
 
Samhällsbyggnadsnämnden  
 

Sammanträdesdatum  

2021-10-20 

§ Ärendelista 

§ 179 Ändring av handlingsprogram för skydd mot olyckor 

 

§ 180 Detaljplan för Våxtorp 9:80 med flera Solgården och Bullerbyn i 

Våxtorps tätort – Samråd 

 

§ 181 Detaljplan för Skummeslöv x:xx med flera i Skummeslövsstrand – 

Samråd 

 

§ 182 Förhandsbesked för nylokalisering av ett enbostadshus samt garage 

 

§ 183 Tillbyggnad i form av uterum, planstridigt utgångsläge 

 

§ 184 Tillbyggnad av enbostadshus 

 

§ 185 Mellby 37:2 – Tillbyggnad av komplementbyggnad 

 

§ 186 Upphäva beslut om föreläggande med vite 

 

§ 187 Förslag till ”Föreskrifter för avfallshantering” i Renhållningsord-

ningen för Laholms kommun” 

 

§ 188 Handlingsplan för fossilfria fordon 2030 

 

§ 189 Samhällsbyggnadsnämnden och dess beredningsutskotts sammanträ-

desplan för år 2022 

 

§ 190 Redovisning av ärende i samband med uppföljning av beslut enligt 

uppföljningsplan för intern kontroll för år 2021 
 

§ 191 Anmälan av delegationsbeslut 
 

§ 192 Anmälningar 
 

§ 193 Informations- och diskussionsärenden 

 

§ 194 Ansökan hos kommunstyrelsen om bidrag ur Lundgrenska donations-

fonden för uppsättning av trappräcke 

 

§ 195 Deltagande vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde på distans 
 

file://///ncintra.laholm.se/dfs/Gemensam/Kommunledningskontoret/Kansli/Protokoll/Samhällsbyggnadsnämndens%20bu/protokoll%20bu%202021/Föreskrifter%23_Hlk83968052
file://///ncintra.laholm.se/dfs/Gemensam/Kommunledningskontoret/Kansli/Protokoll/Samhällsbyggnadsnämndens%20bu/protokoll%20bu%202021/Föreskrifter%23_Hlk83968052


Laholms kommun 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har haft sammanträde den 20 oktober 
2021 
 
Protokollet som justerats den 22 oktober 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 25 oktober till och med den 15 november 2021 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Lena Boström 

Nämndsekreterare 
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SBN § 179 Dnr 2021-000252 

 

Ändring av handlingsprogram för skydd mot olyckor 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden skickar ut Handlingsprogram för skydd 

mot olyckor Laholms kommun på remiss till nedanstående aktörer:  

 
 

 

Svar senast den 31 december 2021. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen behöver enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

(LSO) ha ett handlingsprogram som redovisa hur de arbetar för att 

upprätthålla ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredstäl-

lande och likvärdigt skydd mot olyckor.  

 

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har gett ut en ny fö-

reskrift (MSBFS 2021:1) kring innehåll och struktur på kommunens 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.  

 

Det innebär att kommunen behöver ändra det befintliga handlings-

programmet för att möta de nya kraven på struktur och innehåll. 

Räddningstjänsten har ändrat och programmet behöver nu ut på re-

miss, för att sedan kunna tas upp för beslut hos kommunfullmäktige. 

 

Handlingsprogrammet omfattar både förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst, för Laholms kommuns räddningstjänst.  

     forts 

I Laholms kommun  Andra kommuner  Utanför kommunen  

Kommunens samtliga 
nämnder  

Båstad  Försvarsmakten  

Kommunfastigheter i La-
holms kommun  

Falkenberg  Kustbevakningen  

Laholmsbuktens VA  Halmstad  Luftfartsverket  

Laholmshem  Hylte  Länsstyrelsen Hallands län  

Södra Hallands Kraft Kungsbacka  Polismyndigheten Region Väst 

  Markaryd  Region Halland  

  Ljungby  Sjöfartsverket  

  Varberg  Trafikverket  

  Ängelholm    

  Örkelljunga    
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forts 

 

Där denna tjänsteskrivelse handlar om att få ut programmet på remiss 

till ovan nämnda aktörer för att få deras åsikter på programmets revi-

dering. 

 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 23 september 2021. 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Laholms kommun 

Beredningsutskottets protokoll den 6 oktober 2021 § 165 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     forts 
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Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Kommunfastigheter i Laholm AB 

Laholmsbuktens VA AB 

Laholmshem AB 

Södra Hallands Kraft 

 

Båstad 

Falkenberg 

Halmstad 

Hylte 

Kungsbacka 

Markaryd 

Ljungby 

Varberg 

Ängelholm 

Örkeljunga 

 

Försvarsmakten 

Kustbevakningen 

Luftfartsverket 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Polismyndigheten Region Väst 

Region Halland 

Sjöfartsverket 

Trafikverket 
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SBN § 180 Dnr MBN2020-000342 

 

Detaljplan för Våxtorp 9:80 med flera Solgården och Bullerbyn 

i Våxtorps tätort – Samråd 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att gå ut på samråd med förslag 

till detaljplan för Våxtorp 9:80 med flera, enligt 5 kapitlet 11 § i plan- 

och bygglagen (2010:900/2014:900).  

 

Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, 

en miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott gav den 8 september 2020 § 150 

positivt planbesked för fastigheten Våxtorp 9:80 med flera i Våxtorp. 

Detaljplanen upprättas på bekostnad av exploatören och ett planavtal 

har tecknats.  

 

Planuppdraget grundar sig i att verksamheterna för socialnämnden 

samt barn- och ungdomsnämnden har behov av nya lokaler i Våxtorp 

samhälle. Behoven avser en ny förskola med möjlighet till sex avdel-

ningar och ett nytt särskilt boende för äldre med 40 vårdplatser. Vins-

ter finns i att samordna dessa båda verksamhetslokaler och därför tas 

en ny detaljplan fram för att möjliggöra en sådan byggnation. Paral-

lellt med detaljplanen har en förstudie för en ny byggnad för äldre-

boende/förskola tagits fram av Kommunfastigheter i Laholm AB.  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt äldreboende 

samt en ny förskola i Våxtorp samhälle. Ett äldreboende utgörs ofta 

av en kombination av en bostadsmiljö och en vårdmiljö, därmed är 

syftet även att säkerställa en ändamålsenlig och trygg verksamhet för 

äldre och området planläggs även för vård. Detaljplanen syftar även 

till att möjliggöra för förtätning av ytterligare bostäder i Våxtorp i ett 

centrumnära läge med god tillgång till service och handel. I syftet 

ingår även att säkerställa kommunalt huvudmannaskap på allmänna 

platser så som kringliggande gator och grönområden. 

 

 

     forts 
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Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Våxtorps samhälle 

och omfattar den nuvarande tomten för Solgårdens äldreboende, ga-

torna Kyrkvägen, Södra Musikvägen och Genvägen, samt ligger i di-

rekt anslutning till Björbäcksvägen.  

 

Detaljplanen innebär att det tillskapas ett nytt område för en kombi-

nation av förskola, äldreboende och äldrevård, inom tomten för det 

nuvarande äldreboendet Solgården. Den nya bebyggelsen inom detta 

område regleras så att största tillåten byggnadsarea motsvarar 30% 

av fastighetsarean inom användningsområdet. Exploateringsgraden 

innebär att en ändamålsenlig byggnation kan genomföras, samtidigt 

som tillräcklig utemiljö för förskoleverksamheten tillgodoses. 

Högsta tillåten nockhöjd regleras till 15 meters höjd. Minsta tillåten 

fastighetsstorlek regleras till 6 000 kvm vilket möjliggör bildandet av 

två fastigheter inom området. De nya byggnaderna inom området ska 

placeras minst 7 meter från Kyrkvägen och Björbäcksvägen, samt 4 

meter från naturmarken i nordost. Bestämmelsen syftar till att placera 

de relativt höga nya byggnaderna på ett avstånd från gaturummet/den 

allmänna platsen. Utrymmet längs med Kyrkvägen möjliggör även 

för att en gång- och cykelväg ska kunna anläggas på kvartersmark 

längs med gatan. Inom detta område finns även en befintlig ensidig 

trädallé som ska bevaras och som skyddas med planbestämmelser.  

 

Området för det föreslagna nya äldreboendet/förskolan är delvis bul-

lerutsatt längs med Kyrkvägen och Björbäcksvägen, en bullerutred-

ning har tagits fram i samband med detaljplanen. Bullerutredningen 

har studerat bullersituationen inom området utifrån den prognostice-

rade trafiksituationen år 2040, med ett fullt utbyggt planområde samt 

med en allmän årlig trafikökning. Utredningen visar på att bullerni-

våerna är förhöjda i förhållande till riktvärdena för bostäders uteplat-

ser och för utemiljön för förskolan. Riktvärdena för buller vid fasad 

överskrids inte inom området, vilket innebär att byggnader kan pla-

ceras fritt. När det kommer till äldreboende finns det goda möjlig-

heter att tillskapa en gemensam uteplats som placeras i ett skyddat 

läge fritt från buller. När det kommer till förskolegården så finns det 

en möjlighet att genom medveten placering av byggnader uppnå en 

bullerskyddad utemiljö för förskolans verksamhet.  

 

     forts 
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Detaljplanen reglerar dock inte placering av byggnaderna vilket in-

nebär att förskolegården måste skyddas från buller på annat sätt. Bul-

lerutredningen har tagit fram ett förslag på placering av ett 1,3 meter 

högt bullerskydd längs med Kyrkvägen och Björbäcksvägen som in-

nebär att bullerriktvärdena för förskolans utemiljö säkerställs. Detta 

regleras med en planbestämmelse på plankartan.  

 

I detaljplanen föreslås även ett område för bostäder i form av tvåbo-

stadshus, sammanbyggda småhus och flerbostadshus. Detta område 

möjliggör för de befintliga parhusen att bevaras, samtidigt som det 

möjliggör för ytterligare byggnation. Bebyggelsen regleras med en 

största tillåten byggnadsarea som motsvarar 30% av fastighetsarean 

inom användningsområdet. Högsta tillåten nockhöjd regleras till 14 

meter vilket motsvarar en bostadsbyggnad i fyra våningar. Detaljpla-

nen reglerar så att minst två nya byggnader byggs inom området. 

Byggnaderna ska placeras minst 4 meter från Södra Musikvägen. 

Planförslaget bedöms sammantaget kunna medge tillkomsten av 50 

nya bostadslägenheter.  

 

Inom planområdet finns en befintlig transformatorstation för el som 

föreslås utökas så att en dubbelstation kan placeras inom området. 

Det befintliga grönområdet i den nordöstra delen av planområdet 

planläggs som en allmän plats, naturmark. Grönområdets funktion 

som omhändertagande av dagvatten säkerställs i planen.  

 

Detaljplanen medför även att kommunen övertar huvudmannaskapet 

för samtliga allmänna platser inom området. Gatorna Genvägen, 

Kyrkvägen och Södra Musikvägen ingår i planförslaget. Planen möj-

liggör även för utbyggnad av en trafiksäker vändplats på Södra Mu-

sikvägen.  

 

Planförslaget omfattar ett mindre område för skoländamål, vilket är 

den befintliga vändplatsen för Södra Musikvägen. Då detta utrymme 

är för litet för att möjliggöra en ändamålenslig vändplats med dagens 

standard, så övergår denna till skoländamål. Området kan nyttjas för 

parkering, utemiljö eller liknande, inte för byggnader.  

 

I planförslaget ingår två befintliga gång- och cykelvägar som plan-

läggs som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.  forts 
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Den ena förbinder Kyrkvägen med Båstadsvägen och är en viktig 

länk mellan Våxtorps skola och Våxtorps idrottshall. Den andra för-

binder Södra Musikvägen med Norra Musikvägen och löper längs 

med den befintliga förskoletomten.  

 

Detaljplaneförslaget för Våxtorp 9:80 bedöms vara färdigt för sam-

råd.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJB064-21 

Beredningsutskottets protokoll den 6 oktober 2021 § 166 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Sunesson (S): Bifall till beredningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ove Bengtsson (S) i handläggningen av 

detta ärende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Byggnadsenheten 
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SBN § 181 Dnr MBN2016-146 

 

Detaljplan för Skummeslöv x:xx med flera i Skummeslövsstrand 

– Samråd 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 

byggnadsenheten för vidare handläggning, med att bland annat se 

över trafikföringen in i området och exploateringsgraden av byggnat-

ionen i området. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Den 15 november 2016 § 219 lämnade kommunstyrelsen positivt 

planbesked avseende planläggning av delar av fastigheten Skum-

meslöv x:xx för bostäder (cirka 40 hus av fritidshuskaraktär). Den 11 

augusti 2020 § 152 lämnade kommunstyrelsen positivt planbesked 

avseende planläggning inom fastigheten Skummeslöv z:z för att 

möjliggöra en wakeparkanläggning. Kommunstyrelsen utökade 

planuppdraget för Skummeslöv x:xx gällande utökning av planom-

råde för fler bostäder. Detaljplanarbetet utförs på exploatörernas be-

kostnad med egen konsult.  

 

Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för bostäder 

inom fastigheten Skummeslöv x:xx samt att pröva markens lämplig-

het för besöksanläggning för vattensporter inom fastigheten Skum-

meslöv z:z. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde samt en 

större wakeparkanläggning med kompletterande aktiviteter och 

funktioner kan byggas i Skummeslövsstrands östra delar. 

 

Planen möjliggör uppförande av cirka 231 bostäder i form av flerbo-

stadshus, friliggande enbostadshus (villor) och sammanbyggda enbo-

stadshus (parhus, kedjehus, radhus) inom fastigheten Skummeslöv 

x:xx. Planen möjliggör även anläggande av en besöksanläggning för 

vattensporter, huvudsakligen wakeboard och vattenskidor, inom fas-

tigheten Skummeslöv z:z. Inom anläggning får tillhörande service-

byggnader, mindre stugor för övernattning samt övriga byggnader 

som krävs för anläggningens funktion och verksamhet uppföras. 

Även andra kompletterande aktiviteter och funktioner, exempelvis 

ytor för lek och skateboard inryms, i användningen.  

     forts 
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Planområdet föreslås angöras från Stora Strandvägen via två tillfarts-

gator. Den östra tillfartsgatan avses utgöra den huvudsakliga tillfar-

ten. Båda tillfartsgatorna ska förses med plantering, exempelvis allé-

plantering, samt kombinerad gång- och cykelväg. Gång- och cykel-

vägarna ska anslut till befintlig gång- och cykelväg längs med Stora 

Strandvägens södra sida. 

 

För att förstärka kopplingen med Svarvareskogen säkerställer planen 

ett naturområde i nordsydlig riktning centralt i planområdet, mellan 

bostadsområdet och wakeparkanläggningen. Inom planområdet finns 

flera mindre grönstråk med skogspartier, trädalléer och dammar som 

också bevaras. För att förbättra tillgängligheten till Svarvareskogen 

och möjliggöra för fler människor att besöka naturreservatet föreslås 

en allmän parkering i anslutning till det centrala naturområdet samt 

ett antal parkeringsplatser längs med bostadsgatan längst upp i norr. 

Inom naturområdet ska en gång- och cykelväg anläggas. I anslutning 

till det nordsydliga naturområdet och den allmänna parkeringen fö-

reslås ett område för anläggande av lekpark, utegym eller någon lik-

nande aktivitet. Det centrala naturområdet är en del av grönstrukturen 

i Skummeslövsstrand och viktigt för att människor och djur ska 

kunna rör sig genom planområdet. 

 

För att säkerställa en god ljudmiljö inom planområdet och befintligt 

bostadsområde (Fregattvägen/Linnéas väg) med hänsyn till trafikbul-

ler från E6 ska en minst sex meter hög skyddsvall uppföras. Skydds-

vallen krävs även för att möjliggöra wakeparkanläggningen inom 

Skummeslöv z:z som ligger i direkt anslutning till E6 som utgör pri-

mär transportled för farligt gods. För att säkerställa en god ljudmiljö 

med hänsyn till buller från wakeparkanläggningen krävs bebyggelse 

med ljuddämpade sidor. Detaljplanen säkerställer att gällande buller-

riktvärden för väg, järnväg samt industri- och verksamhetsbuller upp-

fylls för planerad och befintlig bostadsbebyggelse. 

 

Planområdet ska ingå i allmänt verksamhetsområde för dricks- och 

spillvatten. Dagvattenhanteringen sker genom lokalt omhänderta-

gande av dagvatten (LOD) och planområdet ska inte ingå i verksam-

hetsområde för dagvatten. 

 

     forts 
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Beredningsutskottet har den 6 oktober 2021 § 167 beslutat att föreslå 

nämnden, att besluta om samråd med förslag till detaljplan för Skum-

meslöv x:xx med flera, enligt 5 kapitlet 11 § i plan- och bygglagen. 

Samt att planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljö-

påverkan, och därför har en miljökonsekvensbeskrivning inte upprät-

tats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJB063-21 

Beredningsutskottets protokoll den 6 oktober 2021 § 167 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Knut Slettengren (M) med instämmande av Gudrun 

Pettersson (C) och Ove Bengtsson (S): Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar att återremittera ärendet till byggnadsenheten för vidare 

handläggning med att bland annat se över trafikföringen in i området 

och exploateringsgraden av byggnationen i området. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på sitt eget förslag om återremiss mot om ärendet 

ska avgöras idag och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet. 

 

Ersättarens mening 

Margareta Lindgren (MP): Mp Laholm anser att rätt beslut fattats om 

att inte lämna ut planen på samråd utan att först ge planförfattarna i 

uppdrag att se över exploateringsgrad och trafiksituationen. Mp La-

holm menar att planen dessutom måste prövas bättre mot, energipo-

licy, miljöpolicy, miljömål, Agenda 2030. Detta gäller till exempel 

användandet av grundvatten, ljusföroreningar, utformande av dam-

mar (inte bara tekniska dammar) hur den biologiska mångfalden ska 

upprätthållas, grönstråk med mera. Hur mycket mer koldioxidutsläpp 

blir det? Hur mycket energi behövs? I dagsläget är planen inte fören-

lig med hållbar utveckling. Den är inte ekologiskt hållbar. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Byggnadsenheten 
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SBN § 182 Dnr SBN2021-642 

 

Förhandsbesked för nylokalisering av ett enbostadshus samt 

garage 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att det är en mycket liten del 

av jordbruksmarken som påverkas. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att i detta fall väger det enskilda 

intresset av att kunna bygga ett enbostadshus med garage på fastig-

heten, tyngre än det allmänna.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att nylokaliseringen kommer 

att passa bra till redan befintliga bostadsfastigheter.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar därför att bevilja positivt för-

handsbesked för nylokalisering av ett enbostadshus samt garage 

inom fastigheten xx, då marken anses vara lämplig. 

 

Avgift   kronor 

Förhandsbesked, utanför planlagt område 3 570 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

Avgiften för förhandsbeskedet är i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen skulle löpt ut den 21 oktober 2021 

och beslut fattades den 20 oktober 2021, vilket innebär att ärendet 

hanterats inom den lagstadgade tidsfristen för handläggningen.   

_____ 

 

Upplysningar:  

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom 

två år från det att beslutet har vunnit laga kraft. 

 

Beslutet innebär inte att bygglov har beviljats. Ansökan om bygglov 

måste lämnas in.  

 

För anslutning till kommunalt verksamhetsområde för dricks-, spill- 

och dagvatten kan Laholmsbuktens VA (LBVA) ger mer informat-

ion.     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

För att anlägga enskilt avlopp krävs tillstånd enligt miljöbalken.  

 

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 ansöker om förhandsbesked för nylokalisering av ett 

enbostadshus samt garage på del av fastigheten xx. 

 

XX är taxerad som lantbruksenhet obebyggd (110). Den utpekade 

platsen ligger utanför detaljplanelagt område och utanför 

sammanhållen bebyggelse. Platsen har ingen utpekad markanvänd-

ning enligt kommunens översiktsplan. Platsen ligger inom tertiärt 

vattenskyddsområde.  

 

Den utpekade platsen är en del av en fastighet bestående av cirka 20 

hektar sammanhängande jordbruksmark. Jordbruksmarken och den 

utpekade platsen avgränsas i söder av väg 524. Öster om det utpekade 

området, längs vägen, ligger två bostadsfastigheter.  

 

Tjänsteskrivelsen med förslag till beslut har kommunicerats med sö-

kande. Med anledning att det är en åtgärd utanför detaljplanelagt om-

råde har berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Någon erinran från berörda grannar har inte kommit in. 

 

Laholmsbuktens VA AB har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. 

 

 

 

     forts 

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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Trafikverket har den 20 september 2021 kommit in med följande syn-

punkter: 

 

Säkerhetszonen längs väg 524 är minst 5 meter från vägkant. Säker-

hetszonen är det område utanför körbanan som av trafiksäkerhetsskäl 

ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål. 

Byggnaderna kommer enligt remitterade handlingar att placeras ut-

anför säkerhetszonen. 

 

Av ansökan framgår att sökanden vill göra en ny anslutning till väg 

524. Enligt väglagen 39 § ska ärende om ny väganslutning lämnas 

till och behandlas av Trafikverket. Trafikverket strävar efter att be-

gränsa antalet anslutningar till allmänna vägar. Enskilda fastigheter 

bör om möjligt dela på samma utfart. Befintliga anslutningar i gott 

skick ska användas i första hand. Trafikverket ska alltid godkänna 

nya utfarter. Enklast är att ansöka via Trafikverkets hemsida: 

https://www.trafikveret.se/tjanster/ansokom/tillstand/Ansokan‐om‐

anslutning‐till‐allman‐vag/ 

 

Det tillkommer en avgift för prövning av ansökan om ny anslutning 

till allmän väg, som ska betalas innan ansökan handläggs. Avgiften 

återbetalas inte, även om det blir avslag på ansökan. 

 

Trafikverkets anser att ansökan om väganslutning ska vara beviljad 

innan kommunen beviljar bygglovet. 

 

Väg 524 har hastigheten 70 km/h förbi aktuell fastighet. Det är viktigt 

att sökande är medveten om att Trafikverket inte gör några hastig-

hetsdämpande åtgärder, sätter upp varningstavlor eller andra åtgärder 

vid vägar som har 70 km/h eller högre. 

 

Vid ny‐, om‐ eller tillbyggnad är det kommunen som ansvarar för att 

riktvärdena enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostads-

byggnader inte överskrids. 

 

Trafikverket bekostar inga nödvändiga bullerskyddsåtgärder som 

kan komma att krävas. Beroende på var huset placeras på fastigheten, 

så kan maxnivån för buller överskridas. Om så är fallet bör uteplats 

placeras på tyst sida.    forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Trafikverkets sammantagna bedömning är att om att ovanstående 

synpunkter efterföljs har Trafikverket inget att invända mot att för-

handsbesked beviljas. 

 

Miljöenheten yttrar sig angående lämpligheten utifrån miljölagstift-

ningen.  

 

Miljöenheten bedömer att förhandsbesked inte kan ges grund av att 

byggnation sker på åkermark. Bostadshuset planeras på åkermark 

som brukas i dagsläget. Nybyggnation på platsen står i strid mot ut-

vecklingsstrategierna i översiktsplanen (Framtidsplan 2030) ef-

tersom åkermark bör bevaras ur resurshushållningssynpunkt.  

 

Cirka 200 meter i öster finns en plats som kan vara förorenad, kopp-

lad till betning av säd. Denna plats har ingått i länsstyrelsen invente-

ring av misstänkt förorenad mark (MIFO-inventering). Miljöenheten 

bedömer att risken är liten för att marken där byggnation planeras kan 

vara förorenad.  

 

Bostaden placeras inom tertiärt skyddsområde för Skottorps vatten-

skyddsområde. Området bedöms ha hög sårbarhet för grundvatten-

täkten. Byggnation inom denna skyddszon kan accepteras men krä-

ver vissa skyddsåtgärder vid byggskede och för dagvattenhantering.  

 

Kommunen har en policy för byggande inom vattenskyddsområde, 

antagen av KF den 23 juni 2010, med krav på till exempel bered-

skapsplan inför startbesked. Inför startbesked bör sökande redovisa 

uppgifter om försiktighetsåtgärder för att minska risken för läckage 

av petroleumprodukter och beredskap vid eventuella utsläpp vid 

schaktning och byggnation. 

 

Miljöenheten bedömer att vatten och avlopp går att lösa. Då det finns 

enskilda dricksvattenbrunnar nära fastigheten samt att fastigheten 

ligger inom vattenskyddsområde kan krav på hög skyddsnivå för häl-

soskydd komma att krävas. Detta innebär att en mer tekniskt avance-

rad avloppslösning kan krävas. För att anlägga ett enskilt avlopp 

krävs tillstånd enligt miljöbalken.  

 

     forts 
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Närheten till väg gör att det finns risk att riktvärden för buller över-

skrids. Sökande bör säkerställa att riktvärden för buller inomhus och 

utomhus klaras.  

 

Enligt förordningen (2015.216) om trafikbuller vid bostadsbyggna-

der bör ljudnivån från trafikbuller inte överstiga Leq 60 dBA vid bo-

stadens fasad. Om denna ljudnivå ändå överskrids gäller enligt för-

ordningen följande: om minst hälften av bostadsrummen i en bostad 

ska vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte över-

skrids vid fasaden, och minst hälften av bostadsrummen ska vara 

vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mel-

lan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. I detaljplaner för bostäder är ut-

gångspunkten att ljudnivån inte ska överstiga 50dBA (de gamla rikt-

värdena).  

 

Riktvärden 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljud-

nivå gäller vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 

byggnaden.  

 

Inomhus gäller 30 dBA ekvivalentnivå inomhus och 45 dBA maxi-

malnivå nattetid. 

 

Beslutsmotivering 

Av 2 kapitlet 1 § plan- och bygglagen PBL framgår att vid pröv-

ningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna 

och enskilda intressen. Av 2 kapitlet 2 § PBL framgår att vid plan-

läggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked en-

ligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för 

det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn 

till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan använd-

ning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 

 

Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 

kapitlet och 4 kapitlet 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. 

 

Av 2 kapitlet 3 § PBL framgår att planläggning enligt denna lag ska 

med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter 

samt mellankommunala och regionala förhållanden främja: 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

1.  en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning 

av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, 

2.  en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och an-

vändbar för alla samhällsgrupper, 

3.  en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och rå-

varor samt goda miljöförhållanden i övrigt, 

4.  en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 

5.  bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

 

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen 

som anges i första stycket 1-5.  

 

Av 2 kapitlet 4 § PBL framgår att vid planläggning och i ärenden om 

bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk 

för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig 

för ändamålet. 

 

Av 2 kapitlet 5 § PBL framgår att vid planläggning och i ärenden om 

bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och 

byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 

hänsyn till:  

1.  människors hälsa och säkerhet, 

2.  jord-, berg- och vattenförhållandena, 

3.  möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfalls-

hantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i 

övrigt, 

4.  möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 

bullerstörningar, och 

5.  risken för olyckor, översvämning och erosion. 

 

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel 

av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

energiförsörjningen och energihushållningen. 

 

Av 2 kapitlet 6 § 3 stycket PBL framgår att vid planläggning och i 

andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår 

i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda histo-

riska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyd-

das.     forts 
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Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befint-

liga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 

 

Av 2 kapitlet 6 a § PBL framgår att vid planläggning och i ärenden 

om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader: 

 

1.  lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 

till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i 

fråga om omgivningsbuller, och 

2.  utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 

lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet 

för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller. 

 

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt me-

dicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och 

som inte är ringa eller helt tillfällig. 

 

Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked. 

 

Av 3 kapitlet 2 § PBL framgår att översiktsplanen ska ange inrikt-

ningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.  

Planen ska även ge vägledning för beslut om:  

1.  hur mark- och vattenområden ska användas, och  

2.  hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.  

 

Planen är inte bindande.  

 

Vid prövning av förhandsbesked ska en lokaliseringsprövning ske, 

det vill säga den aktuella platsens lämplighet för den avsedda åtgär-

den. Prövningen sker mot bland annat 2 kapitlet, plan- och byggla-

gen, PBL. 

 

I kommunens översiktsplan, ÖP Framtidsplan 2030, redovisas de all-

männa intressena som bör beaktas. Översiktsplanen är inte bindande, 

men ska enligt 3 kapitlet 2 § PBL vara vägledande för beslut om hur 

mark- och vattenområden ska användas samt hur den bebyggda mil-

jön ska användas, utvecklas och bevaras.  

 

     forts 
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Översiktsplanen är en redovisning av de allmänna intressen som krä-

ver hänsynstagande vid användning av olika områden och anger pla-

neringsinriktningen i området.  

 

Vägbuller från väg 524 har beaktats vid prövningen för att utreda om 

marken med anledning av omgivningsbuller kan anses vara lämplig.  

Med syfte att utreda trafikbullret enligt riktvärdena i Förordning 

2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader från väg 524 har 

planenheten gjort en bullerberäkning.  

 

Bullerberäkningen visar att riktvärdena för buller underskrids vid till-

tänkt placering av bostadsbebyggelse, 25 meter från vägens mitt. Det 

innebär att säkerhetszonen som Trafikverket yrkar på även kommer 

att uppfyllas.  

 

Trafikanslutningar till allmänna vägar ska enligt Trafikverket be-

gränsas. En anslutning till fastigheten via befintlig anslutning på väg 

524 redovisas inte i ansökan och bedöms inte som rimlig i detta 

ärende på grund av den befintliga bebyggelsen och väganslutningens 

lokalisering. Avgörandet av lämpligheten av infarten sker av Trafik-

verket innan kommunen beviljar eventuellt bygglov.  

 

Den tilltänkta byggnationen ligger inom tertiär vattenskyddszon, be-

dömningen som görs är att byggnation kan accepteras inom skydds-

zonen, men kräver vissa skyddsåtgärder vid byggskede och dagvat-

tenhantering. Inför eventuellt startbesked bör sökande redovisa de 

uppgifter som krävs för byggnation inom vattenskyddszonen.  

 

Marken för den i ansökan utpekade platsen utgörs av brukad åker-

mark. Enligt 2 kapitlet 2 § plan- och bygglagen, PBL ska hushåll-

ningsbestämmelserna om mark och vatten i 3 och 4 kapitlet 1-8 §§ 

miljöbalken, (MB) tillämpas.  

 

För att brukningsvärd jordbruksmark ska få tas i anspråk krävs att 

åtgärden tillgodoser väsentliga samhällsintressen och detta behov 

inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 

genom att annan mark tas i anspråk (3 kapitlet 4 § miljöbalken). Jord-

bruksmark avser både kultiverad och naturlig mark (se Mark- och 

miljödomstolens avgörande den 1 april 2016 i mål nr P 4087-15).  forts 
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Sådan mark är brukningsvärd om den med hänsyn till läge, beskaf-

fenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för jordbruksprodukt-

ion (prop. 1985/86 s. 158). Enligt relativt ny praxis från Mark- och 

miljööverdomstolen har fastighetstaxeringen inte avgörande bety-

delse men den utgör en omständighet som bör beaktas (se MÖD 

2020:10). Den i ansökan utpekade marken är del av ett större sam-

manhängande område för jordbruksmark. Enligt kommunens orto-

foto från 60-talet och framåt finns inga tecken på att marken använts 

till annat ändamål än åkermark.  

 

Marken bedöms därför med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 

förutsättningar utgöra brukningsvärd jordbruksmark. xx är även 

taxerad som lantbruksenhet, obebyggd (110).  

 

Förhandsbesked för bostadsbebyggelse för enbostadshus har i praxis 

inte ansetts utgöra ett sådant väsentligt samhällsintresse som kan mo-

tivera att jordbruksmark tas i anspråk. I dom meddelad av Mark och 

miljödomstolen har inte ett enbostadshus ansetts utgöra ett sådant vä-

sentligt samhällsintresse som kan motivera att jordbruksmark tas i 

anspråk (se t.ex. Mark-och miljööverdomstolens dom den 1 april 

2016, mål P 4087-15).  

 

I det aktuella ärendet har inte framkommit uppgifter att byggande av 

ett enbostadshus med tillhörande garage på den aktuella platsen utgör 

ett sådant väsentligt samhällsintresse som motiverar att bruknings-

värd jordbruksmark får tas i anspråk.  

 

Mark- och miljööverdomstolen har i dom meddelad 30 april 2021 i 

mål nr P 2501-20 ytterligare förstärkt skyddet av brukningsvärd jord-

bruksmark. I det aktuella ärendet handlade det om bygglov för ny-

byggnad av enbostadshus samt carport.  

 

På den plats där sökande ville bygga det aktuella bostadshuset hade 

det sedan tidigare funnits en byggnad samt att vissa rester av den ti-

digare bebyggelsen finns kvar på platsen. Området där det tidigare 

huset stod har inte brukats som jordbruksmark men marken angränsar 

till ett större sammanhängande område för jordbruksmark.  

 

     forts 
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Mark- och miljööverdomstolen bedömde att marken runt den tidigare 

husgrunden utgör jordbruksmark samt att även marken där det tidi-

gare huset stått skulle kunna användas som jordbruksmark om res-

terna av grunden avlägsnades då inget annat i ärendet framkommit. 

Mark- och miljööverdomstolen bedömde vidare att trots att ny be-

byggelse skulle ske på en tidigare använd husgrund skulle omkring-

liggande jordbruksmark komma att tas i anspråk för att tillgodose be-

hovet av tillfartsväg, parkering och tomtyta. Mark- och miljööver-

domstolen bedömde eftersom den omkringliggande under alla om-

ständigheter skulle tas i anspråk var den aktuella lokaliseringen 

olämplig enligt 2 kapitlet 2 § PBL.  

 

Även kommunens översiktsplan uttalar ett skydd mot jordbruksmark 

då det framgår bland annat att inga onödiga intrång bör göras på 

skogs- och jordbruksmark samt att åkermark bör bevaras ur resurs-

hållningssynpunkt. Odlingslandskapet ger förutsättningar för många 

värdefulla natur- och kulturmiljöer.  

 

Byggnadsenheten gör med anledning av ovan bedömningen att mar-

ken inte är lämplig för bebyggelse av enbostadshus samt garage då 

det allmänna intresset att bevara jordbruksmarken väger tyngre än det 

enskilda intresset att bebygga marken samt att åtgärden strider mot 

kommunens utvecklingsstrategier och mål i översiktsplanen. Bygg-

nadsenheten bedömer att åtgärden inte går att bevilja genom ett för-

handsbesked och föreslår därför för samhällsbyggnadsnämnden att 

inte bevilja ansökan om förhandsbesked. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden och beredningsutskottet har en annan 

uppfattning och anser att förhandsbesked kan beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJB065/21 

Ansökan ankomstdaterad 2021-08-12 

Situationsplan ankomstdaterade 2021-08-12 

Bilaga 1 Ortofoto & översiktskarta 

Beredningsutskottets protokoll den 6 oktober 2021 § 168 

 

 

     forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte kommunstyrelsens ordförande Erling 

Cronqvist (C) i handläggningen av detta ärende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk 

 

Underrättelse om beslutet per brev till: 
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SBN § 183  Dnr SBN2021-000313, SBN2021-314 

 

Tillbyggnad i form av uterum, planstridigt utgångsläge 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att åtgärden tillbyggnad av 

enbostadshus (fritidshus) i form av uterum, överensstämmer med gäl-

lande detaljplan. Dock överensstämmer inte utgångsläget med detalj-

planen, då befintligt enbostadshus är delvis placerat på prickmark, 

mark som inte får bebyggas. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden antar att när bygglovet för fritidshuset 

beviljades år 1972, beviljades detta med avvikelse från detaljplan rö-

rande placeringen över prickmark.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avvikelsen beträffande ut-

gångsläget för det befintliga enbostadshuset, är en sådan godtagbar 

(liten) avvikelse enligt punkten 13 i övergångsbestämmelserna i 

plan- och bygglagen, att bygglov därför kan ges för den sökta åtgär-

den. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbygg-

nad av enbostadshus (fritidshus) i form av uterum på fastigheten xx 

enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen. 

 

Startbesked lämnas för beviljad åtgärd. Kontrollansvarig behövs 

inte i detta ärende. Byggherren ansvarar själv för kontrollen av ge-

nomförandet. 

 

Avgift    kronor 

Bygglov     0 

Startbesked   1 428  

Kommunikation   0 

Nybyggnadskarta (komplettering av karta) 1 904  

Utstakningsavgift   1 809 

Totalt     5 141 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

 

     forts 
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Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-

munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 5 april 2021 och beslut 

fattades den 20 oktober 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfris-

ter för handläggningen har överskridits med 19 veckor. Avgiften för 

beslut om lov, expediering och kungörelse och andra tids- och kost-

nadskrävande åtgärderhar reducerats med fem femtedelar med stöd 

av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL). 

 

Enligt 10 kapitlet 4 §, plan- och bygglagen får ett byggnadsverk inte 

tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder 

förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 

______ 

 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet 

publicerats i Post- och Inrikes Tidningar, detta gäller även om start-

besked har lämnats. 

 

Åtgärden ska utföras enligt Boverkets byggregler (BBR) samt enligt 

eurokoderna (EKS). 

 

Åtgärderna måste ha påbörjats senast två år från den dag beslutet fick 

laga kraft, annars upphör beslutet att gälla. För att en åtgärd ska anses 

påbörjad ska de egentliga byggnadsarbetena ha kommit i gång. Åt-

gärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick laga 

kraft. (9 kapitlet 43 § plan- och bygglagen (PBL)) 

 

I detta ärende krävs utstakningskontroll när profiltrådar är uppsatta 

och innan grundläggningsarbetet påbörjas. Beställning görs i god tid 

hos Laholms kommun, mätningsavdelningen tfn 0430-152 91, 152 

88, 155 13 eller 152 36. 

 

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 

 

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

holms kommun, Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 Laholm.

     forts 

https://minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT
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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 i form 

av fritidshus på fastigheten xx. Fastigheten omfattas av detaljplan 13-

SKU-732, vilken vann laga kraft den 30 april 1959. Även en anmälan 

om Attefalls tillbyggnad har lämnats in och eftersom de båda 

tillbyggnaderna är angränsande men går att bedöma samt fungerar 

rent byggnadstekniskt oberoende av varandra har ritningsunderlaget 

utformats med båda åtgärder utritade i samma underlag.  

 

Åtgärden i form av tillbyggnad som bygglovsansökan avser, innebär 

att fritidshuset byggs till med ett uterum på cirka 13,6 kvm. Angrän-

sande avses en attefallstillbyggnad uppföras på cirka 14,7 kvm. För 

attefallsåtgärden görs ingen prövning av planenligt utgångsläge så 

som i bygglovsärendet då attefallsåtgärden inte behöver följa detalj-

planen. Förutsättningar finns för att bevilja startbesked för atte-

fallstillbyggnaden. 

 

Fritidshuset beviljades bygglov 1972. Byggnaden är delvis placerad 

över prickmark och således är inte utgångsläget planenligt. Den för 

byggnaden beräkningsgrundande fasadsidan ses vara den västra fa-

saden där en takkupa är uppförd enligt bygglov från 1975. Kupan är 

inte en sådan takkupa som kan ses vara en mindre, icke beräknings-

grundande takkupa. Byggnadens takkupa har sedan dess byggts om 

och höjts med ett sadeltak. Kupan påverkar byggnadshöjden som 

överskrider de enligt planen 4,5 meter.  

 

 

 

     forts 

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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Förutsättningar finns att ge startbesked för kupa enligt attefallsreg-

lerna och sökande kompletterar således med anmälan avseende åt-

gärden.  

 

Samtliga bygglov avseende huvudbyggnaden har beviljats innan 

äldre plan och bygglagen 1 juli 1987, varpå prövning gällande avvi-

kelser inte ses prövade och godtagna.  

 

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. Det gäller även om den åtgärd som 

ansökan avser följer bestämmelserna i gällande detaljplan. 

 

Byggnadens placering in på prickmark, mark som inte får bebyggas, 

utgörs av cirka 38 kvm, det vill säga 42 % av byggnadens totala area 

på cirka 90 kvm, som avser huvudbyggnad med tillbyggnad i form 

av uterum under skärmtak. Utan uterummet inkluderat blir det i stäl-

let 51 % av byggnaden som är placerad över prickmark.  

 

I mått innebär det att byggnaden är placerad cirka 3,3 - 3,8 meter in 

på en 12 meter bred remsa prickad mark. Placeringen utgör i procent 

cirka 32 % samt cirka 28 % (3,8/12=0,3166 samt 3,3/12=0,275). 

 

Det planstridiga utgångsläget bedöms inte vara ett sådant, vars avvi-

kelse utgör en godtagbar liten avvikelse. Avseende den sökta åtgär-

den i form av tillbyggnaden av uterum så ses denna vara planenlig. 

Den del av tillbyggnaden som utgör anmälan om attefallstillbyggnad 

bedöms uppfylla krav för startbesked.  

 

Tjänsteskrivelsen med förslag till beslut har kommunicerats med sö-

kande den 23 september 2021 eventuella synpunkter ska vara bygg-

nadsenheten tillhanda senast den 7 oktober 2021. Sökande har kom-

mit in med en skrivelse den 19 september 2021 där synpunkter i ären-

det förs fram.  

 

 

 

     forts 
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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 

tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestäm-

melser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kapitlet 2 § första 

stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 

2.  åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljpla-

nen börjar löpa, och 

4.  åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kapitlet 6 § första 

stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kapitlet 1 §, 

2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 

18 §§. 

 

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 1972, det vill säga innan äldre plan- och bygg-

lagen, ÄPBL samt plan- och bygglagen, PBL och det får ses som att 

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. För att 

bygglov ska ges för en åtgärd inom detaljplanerat område krävs en-

ligt 9 kapitlet 30 § 1 a) plan- och bygglagen, att den fastighet och det 

byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen 

eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en 

tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser.  

 

I detta fall får det ses som att det ursprungliga bygglovet beviljats 

med avvikelse, trots att det inte uttryckligen finns formulerat. Då det 

inte heller finns något annat som förklarar byggnadens avvikande 

placering över prickmarken görs bedömning att placeringen tillåtits.  

     forts 
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Att byggnaden utifrån den ritade situationsplan som hör till det ur-

sprungliga lovet från 1972 tycks vara placerad i linje med prickmar-

ken och sedan vid dess uppförande placerats in över prickmärkens 

får således ses som att placeringen ändå godtagits då inget tyder på 

det motsatta. Eftersom prövning nu ska ske av det planenliga utgång-

släget är det denna placering som byggnadsenheten behöver ta ställ-

ning till, det vill säga om avvikelsen avseende fritidshusets placering 

över prickmärkena med 38 kvm motsvarande 42 % av byggnadens 

totala yta, är en avvikelse som kan förklaras vara liten och förenlig 

med detaljplanens syfte. I avståndsmått över prickmärken är place-

ringen cirka 3,3 - 3,8 meter in på en 12 meter bred remsa prickad 

mark. I procent blir det cirka 32 % samt cirka 28 % ”över otillåten 

placering”. 

 

Benämningen gällande ”liten avvikelse” kan exemplifieras med 

praxis gällande placering på prickmark. I en dom från Mark- och mil-

jööverdomstolen 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 gällande prickmär-

kens.  

 

Ett annat exempel från rättspraxis är Mark- och miljödomstolens mål 

TR-2020-08-26, P 8743–19, som även det behandlar planstridigt ut-

gångsläge på grund av placering, dock gällande placering närmare 

gräns än kravet i detaljplanen. I det ärendet var befintlig huvudbygg-

nad och en redan befintlig tillbyggnads avstånd till den gemensamma 

fastighetsgränsen underskridande det i stadsplanen minsta tillåtna av-

stånden 6 meter och 4,5 meter med 1,5 meter respektive 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 beträf-

fande byggnadens placering i förhållande till den gemensamma fas-

tighetsgränsen inte kunde betraktas som mindre varpå det ej fanns 

möjlighet att godta avvikelserna.  

 

Sett till de mått och tal som föreligger så är det i aktuellt ärende be-

tydligt större del av byggnaden som avviker från planen, här genom 

att vara placerad över prickmärken, än ovan nämnda dom som ses 

utgöra praxis, varpå avvikelsen inte kan bedömas vara sådan vilken 

kan benämnas som liten.    forts 
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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 gäl-

lande just avstånd till gräns är det ovan beskrivna mål som kommer 

närmast det aktuella ärendes mått och tal. Det som dock bör poäng-

teras är att praxis avseende avvikelser inte utgår från att det finns ge-

nerella procent att förhålla sig till. I andra mål som Mark- och mil-

jööverdomstolen prövat avseende mindre avvikelser gällande över-

skridande av byggnadsarea, både för nybyggnation och för tillbygg-

nader, har 5 % och 10 % inte setts som mindre avvikelser vilket bör 

kunna appliceras som vägledning och praxis avseende avvikelsebe-

dömning även här, se exempelvis MÖD 2019-06-20 mål nr P 1257–

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 schablonmässig 

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.  

 

Att det som här är en byggnad som uppförts på 1970-talet med en till 

synes godkänd placering ändrar inte det faktum att prövning av plan-

enligt utgångsläge ska göras i och med nu sökt bygglov samt att av-

vikelsen från detaljplanen ska prövas utifrån dagens praxis. 

 

Byggnadsenheten gör bedömningen att det föreligger planstridigt ut-

gångsläge då byggnaden inte överensstämmer med den gällande de-

taljplanen från 1959 med anledning av byggnadens placering över 

prickmark med 38 kvm av byggnadens totala byggnadsarea om 90 

kvm. 

     forts 
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En bedömning om avvikelsen kan anses vara liten och förenlig med 

planens syfte ska göras. En avvikelse som utgör 42 % av totala Bygg-

nads arean och som är 3,3 meter – 3,8 meter, det vill säga 28 - 32 % 

in över prickad mark är inte att anse vara en liten avvikelse med hän-

syn till rådande praxis och i mått och tal. Det finns därmed inte för-

utsättningar att bevilja bygglov för den sökta åtgärden även om åt-

gärden 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 § 13 i övergångsbestämmelserna plan- 

och bygglagen. Bygglov kan därför ges för den sökta åtgärden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJB060-21 

Ansökan ankomstdaterad 2021-04-05 

Fasad- och planritning ankomstdaterad: 2021-09-16 

Sektionsritning ankomstdaterad: 2021-09-16 

Situationsplan ankomstdaterad: 2021-10-17 

Beredningsutskottets protokoll den 6 oktober 2021 § 169 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Sandén (SD): Bifall till beredningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

 

 

 

 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 31 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Beslutet skickas till: 

NN 

 

Underrättelse om beslutet per brev till: 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 32 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 184 Dnr SBN2021-000366 

 

Tillbyggnad av enbostadshus 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att åtgärden det vill säga till-

byggnad av enbostadshus, överensstämmer med gällande detaljplan. 

Dock överensstämmer inte utgångsläget med detaljplanen då befint-

ligt enbostadshus är placerad närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden antar att när bygglovet för enbostadshus 

beviljades år 1976, medgavs en dispens från avståndsbestämmelsen 

i 39 § Byggnadsstadgan (SFS1959:612) beträffande placering av 

byggnaden närmare fastighetens gräns från 4,5 meter till 2,9 och 3,0 

meter. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att avvikelsen beträf-

fande utgångsläget för enbostadshuset som placerats närmare fastig-

hetens gräns än 4,5 meter. Är en sådan godtagbar (liten) avvikelse 

enligt punkten 13 i övergångsbestämmelserna till plan- och byggla-

gen. Bygglov kan därför ges för den sökta åtgärden gällande tillbygg-

nad av enbostadshus på fastigheten xx. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbygg-

nad av enbostadshus på fastigheten Orkestern enligt 9 kapitlet 30 § 

plan- och bygglagen,  

 

Startbesked lämnas för beviljad åtgärd. Kontrollansvarig behövs 

inte i detta ärende. Byggherren ansvarar själv för kontrollen av ge-

nomförandet 

 

Avgift   kronor 

Bygglov     0 

Startbesked   1 428 

Kommunikation   0 

Utstakningsavgift   1 809 

Totalt    3 237 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 33 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-

munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 22 april 2021 och be-

slut fattades den 20 oktober 2021, vilket innebär att lagstadgade tids-

frister för handläggningen har överskridits med mer än fem veckor. 

Avgiften för beslut om lov, expediering och kungörelse och andra 

tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med fem femte-

delar med stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL). 

 

Enligt 10 kapitlet 4 §, plan- och bygglagen får ett byggnadsverk inte 

tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder 

förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 

_____ 

 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet 

publicerats i Post- och Inrikes Tidningar, detta gäller även om start-

besked har lämnats.  

 

Åtgärden ska utföras enligt Boverkets byggregler (BBR) samt enligt 

eurokoderna (EKS). 

 

Åtgärderna måste ha påbörjats senast två år från den dag beslutet fick 

laga kraft, annars upphör beslutet att gälla. För att en åtgärd ska anses 

påbörjad ska de egentliga byggnadsarbetena ha kommit i gång. Åt-

gärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick laga 

kraft. (9 kapitlet 43 § plan- och bygglagen (PBL)) 

 

Utstakningskontroll ska utföras när grundläggningen har färdig-

ställts och innan slutbesked kan ges. Beställning görs i god tid hos 

Laholms kommun, mätningsavdelningen tfn 0430-152 91, 152 88, 

155 13 eller 152 36. 

 

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 

 

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

holms kommun, Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 Laholm. 

     forts 

https://minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 34 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

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 tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten xx, i 

Laholm.  

 

Fastigheten xx är belägen i Laholm och omfattas av detaljplan 13-

LAS-141 från 1974. Av detaljplan framgår att fastigheten ska 

användas för bostadsändamål och att högst en femtedel av fastigheten 

får bebyggas. Detta innebär för den aktuella fastigheten som är 793 

kvadratmeter stor att tillåten byggnadsarea är 159 kvadratmeter. Ef-

tersom detaljplanen är framtagen före 1987 och inte reglerar avstånd 

till tomtgräns, gäller bestämmelserna i 39 §, byggnadsstadgan för de-

taljplanen. 

 

Av 39 §, byggnadsstadgan framgår bland annat att byggnad, som ej 

sammanbygges eller kan förväntas sammanbyggas med byggnad i 

granntomt, icke må läggas på mindre avstånd från gräns mot denna 

än som motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden 

och ej närmare gräns än 4,5 meter. Det innebär att en byggnad på den 

aktuella fastigheten ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns 

om byggnaden inte ska sammanbyggas vid uppförandet eller senare.  

 

Befintlig byggnads garagedel är placerad närmre tomtgräns än 4,5 

meter. Enligt inmätning är byggnaden placerad mellan 2,9 och 3,0 

meter från tomtgräns i öster. I övrigt har byggnaden bedömts ha plan-

enligt utgångsläge.  

 

Den aktuella tillbyggnaden är tänkt att uppföras i kombination med 

en Attefallstillbyggnad.   

     forts 

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 35 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Den bygglovspliktiga tillbyggnaden omfattas av 8,0 kvm stor till-

byggnad (3,20 x 2,51 m). Efter inmätning av befintlig bostad och ga-

rage har den totalt byggnadsarean uppmätts till 150,0 kvadratmeter 

vilket innebär en totalt byggnadsarea om 158,0 kvadratmeter. Till-

byggnaden utformas med dubbelfasspontad panel i kombination med 

stora glaspartier. I förhållande till befintlig byggnad är tilltänkt till-

byggnad placeras 18 centimeter lägre än invändigt golv.  

 

Beslutsmotivering 

Av 30 §, 9 kapitlet, plan och bygglagen 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 §§. 

 

I det aktuella ärendet har bedömningen gjorts att åtgärden uppfyller 

kraven i punkt två till fyra i 30 §. Däremot är förutsättningar enligt 

punkt ett, så kallat planenligt utgångsläge inte uppfyllt.  

 

Tillbyggnaden innebär en nivåskillnad mot befintlig bostad på 18 

centimeter. Nivåskillnaden uppkommer eftersom tillbyggnadens tak 

ska ansluta till befintligt tak och rumshöjden i uterummet ska uppfyl-

las. Eftersom utrymmet kan utföras tillgängligt med en ramp enligt 

krav i Boverket byggregler bedöms skäl för undantag finnas och kra-

ven för tillgänglighet bedöms uppfyllda.  

 

Tillbyggnaden innebär också en inskränkning på befintligt dagsljus. 

Tillbyggnaden integreras dock med befintligt rum och bedöms inte 

som enskilt utrymme.    forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 36 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Kraven på direkt dagsljus för invändigt rum bedöms därför inte fin-

nas. Tillbyggnaden består även av stora glaspartier vilket bidrar till 

ett stort ljusinsläpp och risker för människors hälsa avseende dagsljus 

bedöms därför inte finnas.  

 

För att bygglov ska kunna beviljas enligt 30 § ska den aktuella fas-

tigheten och byggnadsverket överensstämma med detaljplanen eller 

avvika från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 

bygglovsprövning eller vid en fastighetsbildning. I det aktuella fallet 

har bygglovet för huvudbyggnaden inklusive garagedel som är pla-

cerad närmre fastighetsgräns än 4,5 meter beviljats 1976. Förutsätt-

ningarna i punkt 1, 30 § är därför inte uppfyllda och för att bygglov 

ska kunna beviljas måste avvikelsen förklaras som en godtagen avvi-

kelse. För att avvikelsen ska kunna förklaras som godtagen avvikelse 

måste den vara liten och förenliga med detaljplanen syfte.  

 

Av gällande detaljplan framgår inte något tydligt syfte med detaljpla-

nen. Utifrån detaljplanens utformning är det dock tydligt att syftet har 

varit att etablera och skapa förutsättningar för framför allt ett bostads-

område och ett industriområde. Eftersom den aktuella byggnaden av-

ser just bostad bedöms åtgärden följa gällande detaljplans syfte.  

 

Avvikelsen innebär att delar av huvudbyggnaden placeras 1,5 till 1,6 

meter närmre fastighetsgräns än vad gällande detaljplan tillåter. Av 

gällande praxis framgår att en avvikelse av den storleken inte är att 

betrakta som liten avvikelse. Se bland annat mål P38-93-16 där 

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en placering närmre 

gräns än 0,6 till 1,5 meter inte är att betrakta som en liten avvikelse.  

 

Byggnadsenheten kan konstatera att den ansöka åtgärden följer gäl-

lande detaljplan och övriga bestämmelser 30 § punkt 3 och 4. Däre-

mot uppfyller den befintliga byggnaden inte förutsättningar enligt 

punkt 1 i 30 § då avvikelsen inte är att betrakta som liten och förut-

sättningar för att bevilja bygglov finns därför inte. Som förslag till 

beslut lämnas därför att bygglov inte bör beviljas. 

 

 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 37 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Samhällsbyggnadsnämnden och beredningsutskottet har en annan 

uppfattning än byggnadsenheten och bedömer att avvikelsen beträf-

fande utgångläget 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 TJB 066/21 

Ansökan 2021-04-22 

Situationsplan 2021-09-08 

Planritning 2021-09-24 

Fasadritning 2021-04-22 

Beredningsutskottets protokoll den 6 oktober 2021 § 170 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk 

 

Underrättelse om beslutet per brev till: 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 38 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 185 Dnr SBN2021-000328 

 

Mellby 37:2 – Tillbyggnad av komplementbyggnad 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att den aktuella åtgärden av-

seende tillbyggnad av komplementbyggnad, i form av ett tak över 

befintlig avfallsanläggning på fastigheten Mellby 37:2, innebär att 

den tillåtna byggnadsarean överskrids. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens anser att överskridandet av byggnads-

arean är att betraktas som en liten avvikelse från gällande detaljplan. 

Dessutom anser samhällsbyggnadsnämnden att taket över den befint-

liga avfallshanteringen bidrar till att förbättra boendemiljö i området. 

Med anledning av detta anser samhällsbyggnadsnämnden att det 

finns skäl till att bevilja bygglov trots att genomförandetiden för de-

taljplanen inte gått ut. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbygg-

nad av komplementbyggnaden på fastigheten Mellby 37:2. Tillbygg-

naden avser ett tak över befintlig avfallshantering enligt 9 kapitlet 

31b § plan- och bygglagen. 

 

Startbesked lämnas för beviljad åtgärd. Kontrollansvarig behövs 

inte i detta ärende. Byggherren ansvarar själv för kontrollen av ge-

nomförandet. 

 

Avgift   kronor 

Bygglov     0  

Startbesked   1 428  

Kommunikation   0  

Utstakningsavgift   1 809  

Totalt    3 237 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-

munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 12 april 2021 och be-

slut fattades den 20 oktober 2021, vilket innebär att lagstadgade tids-

frister för handläggningen har överskridits med mer än fem veckor. 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 39 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Avgiften för beslut om lov, expediering och kungörelse och andra 

tids- och kostnadskrävande åtgärderhar reducerats med fem femtede-

lar med stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL). 

 

Enligt 10 kapitlet 4 § plan- och bygglagen får ett byggnadsverk inte 

tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder 

förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 

_____ 

 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet 

publicerats i Post- och Inrikes Tidningar, detta gäller även om start-

besked har lämnats.  

 

Åtgärden ska utföras enligt Boverkets byggregler (BBR) samt enligt 

eurokoderna (EKS). 

 

Åtgärderna måste ha påbörjats senast två år från den dag beslutet fick 

laga kraft, annars upphör beslutet att gälla. För att en åtgärd ska anses 

påbörjad ska de egentliga byggnadsarbetena ha kommit i gång. Åt-

gärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick laga 

kraft. (9 kapitlet 43 § plan- och bygglagen (PBL)) 

 

Observera att tillstånd även kan krävas från andra myndigheter. 

 

I detta ärende krävs utstakningskontroll när profiltrådar är uppsatta 

och innan grundläggningsarbetet påbörjas. Beställning görs i god tid 

hos Laholms kommun, mätningsavdelningen tfn 0430-152 91, 152 

88, 155 13 eller 152 36. 

 

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 

 

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. 

     forts 

https://minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT
mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 40 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

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 

Strandhugget i Mellbystrand AB har ansökt om tillbyggnad av en 

komplementbyggnad på fastigheten Mellby 37:2. Tillbyggnaden av-

ser ett tak över befintlig avfallshantering.  

 

Den aktuella fastigheten är belägen i södra Mellbystrand och omfat-

tas av detaljplan 1391-P2019/6 som vann laga kraft 20 september 

2019. I gällande detaljplan framgår bland annat att fastigheten får be-

byggas med 950 m2 och att prickad mark inte får förses med någon 

byggnad. Interimistiskt slutbesked beviljades 27 oktober 2020 och 

permanent slutbesked beviljades den 25 augusti 2021 för den aktuella 

byggnaden.  

 

Den aktuella tillbyggnaden innebär att sökande önskar uppföra ett tak 

över avfallshantering som idag har en pergola över sig samt är inhäg-

nat med ett plank. Detta innebär en tillbyggnad om 13,0 m2.  

 

Åtgärden skulle innebära en avvikelse om 12,8 m2 mot den tillåtna 

byggnadsarean på fastigheten. Ansökan har med anledning av avvi-

kelsen skickats ut till berörda sakägare. Sakägarna har fram till den 

15 oktober 2021 att komma in med eventuella synpunkter. Därför 

avstod beredningsutskottet från att bereda ärendet den 6 oktober 

2021. 

 

Synpunkter har den 13 oktober 2021 lämnats in från fastighetsägaren 

till zz, som motsätter sig att tillbyggnaden får uppföras. Tomten är 

redan maximalt bebyggd och byggkvoten bör inte överskridas. Det 

förfular och förtätar hela området om undantag tillåts skriver 

fastighetsägaren. 

 

 

     forts 
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forts 

 

Beslutsmotivering 

Eftersom kraven i 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen inte uppfylls 

prövas huruvida åtgärden kan anses uppfylla kraven i 31b §. Av 31b 

§ framgår att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygg-

lov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbe-

stämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områ-

desbestämmelsernas syfte och 

1. avvikelsen är liten, eller 

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

rådet ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt 

sätt.  

 

Syftet med gällande detaljplan är att möjliggöra bostäder i form av 

flerbostadshus samt för verksamheter till förmån för handels-, fritids- 

och turismnäringen inom fastigheten. Eftersom sökt åtgärd är till för 

bostadsändamålet får åtgärden bedömas följa gällande detaljplans 

syfte.  

 

Avvikelsen innebär att byggnadsarean överskrids med 12,8 m2 vilket 

innebär en avvikelse om 1,35 %. I absoluta mått och tal bedöms av-

vikelsen utifrån gällande rättspraxis som liten. Vid bedömning om en 

avvikelse är liten ska bedömningen inte endast göra utifrån avvikel-

sen storlek utan även avvikelsen skäl och åtgärdens syfte. I det aktu-

ella fallet uppförs taket för att skapa en bättre miljö för den befintliga 

avfallshanteringen. Åtgärden bedöms därför bidra till en bättre boen-

demiljö i området även om tak över avfallsanordningen inte är ett 

krav i gällande lagstiftning. 

 

Av förarbetet till lagen, prop. 2013/14:126 framgår dock att möjlig-

heten till att bevilja avvikelse från gällande detaljplan ökar efter det 

att genomförandetiden har gått ut då behov som inte kunnat förutses 

vid framtagandet av detaljplanen kan ha uppkommit.  

 

I det aktuella fallet vann gällande detaljplan laga kraft 20 september 

2019 vilket innebär att genomförandetiden för detaljplanen inte gått 

ut. Bedömning huruvida en avvikelse ska beviljas eller inte, ska så-

ledes vara mer restriktiv än i jämförelse om genomförandetiden gått 

ut.  

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 42 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Byggnadsenhetens bedömning är att den aktuella åtgärden följer gäl-

lande detaljplans syfte och är att betrakta som en liten avvikelse i 

absoluta mått och tal. Däremot bedömer byggnadsenheten att beho-

vet av taket över avfallshanteringen bör varit med i samband med 

projekteringen av området och kan inte anses vara ett sådant behov 

som uppkommit efter framtagandet av detaljplanen. Med hänsyn till 

att genomförandetiden inte löpt ut anser därför byggnadsenheten att 

förutsättningar för att bevilja lov inte finns. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har en annan uppfattning än byggnads-

enheten och bedömer att avvikelse mot gällande detaljplan är liten 

och syftet med taket är viktigt, för att skapa en bättre boendemiljö i 

området. Bygglov kan därför ges för den sökta åtgärden trots att ge-

nomförandetiden inte gått ut.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJB 67/21 

Ansökan 2021-04-12 

Situationsplan 2021-04-12 

Plan- och sektionsritning 2021-04-12 

Fasadritning 2021-04-12 

Beredningsutskottets protokoll den 6 oktober 2021 § 171 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Knut Slettengren (M): Samhällsbyggnadsnämnden 

konstaterar att den aktuella åtgärden avseende tillbyggnad av kom-

plementbyggnad, i form av ett tak över befintlig avfallsanläggning på 

fastigheten Mellby 37:2, innebär att den tillåtna byggnadsarean över-

skrids. Samhällsbyggnadsnämndens anser att överskridandet av 

byggnadsarean är att betraktas som en liten avvikelse. Dessutom an-

ser samhällsbyggnadsnämnden att taket över den befintliga avfalls-

hanteringen bidrar till att förbättra boendemiljö i området. Med an-

ledning av detta anser samhällsbyggnadsnämnden att det finns skäl 

till att bevilja bygglov trots att genomförandetiden för detaljplanen 

inte gått ut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på sitt eget förslag och finner att samhällsbygg-

nadsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 43 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden, dk 

Fastighetsägare zz 

 

Underrättelse om beslutet per brev till: 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 44 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 186 Dnr Mi2014-1341 

 

Upphäva beslut om föreläggande med vite 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphäva miljö- och bygg-

nadsnämndens beslut den 21 oktober 2020 § 146 om föreläggande 

vid vite, att ta bort skräp och skrot från fastigheterna xx och zz 

 

Nämnden meddelar inskrivningsmyndigheten att anteckningarna i 

fastighetsregistrets inskrivningsdel kan tas bort för samtliga beslut 

vid vite, som gäller att ta bort skräp och skrot eller skrotbilar. Det 

gäller föreläggandena i miljö- och byggnadsnämndens beslut § 159 

daterat 2014-11-19 (inskrivet 2014-11-26), § 197 daterat 2018-12-19 

(inskrivet 2019-01-03), § 26 daterat 2020-02-19 (inskrivet 2020-02-

27) samt § 146 daterat 2020-10-21 (inskrivet 2020-10-30). 

 

Beslutsmotivering 

Fastigheten har städats och fått ny ägare. Vite har utdömts i en del av 

föreläggandena och syftet med vite har förfallit eftersom fastigheten 

nu bedöms som städad. Det finns skäl att ta bort inskrivningarna att 

ta bort skräp och skrot. Samhällsbyggnadsnämnden har efter omor-

ganisation i kommunen tagit över miljö- och byggnadsnämndens 

uppgifter enligt miljöbalken. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Fastigheterna xx och zz har varit nedskräpade under flera år. Nu är 

det städat och det finns ny ägare till fastigheten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJM 019-21 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 21 oktober 2020 § 146. 

Beredningsutskottets protokoll den 6 oktober 2021 § 174 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 45 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Beslutet skickas till: 

NN 

Lantmäteriets Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 46 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 187 Dnr 2021-000226 

 

Förslag till ”Föreskrifter för avfallshantering” i Renhållnings-

ordningen för Laholms kommun” 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna framtagna ”Före-

skrifter för avfallshantering” i Renhållningsordningen för Laholms 

kommun till kommunfullmäktige för antagande, att gälla från och 

med den 1 januari 2022. 

______ 

 

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 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 47 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har den 25 augusti 2021 § 150 beslutat 

att ställa ut förslag till ”Föreskrifter för avfallshantering” i Renhåll-

ningsordningen för Laholms kommun för samråd och granskning av 

allmänheten under fyra veckor. 

 

Samråd har skett mellan den 1-30 september 2021 i enlighet med 

Miljöbalken. Synpunkterna redovisas i separat dokument. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 24 september 2021 

Beredningsutskottets protokoll den 6 oktober 2021 § 175 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 48 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 188 Dnr 2021-000253 

 

Handlingsplan för fossilfria fordon 2030 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar handlingsplan för fossilfria fordon 

2030.   

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har antagit de globala målen om en fossilfri for-

donsflotta år 2030. Enligt samhällsbyggnadsnämndens nämndsplan 

för 2020–2023 ska en långsiktig plan med åtgärder och delmål tas 

fram för att säkerställa att samtliga kommunala fordon är fossilfria 

2030. 

 

Transport- och fordonsenheten har utformat en handlingsplan för de 

fordon som finns under enhetens ansvar. Denna handlingsplan om-

fattar alltså inte samtliga kommunala fordon. 

 

Det finns i nuläget cirka 210 fordon registrerade under Laholms kom-

mun. Transport- och fordonsenheten har idag det totala ansvaret för 

167 av dessa fordon vilket innefattar samtliga personbilar och lätta 

lastbilar, med undantag för räddningstjänsten.  

 

Transport- och fordonsenhetens mål är alltid att vid varje utökning 

eller utbyte av fordon se över behovet och att i största möjliga mån 

undvika nya fossila fordon. Utbytet av fordon kommer att leda till 

högre fasta kostnader för fordonen men avsevärt minska bränslekost-

naderna och därmed inte påverka ekonomin i större utsträckning.  

 

För att vara fossilfria 2030 har nyckeltal och mål att följa tagits fram, 

för att säkerställa att vi höjer andelen fossilfria fordon med 8% varje 

år.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-24 

Handlingsplan fossilfria fordon 2030 

Beredningsutskottets protokoll den 6 oktober 2021 § 177 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 49 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Transport- och fordonsenheten 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 50 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 189 Dnr 2021-000247 

 

Samhällsbyggnadsnämnden och dess beredningsutskotts sam-

manträdesplan för år 2022 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar följande sammanträdesplan för 

samhällsbyggnadsnämnden år 2022: 

 

Beredningsutskott  Nämnd 

5 januari   19 januari 

9 februari   23 februari 

9 mars   23 mars 

6 april   20 april 

4 maj   18 maj 

8 juni   22 juni 

10 augusti   24 augusti 

7 september  21 september 

5 oktober   19 oktober 

2 november  16 november 

30 november  14 december 

 

Sammanträdestid kl.08.30  Sammanträdestid kl.08.30 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 13 § i reglementet för samhällsbyggnadsnämnden, samman-

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

dens sammanträdesplan ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 

1 december före det år som planen avser. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens årsplan 2022 med beredningsutskott 

Beredningsutskottets protokoll den 6 oktober 2021 § 178 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

Ledamöter och ersättare i nämnden, kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 51 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 190 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 byggnadsenhetens lista med delegationsbeslut valde justeraren 

ärendet Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, nu slutbesked, som 

ska redovisas vid nästa sammanträde. Ärendet redovisas av 

bygglovhandläggaren. 

 

Nämnden fick också information om bygglovprocessen från att en 

ansökan, anmälan kommer in nämnden till att beslut är taget. 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 52 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 191 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 6 oktober 2021. 

 

Ordföranden, beslut i ärende som är så brådskande att nämndens av-

görande inte kan avvaktas. – Yttrande till kommunstyrelsen över 

Halmstads kommuns remiss gällande samrådsförslag på riktlinjer 

över avfallsföreskrifter. 

 

Räddningstjänstens delegationsbeslut gällande ansökan om annan 

behörig sotare, offentlig tillställning, egenrengöring från och med 

den 6 september till och med den 15 september 2021. 

 

Miljöenhetens beslut från och med den 13 augusti till och med den 7 

oktober 2021. 

 

Byggnadsenhetens beslut från och med den 10 september till och med 

den 7 oktober 2021. 

 

Förteckning över delegationsbeslut registrerade i ärendehanterings-

systemet Ciceron från och med den 13 september till och med den 5 

oktober 2021. 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 53 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till samhällsbyggnads-

nämnden. Samhällsvägledarna har under perioden16 september till 

30 september 2021 utfärdat två beslut om parkeringstillstånd för rö-

relsehindrade varav ett är avslag. 

 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställ-

ningsbidrag ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Under peri-

oden 14 september till den 11 oktober 2021 har 18 nya bostadsan-

passningsbidrags ärende registrerats. Handläggaren för bostadsan-

passning har under samma period beviljat 16 ansökningar om bo-

stadsanpassningsbidrag och avskrivit en ansökan.  

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx. 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 54 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 192 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 8 oktober 2021. 

 

Förteckning över anmälningar: 

 

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

farligt avfall. Länsstyrelsen ger N.E.M Transport AB (som har 

sitt säte i Laholms kommun) tillstånd till yrkesmässig vägtrans-

port av farligt och icke-farligt avfall. Tillståndet gäller till och 

med den 3 september 2026. 

 

b. Länsstyrelsens beslut; Nedtagning av träd på Ränneslöv kyrko-

gård. Länsstyrelsen beslutar att arbeten får utföras på Ränneslövs 

kyrkogård i enlighet med till akten hörande handlingar. Tillstån-

det gäller i fem år. 

 

c. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens protokoll. Bygg-

lov för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten xx nu fråga om 

prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen ger inte 

prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står 

därför fast, vilket innebär att överklagandena från grannarna om 

att bygglovet ska upphävas har avslagits. 

 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 55 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

d. Länsstyrelsens beslut; Ansökan om förlängd prövotid och änd-

ring av provisorisk föreskrift i tillstånd enligt miljöbalken för 

livsmedelsanläggning på fastigheten xx. Miljö-

prövningsdelegationen inom Länsstyrelsen beslutar att bifalla 

Lantmännen Cerealia AB´s yrkanden om förlängd prövotid till 

den 26 februari 2023 gällande utredningsvillkor U1 (fettavskilja-

rens effekt vid avskiljning av föroreningar i processavloppsvatt-

net) med mera. 

 

e. Länsstyrelsens beslut; Prövotidsredovisning och fastställande av 

slutliga villkor enligt miljöbalken för DIAB AB:s verksamhet på 

fastigheterna xx, zz, vv och qq. Miljöprövningsdelegationen vid 

Länsstyrelsen beslutar att delegationen att avsluta 

prövotidsutredningen utan att föreskriva något ytterligare 

tillståndsvillkor gällande utsläpp av kylvatten till Lagan. 

 

f. Länsstyrelsens beslut; Tillsyn enligt plan- och bygglagen. Kom-

munfullmäktige i Laholms kommun har den 31 augusti 2021 be-

slutat att anta detaljplan för Östra Nyby-Norr del av Nyby x:xx 

med flera. Länsstyrelsen beslutar att någon överprövning av 

kommunens beslut ska inte ske. Detta beslut får inte överklagas. 

 

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

kan om ändring av villkor enligt miljöbalken avseende tillstånd 

till bortledning av grundvatten från en bergrumsanläggning med 

mera i Skogaby. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har 

tillstånd att leda bort inläckande grundvatten från bergrumsan-

läggningen och släppa ut detta i Säckamadesbäcken. Detta till-

stånd är förenat med villkor. Mark- och miljödomstolen upphä-

ver och ändrar villkoren i tillståndet. 

 

h. Länsstyrelsens beslut; Beslut enligt lag om skydd mot olyckor 

(LSO) att Statskraft Sverige AB:s dammanläggningar i Lagan 

omfattas av bestämmelserna i 2 kapitlet 4 §. Länsstyrelsen beslu-

tar att dammanläggningarna i Skogaby, Bassalt och Knäred övre, 

klassas som B-anläggningar och omfattas av bestämmelserna i 

LSO. Det är verksamheter som innebär fara för att en olycka ska 

orsaka allvarliga skador på människor eller miljö.  forts 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 56 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

  

 Företaget är skyldig att omgående rapportera in olyckor och kan 

få tillgång till varningsanordningar för varning av befolkningen. 

 

i. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av samhällsbyggnads-

nämndens beslut angående bygglov för nybyggnad av ett tvåbo-

stadshus på fastigheten xx. Grannar har överklagat beslutet. 

Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 57 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 193 Dnr 2021-000034 

 

Informations- och diskussionsärenden 

 

a) Ledamöternas och ersättarnas inspel 

 

b) Information om den fördjupade översiktsplanen för kustområdet 

(FÖP) 

Katinka Lovén 

 

c) Information gällande insamling av avfall i Gamleby i Laholms 

tätort  

Lotta Wolf, Malin Bogren, Ingela Månsson 

 

d) Studiebesök på Ahla deponi – Ställdes in på grund av dåligt väder 

och tidsbrist 

Lotta Wolf 

 

e) Information om tillbyggnaden av industri på fastigheten xx 

Mickael Abrahamsson 

______ 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 58 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 194 Dnr 2021-000259 

 

Ansökan hos kommunstyrelsen om bidrag ur Lundgrenska do-

nationsfonden för uppsättning av trappräcke 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till drif-

tenheten för vidare handläggning, med att bland annat ta fram kost-

naden för ett räcke som placeras i mitten av trappan. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Under en längre tid har det kommit in önskemål om trappan från La-

gavägen till Sankt Knuts gränd vid Gröna Hästen ska förses med ett 

räcke. Bland annat har kommunala funktionsrättsrådet framfört syn-

punkter om att trappan inte uppfyller kraven på tillgänglighet. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens driftenhet har tagit in offerter för att 

förse trappan med ett räcke. Total kostnad uppskattas till 211 800 

kronor. Enheten ansöker om bidrag ur Lundgrenska donationsfonden 

för ändamålet. 

 

Lundgrenska donationsfonden får användas för något för staden all-

männyttigt ändamål, till exempel att förhöja dess skönhet. Utdelning 

ur fonden ska ske efter större linjer så att medlen inte uppdelas i små-

poster utan lämnar ett för staden bestående resultat. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 14 oktober 2021 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 5 oktober 2021 § 

186 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sverker Johansson (C): Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att åter-

remittera ärendet till driftenheten för vidare handläggning, med att 

bland annat ta fram kostnaden för ett räcke som placeras i mitten av 

trappan. 

 

 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 59 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på Sverker Johanssons förslag om återremiss mot 

om ärendet ska avgöras i dag och finner att samhällsbyggnadsnämn-

den beslutar att återremittera ärendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Driftenheten 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 60 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 195 Dnr 2021-000038 

 

Deltagande vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde på 

distans 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter intygar att samtliga delta-

gare har deltagit på lika villkor under dagens sammanträde. 

_____ 

 

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 deltar vid dagen samman-

träde i räddningstjänstens utbildningslokal. Ersättarna i nämnden del-

tar på distans via Teams. 

 

Den ersättare som har deltagit på distans är: 

Margareta Lindgren (MP)  

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
 


