnad i form av uterum, planstridigt utgångsläge 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att åtgärden det vill säga till-
byggnaden av enbostadshuset i form av uterum, överensstämmer 
med gällande detaljplan. Dock överensstämmer inte utgångsläget 
med detaljplanen då befintligt enbostadshus med sammanbyggt ga-
rage är placerat närmare fastighetens gräns än 4,5 meter.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden antar att när bygglovet för enbostadshus 
med sammanbyggt garage beviljades år 1970, medgavs en dispens 
från avståndsbestämmelsen i 39 § Byggnadsstadgan (SFS1959:612), 
beträffande placering av byggnaden närmare fastighetens gräns från 
4,5 meter till 3,3 meter. 
 
Enligt punkten 13 i övergångsbestämmelserna till plan- och byggla-
gen kan byggnadsnämnden i ett beslut om bygglov, förklara att avvi-
kelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
  
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning att avvikelsen beträffande 
utgångsläget för enbostadshuset med sammanbyggt garage som pla-
cerats närmare fastighetens gräns än 4,5 meter. Är en sådan godtag-
bar (liten) avvikelse enligt punkten 13 i övergångsbestämmelserna i 
plan- och bygglagen. Bygglov kan därför ges för den sökta åtgärden 
gällande tillbyggnad av enbostadshus i form av uterum på fastigheten 
xx. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbygg-
nad av enbostadshus i form av uterum på fastigheten xx. 
 
Startbesked lämnas för beviljad åtgärd. Åtgärden kräver ingen cer-
tifierad kontrollansvarig. Detta beslut gäller även som kontrollplan. 
Kontrollen sker genom byggherrens dokumenterade egenkontroll. 
Byggherren har ansvar för att åtgärden utförs enligt gällande lagar 
och regler. 
 
 
 
     forts 
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Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden när arbetena är 
avslutade, så att slutbesked kan lämnas. Vilket görs enklast via e-
tjänsten: minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT 
 
Avgift   kronor 
Bygglov     0 
Startbesked   2 856 
Kommunikation   0 
Utstakningsavgift   1 809 
Totalt:     4 665 
 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfull-
mäktige. Tidsfristen började löpa den 8 mars 2021 och beslut fattades 
den 25 augusti 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har överskridits med 15 veckor. Avgiften för beslut 
om lov, expediering och kungörelse och andra tids- och kostnadskrä-
vande åtgärder har reducerats med 5 femtedelar med stöd av 12 ka-
pitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL).  
_____ 
 
Upplysningar 
Åtgärden ska utföras enligt Boverkets byggregler (BBR) samt enligt 
eurokoderna (EKS). 
 
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet 
publicerats i post- och inrikes tidningar. 
 
Enligt 10 kapitlet 4 § PBL får ett byggnadsverk inte tas i bruk i de 
delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän sam-
hällsbyggnadsnämnden har lämnat ett slutbesked. 
 
Utstakningskontroll ska utföras när grundläggningen har färdigställts 
och innan slutbesked kan ges. Beställning görs i god tid hos Laholms 
kommuns, mätningsenhet, tfn 0430-152 91, 152 88, 155 13, 152 36. forts 

https://minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT
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Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på La-
holms kommun, Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 Laholm. 
För att ta del av dem kontakta byggnadsenheten via mejl samhalls-
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, samhällsbygg-
nadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag då du 
fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas 
och vilken ändring som begärs. 
 
Ärendebeskrivning 
NN har ansökt om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten XX. Åtgärden innebär att enbostadshuset byggs till med 
ett uterum på 22,98 kvm samt utbyggnad av uterumstaket på 13,57 
kvm för uteplats invid uterummet, en total yta på 36,55 kvm.  
 
Enbostadshuset med sammanbyggt garage beviljades bygglov 1970. 
Fastigheten omfattas av detaljplan 1381 K- 36, vilken antogs 1970-
01-12, med tillägg 1975-06-11.  
 
I det aktuella ärendet är enbostadshuset med sammanbyggt garage 
placerat så att garaget är närmre fastighetens gräns än 4,5 meter. Då 
det i planen inte är angivet något angående avstånd till gräns är det 
39 § i Byggnadsstadgan, BS (SFS 1959:612) som tillämpas som be-
stämmelse, där det står att byggnad inte får läggas närmare gränsen 
än 4,5 meter. Det är således detta avståndsmått som gäller. Avståndet 
från byggnaden/garagedelen i öst till gräns är 3,3 meter vilket betyder 
att byggnaden är placerad 1,2 meter närmare gränsen än vad som är 
tillåtet enligt plan.  
 
Huvudregeln för att bygglov ska kunna ges inom ett område med de-
taljplan är att utgångsläget ska vara planenligt. Detta innebär att både 
den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser ska stämma 
överens med gällande detaljplan. Detta gäller även om den åtgärd 
som ansökan avser följer bestämmelserna i gällande detaljplan. 
 
     forts 
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Det sammanbyggda garaget som ligger innanför kravet om minsta 
avståndet på 4,5 meter utgör i yta cirka 35 kvm av byggnadens totala 
148,5 kvm vilket således är cirka 24 % av byggnaden. Gällande av-
ståndet så blir de 1,2 meter närmare placeringen i procent cirka 27% 
närmare placering.  
 
Det planstridiga utgångsläget bedöms inte vara ett sådant, vars avvi-
kelse utgörs en godtagbar liten avvikelse. Avseende den sökta åtgär-
den i form av tillbyggnaden av uterum så ses denna vara planenlig.  
 
Beslutsmotivering 
Av 9 kapitlet 30 § PBL, framgår att bygglov ska ges för en åtgärd 
inom ett område med detaljplan, om  
1.  den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
a)  överensstämmer med detaljplanen, eller  
b)  avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en ti-

digare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmel-
ser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kapitlet 2 § första 
stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 

 
2.  åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3.  åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljpla-

nen börjar löpa, och 
4.  åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kapitlet 6 § första 

stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kapitlet 1 §, 
2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 
18 §§. 

 
Av punkt 13 i övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen, 
PBL framgår att avvikelse från bestämmelserna i en detaljplan som 
antagits innan äldre plan- och bygglagen, ÄPBL kan förklaras vara 
en sådan avvikelse som avses i 30 § första stycket 1 b PBL. 
 
Då bygglov beviljades 1970, det vill säga innan äldre plan- och bygg-
lagen, ÄPBL samt plan- och bygglagen, PBL och lovet innebär en 
avvikelse från detaljplanen, ska avvikelsen prövas.  
 
Både detaljplanen och byggnaden är uppförda innan äldre plan- och 
bygglagen, 1987, varpå planenligt utgångsläge ska prövas.  forts 
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För att bygglov ska ges för en åtgärd inom detaljplanerat område 
krävs enligt 9 kapitlet 30 § 1 a) plan- och bygglagen, att den fastighet 
och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med de-
taljplanen eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har god-
tagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre 
bestämmelser.  
 
I detta fall har det ursprungliga bygglovet beviljats med avvikelse 
gällande avstånd till gräns, det vill säga att bebyggelsen placeras när-
mare än 4,5 meter. Det byggnadsenheten behöver ta ställning till är 
då om avvikelsen avseende enbostadshusets placering närmare gräns 
än 4,5 meter är en avvikelse som kan förklaras vara liten och förenlig 
med detaljplanens syfte.  
 
Av rättspraxis framgår att det gällande planenligt utgångsläge i fråga 
om avstånd till gräns är av vikt att bestämmelsen i 39 § Byggnads-
stadgan, BS tillämpas, varpå placering närmare gräns än 4,5 meter 
ses som planstridigt. Om avvikelsen är liten ska avgöras med vägled-
ning i nu gällande praxis.  
 
Benämningen gällande ”liten avvikelse” kan exemplifieras med ex-
empelvis praxis gällande placering på prickmark. I en dom från 
Mark- och miljööverdomstolen i mål P 10047-17 ses placering med 
3,5 meter in på en 8 meter bred remsa prickad mark inte vara en liten 
avvikelse då det motsvarar cirka 44 % ”över otillåten placering” gäl-
lande prickmarken.  
 
Av rättspraxis framgår i ett annat liknande ärende som exempelvis 
Mark- och miljödomstolens mål TR-2020-08-26, P 8743–19 som 
även det behandlar planstridigt utgångsläge på grund av placering 
närmare gräns än kravet i detaljplanen. I det ärendet var befintlig hu-
vudbyggnad och en redan befintlig tillbyggnads avstånd till den ge-
mensamma fastighetsgränsen underskridande det i stadsplanen 
minsta tillåtna avstånden 6 meter och 4,5 meter med 1,5 meter re-
spektive 0,6 meter vilket motsvarar 25 % samt 13 % närmare 
(1,5m/6m = 25 % och 0,6 m/4,5m = 13,3 %). I domskälet angavs att 
de två avvikelserna beträffande byggnadens placering i förhållande 
till den gemensamma fastighetsgränsen inte kunde betraktas som 
mindre varpå det ej fanns möjlighet att godta avvikelserna.  forts 
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Sett till de mått och tal som föreligger i målet som står beskrivet, så 
är avvikelsen där jämförbar med aktuellt ärende.  
 
Av praxis framgår att vid prövningen av mindre avvikelse ska, föru-
tom absoluta tal och mått, även hänsyn tas till omfattningen av be-
byggelsen i området och i vilken omfattning bebyggelsen skett med 
dispenser från detaljplanen. I området har inga bygglov givits med 
avvikelser jämförbara med aktuell ansökan/åtgärd, inom rimlig tids-
ram, varpå det inte finns andra bygglovsprövningar att jämföra med 
eller utgå från. Utefter den praxis som finns för bedömning av mindre 
avvikelse gällande just avstånd till gräns är det ovan beskrivna mål 
som kommer närmast det aktuella ärendes mått och tal. Det som dock 
bör poängteras är att praxis avseende avvikelser inte utgår från att det 
finns generella procent att förhålla sig till. I andra mål som Mark- och 
miljööverdomstolen prövat avseende mindre avvikelser gällande 
överskridande av byggnadsarea, både för nybyggnation och för till-
byggnader, har 5 % och 10 % inte setts som mindre avvikelser vilket 
bör kunna appliceras som vägledning och praxis avseende avvikelse-
bedömning även här, se exempelvis MÖD 2019-06-20 mål nr P 257–
19/2019:16 samt MÖD 2018-04-20 mål nr P 11778–17/MÖD  
 
2018:4. I det sist nämnda målet förklarades även att 10% som scha-
blonmässig godtagbar avvikelse inte var förenligt med gällande 
praxis avseende liten avvikelse.  
 
Den sammanlagda bedömningen angående förutsättningar och rå-
dande förhållanden i de enskilda fallen har stor betydelse.  
 
Byggnadsenheten gör bedömningen att det föreligger planstridigt ut-
gångsläge då byggnaden inte överensstämmer med den gällande de-
taljplanen från 1970 med anledning av placering mindre än 4,5 meter 
från gräns. 
 
Det faktum att det ursprungliga bygglovet är beviljat med avvikelse 
avseende placering betyder inte att avvikelsen inte ska granskas i nu-
läget. En bedömning om avvikelsen kan anses vara liten och förenlig 
med planens syfte ska göras. En avvikelse på 1,2 meter eller 27 % är 
inte att anse vara en liten avvikelse med hänsyn till rådande praxis 
och i mått och tal.    forts 
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forts 
 
Det finns därmed inte förutsättningar att bevilja bygglov för den 
sökta åtgärden även om åtgärden i sig, i form av tillbyggnad, följer 
bestämmelserna i gällande detaljplan. Med ovan angivna motivering 
lämnar byggnadsenheten som förslag till beslut att inte bevilja lov. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden och beredningsutskottet har en annan 
uppfattning än byggnadsenheten och bedömer att avvikelsen beträf-
fande utgångsläget för det befintliga enbostadshuset är en sådan god-
tagbar (liten) avvikelse enligt punkten 13 i övergångsbestämmelserna 
i plan- och bygglagen. Bygglov kan därför ges för den sökta åtgärden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse TJB054-21 
Ansökan ankomstdaterad 2021-03-08 
Fasad- och planritning ankomstdaterad 2021-06-07 
Sektionsritning ankomstdaterad 2021-06-07 
Situationsplan ankomstdaterad 2021-06-16 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
NN, dk 
 
Underrättelse om beslutet per brev till: 
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SBN § 145 Dnr SBN 2021-000164 
 
Tillbyggnad i form av kupa och balkong samt ny-byggnad av 
carport 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att tillbyggnaderna och ny-
byggnationen på fastigheten xx strider mot gällande detaljplan. 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer dock att tillbyggnaderna i form 
av takkupa och samt förlängning av befintlig balkong och veranda, 
är inget som negativt påverkar byggnadens karaktär eller utformning 
ur ett rent estetiskt perspektiv. Liksom uppförande av rökkanal med 
ny skorsten harmonierar med befintligt hus och befintlig skorsten. 
Det är en stor fastighet, så därför kan också bygglov för nybyggnad 
av carport beviljas. Tillbyggnaderna och nybyggnationen innebär en 
förbättrad utformningen av byggnaderna på fastigheten. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslutar att bevilja bygglov för till-
byggnad av enbostadshus i form av kupa, balkong och veranda samt 
nybyggnad av carport på fastigheten xx.  
 
Startbesked lämnas för beviljade åtgärder. Åtgärden kräver ingen 
certifierad kontrollansvarig. Detta beslut gäller även som kontroll-
plan. Kontrollen sker genom byggherrens dokumenterade egenkon-
troll. Byggherren har ansvar för att åtgärden utförs enligt gällande 
lagar och regler. 
 
Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden när arbetena är 
avslutade, så att slutbesked kan lämnas. Vilket görs enklast via e-
tjänsten: minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT 
 
Startbesked beviljas även för den sökta åtgärden i form av installat-
ion av eldstad och rökkanal.  
 
Eldstaden/rökröret får inte användas förrän samhällsbyggnads-
nämnden har utfärdat ett slutbesked. För att få slutbesked måste du 
lämna in nedanstånde handling samt begära slutbesked. Vilket du gör 
enklast via vår e-tjänst: minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT 
 
• Godkänt besiktningsintyg från en skorstensfejarmästare. 
     forts 

https://minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT
https://minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT
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Avgift   kronor 
Bygglov     0 
Startbesked   2 856 
Kommunikation   0 
Utstakningsavgift   1 809 
Totalt:     4 665 
 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
(Ang. kommunikation: Annonskostnaden för underrättelse i ortstid-
ning på grund av stort antal sakägare då fastigheten angränsar sam-
fälligheter: 4 080 kronor denna avgift reduceras med 5/5 i enlighet 
med reduktion av kommunicering. Detsamma gäller för kungörelsen 
av beslutet.) 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfull-
mäktige. Tidsfristen började löpa den 9 mars 2021 och beslut fattades 
den 25 augusti 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har överskridits med 15 veckor. Avgiften för beslut 
om lov, expediering och kungörelse och andra tids- och kostnadskrä-
vande åtgärder har reducerats med 5 femtedelar med stöd av 12 ka-
pitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL).  
_____ 
 
Upplysningar 
Åtgärden ska utföras enligt Boverkets byggregler (BBR) samt enligt 
eurokoderna (EKS). 
 
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. 
 
Startbeskedet upphör att gälla två år efter beslutsdatum. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet 
publicerats i post- och inrikes tidningar. 
 
Enligt 10 kapitlet 4 § PBL får ett byggnadsverk inte tas i bruk i de 
delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän sam-
hällsbyggnadsnämnden har lämnat ett slutbesked. forts 
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I detta ärende krävs utstakningskontroll när profiltrådar är uppsatta 
och innan grundläggningsarbetet påbörjas. Beställning görs i god tid 
hos Laholms kommuns, mätningsenhet, tfn 0430-152 91, 152 88, 155 
13 eller 152 36. 
 
Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på La-
holms kommun, Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 Laholm. 
För att ta del av dem kontakta byggnadsenheten via mejl samhalls-
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, samhällsbygg-
nadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag då du 
fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas 
och vilken ändring som begärs. 
 
Ärendebeskrivning 
NN har ansökt om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 
nybyggnation av carport och även installation av eldstad och 
rökkanal på fastigheten xx.  
 
Tillbyggnaden innebär att byggnaden byggs till med en takkupa samt 
en förlängning av befintlig balkong och veranda i söder. Nybyggnat-
ionen innebär en fristående carport om 36 kvm öster om huvudbygg-
naden. Även anmälan om eldstad och uppförande av rökkanal med 
ny skorsten tillhör ärendet för vilken förutsättning finns för beviljat 
startbesked. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 13-KNÄ-1156, antagen 1974-09-
16. Enligt detaljplanen tillåts på fastigheten en (1) fristående huvud-
byggnad för bostadsändamål, i en (1) våning samt uthus eller andra 
gårdsbyggnader med största sammanlagda areal på 160 kvm, Fri-
stående uthus samt gårdsbyggnad får ej uppta större sammanlagd 
areal än 40 kvm. På med I (en våning) betecknat område får byggnad 
inte uppföras till större höjd än 4,0 meter. 
 
Huvudbyggnaden utgör idag cirka 124 kvm samt skärmtak om cirka 
24 kvm.     forts 
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En befintlig balkong som är uppmätt till cirka 3 kvm är placerad över 
entrén. Byggnadsarean är totalt 151 kvm för huvudbyggnaden. På 
fastigheten finns tre mindre skärmtak eller uthus på 12 kvm, 15 kvm 
samt 5 kvm. Uthuset på 15 kvm ses som friggebod och skärm-
taket/uthuset på 12 kvm utgör cykelförvaring med mera får räknas in 
i totala byggnadsarean. Det mindre skärmtaket/uthuset på 5 kvm 
kommer bortföras inom kort då det är ett ”byggprojekt” uppfört på 
plintar som ej ska räknas in. Total byggnadsarea är således 163 kvm.  
 
Byggnaden har redan en takkupa i söder, motsvarande den som an-
sökan avser, sedan byggnaden uppfördes. Originalbygglovet för 
byggnaden saknas, dock har bygglov beviljats den 10 februari 2006, 
§ 11/03, för tillbyggnad av huvudbyggnaden samt tillbyggnad i form 
av takkupa på byggnadens norra takfasad där byggnadshöjden beräk-
nades till cirka 7,5 meter i och med tillförande av den kupan. Då be-
viljades lov med avvikelsen avseende byggnadshöjd.  
 
Utgångsläget får därför ses vara planenligt enligt 9 kapitlet 30 1b 
plan- och bygglagen, i och med att avvikelserna godtagits i tidigare 
prövning 2006 och det som är att bedöma är således de sökta åtgär-
derna som ej är planenliga. 
 
Den nu sökta åtgärden i form av tillbyggnad av takkupa på huvud-
byggnaden är planstridig då kupan innebär att byggnadshöjden på-
verkas och beräknas till cirka 6,2 meter vilket överstiger den i planen 
tillåtna byggnadshöjden om 4,0 meter med 2,2 meter. Byggnadshöj-
den påverkar beräkningen av antal våningar på byggnaden, vilket då 
blir två våningar. 
 
Tillbyggnad i form av balkong om cirka 13,8 kvm påverkar byggrät-
ten på fastigheten, vilken överskrids med 16,8 kvm (totalt 176,8 
kvm). Då befintlig balkong inte varit inkluderad i tidigare bygglovs-
prövning då den saknades från ritningsunderlaget tas hela ytan in i 
beräkningen av total yta (de 3 kvm befintlig balkong är inkluderade 
i totala huvudbyggnadens byggnadsarea).  
 
Nybyggnation av carport om 36 kvm ökar överskridandet av bygg-
rätten.  
     forts 
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Byggnadsarean på fastigheten blir således totalt 212,8 kvm, vilket 
innebär en överyta på 52,8 kvm av de på fastigheten tillåtna 160 kvm 
om balkong och carport uppförs.  
 
Tjänsteskrivelsen med förslag till beslut har kommunicerats med sö-
kande och eventuella synpunkter ska vara byggnadsenheten tillhanda 
senast den 27 juli 2021. Inga synpunkter har kommit in. 
 
Med anledning av att åtgärderna avviker från detaljplanen har be-
rörda grannar beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Eventuella 
synpunkter ska vara byggnadsenheten tillhanda senast den 27 juli 
2021. Då angränsande samfällighet inkluderar ett stort antal sakägare 
publiceras underrättelse i ortstidning (Hallandsposten). Synpunkter 
ska lämnas senast den 5 augusti 2021. Inga synpunkter har kommit 
in. 
 
Beslutsmotivering 
Av 9 kapitlet 30 § PBL, framgår att bygglov ska ges för en åtgärd 
inom ett område med detaljplan, om  
1.  den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
a)  överensstämmer med detaljplanen, eller  
b)  avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en ti-

digare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmel-
ser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kapitlet 2 § första 
stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 

2.  åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3.  åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljpla-

nen börjar löpa, och 
4.  åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kapitlet 6 § första 

stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kapitlet 1 §, 
2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 
18 §§. 

 
1 kapitlet 4 § PBF med våning avses i denna förordning ett utrymme 
i en byggnad där utrymmet avgränsas åt sidorna av byggnadens yt-
terväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv. 
 
 
     forts 
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En vind ska anses vara en våning endast om 
1.  ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet, och 
2.  byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vinds-

bjälklagets översida. 
 
En källare ska anses vara en våning endast om golvets översida i vå-
ningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över mar-
kens medelnivå invid byggnaden. 
 
Byggnaden avviker från gällande detaljplan. Bygglov har, efter avvi-
kelsen uppkom, beviljats enligt äldre plan- och bygglagen då bygglov 
söktes för tillbyggnad 2006. Avvikelsen får med anledning av det an-
ses vara förklarad som en sådan avvikelse enligt 9 kapitlet 30 § 1b 
plan- och bygglagen. Utgångsläget får därför ses som planenligt. 
 
De sökta åtgärderna i form av tillbyggnader - takkupa samt balkong, 
samt åtgärd i form av nybyggnation av carport avviker från detaljpla-
nen. 
 
Att tillföra byggnaden ytterligare en takkupa i söder ut mot Sjöareds-
vägen, vilken ses som den beräkningsgrundande fasadsidan, påverkar 
byggnadshöjden. Takkupan ger ett visuellt intryck av att tillsammans 
med befintlig takkupa, påverka och dominera byggnadens utform-
ning. Takkupans storlek och det faktum att den livar med fasaden, 
utan takplan under och mellan fasaden nedanför, är att jämföra med 
en frontespis i sin utformning varpå det ej är fråga om en mindre, icke 
beräkningsgrundande takkupa. För tolkning så kan exempelvis läsas 
i förarbetet till äldre plan- och bygglagen där det anges att små tak-
kupor för till exempel ledljus till vind kan medges som mindre avvi-
kelse, prop. 1989/90:37, sid. 55.  
 
Utformningen med den befintliga balkongens sökta tillbyggnation 
och förlängning över fasadplanet ger ytterligare påverkan på bygg-
nadens utformning och karaktär.  
 
Den södra fasadsidan ut mot Xvägen ses som den beräknings-
grundande sidan av byggnaden, varpå tillförande av en takkupa i 
detta utförande får ses som att den ska medräknas i beräkning av 
byggnadshöjden.    forts 
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Takkupan medför att 45-gradersplanet berör taket när takkupan be-
rörs. Tillbyggnad av takkupan medför att utrymmet ses som våning i 
och med att bostadsrum kan inredas och byggnadshöjden är mer än 
0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida, enligt defi-
nitionen av våning, 1 kapitlet 4 § plan- och byggförordning 
(2011:338).  
 
Tillbyggnad om cirka 13,8 kvm av den befintliga balkongen på fa-
sadsidan mot xvägen påverkar byggnadsarean. Byggnadens 163 kvm 
ökar till 176,8 kvm. Det är 16,8 kvm över tillåten areal på 160 kvm 
enligt detaljplanen. 
 
Carporten avviker så till vida att det ej finns byggrätt kvar på fastig-
heten för att uppföra carport på 36 kvm, då huvudbyggnadens yta 
tillsammans med befintligt skärmtak/uthus yta är totalt 163 kvm. 
Som det står beskrivet i detaljplanen så tillåts på fastigheten en (1) 
fristående huvudbyggnad för bostadsändamål, i en (1) våning samt 
uthus eller andra gårdsbyggnader med största sammanlagda areal på 
160 kvm, Fristående uthus samt gårdsbyggnad får ej uppta större 
sammanlagd areal än 40 kvm. Total byggnadsarea på fastigheten blir 
således 212,8 kvm vilket innebär en överyta om 52,8 kvm. 
 
Av praxis framgår att flera mindre avvikelser från en detaljplan kan 
innebära att de sammantaget ej kan accepteras, även om avvikelserna 
enskilt kan ses som godtagbara se MÖD 2013-09-19, mål nr P 11219-
12. 
 
Generellt är bedömningen av antal våningar i de rättsfall som prövats 
i Mark- och miljööverdomstolen att det inte är att se som liten avvi-
kelse att bygga fler våningar än vad detaljplanen tillåter. Avseende 
byggnadshöjd ger praxis större bedömningsmån och förutsättningar 
i de enskilda fallen är av vikt.  
 
Det finns precis som andra liknande fall angående avvikelser inga 
mått och tal eller procentsatser att helt basera bedömning på. Om-
ständigheter och skäl som är grundande på byggnadstekniska fak-
torer eller omkringliggande bebyggelse har betydelse för bedöm-
ningen, enligt vad som går att läsa från Boverket om prövning av 
”liten avvikelse”.    forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 41 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-25 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 
 
I aktuellt ärende finns inga byggnadstekniska skäl till åtgärderna. Det 
föreligger mer utformnings och behovsstyrda skäl. Att exempel till-
föra byggnaden med en takkupa likt befintlig är inget som negativt 
påverkar själva byggnadens karaktär eller utformning rent estetiskt 
eller ur kulturhistoriskt och miljömässigt perspektiv. Däremot ska åt-
gärden prövas efter detaljplanen och då åtgärden även påverkar vå-
ningsantalet vilket båda är faktorer som strider mot detaljplanen samt 
har en uttalad påverkan av byggnadens utformning bör de därför ej 
ses som mindre avvikelser. 
 
Avseende den överyta på 52,8 kvm av totala byggrätten på 160 kvm 
för fastigheten som uppkommer vid tillbyggnad av balkong samt ny-
byggnation av carport får det ses som för stor avvikelse i mått och tal 
för att bedömas som en liten avvikelse från detaljplanen. 
  
Sammanfattningsvis så är avvikelserna sammantaget för omfattande 
för att bedömas vara mindre avvikelser. Takkupan ses ej vara plan-
enlig på grund av sin påverkan av byggnadshöjden, vilken i och med 
takkupan överskrids med cirka 2,2 meter från de enligt planen tillåtna 
4 meter byggnadshöjd, samt att byggnadens våningsantal påverkas, 
då det enligt planen tillåts en våning och byggnaden nu i stället skulle 
få två våningar.  
 
Balkongens tillbyggnad ses vara beroende av huruvida kupan upp-
förs, då den ses utformad i förhållande till uppförande av ytterligare 
en takkupa. Tillbyggnad av balkongen skulle medföra att byggrätten 
på fastigheten överskrids med 16,8 kvm som är den totala balkongens 
byggnadsyta (13,8 kvm tillbyggnad och de 3 kvm befintlig balkong 
som ej har bygglov, dock inräknad i befintlig byggnadsarea på 163 
kvm eftersom den uppförts då huset uppfördes). 
 
Nybyggnation av carport bedöms ej möjlig då byggrätten på fastig-
heten redan är överskriden med 3 kvm och i och med åtgärden över-
skridas med ytterligare 36 kvm till en överyta på 39 kvm. Den totala 
överytan blir således 52,8 kvm om både tillbyggnad och nybyggnad 
utförs. 
 
 
     forts 
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Byggnadsenheten anser med anledning av det ovan framförda att för-
utsättningar saknas för att bevilja bygglov för de sökta åtgärderna och 
föreslår därför att samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott ska 
neka bygglov.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden och beredningsutskottet har en annan 
uppfattning än byggnadsenheten och bedömer att bygglov kan bevil-
jas för tillbyggnaderna och nybyggnationen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse TJB053-21 
Ansökan ankomstdaterad 2021-03-09 
Fasadritningar huvudbyggnad ankomstdaterade: 2021-07-04 
Fasadritning, carport ankomstdaterad: 2021-07-04 
Planritning, huvudbyggnad ankomstdaterad: 2021-07-04 
Planritning, carport ankomstdaterad: 2021-07-04 
Situationsplan ankomstdaterad: 2021-07-04 
Prestandadeklaration ankomstdaterad: 2021-04-28 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 131 
Fasadritning, takstolskonstruktion, carport, öster 2021-03-09 
Konstruktionsritning, carport, söder 2021-03-09 
Sektionsritning, konstruktionsritning 2021-03-09 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
NN, dk 
ZZ, rek + mb 
 
Underrättelse om beslutet per brev till: 
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SBN § 146 Dnr Mi-2021-833 
 
Anmälan enligt miljöbalken för djurhållande verksamhet 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande försiktighetsmått 
och åtgärder för NN verksamhet på fastigheten XX: 
1.  Verksamheten ska bedrivas i överstämmelse med vad som angi-

vits i anmälan och vad verksamhetsutövaren i övrigt åtagit sig, 
om inte annat framgår av det här beslutet. 

2.  Hantering av gödsel och fodermedel inom anläggningen ska ske 
på ett sådant sätt att spill och läckage till omgivningen förebyggs 
och begränsas och så att olägenheter inte uppstår för närboende. 

3.  Förorenat vatten från hårdgjorda ytor, spolplattor, foderkök etce-
tera ska omhändertas på sätt som inte medför förorening av yt- 
och grundvatten. Dagvatten ska avledas så att vattenföroreningar 
inte kan ske. 

4.  Mellan vattendraget Edenbergaån och gårdsplanen ska ett per-
manent växttäcke finnas för att kunna fånga upp eventuellt nä-
ringsläckage från hårdgjorda ytor på gården. 

5.  Transporter ska i största möjliga mån endast ske på vardagar och 
dagtid. 

6.  Vid större punktuttag av dricksvatten ska anmälan skickas in till 
Laholmsbuktens VA en vecka innan uttag ska ske. 

7.  Buller från verksamheten ska begränsas så att det, som riktvärde, 
inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid närmast lig-
gande bostäder än: 

 50 dB(A) vardagar, dagtid (06.00-18.00) 
 40 dB(A) vardagar, nattetid (22.00-06.00) 
 45 dB(A) övrig tid 
 Momentana ljud nattetid får inte överskrida 55 dB(A) 
8.  Utrymmen inom verksamheten för förvaring av kemikalier, av-

fall och farligt avfall ska utformas så att läckage eller spill inte 
kan ske till omgivningen. Behållare för kemikalier, avfall samt 
farligt avfall ska vara uppmärkta. 

9.  Allt avfall som uppkommer i verksamheten ska hanteras så att 
återanvändning eller återvinning främjas. Avfall som för närva-
rande inte kan återanvändas eller återvinnas ska omhändertas på 
ett sätt som godkänns av tillsynsmyndigheten. 

 
     forts 
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Beslutet har fattats med stöd av 26 kapitlet 9 § Miljöbalken och 27 § 
förordning (198:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 
med hänvisningar till 9 kapitlet 6 § samt 2 kapitlet 3 och 7 §§ Miljö-
balken. 
_____ 
 
Beslutsmotivering 
Miljöenheten bedömer att verksamheten är placeras i en utpräglad 
jordbruksbygd på en fastighet där det sedan tidigare har bedrivits 
lantbruk med djurhållning. Då växtodlingen inte sker av NN 
verksamhet berör inga försiktighetsmått till exempel spridning av 
växtnäring eller avstånd till fastigheter vid spridning. Tillsyn sker 
löpande över Skottorps säteri AB som brukar marken. 
 
Gården ligger bredvid Edenbergaån i Smedjeåns avrinningsområde. 
Enligt VISS har Edenbergaån måttlig ekologisk status, och otillfred-
ställd status vad gäller näringsämnen. 
 
Avståndet mellan Edenbergaån och närmaste gödselbrunn är cirka 15 
meter och till närmaste stall från ån är det cirka 20 meter, vilket gör 
att hantering av gödsel bör ske med extra försiktighet, och spill ska 
städas upp direkt för att undvika att hamna i Edenbergaån. Miljöen-
heten bedömer att verksamheten med dessa försiktighetsmått kan be-
drivas utan att riskera att påverka vattenförekomsten så pass mycket 
att god ekologisk status inte kan uppnås till år 2027. Hur verksam-
hetens arbete sker för att minimera eller upphöra påverkan på de be-
rörda vattenförekomsterna ska dock vara ett kontinuerligt arbete i 
verksamhetens egenkontroll och omfatta både vidtagna och plane-
rade åtgärder. Verksamheten har redovisat att det finns tillräckligt 
med lagringskapacitet att tillgå i och med avtalet med Skottorps säteri 
AB. 
 
Punkt 4. Då Edenbergaån är i nära anslutning till gården ska ett per-
manent växttäcke finnas mellan gårdsplanen och ån för att undvika 
negativ påverkan på ån. Detta för att förhindra eventuell gödsel som 
kommer från maskiner och stallar inte kan nå ån genom ytavrinning. 
 
Punkt 5. För att undvika negativ påverkan på fastigheterna i närheten 
ska den transport som går att planera ske dagtid på vardagarna.  forts 
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Vid växtodlingssäsongen då transport sker från brunnar direkt ut på 
fält kan annan tid accepteras. 
 
Punkt 7. Buller uppkommer främst från transporter till och från verk-
samheten. Bullervärdena från Naturvårdsverket omfattar även trans-
porter och vid behov kan miljöenheten kräva att en bullutredning ut-
förs. 
 
För att minska sårbarheten om det sker fler torrperioder som 2018 
bör verksamheten utreda hur deras vattenförbrukning ser ut och vad 
det finns för möjligheter att använda enskilda brunnar till djurhåll-
ningen. Hushållning av vatten är en del av Miljöbalkens hänsynsreg-
ler och kommer vara en del av tillsynen som sker på verksamheten i 
framtiden. Därför berör inte något försiktighetsmått i beslutet utred-
ningen om vattenanvändning. Miljöenheten kan komma ställa krav 
på utredning av vattenbehovet och vad det till exempel finns för möj-
ligheter i framtiden att ha återanvändning av regnvatten eller enskild 
vattenbrunn på fastigheten. 
 
Detta beslut hindrar inte samhällsbyggnadsnämnden att ställa krav på 
ytterligare försiktighetsåtgärder om behov skulle uppstå. 
 
Ärendebeskrivning 
NN har den 19 april 2021 kommit in med en anmälan enligt 
miljöbalken för jordbruk med över 100 djurenheter. Fastigheten 
köptes av NN i februari 2020, och har tidigare haft platser för suggor 
och slaktsvin.  
 
Två befintliga slaktsvinsstall har 560 respektive 450 platser och det 
befintliga suggstallet kommer i framtiden byggas om till 215 
slaktsvinsplatser. Det kommer finnas maximalt 1995 slaktsvinsplat-
ser. Anmälan gäller för 200 djurenheter. 
 
Verksamheten kommer utökas stegvis. För tillfället finns det 600 
platser och i steg ett kommer 700 platser byggas till för att sen slutli-
gen uppnå 1995 platser. Arealen som hör till gården brukas av Skot-
torps Säteri AB och en del används även till ett växtodlingsförsök 
som drivs av Hushållningssällskapet Halland. 
     forts 
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Gödselhantering 
Verksamheten har ett lagringsbehov på 5 852 m3 flytgödsel. Det finns 
två gödselbrunnar på gården, en på 500 m3 och en på 1 000 m3. Då 
verksamheten inte själv bedriver någon växtodling lämnas all gödsel 
till Skottorps Säteri AB som hämtar gödsel vid behov på vintersä-
songen och lagrar det på andra gårdar. Under växtodlingen kommer 
även gödsel hämtas direkt från brunnarna för att spridas på åkermark. 
Verksamheten bedömer att det kommer bli 8 tillfällen per 
år som brunnarna rörs om när gödsel ska transporteras. 
 
Spridningsareal 
Verksamhetens behov av spridningsareal är 197 hektar. All gödsel 
lämnas till Skottorps Säteri AB enligt spridningskontrakt. 
 
Uttag av vatten 
Allt vatten till verksamheten är kommunalt. Det beräknade uttaget är 
cirka 6 000 m3 till både dricks och tvättvatten. Vattenuttaget kommer 
vara relativt jämnt under året och dygnet. Vid första steget av om-
byggnationen (600+700 platser) beräknas vattenuttaget vara ca 4 000 
m3/år. Återanvändning av till exempel regnvatten till tvättvatten be-
döms ej lämpligt då man riskerar att få in smittor som kan spridas av 
vilda fåglar, till exempel salmonella. 
 
Utsläpp till vatten 
Vatten från foderkök och stallarna går till gödselbrunn. 
 
Utsläpp till luften 
Utsläpp till luft sker i form av ammoniakavgång och metan från stal-
lar och lagring. Alla stallarna är isolerade med mekanisk ventilation. 
 
Kemikalier 
Verksamheten har ingen cistern och inga övriga kemikalier förvaras 
på gården. 
 
Avfall 
Verksamheten har cirka 10 lysrör om året, dessa lämnas till Ahla åter-
vinningscentral. 
 
     forts 
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Transporter 
Transporter sker i form av fodertransport och djurtransport, med last-
bil. Dessa beräknas bli cirka fyra transporter i veckan. Transporterna 
för gödsel kommer vara cirka 150-200 stycket på ett år totalt men 
koncentreras under växtodlingssäsongen. Viss transport kan ske un-
der vintern för att flytta mellan lagringsplatser. Transport av gödsel 
sker främst med lastbil, viss transport direkt ut till fält kan ske med 
traktor och gödseltunna. Man kommer så långt som möjligt att und-
vika gödselkörning vid helger. 
 
Egenkontroll och risker 
Verksamheten uppdaterar egenkontrollen varje år genom miljöhuse-
syn. Sker ett större spill av till exempel gödsel kontaktas miljöen-
heten och räddningstjänsten. 
 
Kommunikation 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig om anmälan. I grann-
höran som skickades ut stod det att det var 4 transporter av foder och 
djur i veckan men efter komplettering kontaktades berörda via tele-
fon om att det även tillkommer gödseltransport på 150-200 transpor-
ter om året. 
 
Transporten med gödsel kommer ske främst vid växtodlingssäsongen 
men även någon gång under vintern för att flytta gödsel. 
Följande synpunkter har kommit in: 
- VV motsätter sig att beslut för ytterligare djurenheter på 

fastigheten ges. De befarar att boendemiljön påverkas negativt 
och att även de ökande transporterna kommer att påverka, de re-
dan hårt belastade, vägarna negativt. 

- ZZ har invändningar mot transporten av gödsel. De har tidigare 
haft problem med mycket lukt när gödselbrunnarna rörs om och 
gödsel hämtas. Deras gård ligger öster om verksamheten och vid 
västlig vind går det inte av att vara ute i trädgården när gödsel 
hämtas. De befarar även att deras hus kommer tappa i värde vid 
försäljning på grund av lukten. 

 
De anser även att transporterna blir för många och vägarna är smala 
och inte gjorda för så mycket tung trafik. 
     forts 
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- QQ har ingen opponering mot verksamheten så länge de för 

försiktigt förbi deras hus. De vill gärna undvika transport på 
helgerna och att gödsel inte sprids för nära deras tomtgräns. 

 
Verksamheten har fått möjligheten att svara på yttrandena från be-
rörda grannar. Följande svar har kommit in: 
- Gödseltransporterna kommer främst ske under växtodlingssä-

songen men även någon gång under vintern för att flytta över till 
andra lagringsutrymmen. Det bedöms vara ungefär 8 tillfällen 
per år som brunnarna rörs om och gödsel transporteras bort från 
gården, då flera transporter kommer ske samlat under denna tid. 
Flytt av gödsel kommer ske främst med lastbil men i säsong kan 
det även ske med traktor och gödseltunna. Körning av gödsel på 
helgerna, kommer så långt som möjligt att undvikas. De beräknas 
bli i genomsnitt cirka 4 transporter per vecka av grisar och foder. 

 
Laholmsbuktens VA (LBVA) har även haft möjlighet att yttra sig an-
gående vattenuttaget. Följande yttrande har kommit in: 
- Som det ser ut nu fungerar det att möta verksamhetens ökade be-

hov av dricksvatten. Det är en fördel att uttaget är jämt. Om ett 
större punktuttag av dricksvatten behövs, vill LBVA att det an-
mäls till LBVA en vecka innan. Det finns en risk att situationen 
som var 2018 kommer upprepas i framtiden. Att utveckla verk-
samheten på XX i så stor omfattning, utan att ha ett annat vatten 
i reserv är sårbart. 

 
LBVA vill att verksamheten utreder: 
- En enklare vattenkartläggning för vilka vatten (återanvändning, 

regnvatten etcetera) som med en reningsprocess kan ge ett vatten 
med godkänd kvalitet som är lämpligt för exempelvis tvätt av 
stallarna. Det finns flera sätt att få ut hur mycket uppsamling från 
till exempel takytor ger. 

- Förutsättningarna med att anlägga en egen brunn och ansöka om 
en vattendom. Det finns bland annat ett gediget material från 
TEM-flygningar som SGU gjort över Laholms kommun. Med 
hjälp av underlaget kan verksamheten utreda var förutsättning-
arna är goda för ett större enskilt vattenuttag. 

 
     forts 
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Verksamheten har fått möjligheten att svara på yttrandet från LBVA. 
Följande svar har kommit in: 
- Arbete pågår för att utreda möjligheterna att använda annat vat-

ten än det kommunala. Det har funnits en borrad brunn på gården 
men den gick inte att använda till dricksvatten på grund av salt-
inträngning. Brunnens läge är inte känt men kontakt har tagits 
med tidigare ägare för att försöka lokalisera den. Om brunnen 
hittas så återstår att se om den är i användbart skick och hur 
mycket salt det är i vattnet. Det kan förhoppningsvis gå att an-
vändas till tvätt. Nästa steg kan vara att se på möjligheterna att 
borra en ny brunn om den gamla inte går att använda. 

 
Verksamheten har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
beslut före 14 juli 2021. Inga synpunkter har kommit in. 
 
Verksamheten är anmälningspliktig enligt Miljöprövningsförord-
ningen (2013:251) 2 kapitlet 3 § verksamhetskod 1.20 Anläggning 
med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter. Enligt 
2 kapitlet 3 § miljöbalken ska alla som avser att bedriva en verksam-
het eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begräns-
ningar, vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att före-
bygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Enligt miljöbalken 2 kapitlet 7 § ska kraven i 2 kapitlet 3 och 5 §§ 
gälla i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. 
Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder 
och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åt-
gärder. Enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet 
meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att denna 
balk, beslut eller domar ska efterlevas. 
 
Egenkontrollprogram ska finnas (förordningen 1998:901 om verk-
samhetsutövarensegenkontroll). Kravet innebär att det ska finnas en 
fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret i verksamheten. 
Det ska finnas en fortlöpande kontroll av utrustning med mera för 
drift och kontroll. Verksamheten ska fortlöpande och systematiskt 
undersöka och bedöma riskerna i sin verksamhet.  
     forts 
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Förteckning ska finnas om de kemiska produkterna som hanteras 
inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- och mil-
jösynpunkt. 
 
Från 1 november 2020 ska enligt Avfallsförordning (2020:614) upp-
gifter om farligt avfall antecknas innan det transporteras bort från 
verksamheten. Senast 2 dagar efter det har antecknats ska det regi-
streras i Naturvårdsverkets avfallsregister. Detaljerade bestämmelser 
angående djurtäthet och lagring av gödsel finns i förordning (SFS 
1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och Statens jordbruksverks 
föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 
växtnäring. Ändringar av verksamheten, som är av betydelse för 
miljö från störningssynpunkt, är anmälningspliktiga enligt 11 § mil-
jöprövningsförordningen (2013:251) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Vid olycka eller om olägenheter uppkommer, till exem-
pel läckage av drivmedel eller bekämpningsmedel till mark eller om-
givningen, ska räddningstjänsten, miljöenheten samt andra berörda 
omedelbart underrättas. 
 
Avgift för handläggning tas ut som timavgift enligt kommunens taxa 
(2021). Beslut om avgift tas som eget beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse TJM 009-21 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 132 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
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SBN § 147 Dnr Mi-2020-2469 
 
Linverket 1, Lagaholm 2:22, Linverket 2 och Altona 1:17 - Ytt-
rande till länsstyrelsen över prövotidsutredning avseende ut-
släpp av kylvatten (551-8627-2020) 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande yttrande till Länsstyrel-
sen i Hallands län i ärende angående prövotidsutredning avseende ut-
släpp av kylvatten: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inga synpunkter på redovisningen 
och tillstyrker yrkande från Diab AB. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har för yttrande översänt en prövotidsutredning från 
Diab AB som rör utsläpp av kylvatten till Lagan och påverkan på 
laxsmoltodlingen och vattenmiljön till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
SMHI har genomfört en modellberäkning och bedömt kylvatten-
spridningen i recipienten och de sannolika bidraget av kylvatten i in-
taget i till smoltodlingen. Mätningar utfördes under den extremt 
varma sommaren 2018.  
 
Redovisningen har därefter kompletteras med utredning av effekter 
av kylvattenutsläpp vid odling av laxsmolt och påverkan på vatten-
miljön i utsläppsområdet vid Lagan.  
 
Resultatet från dessa utredningar visar att ett ökat kylvattenutsläpp 
har en liten påverkan på vattentemperaturen vid biflödet till laxod-
lingen. Konstruktionen med utjämningsbassäng medger god primär 
spridning och utspädning av kylvattnet och marginell övertemperatur 
i åfåran i Lagan.  
 
Slutsatsen är att mätbara förändringar endast kan uppkomma i utjäm-
ningsbassängen och i utloppets omedelbara närhet. Effekter på fast-
sittande vegetation och bottenfauna förväntas endast i utjämnings-
bassängen, och små effekter på fisk förväntas i utjämningsbassängen.  
 
     forts 
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Risken för att kylvatten ska kunna bidra till temperaturer över 25 gra-
der C på intagsvattnet till smoltodlingen i Laholm bedöms som i prin-
cip obefintlig.  
 
Utanför utjämningsbassängen förväntas inga mätbara effekter på 
fastsittande vegetation eller bottenfauna. Inga anlockningseffekter el-
ler annan påverkan på växt- och djurlivet i Lagan eller smoltodlingen 
sker i området utanför utjämningsbassängen.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse TJM 008-21 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Hallands län 
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SBN § 148 Dnr Mi-2021-1159 
 
Lilla Tjärby 20:2 - Yttrande till länsstyrelsen gällande utred-
nings- och prövotidsvillkor för livsmedelsverksamhet (551-2282-
2021) 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande yttrande till Länsstyrel-
sen i Hallands län i ärende angående utrednings- och prövotidsvillkor 
för Lantmännen Cerealia: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiva till att förlänga prö-
votiden och rekommenderar att begränsningsvärdet på fett ändras till 
kg/dygn för att möjliggöra ytterligare vattenbesparande åtgärder. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inga synpunkter på utredningen gäl-
lande ammoniak. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Lantmännen Cerealia fick den 24 mars 2020 tillstånd enligt miljöbal-
ken från Länsstyrelsen för livsmedelsverksamhet på fastigheten Lilla 
Tjärby 20:2. Tillståndet innehöll utöver de fastställda villkoren utred-
nings- och prövotidsvillkor som skulle redovisas ett år efter tillstån-
det givits. Bolaget har begärt förlängd tid på ett utredningsvillkor 
samt ändring av ett begränsningsvärde i prövotidsvillkoret och Läns-
styrelsen har begärt att samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig över 
detta.  
 
Prövotiden gällde följande villkor: 
U1. Undersökning av fettavskiljarens effekt vid avskiljning av för-
oreningar i processavloppsvattnet, med förslag på villkor för utsläpp 
av BOD7, totalfosfor, totalkväve, suspenderade ämnen och gravimet-
riskt avskiljbart fett.  
 
U2. Utredning av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för 
att vidta tekniska skyddsåtgärder till skydd mot utsläpp av ammoniak 
i omgivningen vid en olyckshändelse, med förslag på sådana åtgär-
der. Under prövotiden och intill dess annat fastställs ska följande pro-
visoriska föreskrifter gälla:  
     forts 
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P1. Föroreningshalten i processavloppsvatten som leds till det kom-
munala spillvattennätet får inte överstiga följande begränsningsvär-
den, räknade som månadsmedelvärden: 
BOD7 400 kg/dygn  
Totalfosfor 3 kg/dygn  
Totalkväve 10 kg/dygn  
Suspenderade ämnen 1 500 mg/l  
Fett, gravimetriskt avskiljbart 150 mg/l 
 
Bolaget har begärt förlängd tid med 2 år för villkor U1 och P1 då 
covid-19 fördröjt starten på provtagningen och ytterligare undersök-
ningar behövs. Provtagnings-/undersökningsplan har tagit fram och 
diskuterats i samråd med LBVA och miljöenheten. 
 
Bolaget yrkar även på ändrat begränsningsvärde för villkoret gäl-
lande fett från mg/l till kg/dygn. Innan fettavskiljaren installerades 
hade LBVA problem med igensättningar på grund av fett. Dessa pro-
blem har minskat avsevärt sedan installationen av fettavskiljaren. 
Halten i utgående vatten har däremot inte gått ner, vilket kan bero på 
att bolaget genomfört flera vattenbesparande åtgärder. Mängden fett 
har alltså minskat, men det har även mängden vatten, därför har inte 
halten minskat.  
 
Utredning gällande ammoniak (U2) har genomförts och flera av åt-
gärderna som presenterats i utredningen är genomförda. Bolaget har 
presenterat en tidsplan för de åtgärder som planeras genomföras och 
förklaring för de åtgärder som inte planeras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse TJM010-21 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 134 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Hallands län (halland@lansstyrelsen.se) 
  

mailto:halland@lansstyrelsen.se
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SBN § 149 Dnr 2021-000216 
 
Yttrande till kommunstyrelsen angående utökning av verksam-
hetsområde för dricks- och spillvatten för Allarp 2:3, etapp 2 i 
Laholms kommun 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot en utökning av 
verksamhetsområdet avseende dricks- och spillvatten för Allarp 2:3 
etapp 2.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
En allmän VA-anläggnings verksamhetsområde är det område inom 
vilket vattenförsörjning och avlopp (spillvatten och dagvatten) har 
ordnats eller ska ordnas genom anläggningen. Kommunen ska fast-
ställa verksamhetsområdet med dess gränser. Ett verksamhetsområde 
kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa vattentjäns-
ter.  
 
Området Allarp 2:3 etapp 2 ingår i en stor exploatering som sker i 
flera etapper. Etapp 1 är utbyggt avseende VA-anläggning och gator 
och husen på fastigheterna är mer eller mindre färdigbyggda. Led-
ningsnätet för dricks- och spillvatten på etapp 2 håller på att anläggas 
och de första byggloven har beviljats inom denna etapp. Dagvatten-
hantering inom området sker genom en gemensamhetsanläggning 
och ingår inte i den allmänna va-anläggningen. Därför ska området 
inte heller omfattas av verksamhetsområde för dagvatten.  
 
Styrelsen för Laholmsbuktens VA fattade vid styrelsemöte den 17 
maj 2021 beslut om att föreslå kommunfullmäktige i Laholm att ut-
öka verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten till att omfatta 
Allarp etapp 2. Kommunstyrelsen har remitterat frågan till samhälls-
byggnadsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 18 juni 2021 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 135 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 150 Dnr 2021-000226 
 
Förslag till samrådsversion av ”Föreskrifter för avfallshante-
ring” i Renhållningsordningen för Laholms kommun 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ställa ut förslag till ”Före-
skrifter för avfallshantering” i Renhållningsordningen för Laholms 
kommun för samråd och granskning av allmänheten under fyra 
veckor. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska inne-
hålla föreskrifter för hantering av avfall och en avfallsplan. Bestäm-
melserna om kommunal renhållningsordning finns i 15 kapitlet 41-
44 § Miljöbalken. Där skrivs att varje kommun ska ha föreskrifter för 
avfallshantering som ska antas av kommunfullmäktige. Kommunen 
ska ställa ut ett förslag till föreskrifter för samråd/granskning av all-
mänhet under minst fyra veckor.  
 
Ett förslag till uppdaterade föreskrifter för avfallshantering har tagits 
fram på grund av att den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 
15 kapitlet miljöbalken och en ny avfallsförordning, SFS 2020:614, 
i kraft, tjänster har tagits bort, förtydliganden och förbättringar av 
gällande föreskrift har skett samt komplettering med en bilaga gäl-
lande avfallsutrymmen. 
 
Dessa nya föreskrifter föreslås bör börja gälla den 1 januari 2022. 
För att detta ska kunna ske måste följande tidplan hållas: 
- samrådsversion godtas i samhällsbyggnadsnämnden i augusti 
- samråd/granskning 4 veckor  
- föreskrifterna kompletteras utifrån inkomna synpunkter  
- godkänns av samhällsbyggnadsnämnden i oktober 
- behandlas i kommunstyrelsen i november 
- antas i kommunfullmäktige i december. 
 
Denna samrådsversion har varit på intern remiss på miljöenheten av-
fallsenheten och insamlingsentreprenaden.  
 
     forts 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Avfallsenheten 
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SBN § 151 Dnr 2021-000223 
 
Yttrande till kommunstyrelsen över förstudie om renovering av 
Smedjebackens kök 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av förstudien som tagits 
fram för renovering av Smedjebackens kök av Kommunfastigheter i 
Laholm AB och framför följande till kommunstyrelsen som behöver 
beaktas i det fortsatta arbetet: 
 
- Helheten utgår från vilka beslut som barn- och ungdomsnämnden 

samt socialnämnden tar för sina verksamheter i nutida och fram-
tida perspektiv och som bygger på långsiktighet och där hållbar-
het och miljöpåverkan är i fokus samtidigt som det behöver ef-
fektivisera och kvalitetssäkra produktionen och implementera ett 
större hållbarhetstänk för att framtidssäkra måltidsverksamheten. 

- Samhällsbyggnadsnämnden anser att det behöver tas fram en 
plan kring minskad miljöpåverkan så som korta transporter som 
idag sker då både barn- och ungdomsnämnden och socialnämn-
den har. verksamheter som ligger utspridda i Knäred idag och ett 
hållbarhets tänk kring hur avfallshanteringen sker i samband med 
beslut kring köksrenovering alternativ nybyggnation av kök i 
Knäred. 

- Kapaciteten på 1100 portioner är realistiskt i ett tillagningskök i 
Knäred då det kan vara ett omställningskök vid eventuella akuta 
händelser vid de andra centralköken i Laholms kommun men 
också med hänsyn till ett eventuellt krisläge där beredskapskök 
behövs i norra Laholms kommun. 

- Kapaciteten på 1 100 portioner är också för att ta höjd på framtida 
tågstoppet i Knäred som kan/bör öka antalet barn/unga och då 
även produktionsvolymen som ska ha måltider under skoldagar 
och lovdagar. 

- Om inte socialnämnden/socialförvaltning kommer ha verksam-
het i Smedjebackens byggnad så krävs större åtgärder kring hur 
extern leverans av färdig produkt ska ske och som kan kräva om-
byggnader av varumottagning och varuutlämning, det vill säga 
kyldmat. 

 
 
     forts 
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- Köksritningen som togs fram år 2016 behöver ritas om och hän-

syn behöver tas till Funktionsprogram kök, som är i framtagande, 
samt lagstadgade förändringar som påverkar miljöenheten och 
avfallskollektivets ansvarsområden. 

- Kostnadsökningar i form av ökad hyra, avskrivningar etcetera 
kommer behöva kommuniceras med beställarnämnderna då kost-
naderna hamnar där i slut ändan 

_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av förstudien som tagits 
fram för renovering av Smedjebackens kök av Kommunfastigheter i 
Laholm AB. Förvaltningen föreslår för samhällsbyggnadsnämnden 
att följande punkter behöver beaktas i det fortsatta arbetet: 
 
- Samhällsbyggnadsnämnden ser att en helhet behöver tas kring 

vilka verksamheter Smedjebacken ska ha och som stödjer ett kök 
i lokalerna och då en renovering av det samma eller om ett nytt 
kök ska byggas och förläggas i en eventuell nybyggnad av till 
exempel en ny förskola i Knäred alternativ att en tillbyggnad av 
ett nytt kök görs i anslutning till Knäredsskolan. 

- Helheten utgår från vilka beslut som barn- och ungdomsnämnden 
samt socialnämnden tar för sina verksamheter i nutida och fram-
tida perspektiv och som bygger på långsiktighet och där hållbar-
het och miljöpåverkan är i fokus samtidigt som det behöver ef-
fektivisera och kvalitetssäkra produktionen och implementera ett 
större hållbarhetstänk för att framtidssäkra måltidsverksamheten. 

- Samhällsbyggnadsnämnden anser att det behöver tas fram en 
plan kring minskad miljöpåverkan så som korta transporter som 
idag sker då både barn- och ungdomsnämnden och socialnämn-
den har. verksamheter som ligger utspridda i Knäred idag och ett 
hållbarhets tänk kring hur avfallshanteringen sker i samband med 
beslut kring köksrenovering alternativ nybyggnation av kök i 
Knäred. 

- Kapaciteten på 1100 portioner är realistiskt i ett tillagningskök i 
Knäred då det kan vara ett omställningskök vid eventuella akuta 
händelser vid de andra centralköken i Laholms kommun men 
också med hänsyn till ett eventuellt krisläge där beredskapskök 
behövs i norra Laholms kommun.  forts 
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- Kapaciteten på 1 100 portioner är också för att ta höjd på framtida 

tågstoppet i Knäred som kan/bör öka antalet barn/unga och då 
även produktionsvolymen som ska ha måltider under skoldagar 
och lovdagar. 

- Om inte socialnämnden/socialförvaltning kommer ha verksam-
het i Smedjebackens byggnad så krävs större åtgärder kring hur 
extern leverans av färdig produkt ska ske och som kan kräva om-
byggnader av varumottagning och varuutlämning, det vill säga 
kyldmat. 

- Köksritningen som togs fram år 2016 behöver ritas om och hän-
syn behöver tas till Funktionsprogram kök, som är i framtagande, 
samt lagstadgade förändringar som påverkar miljöenheten och 
avfallskollektivets ansvarsområden. 

- Kostnadsökningar i form av ökad hyra, avskrivningar etcetera 
kommer behöva kommuniceras med beställarnämnderna då kost-
naderna hamnar där i slut ändan 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 15 juli 2021 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 152 Dnr 2021-000160 
 
Framtagande av ett funktionsprogram för ny- och ombyggnad 
av kök i Laholms kommun 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna framtaget funkt-
ionsprogram för ny och ombyggnad av kök i Laholms kommun och 
överlämnar detta till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen anmodade samhällsbyggnadsnämnden i mars 
2021 att ta fram ett funktionsprogram för ny- och ombyggnad av kök 
i Laholms kommun.  
 
Funktionsprogrammet ska fungera som ett styrdokument och ett un-
derlag för kommunikation mellan de parter som berörs vid utfor-
mande av kök exempelvis; vid beställning, utvärdering, planering, 
utformning, upphandling och uppförande av lokaler ämnade för verk-
samheten.  
 
Funktionsprogrammet ska kommunicera värden, funktioner och mål-
sättning med den verksamhet som bedrivs i köken och ge möjligheter 
att forma kök på olika sätt inom en yttre ram. 
 
Samhällsförvaltningen/samhällsservice och enheten måltid har tagit 
fram underlag som beskriver tekniska krav, anvisningar och utrust-
ningslista för tillagnings och mottagningskök inom för-, grund- och 
gymnasieskola samt äldreomsorgen. Underlaget är framtagit i sam-
arbete med Laholms kommuns fastighetsstrateg samt Kommunfas-
tigheter i Laholm AB. 
 
Underlaget fokus har varit på de inre regionerna av köken och hante-
ring av avfall eller den del som handlar om personalens arbetsmiljö 
gällande ombyte eller annan hygien är inte beskrivit i detta program, 
den delen behöver behandlas separat vid eventuella ny- eller om-
byggnationer av kök inom Laholms kommun. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar enligt miljöbalken 
över för- och grundskolor i kommunen.   forts 
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Kök ska utformas så att en god inne- och utemiljö skapas samt att ett 
gott smittskydd möjliggörs. För att underlätta planeringen inför upp-
förande eller ombyggnation av kök är det viktigt att tydliggöra de 
krav som ställs ur hälso- och miljösynpunkt. 
 
Avfalls- och miljöenheten behöver och ska vara en aktiv partner vid 
de delar som berör deras enheter vid en eventuell ny- eller ombygg-
nad av kök inom Laholms kommuns ansvar och lämna synpunkter på 
delar som behöver finnas med vid ny- eller ombyggnad av köken 
inom Laholms kommun. Det samma gäller för Kommunfastigheter i 
Laholm AB. Syftet är att redan i ett inledande skede kunna påverka 
en snabb och smidig byggprocess där verksamheternas/enheternas 
funktionskrav är kända och blir ett komplement till Kommunfastig-
heter i Laholms AB:s projektanvisningar. 
 
Måltidsenheten har utformat underlag till funktionsprogram för kök 
vid ny- eller ombyggnad och tagit in synpunkter från avfalls- och 
miljöenheten kring de samma.  
 
Avfallsenheten påtalar i sitt yttrande att eftersom inga tekniska krav 
eller anvisningar mottagits och avfallshanteringen beskrivs inte i det 
framtagna dokumentet kring funktionsprogram kök, så har avfallsen-
heten svårt att lämna specifikt yttrande utan yttrandet är generellt. 
 
Det är viktigt att ha ett helhetstänk gällande anläggningens avfalls-
hantering. Varje anläggning eller område exempelvis skolor och 
äldreboenden behöver ha en person som har en roll som ”avfallsan-
svarig” som ser vad just den verksamheten har för avfall, specifika 
problem och så vidare. Denne kan ha det övergripande ansvaret, ar-
beta med förslag till förbättringar, se hur andra äldreboenden har löst 
sin hantering och så vidare och kan även vara den som för dialog med 
kommunens avfallsenhet. 
 
Utifrån avfallsbranschens erfarenheter (Avfall Sverige Rapport 
2019:28) kan förebyggande arbete och god hantering av matavfall 
och förpackningar uppnå en källsorteringsgrad på 90 % för matavfall 
och förpackningar samt minska matsvinnet till 20 g/portion.  
 
     forts 
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Viktigaste förutsättningen för källsorteringen är vilka sorteringsmöj-
ligheter som finns i avfallsutrymmet på fastigheten med god tillgång 
på utrymmen. Uppkomsten av avfall beror i hög grad på vilka möj-
ligheter verksamheterna har att planera tillagning och servering. Det 
finns även retursystem för emballage för vissa råvaror samt att vissa 
särskilt skrymmande förpackningar kan undvikas vid inköp genom 
krav i upphandlingar.  
 
Grundläggande förutsättningar för rätt avfallshantering som kräver 
noggrann planering:  
• Transportväg (inget körande där barn rör sig, tillräckligt med 

vändningsplats med mera) 
• Placering av avfallsutrymmet (inga ramper, lätt att nå av både 

personal som ska lämna avfall och sophämtaren med mera) 
• Utrymmen för avfall (gott om plats, fler och fler fraktioner blir 

aktuellt) 
• Angörande för sopbilen och tömningsplats för avfall  
 
Målsättning: 
• Fullskalig källsortering 
• Enkelt, lättskött och hygieniskt 
• Säkerhet  
• God arbetsmiljö för alla berörda 
 
Olika fraktioner och omhändertagande 
 
Matavfall 
Slutet system 
• Avfallskvarn i kök till sluten tank, töms med sugbil. Detta system 

har vi inte i dagsläget i kommunen men det har många fördelar, 
framför allt för dem som arbetar i köken som då kan slippa allt 
blött avfall som ska rinna av och sedan läggas ner i papperspåsar. 
Med kvarn och tank behövs separat sink och rör just för matav-
fallet.  

• Ge bra förutsättningar för matrester från exempelvis matsalar 
Restavfall 
• Komprimatorsystem (större verksamheter kan ha en mindre 

komprimator)  
     forts 
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Kartong, wellpapp, plast, (glas) 
- Balningssystem (större verksamheter kan ha en balpress för kar-

tong/wellpapp) 
Returpapper, metall, glas  
- Kärlsystem   
 
Helheten för hela skolan/anläggningar 
- Avfallsskåp (kärlsystem) 
- Större anläggningar eventuella underjordsbehållare, komprima-

torer, balpressar  
 
Övrigt 
Farligt avfall 
• Farligt avfallskåp 
Grovavfall  
• Utrymme bör finnas för att ge plats till detta 
 
Miljöenheten har inget att erinra mot de tekniska kraven eller på ut-
rustningslistan när det gäller själva funktionen för köken. Dock sak-
nas det stycken om hur köken ska utforma angående hygien, smittrisk 
och hälso/miljösynpunkterna med mera. 
 
Enligt funktionsprogrammet ska köket utformas så att en god inne- 
och utemiljö skapas samt att ett gott smittskydd möjliggörs. För att 
underlätta planeringen inför uppförande eller ombyggnation av kök 
är det viktigt att tydliggöra de krav som ställs ur hälso- och miljösyn-
punkt.  
 
Miljöenheten saknar att det i materialet inte tas upp något om om-
klädningsrum, toaletter och städ, förvaring av kemikalier, rena och 
orena textilier och handtvättfat för både personal och gäster samt ven-
tilation ur en hälso- och miljöaspekt.  
 
I materialet tas det inte upp flöden av ren zon och oren zon eller le-
veransområden, både för inkommande och utgående leveranser, till 
exempel så är utomhusmiljön beroende på hur man bygger förvaring 
av avfallslagring samt hindrande av skadedjur med mera. 
 
     forts 
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Miljöenheten vill gärna se ritningar i ett tidigt skede för att undvika 
vissa enkla missar och titta på flöden och zoner samt upptäcka utrym-
men som kan bli svårstädade med mera.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 29 juli 2021 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 66 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-25 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 153 Dnr 2021-000234 
 
Yttrande till kommunstyrelsen över Halmstads kommuns plan 
för olycksförebyggande verksamhet 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter 
till kommunstyrelsen: 
 
Laholms kommun har granskat Halmstad kommuns plan för olycks-
förebyggande verksamhet och funnit det väl skrivet. Laholms kom-
mun har inga synpunkter på planen och dess innehåll. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Laholms kommun har från Halmstads kommun mottagit ett förslag 
på plan för olycksförebyggande verksamhet. Kommunstyrelsen har 
remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Doku-
mentet utgör Halmstads kommuns handlingsprogram för förebyg-
gande verksamhet enligt 3 kapitlet 3 och 8 § enligt Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor (LSO). 
 
Halmstads och Laholms kommuner samarbetar inom området skydd 
mot olyckor såväl avseende operativa insatser och förberedelser som 
i det olycksförebyggande arbetet och vid olycksutredningar och in-
satsutvärderingar. Många utav de risker som Halmstads kommun 
identifierat delas av eller påverkar även Laholms kommun och La-
holms kommun ser fram emot att följa Halmstads arbete med de am-
bitioner som beslutats i plan.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 21 juli 2021. 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 139 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 67 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-25 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 154 Dnr 2021-000224 
 
Yttrande till Havs- och vattenmyndigheten över remiss gällande 
vägledning ”Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenföre-
komster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och na-
turtyper” (3531-19) 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter 
till Havs- och vattenmyndigheten: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har inga synpunkter på vägledningen 
”Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i över-
ensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper” och avstår 
därför från att yttra sig i ärendet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Havs- och vattenmyndigheten har skickat en remiss gällande vägled-
ning ”Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i 
överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper” för 
yttrande. 
 
Vägledning beskriver en lämplig tillämpning av 3 kapitlet 2 § och 4 
kapitlet 5-6 §§ i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 
2019:25), om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende yt-
vatten. Dessa §§ genomför 4 kapitlet 1, 6 – 7 §§ i vattenförvaltnings-
förordningen samt vattendirektivets artikel 4.1 c. 
 
Byggnadsenheten och kommunen utgör inte målgruppen för vägled-
ningen (som anges som Vattenmyndigheterna och Länsstyrelsen) och 
har inga synpunkter på de frågor som tas upp gällande huruvida väg-
ledningen är tillräckligt tydlig i de preciserade frågorna som anges i 
missivet från Havs- och vattenmyndigheterna.  
 
Byggnadsenheten har inga synpunkter på vägledningen ”Att fast-
ställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i överensstäm-
melse med bevarandemål för arter och naturtyper” och avstår från att 
yttra sig i ärendet. 
 
     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 68 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-25 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelseden 4 augusti 2021 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021 § 140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten@havochvatten.se) 

mailto:havochvatten@havochvatten.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 69 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-25 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 155 Dnr 2021-000142 
 
Redovisning av ärende i samband med uppföljning av beslut en-
ligt uppföljningsplan för intern kontroll för år 2021 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av redovisningen. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände uppföljningsplan för intern 
kontroll för år 2021 den 24 februari 2021 § 30. Enligt den ska juste-
raren välja ut ett till två ärenden från listan över anmälda delegations-
beslut som ska redovisas vid kommande sammanträde: 
 
Från miljöenhetens listor med delegationsbeslut valde justeraren 
ärende Anmälan om ändring av skjuttider och ärendet Klagomål på 
lösningsmedelsutsläpp från Nilssons Special Vehicles AB, som ska 
redovisas vid nästa sammanträde. Ärendet redovisas av miljö- och 
hälsoskyddsinspektören. 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 70 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-25 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 156 Dnr 2021-000042 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger redovisningen av delegationsbe-
sluten 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 samhällsbyggnadsnämnden i den 
ordning som nämns i beslutad delegationsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 11 augusti 2021. 
 
Miljöenhetens beslut från och med den 7 juni till och med den 12 
augusti 2021. 
 
Byggnadsenhetens beslut från och med den 11 juni till och med den 
12 augusti 2021. 
 
Räddningstjänstens delegationsbeslut gällande ansökan om annan 
behörig sotare, tillstånd för brandfarlig vara, prövning enligt miljö-
balken, offentlig plats från och med den 24 februari till och med den 
16 juli 2021. 
 
Ordföranden, beslut i ärende som är så brådskande att nämndens av-
görande inte kan avvaktas. –  Tillfälligt serveringstillstånd till all-
mänheten vid Chill Out, Fyra Tokers AB. 
 
Ordföranden, beslut i ärende som är så brådskande att nämndens av-
görande inte kan avvaktas. –  Tillfälligt serveringstillstånd till all-
mänheten vid Graffiti Cafe 1, Maxlee AB. 
 
     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 71 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-25 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 
 
Ordföranden, beslut i ärende som är så brådskande att nämndens av-
görande inte kan avvaktas. – Tillfälligt serveringstillstånd till allmän-
heten vid The Corner, Fyra Tokers AB. 
 
Ordföranden, beslut i ärende som är så brådskande att nämndens av-
görande inte kan avvaktas. –  Stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten vid serveringsstället Ulvereds Hjorthägn, Camp Mayfly 
AB. 
 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställ-
ningsbidrag ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Under peri-
oden 15 juni till den 17 augusti 2021 har 21 nya bostadsanpassnings-
bidrags ärende registrerats samt ett reparationsbidrags ärenden. 
Handläggaren för bostadsanpassning har under samma period bevil-
jat 18 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag och avskrivit en an-
sökan. Dessutom har en ansökning om reparationsbidrag beviljats. 
 
Förteckning över delegationsbeslut registrerade i ärendehanterings-
systemet Ciceron från och med den 7 maj till och med den 18 augusti 
2021. 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 72 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-25 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 157 Dnr 2021-000043 
 
Anmälningar 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger förteckningen över synpunkter 
och förslag till handlingarna. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger förteckningen över anmälningar 
till handlingarna. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut och andra dokument som kommit in till samhällsbyggnads-
nämnden sedan förra sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över synpunkter och förslag den 20 augusti 2021. 
 
Förteckning över anmälningar: 
 
a. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av samhällsbyggnadsnämn-

dens beslut angående bygglov för nybyggnad av kedjehus på fas-
tigheten xx. Nu fråga om klagorätt. Beslutet har överklagats av 
fastighetsägaren till vv. Länsstyrelsen konstaterar att mellan 
fastigheten vv och xx finns fastigheten zz. Fastigheten vv är 
därför inte berörd av åtgärden. Länsstyrelsen avvisar därför 
överklagandet. 
 

b. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens protokoll; Utdö-
mande av vite – nu fråga om prövningstillstånd. Mark- och mil-
jööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljö-
domstolens avgörande innebärande att fastighetsägaren ska be-
tala vitet om 50 000 kronor till staten, står därför fast. Fastighets-
ägaren till xx hade överklagat beslutet om att döma ut vitet för 
att inte vidtagit rättelse för olovlig tillbyggnad på fastigheten. 
 
 
 
 
     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 73 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-25 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 
 

c. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av samhällsbyggnadsnämn-
dens beslut angående bygglov för nybyggnad av kedjehus på fas-
tigheten xx. Länsstyrelsen konstaterar att genomförandetiden för 
nu aktuell detaljplan inte har löpt ut. Avvikelserna är stora så det 
kan inte vara fråga om en liten avvikelse Länsstyrelsen upphäver 
samhällsbyggnadsnämndens beslut och avslår ansökan om 
bygglov. 

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

nämndens beslut angående förbud att släppa ut avloppsvatten till 
avloppsanläggning på fastigheten xx Klagande har låtit meddela 
att de inte längre är fastighetsägare. Den nya lagfarna ägaren är 
medvetna om att nämndens beslut även gäller nya ägare. Med 
anledning av detta så avskriver Länsstyrelsen ärendet från vidare 
handläggning. 

 
e. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens protokoll; Uppe-

håll i hämtningen av hushållsavfall på fastigheten xx – nu fråga 
om prövningstillstånd. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 
att fastighetsägaren inte skulle medges uppehåll i hämtningen av 
hushållsavfall. Detta beslut har överklagats. Mark- och 
miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens avgörande står därför fast, vilket innebär att 
överklagandet avslås.  
 

f. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av miljö- och byggnads-
nämndens beslut angående förhandsbesked för nybyggnad av en-
bostadshus på fastigheten xx. Miljö- och byggnadsnämnden 
lämnade genom beslut ett negativt förhandsbesked som 
överklagades. Länsstyrelsen skriver att det allmänna intresset av 
att långsiktigt bevara brukningsvärd jordbruksmark, väger tyngre 
än det enskilda intresset av att bebygga den aktuella platsen. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 
g. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Detalj-

plan för xx. Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för xx 
Detta beslut har överklagats. Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet. 

forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 74 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-25 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 
 

h. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens protokoll; Åter-
ställande av försutten tid. Miljö- och byggnadsnämnden bevil-
jade bygglov för en transformatorstation på fastigheten xx. 
Fastighetsägarna till zz har ansökt om återställande av försutten 
tid för att kunna överklaga det beviljade bygglovet. Anledningen 
är att de inte fick möjlighet att yttra sig över den reviderade 
ansökan. Mark- och miljööverdomstolen bifaller ansökan och 
återställer tiden för fastighetsägarna till zz att överklaga miljö- 
och byggnadsnämndens beslut. Överklagandet ska anses ha 
kommit in i rätt tid. Mark- och miljööverdomstolens beslut har 
överlämnats till länsstyrelsen för fortsatt behandling. 
 

i. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Före-
läggande om bullerutredning vid fastigheten xx. Miljö- och 
byggnadsnämnden har förelagt Brickpack AB att genomföra en 
bullerutredning, som utreder ljudnivåer vid bostadsfastigheter på 
Idrottsgatan. Besluten överklagades först till länsstyrelsen som 
avslog överklagandet och sen till Mark- och miljödomstolen. 
Mark- och miljödomstolen instämmer med länsstyrelsen bedöm-
ning och ändrar det överklagande beslutet, endast på så sätt att 
tidpunkten för när åtgärd enligt punkt 1 i miljö- och byggnads-
nämndens beslut och punkten 2 ska vara genomförda har flyttats 
fram. 

 
j. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Utdö-

mande av vite. Miljö- och byggnadsnämnden förelade med vite 
byggherren den 26 augusti 2020, att åtgärda brister som upp-
märksammades efter slutsamråd på fastigheten xx. 
Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott har den 2 
december 2020 beslutat att hos Mark- och miljödomstolen an-
söka om att vitet ska dömas ut, eftersom brister ej var åtgärdade. 
Mark- och miljödomstolen skriver i sin dom att nämnden inte 
preciserat vilka fel och brister som fanns i byggnaden och vilka 
bestämmelser som bristerna står i strid mot. Denna brist i tydlig-
het i föreläggandet innebär att vitesföreläggandet inte kan anses 
vara lagligen grundat. Därmed saknas förutsättningar för att 
döma ut det vite som föreläggandet förenats med. Mark- och mil-
jödomstolen avslår därför ansökan om utdömande av vite. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 75 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-25 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 158 Dnr 2021-000034 
 
Informations- och diskussionsärenden 
 
a)  Ledamöternas och ersättarnas inspel 
 
b) Information gällande hantering av post, allmänna handlingar 

adresserade till politikens e-postadress 
 
c) Information om provtagning av havsvatten vid stranden i Mell-

bystrand och Skummeslövsstrand 
 Robert Pragler  
 
d) Information om en utvärdering av kyld mat i matdistributionen 
 Henrik Årneby, Andreas Albjär 
 
_____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 76 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-25 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 159 Dnr 2021-000038 
 
Deltagande vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde på 
distans 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att vid dagens sammanträde 
har det digitala nätet varit lite svajigt för en del politiker som varit 
med på distans via Teams. Politikerna har vid vissa tillfällen haft då-
lig kontakt med mötet. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter intygar dock att samtliga 
deltagare har vid besluten, deltagit på lika villkor under dagens sam-
manträde. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagens 6 kapitlet 24 § kommunallagen har nämnds-
ledamöter rätt att delta i sammanträden på distans, under förutsätt-
ning av fullmäktige har fattat beslut om detta, vilket kommunfull-
mäktige i Laholms kommun har. Distansdeltagandet ska ske genom 
ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan delta på lika villkor i enlighet med kommunallagen och 
Laholms kommuns riktlinjer för sammanträden på distans. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter intygar på fråga från ordfö-
randen att så har skett under dagens sammanträde. 
 
Ledamöter och ersättare som har deltagit på distans via Teams: 
Sverker Johansson (C) 
Kennet Gertsson (M) 
Siv Påhlsson (S) 
Mikael Sanden (SD) 
Johanna Olsson (M) 
Lamis Al Nouri (C) 
Margareta Lindgren (MP)  
Leif Sunesson (S) 
Lars-Bertil Pettersson (SD) 
 
Beslutet skickas till:  
Akten 
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