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SBN § 196 Dnr 2021-000163 
 
Komplettering avseende de delar i samhällsbyggnadsnämndens 
budget, nämndsplan med underlag till kommunplan för år 2022 
samt ekonomisk plan för 2023-2024, som berör VA 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till budget, nämnds-
plan med underlag till kommunplan 2022 samt ekonomisk plan 
2023–2024, med komplettering avseende de delar som berör VA, och 
överlämnar detta till kommunstyrelsen. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
ska basfakta och omvärldsanalys finnas som ett underlag för den 
långsiktiga planeringen. Arbetet med budget, kommunplan och 
nämndsplan för 2022 startade med en revidering av dokumentet Pla-
neringsförutsättningar. I maj kom ”Riktlinjer och direktiv för arbetet 
med budget, kommunplan och nämndsplan för 2022 samt ekonomisk 
plan 2023–23” från KS, som anger hur nämndsplanen ska utformas. 
Utifrån riktlinjerna och direktiven ska nämnderna arbeta fram och 
besluta om en revidering av nämndsplan för perioden fram till 2023. 
Nämndsplanen för 2022 ska alltså endast justeras och revideras och 
inte omarbetas från grunden. Den ska beakta tiden som återstår av 
den tidigare beslutade fyraåriga mandatperioden 2020–2023.  
 
Nämnderna ska senast den 31 augusti 2021 överlämna sin nämnds-
plan till kommunstyrelsen. Under november kommer kommunsty-
relse och kommunfullmäktige att fatta beslut om budget, ekonomisk 
plan och kommunplan. 
 
Komplettering avseende de delar i SBN:s nämndsplan 2022 som be-
rör VA: 
Under investeringsprojekt; LP4, huvudledningar, återfinns bland an-
nat medel för ny pumpstation för spillvatten med tillhörande ledning 
vid Östra Mellby Magnusson, som utförs på grund av tillsynsärende 
för reningskrav för Magnussons potatis och närliggande fastigheter 
till det allmänna ledningsnätet. Projektet har blivit flyttat från 2021 
till 2022 på grund av den tidigare försäkringsfrågan.  
     forts 
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Utredningsarbetet för försäkringsfrågan medförde att LBVA inte 
kunde uppfylla Länsstyrelsens tidskrav för utförandet av väsentliga 
delar av projektet, därför tvingas hela projektet att flyttas över till 
2022. 
 
Investeringsbudgeten ökar med anledning av detta med 7 mkr år 2022 
till 58 mkr och driftbudgeten för-ändras avseende kommunens kost-
nader för kapitaltjänst, det vill säga avskrivningar och intern ränta 
kopplat till att investeringen, enligt ovan beskrivet, förskjuts framåt 
ett år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-28 
Förslag till kompletterad nämndsplan SBN 2022 
Beredningsutskottets protokoll den 3 november 2021 § 180 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 197 Dnr SBN2021-481 
 
Utvändig ändring av enbostadshus 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att åtgärden inte innebär 
en förvanskning på byggnaden och miljön, som bedöms som kultur-
historisk värdefull. Gestaltningen påverkas inte, eftersom de mörka 
solcellerna placeras på ett befintligt mörkt glaserat tak.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för utvändig 
ändring av enbostadshus i form av installation av solceller på fastig-
heten xx. 
 
Kontrollansvarig behövs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar 
själv för kontrollen av genomförandet 
 
Startbesked lämnas för beviljad åtgärd. 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 samhällsbygg-
nadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Avgift   kronor 
Bygglov    0 
Startbesked  952 
Kommunikation  0 
Totalt   952 
 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 24 maj 2021 och beslut 
fattades den 18 november 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). 
______ 
 
 
     forts 
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Upplysningar 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att åtgärden får utföras. Åt-
gärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet pub-
licerats i Post- och Inrikes Tidningar, detta gäller även om startbe-
sked 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)) 
 
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, Samhällsbyggnadsnämnden, Humlegången 6, 312 
80 Laholm. För att ta del av dem kontakta byggnadsenheten via mejl 
samhallsbyggnadsnamnden@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 
Ansökan om bygglov avser utvändig ändring av enbostadshus i form 
av installation av solceller på fastigheten xx.  
 
XX är belägen i centrala Laholm i anslutning till stadsparken och 
omfattas av detaljplan 1381K-10, upprättad 
1953.    forts  

https://minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT
mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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Av gällande detaljplan framgår inte några bestämmelser som reglerar 
byggnadens utformning i form av material eller färg. Byggnaden är i 
detaljplanen inte reglerad med någon skyddsbestämmelse på grund 
av dess kulturhistoriska värde. Byggnaden är dock upptagen i inven-
teringen för kulturhistoriska byggnader, klass B. Med anledning av 
det har ärendet skickats på remiss till Kulturmiljö Halland.  
 
Av Kulturmiljö Hallands yttrande framgår bland annat att värdet för 
byggnaden ligger i den relativt välbevarade arkitekturen från 1920-
talet som finns i området. Eftersom ändringar har gjorts på byggna-
den ligger det kulturhistoriska värdet främst i byggnadens volym och 
helhetsform samt som en del av miljön. Taket är idag täckt med 
mörka glaserade takpannor vilka sannolikt inte är original. Genom 
detta takmaterial avviker den från de övriga samtida villorna på X-
vägen. Att täcka över dessa takpannor med solceller får därmed en 
begränsad påverkan på husets nuvarande arkitektur, men förstärker 
avvikelsen från övriga villor i miljön.  
 
Solcellerna avses placeras på det västra takfallet, vilket är vänt mot 
trädgården. Då villan är det yttersta huset på x-vägen är träd-
gårdssidan till viss del även synlig från z-vägen samt från 
Stadsparken väster om villan. Kulturmiljö Halland bedömer därmed 
att installation av solceller utgör en negativ påverkan på en kulturhi-
storiskt värdefull miljö. 
 
Sökande har tagit del av Kulturmiljö Hallands yttrande och lämnat in 
ett underlag med bilder och text som beskriver åtgärden. I materialet 
framgår bland annat flertalet bilder från olika platser och väderstreck. 
Sökande skriver också att de ansträngt sig för att göra en så diskret 
installation som möjligt med enfärgade svarta paneler på deras mörk-
bruna tak av glaserade pannor vilket därför inte bör ha någon stö-
rande effekt. I förhållande till den energikris som pågår just nu och 
Laholms kommuns uppmuntran till installation av solceller hoppas 
sökande att beslutsfattande nämnd gör ett klokt avvägande i frågan.  
 
Beslutsmotivering 
Av 2 §, 3c, 9 kapitlet, plan- och bygglagen framgår att det krävs 
bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial 
eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.  forts 
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Av 3c § framgår att det inte krävs bygglov för på en byggnad montera 
solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form även om 
byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Undantaget gäller 
dock inte för byggnader eller inom ett bebyggelseområde som avses 
i 8 kapitlet, 13 §, vilket är byggnader och område som är särskilt vär-
defulla från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärlig 
synpunkt. I det aktuell fallet är byggnaden Kulturhistoriskt värdefull 
och omfattas därför inte av undantaget i 3c §. Bygglov krävs därför 
för åtgärden.  
 
Av 13 § framgår också att en sådan byggnad eller bebyggelseområdet 
inte får förvanskas. I det aktuella ärendet har Kulturmiljö Halland 
gjort bedömningen att åtgärden innebär en negativ påverkan på bygg-
naden och främst miljön. Med anledning av det kan byggnadsenheten 
konstatera att förutsättningar för att bevilja lov finns inte och lämnas 
därför som förslag till samhällsbyggnadsnämnden att bygglov inte 
ska beviljas.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden och beredningsutskottet har en annan 
uppfattning än byggnadsenheten och bedömer att åtgärden inte inne-
bär en förvanskning av byggnaden och miljön. 
 
Beslutsunderlag 
TjänsteskrivelseTJS069/21 
Ansökan 2021-05-24 
Fasadritning 2021-05-24 
Produktblad 1 – 2021-09-02 
Produktblad 2 – 2021-09-02 
Yttrande KMH – 2021-07-19 
Yttrande sökande 1 – 2021-09-02 
Yttrande sökande 2 – 2021-10-12 
Beredningsutskottets protokoll den 3 november 2021 § 182 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ove Bengtsson (S): Bifall till beredningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på Ove Bengtssons förslag och finner att sam-
hällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. forts 
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Beslutet skickas till: 
Sökanden 
 
Underrättelse om beslutet per brev till: 
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SBN § 198 Dnr SBN2021-749 
 
Nybyggnad av gäststuga 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte bevilja bygglov för ny-
byggnad av gäststuga på fastigheten xx, med anledning av att 
åtgärden innebär avvikelser från gällande detaljplan och inte upp-
fyller kraven i 9 kapitlet 30-32a §§ plan- och bygglagen.  
 
Avgift 
Avslag  3 237 kronor  
 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Tidsfristen började löpa den 30 september 2021 och beslut fattades 
den 17 november 2021, vilket viket innebär att lagstadgade tidsfrister 
för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd 
av 12 kapitlet 8a § plan- och bygglagen. 
_____ 
 
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 nybyggnad av gäststuga på fastigheten 
xx, x-vägen i Skummeslöv.  
 
Den sökta åtgärden har redan uppförts. Sökande har sedan tidigare 
ansökt och fått godkänt att uppföra en Attefallsbyggnad på fastig-
heten. Vid färdigställande uppmärksammades dock att någon utsätt-
ningskontroll inte utförts, vilket framgår av beviljat startbesked ska 
göras innan grundläggning. Vid inmätning av byggnaden konstatera-
des att byggnaden överskrider tillåtna 30,0 m2 med 1,2 m2.  
 
 
     forts 
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Sökande informerades då att rättelse genom att minska byggnadens 
byggnadsarea skulle genomföras då förutsättningar för lov inte fanns. 
Samtidigt informerades sökanden om möjligheten att få en åtgärd 
prövad i ett bygglov. Sökande har därför valt att lämna in denna an-
sökan för att få åtgärden prövad som en liten avvikelse enligt 31 b §.  
 
Den aktuella fastigheten är belägen i södra delarna av Skummeslöv 
och omfattas av detaljplan 1381-P03/9. I gällande detaljplan framgår 
bland annat att fastigheten får bebyggas med byggnader för bostads-
ändamål, garagebyggnad/uthus ska placeras minst 3 meter från gräns 
samt att tillåten byggnadsarea är 250 m2, varav max 50 m2 uthus, per 
tomt. 
 
Byggnaden är som tidigare nämnts 31,2 m2 vilket innebär att den to-
tala byggnadsarean på fastigheten blir 255,6 m2 och komplement-
byggnader utgör totalt 65,2 m2 av denna yta. Åtgärden avviker därför 
från gällande detaljplanen, avseende högsta tillåtna byggnadsarean 
samt högsta tillåtna byggnadsarean för komplementbyggnader.  
 
Utöver detta placeras byggnaden mellan 1,6 och 1,9 meter till fastig-
hetsgräns vilket också innebär en avvikelse i förhållande till tillåtna 
3 meter. Övriga bestämmelser i detaljplanen och plan- och bygglagen 
bedöms följas.  
 
Eftersom åtgärden innebär avvikelser har ärendet skickats ut på 
grannhörande. Berörda sakägare har fram till den 8 november 2021 
på sig att lämna eventuella synpunkter. Inga synpunkter har lämnats.  
 
Beslutsmotivering 
Eftersom den aktuella åtgärden innebär avvikelser från gällande de-
taljplan prövas åtgärden mot 9 kapitlet 31 b §, plan- och bygglagen. 
Av 31 b § framgår att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 
får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
eller områdesbestämmelsernas 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.    forts 
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Den aktuella åtgärden innebär tre avvikelser från gällande detaljplan. 
Avvikelserna berör bestämmelser gällande största tillåtna byggnads-
area, största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader och 
placering av garagebyggnad/uthus.  
 
Enligt gällande detaljplan tillåts 250 m2 byggnadsarea på fastigheten. 
Tillsammans med befintlig byggnation skulle ny byggnad innebära 
en total byggnadsarea om 255,6 m2 vilket är en avvikelse på 5,6 m2, 
2,2 %. Avvikelsen kan i absoluta mått och tal bedömas som liten. 
Den aktuell detaljplanen avser dock endast ett mindre område där ti-
digare endast en fastighet beviljats avvikelse från den totala bygg-
nadsarean. Byggnadsenheten anser därför att det finns fog för en 
strikt bedömning gällande avvikelser från bestämmelsen. Något sär-
skilt skäl har inte heller presenterats eller kunna identifieras då ansö-
kan om bygglov genomförs på grund av att byggnaden blivit större 
än tidigare beviljat startbesked för Attefallsbyggnad.  
 
Av de 250 m2 tillåts 50 m2 uppföras i form av garagebyggnad/uthus. 
Gästbyggnaden som uppgår till 31,2 m2 skulle tillsammans med be-
fintlig komplementbyggnad om 34,0 m2 innebära en total byggnads-
area om 65,2 m2. Byggnadsarean blir därför 15,2 m2, 30,4 % större i 
jämförelse med tillåtna 50 m2. I området finns det några komplement-
byggnader som överskrider tillåtna 50 m2. Det finns dock ingen 
byggnad som överskrider tillåten byggnadsarea i den omfattning som 
den sökta åtgärden skulle innebära. Av gällande praxis framgår att en 
avvikelse i den omfattningen inte kan bedömas som en sådan liten 
avvikelse som framgår av 31b §. I rättsfall med mål nummer P 5414-
16 innebar en nybyggnad av ateljé och bastu en avvikelse om 32 m2 
och 15 % från tillåten byggnadsarea. Avvikelsen var enligt Mark- och 
miljööverdomstolen inte att betrakta som en liten avvikelse. Bygg-
nadsenheten kan därför konstatera att avvikelse inte kan anses vara 
en liten avvikelse i absoluta mått och tal.  
 
Detaljplanen reglerar avstånd för garagebyggnader/uthus till 3 meter. 
Eftersom den ansökta åtgärden utgör ett gästhus ska bestämmelserna 
för uthus följas då gästhuset anses vara en komplementbyggnad. I 
detaljplanen har avståndbestämmelsen reglerats utan decimaler vil-
ket enligt byggnadsenheten innebär att en placering på 2,50 meter 
skulle kunna tillåtas då avrundning av avståndet skulle appliceras.  forts 
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Detta innebär att byggnaden placeras mellan 0,9 och 0,6 meter 
närmre fastighetsgräns än vad detaljplanen tillåter. Av gällande rätts-
praxis är avvikelsen att betrakta som liten i absolut mått och tal. 
Byggnadsenheten anser dock att det inte finns något särskilt skäl till 
att en närmre placering än 2,50 meter ska tillåtas. Avståndet mellan 
komplementbyggnaden och befintlig huvudbyggnad är cirka 2,95 
meter vilket innebär att möjligheten att följa gällande detaljplan av-
seende placeringen bedöms finnas. Att sökande inhämtat medgi-
vande från berörda grannar påverkar inte byggnadsenhetens bedöm-
ning avseende avvikelse.  
 
Byggnadsenheten gör bedömningen att förutsättningar för att bevilja 
bygglov finns inte. Åtgärden innebär tre avvikelser varav en av avvi-
kelserna inte bedöms som liten i absolut mått och tal. Byggnadsen-
heten anser dessutom att det inte finns något särskilt skäl till att av-
vikelserna ska beviljas.  
 
Av gällande praxis framgår även att hänsyn ska tas till antalet avvi-
kelse på en fastighet, vilket kan innebära att även om avvikelser är 
att betrakta som små kan de sammantaget inte anses följa vad som 
framgår av 31b §. Byggnadsenheten gör därför med anledning av 
ovanstående bedömningen att åtgärden avviker från detaljplanen och 
förutsättningar för att bevilja bygglov finns inte. Som förslag till be-
slut lämnar därför byggnadsenheten att bygglov inte bör beviljas.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden och beredningsutskottet delar byggnads-
enhetens bedömning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse TJB 70/21 
Ansökan 2021-09-30 
Situationsplan 2021-09-30 
Plan- och fasadritning 2021-09-30 
Sektionsritning 2021-09-30 
Beredningsutskottets protokoll den 3 november 2021 § 198 
 
 
 
     forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
Beslutet skickas till: 
Sökanden, dk 
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SBN § 199 Dnr SBN 2016-505 
 
Nybyggnad av radhus 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att bygglov beviljats för rad-
hus den 21 oktober 2016, men att giltighetstiden för lovet går ut den 
28 november 2021. Därför har sökanden ansökt om ett förnyande av 
tidigare beviljat lov.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att det som avviker mot de-
taljplanen är byggnadsarean och den del av användningen som anger 
att byggnaderna ska vara friliggande enbostadshus. Samhällsbygg-
nadsnämndens bedömning är densamma som när bygglovet bevilja-
des år 2016, vilket var att avvikelserna i sin helhet anses vara små 
avvikelser och förenliga med detaljplanens syfte. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för den sökta 
åtgärden gällande nybyggnad av radhus på fastigheten xx i enlighet 
med 9 kapitlet 30 § 1b. Detta eftersom bygglov kan ges för en åtgärd 
som avviker från detaljplanen, men där avvikelsen har godtagits vid 
en tidigare bygglovsprövning. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 
Som kontrollansvarig godtas:  
 
Namn och adress: 
Z.  
 
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. 
 
Avgift    kronor 
Bygglov    952  
Kommunicering   3 124  
Totalt:    4 076 
 
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 19 oktober 2021 och 
beslut fattades den 17 november 2021, vilket viket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
inte reducerats med stöd av 12 kapitlet 8a § plan- och bygglagen. 
_____ 
 
Upplysningar 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att åtgärden får utföras.  
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.  
 
Byggnationen får inte påbörjas innan ett startbesked lämnats. Sam-
hällsbyggnadsnämnden kommer att kalla till ett tekniskt samråd 
samt/eller begära in handlingar inför beslut om startbesked. Om 
byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnats tas en 
sanktionsavgift ut i enlighet med plan- och byggförordningen 
(PBF). 
 
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)) 
 
Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på La-
holms kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Humlegången 6, 312 
80 Laholm. För att ta del av dem kontakta byggnadsenheten via mejl 
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se eller via telefon 0430-152 
80. 
 
 
 
 
     forts 

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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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 nybyggnad av radhus på fastigheterna 
xx. Ansökan är ett förnyande av tidigare bevilja lov då giltighetstiden 
för lovet har gått ut.  
 
Den 21 oktober 2016 beviljades bygglov för nybyggnad av nio rad-
hus på fastigheterna xx. Beslutet vann laga kraft den 28 november 
2016 och ska därför slutföras innan den 28 november 2021. 
Byggherren har redovisat att byggnationen på fastigheterna Allarp 
2:517-2:522 inte helt kommer färdigställas på grund av pandemin 
som gjort att det varit svårt att få tag i material och arbetskraft. 
Samtliga byggnader är uppförda men inte helt färdigställda, så 
möjligheterna för att bevilja slutbesked finns. Sökande önskar därför 
få ärendet prövat igen, men nu endast på de aktuella fastigheterna.  
 
Fastigheterna är belägna i södra Skummeslöv, Allarp och omfattas 
av detaljplan 1381-P11/10. Detaljplanen anger bland annat B1, bo-
städer; friliggande villor, tillåten byggnadsarea får uppgå till totalt 
160 kvm, varav 40 kvm får uppföras som komplementbyggnad samt 
att vid enskild byggnation ska huvudbyggnaden placeras 4,5 meter 
från fastighetsgräns men vid kvartersbebyggelse får byggnader pla-
ceras i fastighetsgräns.  
 
Den aktuella ansökan innebär att byggnationen uppgår till 175,9 m2 
för hustyp A, 176,0 m2 för hustyp B och 175,7 m2 för hustyp C. Detta 
innebär att respektive byggnad avviker från gällande detaljplan med 
mellan 15,7 och 16,0 m2, cirka 10 %. Byggnationen innebär dessutom 
en avvikelse mot detaljplanens användning, ”Bostäder; friliggande 
enbostadshus”. Eftersom byggnationen är radhus, sammanbyggda 
enbostadshus anses åtgärden avvika mot den del av användningen 
som anger att byggnaderna ska vara friliggande. 
     forts 
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Övriga bestämmelser i gällande detaljplan bedöms följas.  
 
Utöver avvikelserna i detaljplan avviker byggnationen mot Laholms 
kommuns parkeringsnorm då mittenlägenheterna samt den östra lä-
genheten i byggnadstyp C inte uppfyller kravet på två parkeringsplat-
ser. Endast en parkeringsplats får plats då en tillgänglig gångväg 
måste kunna anläggas.  
 
Ärendet har med anledning av avvikelser från gällande detaljplan 
skickats ut på grannhörande. Grannarna har fram tills den 2 novem-
ber på sig att komma in med eventuella synpunkter. Synpunkter från 
fastighetsägare till zz har kommit in och som skriver att de anser att 
byggnaderna redan är tillräckligt stora. Deras utsikt och trädgård har 
fått negativa konsekvenser på grund av byggnadernas storlek och 
anser därför inte att detta bygglov ska godkännas.  
 
Synpunkter har även lämnats in från fastighetsägare till vv I deras 
yttrande framgår bland annat att trafik- och parkeringsfrågan kan 
vara problematiskt. Angöring för varutransport sker på gatan till-
sammans med parkering för personbilar. Fastighetsägaren anser där-
för att en allmän parkering bör uppföras för att lösa parkeringsbeho-
vet. 
 
Beslutsmotivering 
Giltighetstiden för ett bygglov framgår av 9 kapitlet 43 § plan- och 
bygglagen. Där framgår att ett bygglov ska påbörjas inom två år och 
slutföras inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. Om en 
åtgärd inte färdigställs inom fem år måste en ny ansökan lämnas in 
och åtgärden prövas mot de förutsättningar som gäller när ny ansökan 
lämnas in.  
 
Av 9 kapitlet 30 § 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), forts 
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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 innebär åtgärden två avvikelser från gällande 
detaljplan. Åtgärden avviker dessutom mot Laholms kommuns par-
keringsnorm gällande antalet parkeringsplatser för vissa av bostä-
derna.  
 
Av 31 b § framgår att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 
får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
eller områdesbestämmelsernas 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. 

 
Av gällande detaljplans beskrivning framgår att syftet med detaljpla-
nen är att möjliggöra en småskalig stadsbebyggelse. Utifrån åtgär-
dens utformning och användning bedöms åtgärden följa gällande de-
taljplans syfte.  
 
Byggnationen innebär en avvikelse från tillåtna 160 m2 som får upp-
föras på fastigheterna. Avvikelsen uppgår till mellan 15,7 och 16,0 
m2 och utgör 9,8 till 10,0 % överyta. Av gällande rättspraxis bedöms 
avvikelse i absoluta mått och tal som liten.  
 
Vid bedömning ska dock inte endast absoluta mått och tal inkluderas 
utan även andra aspekter. Rättspraxis är tydlig i att vid nybyggnation 
ska avvikelser endast beviljas om det finns särskilda skäl. Ansökan 
om lov avser nybyggnation men som i verkligheten till stor del redan 
är färdigställd. Något som bör tas i beaktning.  
 
     forts 
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Enligt gällande detaljplan gäller bestämmelsen B1, bostäder, frilig-
gande villor för aktuella fastigheter. Enligt definitionen i terminolo-
gicentrum publikation plan- och byggtermer 1994, TNC 1995, defi-
nieras begreppen villa, småhus och radhus enligt följande: 
Villa: småhus som inte är sammanbyggt med hus på grannfastighet. 
Småhus: bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter. 
Radhus: småhus som ingår i en grupp bestående av minst tre hus som 
är direkt sammanbyggda med varandra i en rad.  
 
Avvikelsen innebär därför att byggnaderna som uppförs är tre sam-
manbyggda enbostadshus (ett radhus) och inte friliggande enbo-
stad/tvåbostadshus som detaljplanen tillåter. Åtgärden strider på så 
sätt delvis mot användningen på fastigheten då åtgärden uppförs som 
bostad men inte som friliggande villor. Eftersom småhus maximalt 
får innehålla två lägenheter (tvåbostadshus) innebär åtgärden dessu-
tom att ytterligare en lägenhet uppför än vad som tillåts i gällande 
detaljplan. Enligt RÅ 1991, Ref 68 har uppförandet av huvudbygg-
nad med två bostadslägenheter på fastighet där huvudbyggnad endast 
får inrymma en bostadslägenhet inte bedömts som en liten avvikelse. 
Vid bedömning om en avvikelse är liten ska bedömningen dock inte 
endast utgå från absoluta mått och tal utan även övriga omständig-
heter som föreligger.  
 
Ytterligare en lägenhet mer per fastighet än vad gällande detaljplan 
tillåter kan även påverka belastningen på området, till exempel med-
föra ytterligare trafik. Byggnadsenhetens bedömning är att den aktu-
ella åtgärden följer gällande syfte i detaljplan. Avvikelserna bedöms 
dock sammantaget inte som små enligt 31 b § och förutsättningar för 
lov saknas därför. Nu gällande rättspraxis har förändrats i jämförelse 
med aktuell rättspraxis för fem år sedan, vilket påverkar bedöm-
ningen i ärendet. Som förslag till beslut lämnas därför byggnadsen-
heten att bygglov inte bör beviljas.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden och beredningsutskottet har en annan 
uppfattning än byggnadsenheten och bedömer att avvikelserna i sin 
helhet anses vara små avvikelser som är förenliga med detaljplanens 
syfte. Samhällsbyggnadsnämnden och beredningsutskottet anser att 
förutsättningarna är desamma som när bygglovet beviljades år 2016. 
     forts 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse TJB072-21 
Ansökan 2021-02-24 
Situationsplan 2016-09-20 
Planritningar 2016-09-20 
Fasadritningar 2016-09-20 
Sektionsritningar 2016-09-20 
Beredningsutskottets protokoll den 3 november 2021 § 184 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gudrun Pettersson (C): Bifall till beredningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på Gudrun Pettersson förslag och finner att sam-
hällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ove Bengtsson (S) i handläggningen av 
detta ärende. 
 
Beslutet skickas till: 
Sökande 
 
Underrättelse om beslutet per brev till: 
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SBN § 200 Dnr SBN2021-442 
 
Tillbyggnad i form av takresning, planstridigt utgångsläge samt 
planstridig åtgärd 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att planstridigt utgångsläge 
råder, då befintligt garage inte är fristående utan sammanbyggt över 
fastighetsgränsen. Åtgärden i form av en takresning på ett garage 
över fastighetsgräns som inte är fristående, blir då också en planstri-
dig åtgärd. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden antar att det ursprungliga bygglovet för 
garaget beviljats med avvikelse, gällande placering närmare fastig-
hetsgräns än 4,5 meter. Garagets placering mellan två fastigheter är 
inte helt avvikande för området, då det finns andra garage placerade 
mellan två fastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden antar därför att 
denna placering av garagen har ansetts följa planens syfte. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens konstaterar att åtgärden i form av en 
takresning på ett sammanbyggt garage, finns redan i området. Sam-
hällsbyggnadsnämnden bedömning är därför att denna åtgärd kan 
tillåtas, då placeringen av det sammanbyggda garaget anses följa pla-
nens syfte. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens samlade bedömning är att dessa avvi-
kelser tillsammans kan betraktas som en godtagbar (liten) avvikelse. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbygg-
nad av garage i form av takresning på fastigheten xx och zz enligt 9 
kapitlet 31b § plan- och bygglagen. 
 
Kontrollansvarig behövs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar 
själv för kontrollen av genomförandet 
 
Startbesked lämnas för beviljad åtgärd. 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 samhällsbygg-
nadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
     forts 
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Avgift    kronor 
Bygglov     0 
Startbesked   1 428 
Kommunikation   0 
Totalt    1 428 
 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 11 maj 2021 och beslut 
fattades den 17 november 2021, vilket innebär att lagstadgade tids-
frister för handläggningen har överskridits med 18 veckor. Avgiften 
för beslut om lov, expediering och kungörelse och andra tids- och 
kostnadskrävande åtgärder har reducerats med fem femtedelar med 
stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL). 
______ 
 
Upplysningar 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att åtgärden får utföras. Åt-
gärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet pub-
licerats i Post- och Inrikes Tidningar, detta gäller även om startbe-
sked 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 be-slutet att gälla. För att en åtgärd ska an-
ses påbörjad ska de egentliga byggnadsarbetena ha kommit i gång. 
Åtgärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick laga 
kraft. (9 kapitlet 43 § plan- och bygglagen (PBL)) 
 
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, Samhällsbyggnadsnämnden, Humlegången 6, 312 
80 Laholm.    forts 
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För att ta del av dem kontakta byggnadsenheten via mejl: 
samhallsbyggnadsnamnden@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 
Fastighetsägarna till xx belägen på x-gatan 8, samt fastighetsägarna 
till zz på z-gatan 6, har tillsammans ansökt om tillbyggnad i form av 
resning av taket på det i fastighetsgräns placerade och gemensamma 
garaget. Fastigheterna omfattas av detaljplan 1381K-36, antagen 
1970-01-12. 
 
Åtgärden innebär att det idag platta garagetaket reses och ges ett sa-
deltak med betongpannor, vilket utgör en volymökning och således 
räknas åtgärden som en tillbyggnad varpå även planenligt utgångs-
läge skall prövas. Huvudregeln för att bygglov ska kunna ges inom 
ett område med detaljplan är att utgångsläget ska vara planenligt. 
Detta innebär att både den fastighet och det byggnadsverk som åtgär-
den avser ska stämma överens med gällande detaljplan. Det gäller 
även om den åtgärd som ansökan avser följer bestämmelserna i gäl-
lande detaljplan.  
 
Det befintliga bygglovet för garaget beviljades 1979. Garaget är pla-
cerat i tomtgräns och de båda fastigheterna delar garaget som är ut-
format med garageportar, en för varje fastighet, och således utgör ga-
ragebyggnaden två garage som är sammanbyggda i fastighetsgräns. 
Enligt Byggnadsstadgan som här tillämpas anges i 39 § ”a) att bygg-
nad, som ej sammanbygges eller kan förväntas komma att samman-
byggas med byggnad på granntomt, icke må läggas på mindre av-
stånd från gränsen mot denna än som motsvarar hälften av den för 
byggnaden tillåtna största höjden och ej närmare gränsen än 4,5 me-
ter”. 
     forts 

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 24 
Samhällsbyggnadsnämndens 2021-11-17 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 
 
I detaljplanen är fastigheterna under planbeteckning BFI, där F inne-
bär ”endast hus som uppförs fristående”. 
 
Det som behöver granskas och utredas här är dels planenligt utgångs-
läge, dels åtgärdens planenlighet. Garagebyggnadens placering över 
gräns och huruvida den ses som fristående eller inte berör således 
både utgångsläge samt åtgärden i sig.  
 
Tjänsteskrivelsen med förslag till beslut har kommunicerats med sö-
kande den 11 oktober 2021 eventuella synpunkter ska vara byggnads-
enheten tillhanda senast den 1 november 2021. Ärendet har skickats 
ut på grannhörande den 3 november 2021 och eventuella synpunkter 
ska vara byggnadsenheten tillhanda senast den 16 november 2021. 
Inga synpunkter har kommit in. 
 
Beslutsmotivering 
Av 9 kapitlet 30 § PBL, framgår att bygglov ska ges för en åtgärd 
inom ett område med detaljplan, om  
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
 a) överensstämmer med detaljplanen, eller  
 b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en 

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. 
 
 
     forts 
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9 kapitlet 31 b § PBL Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 
får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
eller områdesbestämmelsernas 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. Lag (2014:900). 

 
Både detaljplanen och byggnaden är uppförda innan äldre plan- och 
bygglagen, 1987, varpå planenligt utgångsläge skall 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 aktuellt ärende får det ses som att det ursprungliga bygglovet bevil-
jats med avvikelse, trots att det inte uttryckligen finns formulerat, av-
seende planbestämmelsen ”fristående”. Det som är beskrivet i lovet 
är ett förtydligande avseende placering närmare gräns än 4,5 meter 
och att detta stöds genom medgivande av granne.  
 
Garagets placering på fastigheterna xx och zz är inte helt avvikande 
för området, då det finns fler fastigheter som har samma 
garageplacering exempelvis aa och bb, cc och dd samt ee och ff även 
de belägna på z-gatan, och därför kan det ses som att tolkning gjorts 
att placeringen setts följa planens syfte, då inget tyder på det 
motsatta. För ee och ff beviljades bygglov 2005 för samma åtgärd 
som sökande i aktuellt ärende nu ansöker om, resning av det 
gemensamma garagetaket.  
 
Eftersom prövning nu ska ske av det planenliga utgångsläget är det, 
som byggnadsenheten behöver ta ställning till, själva lydelsen av 
planbestämmelsen ”fristående” och huruvida bestämmelsen efter-
följs eller ej. Om den inte ses följas ska bedömning göras om 
huruvida det är fråga om en avvikelse som kan förklaras vara liten 
och förenlig med detaljplanens syfte.  
     forts 
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Bedöms garagebyggnaden vara en fristående byggnad med placering 
över fastighetsgräns, då byggnadsstadgan tillåter att byggnader sam-
manbyggs över tomtgräns, eller är det fråga om två garagebyggnader 
som sammanbyggts och därmed inte kan ses vara fristående som pla-
nen anger att hus ska vara på de aktuella fastigheterna?  
 
För prövning gällande den sökta åtgärden i form av tillbygg-
nad/resning av garagetaket är det även här väsentligt gällande tolk-
ning av rekvisitet ”fristående” då åtgärden tillförs byggnaden över de 
båda fastigheternas gräns. 
 
Då det i detaljplanen är reglerat att hus ska uppföras fristående är det 
således inte fråga om avståndsregleringen som inte skulle vara plan-
enlig utan gällande bestämmelsen ”fristående”. För att reda ut vad 
planens syfte är gällande ”endast hus som uppförs fristående” och om 
ordet ”hus” är avsett att tolka som huvudbyggnad eller även innefatta 
komplementbyggnader, uthus och gårdsbebyggelse har Boverkets 
planbestämmelsekatalog använts. Där listas under det aktuella tids-
intervallet för detaljplanen och angående egenskapsbestämmelse ”F, 
fristående hus” att; ”Om endast fristående hus avses att medges, vil-
ket är det vanligaste byggnadssättet inom områden som här avses, 
ges bestämmelsen följande lydelse: "Med F betecknat område får be-
byggas endast med hus som uppförs fristående. "Avser stadsplanen 
att hålla möjlighet öppen för att sammanbygga gårdsbyggnader i 
tomtgräns, till exempel om detta motiveras av befintlig bebyggelse 
och rådande byggnadssätt, används lydelsen: "På med F betecknat 
område skall huvudbyggnader uppföras fristående.”  
 
Genom detta förtydligande framgår att det inte är planens syfte att 
garage kan eller ska sammanbyggas och inte heller ska ses som fri-
stående. Gällande betydelsen av rekvisitet ”fristående” går att läsa i 
exempelvis Mark- och miljööverdomstolens mål P 8216-17 som be-
handlar flerbostadshus med placering över fastighetsgräns där stads-
planen från 1944 bland annat anger att fastigheterna endast får be-
byggas med hus som uppförs fristående. Från dom i målet P 8216-
17; Planbestämmelser om att byggnad endast får uppföras fristående 
förekommer ofta i äldre stadsplaner för områden avsedda för egna-
hems- och villabebyggelse och syftar typiskt sett till att hindra att 
byggnader sammanbyggs med varandra i tomtgräns. forts 
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Se Kungliga Byggnadsstyrelsens publikation 1950:2, s. 52–54. Det 
saknas skäl att tolka den nu aktuella planen på annat sätt. Oavsett om 
flerbostadshuset visuellt eller byggnadstekniskt skulle ge intryck av 
att vara en byggnad eller flera sammanbyggda byggnader kan plan-
bestämmelsen inte förstås på annat sätt än att byggande inte får ske 
över tomtgräns. 
 
Den sökta åtgärden strider därför mot planen och avvikelsen är var-
ken liten eller förenlig med planens syfte. Redan av detta skäl saknas 
förutsättningar att bevilja bygglov.”  
 
Med ovan beskrivna dom från Mark- och miljööverdomstolen och 
dess redogörelse över rekvisitet ”fristående” samt med tolkningsväg-
ledning från Boverkets Planbestämmelsekatalog, finns inte utrymme 
att tolka detaljplanens bestämmelse på annat vis än att bebyggelse 
över fastighetsgräns inte är tillåtet i det aktuella ärendet. Det finns 
inte heller skäl att se avvikelsen som liten. Det faktum att det i områ-
det finns fler garage som är sammanbyggda över fastighetsgräns är 
något som bör tas i beaktning, dock inget som ändrar byggnadsen-
hetens bedömning i ärendet.  
 
Byggnadsenhetens förslag till beslut är att inte bevilja bygglov för 
tillbyggnad av garage i form av takresning på fastigheterna xx och 
zz, då planstridigt utgångsläge föreligger samt att den sökta åtgärden 
i form av tillbyggnad inte är planenlig eftersom åtgärden avses 
utföras över fastighetsgräns vilket således innebär att inte heller 
åtgärden/tillbyggnaden uppförs fristående, varpå förutsättningar 
saknas att bevilja bygglov enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen.   
 
Beredningsutskottet har en annan uppfattning än byggnadsenheten 
och bedömer att avvikelsen beträffande planstridigt utgångsläget för 
garaget är en sådan godtagbar (liten) avvikelse att bygglov bör kunna 
beviljas för den sökta åtgärden. 
 
Beredningsutskottet återremitterade därför ärendet den 3 november 
2021 till byggnadsenheten, för att genomföra ett grannehörande. Be-
redningsutskottet har den 17 november 2021 behandlat ärendet på 
nytt och föreslår nämnden att bevilja bygglov. 
     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 28 
Samhällsbyggnadsnämndens 2021-11-17 
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse TJB068-21 
Ansökan ankomstdaterad: 2021-05-11 
Situationsplan ankomstdaterad: 2021-05-11 
Bilaga med beskrivning ankomstdaterad: 2021-05-11 
Fasad- & sektionsritning ankomstdaterad 2021-08-17 
Beredningsutskottets protokoll den 3 november 2021 § 185 
Beredningsutskottets protokoll den 17 november 2021 § 196 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ove Bengtsson (S): Bifall till beredningsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på Ove Bengtssons förslag och finner att sam-
hällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Beslutet skickas till: 
 
Underrättelse om beslutet per brev till: 
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Ansökan om LONA-bidrag från Länsstyrelsen i Hallands län för 
skötsel och förvaltning av våtmark på Skottorpsskolans skolgård 
inom fastigheten Skummeslöv 30:10 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ansöka om LONA-bidrag för att 
genomföra projektet skötsel och förvaltning av våtmark på Skot-
torpsskolans skolgård. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska sti-
mulera kommuners långsiktiga naturvårdsengagemang. Inom ramen 
för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner söka 
stöd för att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker.  
 
Våtmarksprojekt kan beviljas bidrag med upp till 90 procent av bi-
dragsberättigade kostnader, medan bidrag inom ordinarie LONA kan 
ges med upp till 50 procent. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som 
ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket. 
 
Under året 2020 pågår ett LONA-projekt på Skottorpsskolan skol-
område med våtmark, skog, äng och odling, Skolgården är kom-
munägd mark. Projektet är dels LONA-finansierat där motfinansie-
ringen är lärarnas arbetstimmar. 
 
Syftet med detta nu pågående projekt är att: 
1. Fortbilda lärarna samt att skapa en handlingsplan för naturen med 

hjälp av en extern naturvårdsresurs. Alla lärare ska känna sig 
trygga med att använda naturen runt skolan som en självklar del 
av undervisningen men också vara med att sköta den.  

2. Engagera barnen. Göra eleverna delaktiga naturvården på skol-
gården. 

 
Att söka om LONA-stöd för våtmarken är ett delmål i det pågående 
projektet. Denna ansökan går ut på att genomföra praktiska åtgärder 
för att röja och underhålla våtmarken. 
 
     forts 
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Syftet är att involvera barn och lärare i praktiskt naturvårdsarbete (i 
enlighet med tidigare ansökning) samt att gynna stor vattensalaman-
der som är fridlyst och skapa goda levnadsvillkor för denne.  
 
Projektplanen är att slåttra kaveldun enligt regelbunden tidsplan i ett 
antal år. Därefter kan slåtter ske mer sällan. Ytterligare ska det skapas 
faunadepåer och material för slåtter ska köpas in. Slåttertillfällen ut-
förs av lärare tillsammans med elever. 
 
Finansiering sker med LONA-medel samt med lärarna på Skottorps-
skolans arbetstimmar. 
 
Kostnaden för projektet uppgår till 30 000 kronor för inköp av 
material och kurs. Våtmarksprojekt kan beviljas bidrag med upp till 
90 procent vilket skulle kunna bli ett bidrag på 27 000 kronor. Res-
terande kostnad om 3 000 kronor, motsvarar 10 arbetstimmar för lä-
rare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 20 oktober 2021 
Beredningsutskottets protokoll den 3 november 2021 § 186 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen +ansökan 
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SBN § 202 Dnr Mi 2021-1664 
 
Linverket 7 - Anmälan av ändring av miljöfarlig verksamhet för 
Diab AB 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kapitlet 6 § mil-
jöbalken förelägga Diab AB att söka tillstånd för lagring av PET på 
fastigheten Linverket 7. 
 
Beslutsmotivering 
Enligt 1 kapitlet 11 § miljöprövningsförordningen (2013:502) gäller 
anmälningsplikt vid ändringar av verksamhet som är tillståndspliktig. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska bedöma om den anmälda åtgärden 
ryms inom gällande tillstånd. 
 
Hela den anmälda ändringen kommer att hamna på Linverket 7, som 
är en angränsande fastighet till Diabs verksamhetsområde. En förut-
sättning för att en ändring av en tillståndsgiven verksamhet ska vara 
anmälningspliktig, är att ändringen ryms inom ramen för tillståndet. 
I ansökningshandlingarna till gällande tillstånd ingår inte fastigheten 
Linverket 7 i verksamhetsområdet. 
 
Miljöenheten bedömer att anmälan inte ryms inom gällande tillstånd 
och att lagringen på den nya fastigheten ska tillståndsprövas, då den 
har ett tekniskt och miljömässigt samband med den ordinarie verk-
samheten. 
 
Enligt 27 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
ska den myndighet som handlägger anmälan meddela föreläggande 
om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs, 
eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 
kapitlet 6 § miljöbalken.  
_____ 
 
Upplysning om hur du överklagar 
Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med över-
klagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, samhällsbygg-
nadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag då du 
fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas 
och vilken ändring som begärs. forts 
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Ärendebeskrivning 
Diab AB har lämnat in en anmälan om ändring. Ändringen omfattar 
lagring av PET-material på fastigheten Linverket 7. Vid testkörning 
av den nya PET-linan har det tillverkats en större mängd material 
som verksamheten planerar att återanvända i processen längre fram.  
 
Linverket 7 består idag av gräs, och materialet kommer att lagras på 
pallar direkt på gräset, eventuellt kommer gångar grusas där hjullas-
tare ska köras. Lagringen uppskattas att pågå i 1–2 år.  
 
Diab har inte redovisat om och hur buller från verksamheten kommer 
att påverkas. 
 
Ett villkor i Diabs tillstånd säger att släckvatten som uppkommer vid 
eventuell brandbekämpning ska kunna samlas upp så att utsläpp till 
Lagan förhindras. Enligt komplettering till anmälan är Diabs plan att 
samla upp det i ett dike mot Lagan och pumpa släckvattnet till befint-
liga dagvattenbrunnar som är anslutna till släckvattendammen. Mil-
jöenhetens bedömning är att släckvatten som leds till dike kommer 
delvis att infiltrera i marken. Om släckvatten når grundvattnet kom-
mer det senare troligtvis att rinna ut i Lagan. Miljöenheten har varit 
och tittat på den aktuella fastigheten och på delar av området tyder 
växtligheten på att marken tidvis är blöt.  
 
Diab har med anmälan bifogat ett PM om brand där det redovisas att 
upplaget utformas på så vis att brandspridning mellan olika förva-
ringsplatser begränsas och räddningstjänsten ges goda förutsätt-
ningar att genomföra en släckinsats och det ger en god framkomlig-
het. Brandfrågan hanteras i bygglovet. Räddningstjänsten har inte 
haft några synpunkter på inskickat underlag. 
 
Kommunikation 
Diab har fått ge synpunkter på miljöenhetens förslag till beslut. De 
har framfört att de är i stort behov av att få använda Linverket 7 som 
en tillfällig upplagsplats. De ser det inte som en utökning av verk-
samheten utan som en tillfällig lagring av material/råvara på en fas-
tighet som de äger. De uppger att i och med att handläggningstiden 
för tillståndsprövning är lång, måste de hitta en annan lösning om de 
inte kan använda Linverket 7.   forts 
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Länsstyrelsen har kommit in med synpunkter angående anmälan, 
som redovisas nedan. 
 
Ett tillstånd reglerar inom vilket område som verksamheten får bed-
rivas. I ansökningshandlingarna och beslutet från miljöprövningsde-
legationen framgår det inom vilket område som verksamheten har 
prövats och får bedrivas.  
 
Ändringar av verksamheten utanför detta område kan vara tillstånds-
pliktiga, särskilt om ändringen har ett tekniskt och miljömässigt sam-
band med den prövade verksamheten. 
 
Länsstyrelsen redogör även för lokaliseringskravet i miljöbalken, och 
slutsatsen är att det är den plats som Diab har angett i sin tillstånds-
ansökan som har blivit bedömt i tillståndsprocessen. Då Linverket 7 
inte ingick i tillståndsansökan, har den fastigheten inte bedömts uti-
från lokaliseringskravet.  
 
Länsstyrelsen refererar till en dom från mark- och miljödomstolen 
(M 3729–14) där en annan verksamhet ville utöka sitt verksamhets-
område. Domstolen anger följande: ”Inledningsvis anmärks att även 
en verksamhet eller åtgärd som i sig inte är tillståndspliktig eller an-
mälningspliktig kan anses innebära en ändring av en redan befintlig 
miljöfarlig verksamhet. Avgörande för denna bedömning är om det 
finns ett tekniskt och miljömässigt samband mellan den nya verksam-
heten (eller åtgärden) och den befintliga. Om så är fallet ska det prö-
vas om ändringen är tillståndspliktig eller anmälningspliktig.”  
 
Miljöenhetens förslag till beslut är att samhällsbyggnadsnämnden be-
slutar med stöd av 9 kapitlet 6 § miljöbalken att förelägga Diab AB 
att söka tillstånd för lagring av PET på fastigheten Linverket 7.  
 
Beredningsutskottet beslutar den 3 november 2021 att återremittera 
ärendet till miljöenheten för vidare handläggning. Beredningsutskot-
tet har den 17 november 2021 behandlat ärendet på nytt och föreslår 
nämnden att förelägga Diab AB att söka tillstånd för lagring av PET 
på fastigheten Linverket 7. 
 
     forts 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse TJM 21–21 
Beredningsutskottets protokoll den 3 november 2021 § 190 
Beredningsutskottets protokoll den 17 november 2021 § 197 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Knut Slettengren (M): Bifall till beredningsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på sitt eget förslag och finner att samhällsbygg-
nadsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Diab AB, Box 201, 312 22 Laholm, dk 
Länsstyrelsen i Halland län 
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SBN § 203 Dnr 2021-270 
 
Redogörelse av vatten under gamla lakvattendammen i Ahla av-
fallsanläggning 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av redogörelsen och lägger 
denna till handlingarna.  
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
I samband med att lakvattenreningsanläggningen byggdes 2020 vid-
togs åtgärder för att minska inträngande av grundvatten. En av åtgär-
derna var att säkra att den befintlig lakvattendammen var bottentät. 
Eftersom dammen funnits i många år förbereddes för att behöva byta 
ut befintlig duk till en ny tät bottenduk.   
 
Vid bytet av dammduken visade det sig att det tidigare endast låg 
fiberduk under några dräneringsrör och under resten av dammen 
fanns endast lera. Det innebär att vi inte med säkerhet kan säga att 
inget lakvatten läckt ut eller att grundvatten läckt in i dammen. Dock 
finns det utredningar och beräkningar som visar att den absolut 
största delen lakvatten som bildas på Ahla faktiskt hamnar i lakvat-
tendammen och på så sätt samlas upp för att renas.  
 
Aktuell problematik 
I samband med att nya lakvattenanläggningen byggdes sattes även 
fler flödesmätare. Det visade sig ganska snabbt att lakvattenmäng-
derna har minskat vilket är väldigt bra, men det visade sig även i mät-
ningarna att det finns vatten under gamla lakvattendammen. Mäng-
den vatten under duken har varierat under hela perioden från januari 
till oktober 2021. 
 
För att utreda detta vatten har vi på anläggningen utfört kontroll av 
rör med bland annat spolning och filmning för att se skicket. Utöver 
det har nivån i dammen justerats flera gånger, nivån har sedan och 
kopplats ihop med provtagningar på vattnet under dammen. Det som 
konstaterats är att ju lägre nivå (mer som pumpas bort) det finns i 
dammen desto mindre vatten finns under dammen. 
     forts 
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Av den anledningen har nivån i dammen hållits relativt låg hela våren 
och sommaren. Föroreningsmässigt syns en påverkan på vattnet un-
der duken vilket innebär att det troligen är en blandning av lak- och 
grundvatten.  
 
Från augusti 2021 har anläggningen genom miljötillståndet från 
Länsstyrelsen provisoriska halter som ska innehållas på allt utgående 
lakvatten. Det vatten som kommer under duken och visar sig vara 
förorenat finns det i dagsläget inte någon möjlighet att leda upp till 
nya reningsanläggningen. Det är med detta vatten som det kan finnas 
en risk att de provisoriska halterna då kan överskridas. Det är således 
inte vatten under duken generellt utan det är om vattnet visar förore-
ningspåverkan.  
 
Åtgärder  
En ny pumpstation var planerad sedan tidigare att byggas nu i no-
vember 2021. Diskussioner pågår just nu om pumpstationen kan pro-
jekteras annorlunda, så att även vattnet under duken kan ledas in i 
pumpstationen för pumpning upp till nya anläggningen, så att om-
händertagandet blir miljömässigt korrekt. Dessa nya förutsättningar 
med mer avancerad projektering kan innebära försening av projektet.  
 
Avslutningsvis 
Avfallsenheten driver dock på för att den komplexa frågan med vat-
ten under duken ska lösas och uppsatta villkor ska uppfyllas. Enheten 
vill flagga för att fler utredningar kan komma att krävas framöver.  
 
I den årliga redogörelsen för de provisoriska villkoren till Länssty-
relsen är problemet lyft men kommer att förtydligas ytterligare i nästa 
redovisning som sker i februari 2022. Miljöenheten som är tillsyns-
myndighet har fått kort information på tillsynsbesöket den 8 oktober 
2021. De ska även få denna skrivelse. Även delar av samhällsbygg-
nadsförvaltningens ledning har varit ute på plats och fått en förklaring 
av ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 21 oktober 2021 
Beredningsutskottets protokoll den 3 november 2021 § 192 
     forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: Avfallsenheten 
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SBN § 204 Dnr 2021-279 
 
Nya bestämmelser för kommunalt bidrag till enskild väghållning 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige upphä-
ver bestämmelser om bidrag till enskild väghållning som är antagen 
i kommunfullmäktige den 30 oktober 2012 § 170.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
förslaget till nya bestämmelser för kommunalt bidrag till enskild väg-
hållning att gälla från och med den 1 januari 2022. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunalt bidrag som i dag ligger till grund för utbetalning till en-
skilda vägföreningar är anpassat efter det regelverk som beslutades 
av kommunfullmäktige den 30 oktober 2012 § 170. Detta är också 
anpassat efter hur samhällsbyggnadsförvaltningen sköter driften och 
underhållet av enskilda vägar för föreningarna. 
 
Kommunens arbete med att överlåta driften och underhållet till väg-
föreningarna, gör att ett nytt förslag på regelverk för kommunalt bi-
drag har tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 13 oktober 2021 
Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskild väghållning 
Beredningsutskottets protokoll den 3 november 2021 § 193 
 
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 Sverker Johansson (C) i handläggningen 
av detta ärende. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 205 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 10 uppställningsplatser för husbilar som ska re-
dovisas vid nästa sammanträde. Ärendet redovisas av bygglovhand-
läggaren. 
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SBN § 206 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 3 november och den 17 novem-
ber 2021. 
 
Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fastig-
hetsreglering mellan xx och vv. 
 
Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-
styckning från xx. 
 
Ordföranden, beslut i ärende som är så brådskande att nämndens av-
görande inte kan avvaktas. – Yttrande över fördjupning av översikts-
plan för kustområdet (FÖP) – nu fråga om förlängd remisstid 
 
Räddningstjänstens delegationsbeslut gällande ansökan om egen-
rengöring, tillstånd för brandfarlig vara från och med den 7 oktober 
till och med den 12 oktober 2021. 
 
Miljöenhetens beslut från och med den 11 oktober till och med den 4 
november 2021. 
 
 
     forts 
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Byggnadsenhetens beslut från och med den 8 oktober till och med 
den 3 november 2021. 
 
Förteckning över delegationsbeslut registrerade i ärendehanterings-
systemet Ciceron från och med den 12 oktober till och med den 1 
november 2021. 
 
Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till samhällsbyggnads-
nämnden. Samhällsvägledarna har under perioden 8 oktober till den 
28 oktober 2021 utfärdat fyra beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrade varav två är avslag. 
 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställ-
ningsbidrag ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Under peri-
oden 11 oktober till den 5 november 2021 har 12 nya bostadsanpass-
ningsbidrags ärende registrerats. Handläggaren för bostadsanpass-
ning har under samma period beviljat sex ansökningar om bostads-
anpassningsbidrag.  
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SBN § 207 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 4 november 2021. 
 
Förteckning över anmälningar: 
a. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av miljö- och byggnads-

nämndens beslut angående djurhållning inom planområde på fas-
tigheten xx. Miljö- och byggnadsnämnden har medgett 
fastighetsägaren att hålla 5 ankor och 15 höns på fastigheten. 
Beslutet har överklagats av ägare till fastigheten vv, som yrkat 
att beslutet ska upphävas. Länsstyrelsen har ändrat tillståndet till 
att det får finnas 2 ankor och 4 höns samt att ankungar under 2 
månader räknas inte in i antalet ankor. Detta tillstånd gäller i 10 
år. Överklagandet avslås i övrigt. 

 
b. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av samhällsbyggnads-

nämndens beslut angående bygglov för nybyggnad av enbostads-
hus och komplementbyggnad på fastigheten xx. Grannar har 
överklagat beslutet. Länsstyrelsen avslår överklagandena. 

 
c. Kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2021 § 82, Motion 

om enskilda avlopp. Kommunfullmäktige avslog motionen. 
 
d. Kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2021 § 83, Budget-

uppföljning 2, delårsrapport med budgetutfallsprognos för år 
2021.     forts 
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 Kommunfullmäktige har beslutat att samhällsbyggnadsnämnden 

erhåller medel som ska täcka kostnaderna kring Skottorps de-
poni, samt de fördjupade provtagningarna på Knäreds och Bro-
dals deponier. Samhällsbyggnadsnämnden beviljades också till-
äggsanslag för utökad bemanning inom byggnadsenheten. 

 
e. Kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2021 § 84, Översyn 

av den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-
2026. Kommunfullmäktige har beslutat att samhällsbyggnads-
nämnden liksom övriga nämnder och styrelse, ska bestå av nio 
ledamöter och nio ersättare från och med den l januari 2023. 
Kommunfullmäktige har också beslutat att bilda en parlamenta-
risk grupp, vad gäller förändringar av den politiska organisat-
ionen till kommande mandatperiod. Gruppen bör bestå av en re-
presentant från varje parti som är representerat i kommunfull-
mäktige. 

 
f. Förvaltningsrätten i Göteborg; Tillämning av alkohollagen. Fö-

retaget YY Ligo AB har överklagat miljö- och byggnadsnämn-
dens beslut gällande återkallelse av serveringstillstånd. Företaget 
är numera i konkurs. Konkursförvaltaren vill inte ta över dom-
stolsprocessen och uppger att det inte kommer att bedrivas någon 
verksamhet i bolaget framöver. Det saknas därför anledning för 
domstolen att pröva målet i sak. Förvaltningsrätten skriver därför 
av målen. 
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SBN § 208 Dnr 2021-000034 
 
Informations- och diskussionsärenden 
 
a) Ledamöternas och ersättarnas inspel 

 
b) Information om den nya kommunövergripande översiktsplanen 

för Laholms kommun 
Katinka Lovén  
 

c) Information om dammanläggningar i Lagan 
Sofia Frindberg  

_____ 
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