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SBN § 211 Dnr 2021-000052 

 

Revidering och komplettering av samhällsbyggnadsnämndens 

delegationsordning 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till revide-

rad och kompletterad delegationsordningen att gälla från och med 

den 1 januari 2022. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med 6 kapitlet 37 § och 7 kapitlet 5 § i kommunallagen 

(2017:725) (nya) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en le-

damot, en ersättare eller en anställd hos kommunen, att besluta på 

nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss gruppärenden. Sam-

hällsbyggnadsförvaltningen har gjort en översyn av gällande delegat-

ionsordning. Förslag till delegationsordningen har även reviderats ut-

ifrån bland annat ändrad lagstiftning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 19 november 2021 

Förslag till delegationsordning 

Beredningsutskottets protokoll den 1 december 2021 § 198 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

Ersättarens mening 

Margareta Lindgren (MP): Gällande punkt 3.1.1 i delegationsord-

ningen. Miljöpartiet menar att det är fel att delegera från nämnden till 

beredningsutskottet, att fatta beslut om att lämna förslag till detalj-

plan på granskning. Nämnden har ansvar och väldigt stora föränd-

ringar kan ske efter att samråd skett. Ur demokratisk synvinkel bör 

hela nämnden ta del av förslaget innan det lämnas ut. Det är bara tre 

partier representerade i beredningsutskottet och var finns då möjlig-

heten för övriga att få yttra sig? Inte heller sker det någon diskussion 

i samverkan Laholm före beslut. 

 

Beslutet skickas till: Delegater och ersättare 
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SBN § 212 Dnr 2021-000295 

 

Risk- och väsentlighetsanalys för samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhet inför intern kontroll för år 2022 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av den upprättade risk- och 

väsentlighetsanalysen för nämndens verksamheter.  

_______ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglemente för intern kontroll i Laholms kommun har varje 

nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kon-

trollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Som grund för sin 

styrning ska nämnden genomföra riskanalyser för sin verksamhet. 

Detta görs genom en risk- och väsentlighetsanalys som genomförs i 

verksamheterna under hösten. 

 

De risker som identifieras tas sedan främst omhand i verksamhets-

plan och/eller den interna kontrollplanen. 

 

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

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

fullmäktige fastställda målen uppfylls. Den interna kontrollen ska 

säkra en effektiv förvaltning och en korrekt handläggning genom att 

bestämmelser och överenskommelser efterlevs. 

 

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

betssätt som leder till en: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheter 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 

 

Den framlagda, förvaltningsgemensamma, analysen har tagits fram i 

samband med verksamhetsplaneringen inför 2022. Fokus har varit på 

att identifiera de risker som kan leda till att planeringen för förvalt-

ningen för 2022 inte ska kunna genomföras. 

 

 

 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-15 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Beslutsunderlag 

Risk- och väsentlighetsanalys för samhällsbyggnadsnämndens verk-

samheter inför 2022 

Tjänsteskrivelse den 19 november 2021  

Beredningsutskottets protokoll den 1 december 2021 § 199 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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SBN § 213 Dnr 2021-000300 

 

Beslutsattestanter med ersättare för samhällsbyggnadsnämn-

dens förvaltning år 2022 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för år 2022 utse beslutsatte-

stanter och ersättare enligt förvaltningens upprättade attestlista. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta 

beslut om förändringar eller kompletteringar av beslutsattestanter 

och dess ersättare under kalenderåret. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har utfärdat tillämpningsanvisningar till regle-

mentet för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Nämnden 

ska för sin förvaltning, varje år utse beslutsattestanter och ersättare 

för dessa. Nämnden kan också uppdra åt förvaltningschefen att fatta 

beslut om förändringar eller kompletteringar under året. Uppdraget 

som beslutsattestant är personligt. 

 

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

utsedda personer har kunskap om omfattningen och innebörden av 

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

troller som ger information om brister i denna kunskap. 

 

Attestlistan är en förteckning över samtliga beslutsattestanter och de-

ras ersättare för 2022 inom samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Reglemente och tillämpningsanvisningar för attest och kontroll av 

ekonomiska transaktioner. 

Attestlista för år 2022 (daterad 2021-11-23) 

Beredningsutskottets protokoll den 1 december 2021 § 200 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

Beslutet skickas till: Beslutsattestanter, ersättare, ekonomienheten 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-15 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 214 Dnr MBN 2016-146 

 

Detaljplan för Skummeslöv x:xx och x:x i Skummeslövsstrand – 

Samråd 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att gå ut på samråd med förslag 

till detaljplan för Skummeslöv x:xx och x:x, enligt 5 kapitlet 11 § i 

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

 

Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, 

en miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. 

______ 

 

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 plan-

besked avseende planläggning inom fastigheten Skummeslöv x;x, 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.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 oktober 2021 §181 att 

återremittera ärendet till byggnadsenheten för vidare handläggning, 

med syfte att bland annat se över trafikföringen och exploaterings-

graden i området. Ärendet har vidare diskuterats på samhällsbygg-

nadsnämndens beredningsutskott den 3 november 2021 och har där-

efter justerats.  

 

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 x:x. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde samt en 

större wakeparkanläggning med kompletterande aktiviteter och 

funktioner, kan byggas i Skummeslövsstrands östra delar. 

 

 

     forts 
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Planen möjliggör uppförande av cirka 200 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 x:x. 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.  

 

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 liknande 

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.  

 

 

     forts 
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Skyddsvallen krävs även för att möjliggöra wakeparkanläggningen 

inom Skummeslöv x:x som ligger i direkt anslutning till E6 som ut-

gör primär transportled för farligt gods. För att säkerställa en god 

ljudmiljö med hänsyn till buller från wakeparkanläggningen krävs 

bebyggelse med ljuddämpade sidor. Detaljplanen säkerställer att gäl-

lande bullerriktvärden för väg, järnväg samt industri- och verksam-

hetsbuller uppfylls för planerad och befintlig bostadsbebyggelse. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJB 073/21  

Beredningsutskottets protokoll den 1 december 2021 § 201 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Byggnadsenheten 
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SBN § 215 Dnr MBN 2018-333 

 

Detaljplan för Vessinge 2:54 med flera i Veinge – Samråd 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att gå ut på samråd med förslag 

till detaljplan för Vessinge 2:54 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 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019 § 244 att bifalla 

ansökan om planbesked för Vessinge 2:54 med flera.  

 

Vid presidiemöte mellan kommunstyrelsen och miljö- och byggnads-

nämnden (nu samhällsbyggnadsnämnden) den 9 november 2020, 

gavs godkännande om att inom befintligt uppdrag utöka planområdet 

till att även innefatta stationsområdet.   

 

Detaljplanens syfte är att utveckla Veinge stationsområde som kol-

lektivtrafiknod, mötes- och servicepunkt. Syftet är även att tillskapa 

bostäder i form av flerbostadshus i Veinge tätort samt att möjliggöra 

för utbyggnad av serviceboendet Solhemmet.  

 

Planområdet är beläget i centrala Veinge och genomskärs av La-

holmsvägen och Markarydsbanan. 

 

Detaljplanen möjliggör för uppförandet av flerbostadshus i 3-4 vå-

ningar på fastigheterna Vessinge x:xx, 2:54, 2:75 och 2:29, träd-

gårdsmästartomten. I områdets östra del möjliggörs även centrum-

verksamheter som avser att komplettera stationsområdet och för-

stärka Veinge centrum. Den högsta tillåtna nockhöjden för tillkom-

mande bostäder är 15,0 och 18,5 meter, hisschakt undantaget. Bygg-

naderna föreslås byggas med miljövänliga träbjälklag, vilket innebär 

att de är 1,5–2 meter högre än ifall de skulle byggt med traditionella 

betongbjälklag.  

 

 

     forts 
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På fastigheten för Solhemmet, Vessinge 2:52, utökas byggrätten ge-

nom att byggnad får uppföras i upp till 3 våningar, med en högsta 

tillåten nockhöjd om 14,0 meter. 

 

Detaljplanen skapar genom utbyggnad av perronger, allmänna par-

keringar och torgytor förutsättningar för ett tågstopp i Veinge i sam-

band med planerad persontrafik på Markarydsbanan. 

 

Detaljplaneförändringen vid stationsområdet utökar byggrätten för 

befintliga byggnader vid tågstationen och breddar dess användnings-

möjligheter för att stärka Veinge centrum. 

 

Detaljplanen möjliggör för en gång- och cykeltunnel under Marka-

rydsbanan vid järnvägsstationen och knyter samman Veinges cent-

rum. Tunneln knyts samman med en gång- och cykelväg som plan-

läggs Solhemsvägen och ökar säkerheten för gående och cyklister.   

 

Miljötekniska markundersökningar har genomförts för hela området. 

Mindre föroreningar i form av aromater har påträffats inom stations-

området vid befintligt godsmagasin. Halterna understiger Natur-

vårdsverkets riktvärden för tänkt bebyggelse och inga vidare åtgärder 

krävs inom ramen för detaljplanen. Inom trädgårdsmästartomten har 

pesticider (bekämpningsmedel) påvisats över Naturvårdsverkets rikt-

värden. Sanering av marken krävs innan byggnation.  

 

Bullerberäkningar har genomförts för de mest utsatta punkterna uti-

från framtida trafik på Laholmsvägen, Skogabyvägen och Marka-

rydsbanan. Av genomförda bullerberäkningar framgår att inga av de 

mest utsatta punkterna överskrider 2040 bullerförordning (2015:216) 

om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Inga vidare åtgärder krävs där-

för för att uppnå en god boendemiljö. 

 

En riskutredning har genomförts med avseende på farligt gods. Såväl 

den ringa frekvensen av omledningstrafik, som den ringa mängden 

av farligt gods innebär en mycket låg sannolikhet för att en våda-

olycka ska inträffa.  

 

 

 

     forts 
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Kombinationen av låga sannolikheter och låga konsekvenser innebär 

en mycket tydlig slutsats om att risknivåerna genererade av järnvägen 

är så låga att de inte utgör något hinder med hänsyn till människors 

hälsa och säkerhet. Samhällets värderingskriterier uppfylles med stor 

marginal. 

 

En naturvärdesbedömning har genomförts. Områdets naturvärden är 

framför allt knutna till området kring Markarydsbanan. De största 

värdena består av ginst, harris och ginstlevande fjärilar som till stor 

del finns söder om aktuellt detaljplaneområde. Naturvärden finns 

dock även i stationsområdets norra del. Detaljplanen skyddar till stor 

del naturvärdena genom natur- eller parkmark, men en avvägning har 

behövt göras kring tågperrong och parkering. Inom detaljplanen finns 

en hästkastanj och skogslönn, vilka skyddas genom detaljplanen.  

 

Detaljplanen bedöms nu vara klar för samråd. Planförslaget medför 

ingen betydande negativ miljöpåverkan och en miljökonsekvensbe-

skrivning har därför inte upprättats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse B 071/21 

Beredningsutskottets protokoll den 1 december 2021 § 202 

 

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 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-15 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 216 Dnr SBN 2021–386 

 

Förhandsbesked för nylokalisering av fem enbostadshus 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte bevilja positivt för-

handsbesked för nylokalisering av fem enbostadshus inom fastig-

heten xx, då marken inte bedöms vara lämplig med stöd av 9 kapitlet 

17 § plan- och bygglagen, PBL.  

 

Avgift  0 kronor 

 

Avgiften för förhandsbeskedet är i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen löpte ut den 2 juli 2021 och beslut 

fattades den 15 december 2021, vilket innebär att ärendet inte hante-

rats inom den lagstadgade tidsfristen för handläggningen.  

_____ 

 

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 fem 

enbostadshus på del av fastigheten xx.    

 

XX är taxerad som bebyggd lantbruksenhet (120) och består av cirka 

12 hektar brukad åkermark. Den utpekade platsen ligger utanför 

detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. 

Platsen har ingen utpekad markanvändning enligt kommunens över-

siktsplan, ÖP Framtidsplan 2030. De planerade bostäderna ligger 

dock cirka 200 meter från planerat område för industri, Mellby före-

tagspark. 

 

Med anledning av att det är en åtgärd utanför detaljplanelagt område 

har berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Syn-

punkter har kommit in från fastighetsägare till fastigheterna aa, bb, 

cc, och dd. 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-15 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Synpunkterna kan huvudsakligen sammanfattas med en önskan att 

bevara landskapsbilden med åkermark och enstaka gårdsbyggnation. 

De uttrycker en oro för hur ny byggnation kan påverka deras häst-

hållning samt hur tillkommande trafik kan påverka de boende i om-

rådet med utgångspunkt i trafikbelastning, vägskick och hastigheter. 

De anför även att det finns bättre lämpad och planlagd mark för be-

byggelse.  

 

Sökande har beretts tillfälle att bemöta inkomna grannesynpunkter. I 

bemötandet framgår att det saknas tillgång på liknande tomter i när-

området och att den gällande översiktsplanen pekar ut nyetablering 

av bostäder väster om fastigheten, intill väg E6. Vidare anser sökande 

att byggnation idag är koncentrerat till kusten och behöver breddas 

till tilltänkt område, med anledning av både dess läge och möjlighet 

till fler bostäder på landsbygden. Som replik till hästhållning anser 

sökande att området är av lantlig karaktär och avsteg från riktlinjer 

därmed är befogad. Gällande byggnation på åkermark anser sökande 

att jordbruksmarken i området är blöt och svårodlad, att endast en del 

av marken kommer tas i anspråk samt att byggnation av Mellby in-

dustriområde och andra utpekade utbyggnadsområden i den kom-

munövergripande översiktsplanen kommer att ske på liknande typ av 

jordbruksmark.  

 

Till ansökan har två alternativ beretts med grannar och remissinstan-

ser. Efter detta har ett alternativ tre kommit in, med en lokalisering 

intill befintlig gård, med ett längre avstånd från väg 518. Byggnat-

ionen i alternativ tre är fortfarande lokaliserad på brukningsvärd jord-

bruksmark.  

 

Laholmsbuktens VA anger att de har inget att erinra om byggnat-

ionen.  

 

Trafikverket vill upplysa om att Trafikverket strävar efter att be-

gränsa antalet anslutningar till allmänna vägar och förordar därför att 

till- och utfart sker med enskild väg (Tippvägen) norr om fastigheten. 

Om ny anslutning ska till väg 518 ska ärende om ny väganslutning 

lämnas och behandlas av Trafikverket. 5 meter mot väg 518 utgörs 

av säkerhetszon och ska var fri från fysiska hinder i form av oefter-

givliga föremål. Trafikverket kommer inte föra några hastighetsdäm-

pande åtgärder vid väg 518.    forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-15 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Beroende på placering finns det en risk att bullernivåerna överskrids. 

Bullerriktvärden behöver följas då Trafikverket inte bekostar buller-

skyddsåtgärder. Buller behöver utredas innan eventuellt förhandsbe-

sked beviljas. Väg 518 är transportled för farligt gods. Enligt länssty-

relsens policy ska risker från farligt gods beaktas för nyetableringar 

inom 150 meter från leden.  

 

Miljöenheten har fått ta del av ansökan och anser att förhandsbesked 

ej kan beviljas på grund av byggnation på åkermark, samt med hän-

visning till närheten till det planerade industriområdet, Mellby indu-

striområde. Ny bostadsbebyggelse kan innebära begränsningar för 

etableringen av industrier. Det finns inga hästgårdar inom 100 meter 

från den tilltänkta byggnationen och ett acceptabelt avstånd kan ske 

till djurhållning (minst 100 meter). Närheten till väg innebär en risk 

att riktvärdena för buller kommer att överskridas. Om kommunalt 

vatten och avlopp inte är möjligt efter yttrande från LBVA behöver 

enskilt avlopp utredas innan förhandsbesked kan ges.  

 

Etableringen strider mot utvecklingsinriktningen i den kommunöver-

gripande översiktsplanen med lokalisering av bostäder på åkermark. 

Miljöenheten anser att positivt förhandsbesked inte ska ges.  

 

Tjänsteskrivelsen med förslag till beslut har kommunicerats med sö-

kande.  

 

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 planläggning och prövningen i 

ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att 

mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som om-

rådena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 

behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän syn-

punkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning 

med mark- och vattenområden i 3 kapitlet och 4 kapitlet 1-8 §§ mil-

jöbalken ska tillämpas. 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 
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Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-15 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

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; 

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 a § PBL framgår att vid planläggning och i ärenden 

om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader, 

     forts 
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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, redo-

visas de allmänna intressena som bör beaktas. Översiktsplanen är inte 

bindande, men ska enligt 3 kapitlet 2 § PBL vara vägledande för be-

slut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den be-

byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen 

är en redovisning av de allmänna intressen som kräver hänsynsta-

gande vid användning av olika områden och anger planeringsinrikt-

ningen i området.  

 

Området ligger i anslutning till ett i översiktsplanen utpekat industri-

område. Ny bostadsbyggnation i området kan i förlängningen inne-

bära begränsningar för industriområdet och försvåra för verksam-

heter.  

 

 

     forts 
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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 resurshållnings-

synpunkt. Odlingslandskapet ger förutsättningar för många värde-

fulla natur- och kulturmiljöer.  

 

Marken för den i ansökan utpekade platsen utgörs av åkermark. En-

ligt 2 kapitlet 2 § plan- och bygglagen, PBL ska hushållningsbestäm-

melserna 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).  

 

Jordbruksmark avser både kultiverad och naturlig mark (se Mark- 

och miljödomstolens avgörande den 1 april 2016 i mål nr P 4087-15). 

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 praxis från Mark- och miljööver-

domstolen har fastighetstaxeringen inte avgörande betydelse men 

den utgör en omständighet som bör beaktas (se MÖD 2020:10). Den 

i ansökan utpekade marken är del av ett större sammanhängande om-

råde för jordbruksmark. Enligt kommunens ortofoto 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.  

 

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).  

 

 

 

     forts 
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I det aktuella ärendet har inte framkommit uppgifter att byggande av 

fem enbostadshus på den aktuella platsen utgör ett sådant väsentligt 

samhällsintresse som motiverar att brukningsvärd jordbruksmark får 

tas i anspråk, vilket därmed strider mot utvecklingsplanen för den 

kommunövergripande översiktsplanen.  

 

En byggnation av fem enbostadshus, som hamnar under begreppet en 

ny sammanhållen bebyggelse, kräver dessutom en viss form av sam-

ordning med hänsyn till byggnationens påverkan på omgivningen. 

Byggnationens utformning, omfattning och dess tillgång till vatten 

och avlopp behöver utredas och lösas i ett sammanhang till området 

i stort. Utifrån den aspekten skulle en eventuell byggnation av dessa 

bostäder innebära ett framtagande av en ny detaljplan, vilken då 

också skulle ge berörda möjlighet att delta i processen.  

 

En bullerberäkning har genomförts för de inlämnade situationspla-

nerna (1 & 2). Dessa är båda lokaliserade i direkt anslutning till väg 

518. Bullerberäkningen visar att den maximala nivån överskrids med 

18 dBA och den ekvivalenta nivån med 14 dBA. För utpekad bebyg-

gelse på situationsplan 1 kommer bullervärdena överskridas för tom-

ten närmst väg 518, medan övriga ligger inom de godkända värdena. 

Därmed görs bedömningen att det inte är lämpligt med byggnation i 

direkt anslutning till väg 518.  

 

Väg 518 räknas som en ”väg-låg”, vilket innebär vägar med mindre 

flöden av trafik. Där rekommenderas ett bebyggelsefritt avstånd på 

25/15 meter (där det lägre värdet anser reducerat avstånd) från leden 

och för bostäder rekommenderas ett skyddsavstånd på 60/40 meter. 

Detta innebär att byggnation av bostäder i direkt anslutning till väg 

518 inte är att rekommendera, vilket gör att situationsplanerna (1&2) 

olämpliga för byggnation av nya bostäder. Skulle byggnationen lo-

kaliseras 60 meter från väg 518 uppfylls de rekommenderade avstån-

den.  

 

Byggnadsenheten gör med anledning av ovan bedömningen, att mar-

ken inte är lämplig för bebyggelse av fem enbostadshus då det all-

männa intresset att bevara jordbruksmarken väger tyngre än det en-

skilda intresset att bebygga marken.  

 

     forts 
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Åtgärden strider mot kommunens utvecklingsstrategier och mål i 

översiktsplanen, en byggnation av fem nya enbostadshus behöver un-

dersökas i samband med en detaljplaneprocess och ej i ett förhands-

besked. Riskavstånden för farligt godsled säkerställs inte, samt att 

bullervärdena överskrids vid byggnationen.  

 

Byggnadsenheten bedömer att åtgärden inte går att bevilja genom ett 

förhandsbesked och föreslår därför för samhällsbyggnadsnämnden 

att inte bevilja ansökan om förhandsbesked. Samhällsbyggnads-

nämnden och beredningsutskottet delar byggnadsenhetens bedöm-

ning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJB 075-21 

Ansökan, ankomstdaterad 2021-04-23 

Situationsplaner, ankomstdaterade 2021-04-23 

Beredningsutskottets protokoll den 1 december 2021 § 203 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

NN 
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SBN § 217 Dnr SBN 2021-453 

 

Tillbyggnad i form av uterum på prickmark  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om att 

Trafikverket anser att handlingarna ska kompletteras med ett utlå-

tande från riskanalyskonsult alternativt räddningstjänst. Trafikverket 

önskar ta del av detta utlåtande. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att remittera ärendet till bygg-

nadsenheten för vidare handläggning, med att kontakta sökanden för 

att få fram ett utlåtande eller rapport över de risker som föreligger 

genom att utbyggnaden ligger nära järnvägsanläggningen. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden vill också att byggnadsenheten framför 

till sökanden att nämnden är positivt inställda till att bevilja bygglov, 

om det utlåtande eller rapport som ska tas fram, tillåter en tillbyggnad 

i form av ett uterum. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

NN har ansökt om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Den 

sökta åtgärden innebär ansökan för en redan befintlig tillbyggnad, 

eftersom denna ej tillkommit lagligt då bygglov saknas för 

tillbyggnaden i sitt nuvarande utförande. Den nuvarande tillbyggna-

den har enligt uppgift av sökande, vilket även ses rimligt efter gransk-

ning av ortofoto, uppförts omkring 2017 av en tidigare ägare till fas-

tigheten. Ett beviljat bygglov för tillbyggnad i form av uterum finns 

från 1991, dock i annat utförande. 

 

Den aktuella fastigheten omfattas av detaljplan 1381-P84/3 med an-

tagandedatum den 4 april 1984. Enligt gällande planbestämmelser för 

fastigheten, BFIe tillåts på F betecknat område huvudbyggnad jämte 

uthus och andra gårdsbyggnader icke uppta större sammanlagd bygg-

nadsarea än 250 kvm. Uthus och gårdsbyggnader får ej uppta större 

sammanlagd area än 50 kvm. Inom e betecknat område får källare 

icke anordnas. Befintlig källare får dock bibehållas om godtagbart 

avlopp kan anordnas. På I betecknat område får byggnad icke uppfö-

ras till större höjd än 3,5 meter. Gällande planbestämmelser begrän-

sar placering av byggnaderna genom bland annat mark som inte får 

bebyggas, så kallad punktprickad mark, på plankartan.  forts 
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Fastigheten angränsar i nordost till järnvägsspår (Markarydsbanan). 

I detaljplanen framgår att utredning utförts avseende buller och vib-

rationer från järnvägen i samband med tidigare planläggning och 

dessa utredningar har lett till att ett cirka 100 meter brett område vid 

järnvägen inte bör bebyggas. Det står även att järnvägsområdet efter 

önskemål från SJ utvidgats mot söder då det pågår utredning av ut-

byggnad av spåret vilket medfört att gränsen för område avsett för 

bostadsmark flyttats mot söder vilket skapat intrång på fastigheten xx 

med cirka 3-5 meter.  

 

För huvudbyggnad samt gårdsbyggnad saknas originalbygglovet. 

Huvudbyggnaden ska enligt uppgift från sökande vara uppförd kring 

år 1916 och är placerad cirka 23 meter från järnvägsspåret. Byggna-

derna är avseende yta enligt vad detaljplanen tillåter och även med 

den nu sökta åtgärden i form av tillbyggnad får huvudbyggnaden en 

byggnadsarea om 113,4 kvm, vilket är tillåtet enligt gällande detalj-

plan. Gårdsbyggnadens byggnadsarea är cirka 48,9 kvm. Dock inne-

bär den sökta åtgärden att i princip hela tillbyggnaden om 29,9 kvm 

placeras på mark som inte får bebyggas.  

 

Ett tidigare beviljat bygglov från 1991 för tillbyggnad i form av ute-

rum på aktuell plats finns och beviljades med avvikelse på grund av 

placering på prickmark. Bygglovet föregicks av ett förhandsbesked 

där redogörelse och förtydliganden avseende åtgärdens placering och 

förhållande till järnvägen togs upp. I detta yttrande från miljö- och 

hälsoskyddskontoret står att uterummet kan förväntas hjälpa till att 

dämpa bullret så nivåerna blir lägre inne i huset. Uterummet har se-

dan dess ändrats både avseende grundläggning, utformning samt yta 

det upptar. Det uterum som beviljades bygglov med avvikelse 1991 

mätte 7500 x 3000 mm, det vill säga en area om 22,5 kvm med grund-

läggning i form av plintar enligt ritningsunderlaget. Vidare ser det, 

utifrån ritningsunderlaget att döma, ut att vara rent materialmässigt 

och byggnadstekniskt av enklare slag med ett tak av plast och träpa-

nel med fönster. Det uterum som idag finns har en gjuten platta, en 

yta om 29,9 kvm och en utformning som är annan och med mer ”be-

ständiga material” med hela glaspartier som fasad (vita detaljer) och 

svarta tegelpannor som taktäckning. Uterummet hade tidigare, men 

har än mer idag, en ljudisolerande funktion i och med sin nuvarande 

utformning.  

     forts 
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Under granskningens gång har det uppmärksammats att det tidigare 

knapphändiga ritningsunderlag som funnits att tillgå från bygglovet 

som beviljades 1991 inte överensstämmer med det som nu kommit 

in avseende byggnadens utformning. Aktuella ritningar som sökande 

kommit in med tyder på att huvudbyggnaden inte håller byggnads-

höjden, vilken enligt plan är 3,5 meter, således resulterar detta i ett 

planstridigt utgångsläge.  

 

Fasaden är på det nya ritningsunderlaget försedd med en frontespis 

vilken, enligt uppgift från sökande, är i original från då byggnaden 

uppfördes.  

 

Vid mätning slår byggnadshöjden i denna och uppgår då till en höjd 

av cirka 6,8 meter. På tidigare underlag ser det ut att vara en takkupa. 

Endast ritning över nordöstra fasaden finns att tillgå från detta tidi-

gare underlag där kupa (frontespis) finns med, vilket begränsar un-

derlag att jämföra med. Det nya ritningsunderlaget håller inte exakt 

skala, dock tillräckligt för att utgå från avseende den sökta åtgärden.  

 

Tjänsteskrivelsen med förslag till beslut har kommunicerats med sö-

kande den 18 november 2021 och eventuella synpunkter ska vara 

byggnadsenheten tillhanda senast den 7 december 2021. Skrivelse 

med synpunkter från sökande har kommit in den 25 november 2021 

 

Ärendet har skickats ut på grannhörande och eventuella synpunkter 

ska vara byggnadsenheten tillhanda senast den 7 december 2021. 

Ärendet har också skickats på remiss till Trafikverket. Trafikverket 

skriver i yttrandet att handlingarna ska kompletteras med ett utlå-

tande från riskanalyskonsult alternativt räddningstjänst. Trafikverket 

önskar ta del av detta utlåtande.  

 

Sökande har i sin skrivelse kommenterat beräkningen av byggnads-

höjden samt det planstridiga utgångsläget och att det är felaktigt att 

den bedömningen gjorts eftersom det i detaljplanen står: ”Enbostads-

husen avses att uppföras i en våning utan källare och utan inredd 

vind. Inom planområdets östligaste del är dock vindsinredning tillå-

ten i enlighet med gällande plan för detta område”.  

 

Det som sökande belyser gällande textraderna från detaljplanen 

stämmer. Däremot står det inget om byggnadshöjd i ovan text.  forts 
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Det är konstaterat att tidigare ritningsunderlag är knapphändigt och 

att det nya ritningsunderlaget inte överensstämmer med tidigare av-

seende kupan/frontespisen. På ritningen från 1991 livar inte kupan 

med fasaden vilket den gör i det aktuella ritningsunderlaget och detta 

tyder på att tidigare underlag ej är korrekt utfört eller så kan en änd-

ring utförts på kupan. Gällande takkupans höjd mot nock så kan per-

spektivet i ritningarna mycket väl variera precis som sökande skriver. 

Det är dock så att det 45-gradiga planet slår i kupan/frontespisen.  

 

Då sökande nu redogjort för förhållandet gällande kupan-/frontespi-

sen samt att bevisbördan ligger på byggnadsenheten att påvisa gäl-

lande de förändringar som gjorts, ändras bedömningen avseende det 

planstridiga utgångsläget eftersom bevis saknas utöver det nämnda 

ritningsunderlaget.   

 

Sökande har vidare skrivit om eventuell påföljd vid nekat bygglov. 

Eventuella påföljder behandlas inte i nuläget eftersom det ej är rele-

vant för prövningen av bygglovet. 

 

Beslutsmotivering 

Förutsättningarna för att bevilja bygglov återfinns i 9 kapitlet plan- 

och bygglagen, PBL. Av 9 kapitlet 30 § första stycket 2 PBL framgår 

att bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om 

åtgärden inte strider mot detaljplanen. 

  

Av 31 b § samma kapitel framgår att trots 30 § första stycket 2 får 

bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områ-

desbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 

områdesbestämmelserna syfte och avvikelsen är liten, eller åtgärden 

är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 

användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  

 

Det byggnadsenheten behöver ta ställning till är om den sökta åtgär-

den är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten eller 

av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 

användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  

 

Den sida som ses som beräkningsgrundande avseende fastställande 

av byggnadshöjd är den sydöstra sidan. 

     forts 
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I det ritningsunderlag som nu inkommit beräknas byggnadshöjden 

till cirka 6,8 meter vilket är 3,3 meter över tillåten höjd. Frontespisen 

medför att 45-graders-planet berör taket när frontespisens tak berörs. 

Att bygglov beviljats 1991 grundat på ett ritningsunderlag som inte 

överensstämmer med aktuellt underlag kan inte ses som att planenligt 

utgångsläge inte ska prövas på nytt, vilket annars hade varit fallet 

eftersom ett beviljat lov finns som är beviljat enligt ÄPBL (1987:10). 

Huruvida byggnaden är förändrad eller om tidigare inlämnat ritnings-

underlag inte varit korrekt utfört är oklart.  

 

Utredning av planenligt utgångsläge får ses vara utförd vid den tidi-

gare granskningen 1991. Den avvikande byggnadshöjden får ses god-

känd i och med det beviljade lovet från 1991 då sökande nu redogjort 

för rådande förhållanden avseende kupan/frontespisen samt att bygg-

nadsenheten inte kan påvisa att förändringar utförts sedan dess. 

 

Avseende den sökta åtgärden i form av tillbyggnaden som är avvi-

kande gällande placering, så kan åtgärden på ett vis ses vara förenlig 

med detaljplanens syfte, eftersom området är planlagt för bostad. Det 

finns däremot begränsningar i planen som inte möjliggör bebyggelse 

på den aktuella placeringen för tillbyggnaden.  

 

Detaljplanen tillkom långt efter huvudbyggnadens uppförande men 

innan tillbyggnaden. Dock har bygglov beviljats för tillbyggna-

den/uterummet i sitt tidigare utförande med avvikelsen gällande pla-

cering på prickmark. Då tidigare tillbyggnad uppenbart rivits och en 

ny tillbyggnad uppförts i dess ställe är det således förutsättningar för 

bygglov avseende denna nya tillbyggnad som nu prövas.    

 

Nästa del som byggnadsenheten behöver ta ställning till är om avvi-

kelsen kan ses som liten eller av begränsad omfattning och nödvän-

dig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ända-

målsenligt sätt. Av rättspraxis (se till exempel Mark- och miljööver-

domstolens dom den 20 juni 2019, mål P1257-19) framgår att en liten 

avvikelse kan föreligga till exempel vid placering någon meter in på 

punktprickad mark, överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd 

av byggnadstekniska eller andra skäl. Frågan om en avvikelse från 

plan är liten bör inte enkom bedömas utifrån absoluta mått och tal 

utan ses i förhållande till samtliga föreliggande omständigheter. (se 

ex. MÖD 2018:4).   forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 25 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-15 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Byggnadsenheten gör bedömningen att den aktuella åtgärden, det vill 

säga placering av i princip hela tillbyggnaden om 29,9 kvm med cirka 

3,6 – 3,8 meter in på mark som inte får bebyggas så kallad punkt-

prickad mark, innebär en avvikelse som varken sett i absoluta mått 

tal och tal eller sett till föreliggande omständigheter är att betrakta 

som en liten avvikelse.  

 

Byggnadsenheten bedömer också att den aktuella åtgärden inte är 

nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 

ändamålsenligt sätt. Att placera en tillbyggnad på mark som inte får 

bebyggas på grund av rådande omständigheter, ses inte vara en nöd-

vändig åtgärd och byggnadens nära placering mot järnvägsspåret och 

de olägenheter som därifrån uppkommer bedöms kunna åtgärdas på 

annat vis. 

 

Byggnadsenheten gör den samlade bedömningen sett till samtliga fö-

religgande omständigheter att avvikelsen inte är förenlig med detalj-

planens syfte och inte kan anses vara en sådan liten avvikelse som 

avses i 9 kapitlet 31 b § PBL, vilket innebär att förutsättningar att 

bevilja bygglov enligt 9 kapitlet 30 – 32 a §§ plan- och bygglagen 

saknas. Beredningsutskottet avstår från att bereda ärendet eftersom 

grannehörandet pågår. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJB077-21 

Ansökan ankomstdaterad: 2021-05-18 

Förtydligande dokument till ansökan ankomstdaterad: 2021-05-18 

Fasadritningar ankomstdaterad: 2021-11-04 

Planritning ankomstdaterad: 2021-11-04 

Situationsplan ankomstdaterad:2021-11-04 

Kartunderlag från mätningsenheten: 2021-10-20 

Beredningsutskottets protokoll den 1 december 2021 § 204 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Knut Slettengren (M): 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att remittera ärendet till bygg-

nadsenheten för vidare handläggning, med att kontakta sökanden för 

att få fram en rapport över de risker som föreligger genom att utbygg-

naden ligger nära järnvägsanläggningen.  

     forts 
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Samhällsbyggnadsnämnden vill också att byggnadsenheten framför 

till sökanden att nämnden är positivt inställda till att bevilja bygglov, 

om det utlåtande eller rapport som ska tas fram tillåter en tillbyggnad 

i form av ett uterum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Byggnadsenheten 
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SBN § 218 Dnr SBN2021-450 

 

Linverket 1 – Tillbyggnad av industrilokal 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att tillbyggnaden av industriloka-

len på fastigheten Linverket 1, följer syftet med detaljplanen som 

medger att fastigheten får användas för industri och lager. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att tillbyggnaden som place-

ras i linje med befintlig byggnad, hamnar mellan 1,8 och 1,1 meter 

in på den prickade marken, mark som inte får bebyggas. Vilket mot-

svarar 33,9 m2 eller 3,2 % av tillbyggnadens yta.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att byggnaden som pla-

ceras mellan 1,8 till 1,1 meter in på prickad mark och är endast 3,2 

% av tillbyggnadens totala yta, kan tolkas som en liten avvikelse i 

absoluta mått och tal. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbygg-

nad av industrilokal på fastigheten Linverket 1. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 

Som kontrollansvarig godtas: 

Namn och adress: zz 

 

Avgift   kronor 

Bygglov     0 

Startbesked  18 564  

Kommunikation   0  

Planavgift   32 178  

Utstakningsavgift   3 094  

Totalt:   53 836  

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

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

munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 18 maj 2021 och beslut 

fattades den 15 december 2021, vilket innebär att lagstadgade tids-

frister för handläggningen har överskridits med mer än fem veckor. 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 28 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-15 
 

 
 
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). 

_____ 

 

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 får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat 

ett startbesked. Följande handlingar ska lämnas in som underlag till 

startbesked: 

Förslag på kontrollplan, 

Konstruktionsritningar och konstruktionsdokumentation 

Ventilationsritningar 

Brandskyddsbeskrivning 

Energiberäkning 

 

Åtgärden ska utföras enligt Boverkets byggregler (BBR) samt enligt 

eurokoderna (EKS). 

 

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. 

 

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 36, 152 

88, 155 13 eller 152 91. 

 

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 

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

 

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 

Diab AB har ansökt om bygglov för tillbyggnad av industrilokal på 

fastigheten Linverket 1, Norra Sofieroleden 10.  

 

Linverket 1 är belägen i centrala Laholm och den del av fastigheten 

där åtgärden är tänkt att utföras omfattas av detaljplan 1381-P01/5. 

Av detaljplanen framgår bland annat att fastigheten får användas för 

industri och lager, byggnader ska placeras minst 7,5 meter från tomt-

gräns samt att prickad mark, inte får bebyggas. Av detaljplanekartan 

framgår att den prickade marken mot Repslagarsgatan har minskats 

till 6 meter där befintlig byggnad är placerad. Längs med resterande 

delar av fastighetsgränsen är den prickade marken 10 meter bred.  

 

Ansökan om bygglov avser tillbyggnad i form av en lagerlokal på 

sydvästra delarna av fastigheten. Lokalen är 1 058 kvadratmeter stor 

och 8,5 meter hög från genomsnittlig marknivå invid byggnaden.  

 

Tillbyggnaden uppfyller kraven i detaljplan med undantag att delar 

av tillbyggnaden placeras på prickad mark som angränsar mot Reps-

lagargatan i söder. Tillbyggnaden placeras i linje med befintlig bygg-

nad vilket innebär att tillbyggnaden kommer 1,8 till 1,1 meter in på 

den prickade marken vilket motsvarar 33,9 m2 eller 3,2 % av tillbygg-

nadens yta.  

 

Ärendet har med anledning av avvikelsen skickats ut till berörda 

sakägare. Grannhörandet är avslutat och några synpunkter har inte 

lämnats in.    forts 
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Ärendet har också skickats ut på remiss till miljökontoret och rädd-

ningstjänst, några synpunkter gällande bygglovet har inte lämnats in.  

 

Beslutsmotivering 

Enligt 30 §, 9 kapitlet, plan- och bygglagen ska bygglov 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 ärende avviker åtgärden mot gällande detaljplan då till-

byggnaden delvis placeras på prickad mark, mark som inte får be-

byggas.  

 

Av 31b § 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 detaljplanen framgår att detaljplanens syfte är att möjliggöra ut-

byggnaden av Sofieroleden samt att genomföra ändringar av indu-

strikvarteren inom Sofiero industriområde. Eftersom tillbyggnaden 

är en del av förändringen på Sofiero industriändamål bedöms syftet i 

detaljplan följas.  

     forts 
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Avvikelsen innebär att tillbyggnaden placeras mellan 1,8 och 1,1 me-

ter in på den prickade marken som totalt är 10 meter bred, vilket utgör 

mellan 11 och 18 % av den prickade markens bredd. Den del av till-

byggnaden som placeras på prickad mark utgör 33,9 m2 och 3,2 % av 

tillbyggnadens totala yta. Av förarbete till plan- och bygglagen fram-

går att placering av byggnad någon meter in på prickad mark är att 

tolkas som en liten avvikelse. Eftersom avvikelsen endast är 3,2 % 

av tillbyggnadens totala yta och att tillbyggnaden som mest sträcker 

sig 1,8, 18 % in på prickad mark, bedömer byggnadsenheten att av-

vikelsen är liten i absoluta mått och tal.  

 

Av rättspraxis (se till exempel Mark- och miljööverdomstolens dom 

den 20 juni 2019, mål P1257-19) framgår att en liten avvikelse kan 

föreligga till exempel vid placering någon meter in på punktprickad 

mark, överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd av byggnads-

tekniska eller andra skäl. Frågan om en avvikelse från plan är liten 

bör dock inte enbart bedömas utifrån absoluta mått och tal utan ses i 

förhållande till samtliga föreliggande omständigheter. I det aktuella 

fallet har sökande angivit att tillbyggnaden placeras på prickad mark 

med anledning av att tillbyggnaden ska kunna uppföras i linje med 

befintlig byggnad. 

 

I detaljplanen framgår att framför befintlig byggnad mot Repslagar-

gatan finns en prickad mark om cirka 6 meter för att undvika att be-

fintlig byggnad ligger på prickad mark, mark som inte får bebyggas. 

För resterande delar av fastigheten mot Repslagargatan har en 

prickad mark om 10 meter dock använts.  

 

Detta visar att planhandläggaren haft ett tydligt syfte med den prick-

ade marken och tillbyggnader närmare än 10 meter mot Repslagar-

gatan skulle i framtiden inte vara tillåtet. Byggnadsenheten anser 

med anledning av ovanstående tillsammans med att det finns yta för 

att flytta tillbyggnaden norrut, bort från den prickade marken att av-

vikelsen inte är att betrakta som liten.  

 

Byggnadsenheten gör med anledning av ovanstående bedömningen 

att det inte finns förutsättningar att bevilja bygglov för åtgärden. Som 

förslag till beslut lämnar därför byggnadsenheten att bygglov inte bör 

beviljas.  

     forts 
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Samhällsbyggnadsnämnden och beredningsutskottet är av en annan 

uppfattning än byggnadsenheten och bedömer att avvikelsen är liten 

och att bygglov bör kunna beviljas för den sökta åtgärden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJB 78/21 

Ansökan 2021-05-18 

Situationsplan 2021-05-18 

Planritning 2021-05-18 

Fasadritning 2021-05-18 

Beredningsutskottets protokoll den 1 december 2021 § 205 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

 

Underrättelse om beslutet per brev till: 
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SBN § 219 Dnr SBN2021-000475 

 

Tillbyggnad av fritidshus 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att åtgärden som är en tillbyggnad 

av ett fritidshus, är förenlig med detaljplanens syfte, då marken ska 

användas för bostadsändamål. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden anser vidare att tillbyggnaden som är en 

förlängning på befintligt fritidshus, är inget som negativt påverkar 

byggnadens utformning ur ett rent estetiskt perspektiv. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att 2,6 kvadratmeter av till-

byggnaden placeras på mark, som inte får bebyggas så kallad prickad 

mark. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömning är att avvikelsen från detalj-

planens bestämmelser avseende den del av tillbyggnaden som place-

ring på mark som inte får bebyggas, bedöms som en liten avvikelse.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbygg-

nad av fritidshus på fastigheten xx. 

 

Avgift   kronor 

Bygglov     0 

Kommunicering   0 

Startbesked   2 856 

Utstakningskontroll    1 809 

Förenklad nybyggnadskarta    3 808 

Totalt    8 473 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

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

munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 21 maj 2021 och beslut 

fattades den 15 december 2021, vilket innebär att lagstadgade tids-

frister för handläggningen har överskridits med mer än fem veckor. 

______ 

 

 

     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.  

 

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 36, 152 

88, 155 13 eller 152 91. 

 

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, 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 bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 

xx, X-vägen 29 i Laholm. Den sökta åtgärden innebär att fritidshuset 

byggs till med cirka 42 kvm på fasad i söder. 

 

Den aktuella fastigheten omfattas av detaljplan 13-SKU-810, fast-

ställd 1963-02-28, och åtgärden avviker från en av de gällande be-

stämmelserna i detaljplanen. I fastighetens södra del placeras 2,6 

kvadratmeter av tillbyggnad på mark som inte får bebyggas, så kallad 

prickmark. 

     forts 

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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Sökande har meddelats detta, men önskar att få ärende prövat av sam-

hällsbyggnadsnämnden. Med anledning av att åtgärden innebär en 

avvikelse från gällande detaljplan har berörda sakägare (grannar) be-

retts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandena ska lämnas senast 

den 8 december 2021. Inga synpunkter har kommit in från grannarna. 

 

Beslutsmotivering 

Enligt 30 §, 9 kapitlet, plan- och bygglagen ska bygglov 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 fallet avviker tillbyggnaden från detaljplanens planbe-

stämmelse 3 § avseende att tillbyggnad placeras på mark som inte får 

bebyggas, prickmark. 

 

Av 9 kapitlet 31 b § PBL 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. Lag (2014:900). 

 

En tillbyggnad av fritidshuset får anses vara förenlig med detaljpla-

nens syfte då marken ska användas som bostadsändamål.  

     forts 
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Det byggnadsenheten också behöver ta ställning till är om avvikelsen 

avseende tillbyggnadens placering är en avvikelse som kan förklaras 

vara liten bedömas och vara av begränsad omfattning och nödvändigt 

för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamåls-

enligt sätt. Den aktuella åtgärden innebär att 2,6 kvadratmeter, 6,2 %, 

av tillbyggnad placeras på mark som inte får bebyggas.  

 

Byggnadsenhetens bedömning är att avvikelsen kan anses vara en li-

ten avvikelse i absoluta mått och tal. Frågan om en avvikelse från 

detaljplanen är liten bör dock inte bedömas utifrån absoluta mått och 

tal utan ses i förhållande till samtliga föreliggande omständigheter 

(MÖD 2018:4 och MÖD 2019:16). Av rättspraxis (se till exempel 

Mark- och miljööverdomstolens dom den 20 juni 2019, mål P1257-

19) framgår att en mindre avvikelse kan föreligga t.ex. vid placering 

av en byggnad någon meter in på punktprickad mark, överskridande 

av högsta tillåtna byggnadshöjd av byggnadstekniska eller andra skäl 

och överskridande av tillåten byggnadsarea för att en bättre planlös-

ning ska kunna uppnås (prop. 1985/86:1 s. 714). 

 

Vidare ska undersökas om det finns ett rimligt skäl för att placera 

tillbyggnaden på prickmark. Enligt byggnadsenheten finns inga såd-

ana skäl utan tillbyggnaden skulle kunna placeras på annan plats där 

det inte strider mot detaljplanebestämmelsen.  

 

Byggnadsenheten anser därför inte att bygglov bör beviljas för till-

byggnad av fritidshus med placering enligt ansökan då åtgärden av-

viker från detaljplanens bestämmelser. Avvikelsen kan inte bedömas 

som en liten avvikelse i enlighet med 9 kapitlet 31b § PBL. 

 

Beredningsutskottet avstår från att bereda ärendet eftersom granne-

hörandet pågår.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse TJB 076-21  

Situationsplan 2021-11-08 

Plan- och sektionsritning 2021-11-08 

Fasadritning 2021-11-08 

Beredningsutskottets protokoll den 1 december 2021 § 213 

 

     forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (S): Samhällsbyggnadsnämnden anser att åtgärden 

som är en tillbyggnad av ett fritidshus, är förenlig med detaljplanens 

syfte, då marken ska användas för bostadsändamål. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden anser vidare att tillbyggnaden som är en 

förlängning på befintligt fritidshus, är inget som negativt påverkar 

byggnadens utformning ur ett rent estetiskt perspektiv. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att 2,6 kvadratmeter av till-

byggnaden placeras på mark, som inte får bebyggas så kallad prickad 

mark. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömning är att avvikelsen från detalj-

planens bestämmelser avseende den del av tillbyggnaden som place-

ring på mark som inte får bebyggas, bedöms som en liten avvikelse.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbygg-

nad av fritidshus på fastigheten xx. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på Ove Bengtsson förslag och finner att sam-

hällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökanden 

 

Underrättelse om beslutet per brev till: 
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SBN § 220 Dnr 2021-000282 

 

Tillsynsplan 2022-2023 för serveringstillstånd, servering och för-

säljning av folköl, försäljning av tobaksvaror, e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare samt tillsyn av rökfria miljöer 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar ”Tillsynsplan 2022-2023 för ser-

veringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av 

tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tillsyn av 

rökfria miljöer” att gälla från och med den 1 januari 2022. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt alkohollagen 9 kapitlet 2 § ska kommunen upprätta en tillsyns-

plan som ska ges in till Länsstyrelsen. 

 

Miljöenheten har reviderat och tagit fram en ny tillsynsplan för ser-

veringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av 

tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tillsyn av 

rökfria miljöer som ska gälla för åren 2022-2023 då nuvarande till-

synsplan löper ut den 31 december 2021. 

 

Upprättandet av en tillsynsplan bidrar till en tydlig struktur på till-

synsarbetet samt möjliggör mätbara och uppföljningsbara mål för 

serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av 

tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tillsyn av 

rökfria miljöer. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 5 november 2021 

Förslag till tillsynsplan 

Beredningsutskottets protokoll den 1 december 2021 § 207 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

Beslutet skickas till: 

Alkohol- och tobakshandläggaren 
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SBN § 221 Dnr 2021-000198 

 

Reviderade riktlinjer för måltidstjänster mellan produktions-

nämnd och beställande nämnder 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av synpunkterna från 

barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden 

och socialnämnden gällande de reviderade riktlinjerna. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att måltidsenheten har 

för avsikt, under våren 2022, fortsätta arbeta med att se över rikt-

linjerna tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden ger måltidsenheten i uppdrag att sen-

ast under september månad 2022, presentera ett nytt förslag till 

reviderade riktlinjer för måltidstjänster mellan produktionsnämnd 

och beställande nämnder. 

______ 

 

Ärendebeskrivning  

Samhällsservice har sedan samhällsbyggandsförvaltningen bildades 

i januari 2021 arbetat med att se över och revidera redan befintliga 

och beslutade dokument som ingåtts internt mellan olika nämnder i 

Laholms kommun. Ett av dokumenten som verksamheten har revi-

derat och omarbetat är riktlinjerna för måltidstjänster mellan pro-

duktionsnämnd och beställande nämnder som antogs i kommunfull-

mäktige 31 januari 2017 och började gälla 1 januari 2017.  

 

I revideringen har det tydliggjorts vars och ens ansvar och hur sam-

verkan och samarbete ska ske för att få ett så effektivt-, kvalitets- och 

ekonomiskt avtal mellan produktions- och beställarnämnderna där 

alla ser en vinst för berörda barn/elever och brukare som är mottagare 

av slutprodukten. Ersättningsmodellen bygger på antalet inskrivna 

barn/elever/brukare och ett portionspris för de olika måltiderna där 

allt utom hyran ingår. Portionspriset bygger på självkostnadsprinci-

pen. 

 

 

 

 

     forts 
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Samhällsbyggnadsnämnden har den 23 juni 2021 § 125 beslutat att 

remitterade förslag till reviderade riktlinjer för måltidstjänster mellan 

produktionsnämnd och beställande nämnder till berörda nämnder för 

svar senast 12 oktober 2021.  

 

Barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och 

socialnämnden har yttrat sig i ärendet 

 

Alla nämnder anger att kundnöjdheten och vem som ansvarar för 

denna, beställande nämnd eller produktionsnämnd och vilken modell 

som utgör underlag för att mäta kundnöjdheten samt ansvar för ana-

lyser och förbättringsslutsatser bör beaktas. I denna fråga så anser 

både barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämn-

den att det ska ligga på produktionsnämndens ansvar att genomföra 

och återkoppla medan socialnämnden ser att de är utförarna av in-

samlingen, analysen och återkopplingen till produktionsnämnden. 

Socialnämnden har i övrigt ställt sig bakom utarbetad revidering av 

riktlinjer för måltidstjänster med tillhörande bilagor.  

 

Den ekonomiska ersättningsmodellen ger ett bra underlag för kultur- 

och utvecklingsnämnden för att kunna beräkna den årliga kostnaden 

för måltider till eleverna. För Osbecksgymnasiets ungdomar önskar 

kultur- och utvecklingsnämnden att utbudet i cafét är mer hälsosamt 

än dagens utbud och att samverkan mellan elever och måltidsenheten 

kring frågan inleds.  

 

Yttrandet från barn- och ungdomsnämnden innehåller ett större antal 

synpunkter som behöver samverkas mellan måltidsenheten och barn- 

och ungdomsförvaltningen innan ett beslut kan tas kring riktlinjerna.  

 

Då det verkar råda viss ovisshet kring om revideringarna har samver-

kats mellan förvaltningarna på ett korrekt sätt, så kommer måltidsen-

heten inleda dialog och samverkan med samtliga förvaltningar som 

berörs av riktlinjerna. Detta för att tillgodose och möjliggöra så samt-

liga parter är överens om innehållet i styrdokumentet ”Riktlinjer för 

måltidstjänster mellan produktionsnämnd och beställande nämnder”. 

Måltidsenheten har för avsikt att ta upp ärendet för beslut under hös-

ten 2022, för att dessa ska kunna börja gälla från 1 januari 2023. 

 

     forts 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-18 

Beredningsutskottets protokoll den 1 december 2021 § 208 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Socialnämnden 

Måltidsenheten 
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SBN § 222 Dnr 2021-000207 

 

Översyn av kommunens köksorganisation 2021 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförsla-

get kring köken som övergår från tillagningskök till mottag-

ningskök inom kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämn-

dens område. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att måltidsenheten har 

för avsikt, under våren 2022, fortsätta arbeta med att se över 

köksorganisationen tillsammans med barn- och ungdomsförvalt-

ningen och barn- och ungdomsnämnden. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden ger måltidsenheten uppdraget att 

senast i juni 2022, presentera ett nytt förslag på beslut gällande 

köksorganisationen inom barn- och ungdomsnämndens uppdrag. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med 2016 års budgetbehandling gavs dåvarande kommun-

ledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra över-

syn av köksorganisationen i syfte att uppnå en så effektiv produktion 

som möjligt med fortsatt god kvalitet. Under 2020 gavs uppdraget att 

revidera översynen av kommunens köksorganisation.  

 

I nämndsplan för samhällsbyggnadsnämnden föreslås åtgärden att ef-

fektivt utnyttja kapaciteten i de moderna köken som en intern process 

i målarbetet.  

 

Många av kommunens kök är i undermåligt skick och i stort behov 

av renoveringar. Genom att se över kapaciteten i varje kök och se 

över möjligheten att omfördela produktionen kan renove-ringsbeho-

vet minska. Tillagningskök i sämre skick kan göras om till mottag-

ningskök. Tidigare köksöversyn från 2015 ska ligga till grund och 

revideras utifrån dagens behov. 

 

Enligt tidigare beslut om köksöversyn har måltidsenheten arbetat 

fram ett förslag som bygger på att granska och kvalitetssäkra tillag-

ningskök samt mottagningskök.   

     forts 
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Syftet har varit att effektivisera och kvalitetssäkra produktionen, 

minska på kostnader så som renoveringar och ombyggnationer av kö-

ken, implementera ett större hållbarhetstänk för att framtidssäkra 

verksamheten men även för att kunna skapa attraktiva tjänster med 

heltid som norm och attraktiviteten för Laholms kommun som ar-

betsgivare inom måltidsenheten. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2021 (§ 126) att 

remittera förslaget kring köksöversyn till barn- och ungdomsnämnd, 

kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden för yttrande sen-

ast 12 oktober 2021.  

 

Både kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden har svarat 

i tid medan barn- och ungdomsnämnden bad om förlängd tid för att 

kunna hantera ärendet i november 2021. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämndens sig bakom för-

slaget och har inga invändningar kring omorganisationerna från til-

lagnings- till mottagningskök. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden nämner i yttrandet sin nöjdhet kring 

service, kvalité och utbud som erbjuds på Campus Café och i skol-

matsalen på Campus Laholm. 

 

Barn- och ungdomsnämndens nämner i sitt yttrande att det finns bris-

ter i utredningsunderlaget som måltidsenheten tagit fram och har yt-

trat sig kring om barnkonventionen har tagits i beaktan, en fördjupad 

analys och konsekvens kring köksöversynen förslag och hur denna 

påver-kar framtida förändringar för främst förskolornas verksamhet.  

 

Måltidsenheten är medveten om att det finns en del att göra när det 

gäller samverkan och dialog kring de synpunkter som inkommit från 

barn- och ungdomsnämnden. Måltidsenheten önskar fortsätta denna 

dialog med barn- och ungdomsförvaltningen så framtida förändringar 

underlättas genom regelbundna möten mellan tjänstemän och att en 

samsyn kring uppdragen är brett förankrat i våra olika förvaltningar. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 25 november 2021 

Beredningsutskottets protokoll den 1 december 2021 § 209 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Socialnämnden 

Måltidsenheten 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 45 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-15 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 223 Dnr 2021-000293 

 

Yttrandet till kommunstyrelsen över förstudie avseende särskilt 

boende och förskola, Solgården i Våxtorp 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande synpunkter på remissen 

till kommunstyrelsen:  

 

Köket ska vara ett tillagningskök som tillagar samtliga måltider till 

beställande verksamheter som ryms i fastigheten, det vill säga soci-

alnämnden och barn- och ungdomsnämnden. Det finns dessutom 

stora fördelar med att dimensionera köket för att kunna producera 

mat även till andra kök i området utöver de verksamheter som ryms 

i fastigheten, detta med tanke på renoveringsbehovet av andra kök i 

området.  

 

Utebliven investering i ett nytt tillagningskök bedöms leda till ökade 

kostnader i form av renovering och eventuell ombyggnation av be-

fintliga kök i området. Köket på Bullerbyns förskola bedöms under-

måligt och de många och spridda avdelningarna utgör en hög arbets-

belastning på kökspersonalen som levererar mat till avdelningarna. 

Våxtorpsskolans kök är idag ett tillagningskök men som skulle kunna 

bli ett mottagningskök och därmed minska dess framtida renove-

ringsbehov. Våxtorpsskolans matsal bedöms vara för liten i förhål-

lande till prognoser om ökat elevantal. Om behovet uppstår att utöka 

matsalen skulle ett alternativ kunna vara att nyttja viss yta av det be-

fintliga tillagningsköket. Men det är endast möjligt om köket läggs 

om till mottagningskök och ett nytt tillagningskök kan producera och 

leverera till skolan. 

 

I projekteringen bör betänkas att avfallshanteringen blir mer och mer 

komplex och rejäla utrymmen bör avsättas för att kunna hantera olika 

avfallsfraktioner.  

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har den 9 november 2021 § 213 

remitterat en förstudie till barn- och ungdomsnämnden, socialnämn-

den och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 22 de-

cember 2021.  
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Kommunstyrelsens ledningsutskott beställde den 3 september 2019 

en förstudie för ett särskilt boende med 60 platser samt en 6-avdel-

ningsförskola på fastigheten Våxtorp 9:80 av Kommunfastigheter i 

Laholm AB.  

 

Via en ägardialog ändrades uppdraget till att omfatta ett särskilt bo-

ende med 40 platser samt en 6-avdelningsförskola. 

 

Bolaget har tillsammans med White arkitektbyrå och representanter 

för barn- och ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen och sam-

hällsbyggnadsförvaltningen, gjort en förstudie som presenterats för 

kommunstyrelsen. Förstudien beskriver utformning, en grov investe-

ringskalkyl och vad denna skulle innebära för Laholms kommun, i 

detta fall främst för barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden, 

samt en tidplan.  

 

Enligt Laholms kommuns investeringspolicy ska kommunstyrelsen 

remittera förstudier till verksamhetsnämnder som kompletterar för-

studien med: 

1. Beskrivning av hur nämnden planerar att finansiera tillkom-

mande lokalkostnader.  

2. Konsekvenser av utebliven investering  

3. Årlig kostnadseffekt för verksamheten, utöver tillkommande hy-

reskostnader. Det kan gälla effekter på driftskostnaderna i form 

av ökat eller minskat personalbehov, förändrat behov av annan 

stödverksamhet mm. 

 

Ovanstående punkter är till största delen riktade till verksamhetsutö-

varna barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden, men sam-

hällsbyggnadsnämnden berörs genom kostverksamheten.  

 

Parallellt med framtagandet av förstudien har ett detaljplanearbete 

för att ändra detaljplanen på platsen påbörjats.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 9 november 2021 

§ 213 

Förstudie Nya Solgården och Bullerbyn 

Tjänsteskrivelse den 22 november 2021 

Beredningsutskottets protokoll den 1 december 2021 § 210 

 

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 § 224 Dnr 2021-000041 

 

Kurser och konferenser – Digital Miljömålskonferens 2022 i Hal-

land  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att de ledamöter och ersättare i 

nämnden som vill, får delta i digital Miljömålskonferens 2022 i Hal-

land den 28 januari 2022. Arvode samt ersättning för förlorad ar-

betsinkomst betalas ut. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Hallands län bjuder in till en digital miljömålskonfe-

rens den 28 januari 2022. Titeln på 2022 års miljömålskonferens är 

”De små stegen mot 2030”. 

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan från länsstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
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SBN § 225 Dnr SBN2021-000916 

 

Förslag till mottager av Hallands museiförenings diplom för god 

byggnadsvård 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av riktlinjerna för utdel-

ning av Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård, samt 

informationen om att ärendet kommer att behandlas vidare vid nämn-

dens sammanträde i februari månad år 2022.  

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Hallands museiförening delar varje år ut diplom för god byggnads-

vård inom Hallands län.  

 

Diplom kan tilldelas: 

1. Ägare av fastighet, där byggnad eller byggnader iståndsatts 

och/eller förnyats på ett från miljösynpunkt och från kulturhisto-

riska utgångspunkter föredömligt sätt. 

2. Fastighetsägare som med omsorg vårdar miljömässigt och kul-

turhistoriskt värdefulla byggnader. 

3. Enskild person eller organisation som genom opinionsbildning 

eller på annat sätt gjort väsentliga insatser för bevarande och vård 

av någon kulturhistoriskt betydelsefull byggnad eller byggnads-

miljö. 

4. Projekt som kombinerar god byggnadsvård med målet att också 

hitta nya användningsområden för kulturhistoriskt värdefull be-

byggelse vars ursprungliga användning inte längre är aktuell. 

 

Förslag till mottagare av diplom får lämnas av byggnadsnämnder, 

kulturnämnder samt hembygdskretsar i Hallands län och ska vara för-

eningen till handa senast den 11 mars 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Hallands museiförenings skrivelse  

 

 

 

Beslutet skickas till: 

akten 
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SBN § 226 Dnr 2021-000142 

 

Redovisning av ärende i samband med uppföljning av beslut en-

ligt uppföljningsplan för intern kontroll för år 2021 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av redovisningen. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden godkände uppföljningsplan för intern 

kontroll för år 2021 den 24 februari 2021 § 30. Enligt den ska juste-

raren välja ut ett till två ärenden från listan över anmälda delegations-

beslut som ska redovisas vid kommande sammanträde: 

 

Från miljöenhetens lista med delegationsbeslut valde justeraren ären-

det xx – Verksamhet med fotvård, massage och vaxning. Ärende 

kommer att redovisas av miljö- och hälsoskyddsinspektören. 

 

Från byggnadsenhetens lista med delegationsbeslut valde justeraren 

ärendet xx – Bygglov tillbyggnad av barnrum, nu beslut om 

slutbesked som ska redovisas vid nästa sammanträde. Ärendet redo-

visas av bygglovingenjören. 
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SBN § 227 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 1 december 2021. 

 

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

görande inte kan avvaktas. – Linverket 1 – Bygglov för tillbyggnad 

av industri. 

 

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

görande inte kan avvaktas. – Tilldelningsbeslut avseende upphand-

ling av xx - Nybyggnation Servicebyggnad. 

 

Miljöenhetens beslut från och med den 5 november till och med den 

3 december 2021. 

 

Byggnadsenhetens beslut från och med den 4 november till och med 

den 2 december 2021. 

 

Förteckning över delegationsbeslut registrerade i ärendehanterings-

systemet Ciceron från och med den 5 november till och med den 1 

december 2021. 
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Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till samhällsbyggnads-

nämnden. Samhällsvägledarna har under perioden 15 november till 

den 23 november 2021 utfärdat fyra beslut om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade varav ett är avslag. 

 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställ-

ningsbidrag ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Under pe-

rioden 6 november till den 6 december 2021 har 15 nya bostadsan-

passningsbidrags ärende registrerats. Handläggaren för bostadsan-

passning har under samma period beviljat 14 ansökningar om bo-

stadsanpassningsbidrag.  

 

Räddningstjänstens delegationsbeslut gällande ansökan om egen-

rengöring, tillstånd för brandfarlig vara, begagnande av offentlig 

plats och offentlig tillställning i form av fyrverkeriuppvisning från 

och med den 12 april till och med den 9 november 2021 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från xx. 
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SBN § 228 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 2 december 2021. 

 

Förteckning över anmälningar: 

 

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

att släppa ut avloppsvatten från bostadshus på fastigheten xx. 

Miljö- och byggnadsnämnden förbjöd fastighetsägaren att släppa 

ut avloppsvatten från bostadshuset till befintlig 

avloppsanläggning. Beslutet överklagades till länsstyrelsen, som 

avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades också. 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

 

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

mande av vite. Miljö- och byggnadsnämnden förbjöd med vite 

fastighetsägaren till xx att släppa ut avloppsvatten från 

bostadshuset till den bristfälliga avloppsanordningen. Detta be-

slut överklagades till länsstyrelsen och därefter till Mark- och 

miljödomstolen. Även denna dom överklagades till Mark- och 

miljööverdomstolen, som inte lämnade något prövningstillstånd. 

Mark- och miljödomstolen bifaller ansökan och förpliktigar NN 

att till staten utge förelagt vite om 50 000 kronor. 

 

 

 

     forts 
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c. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens protokoll; Ansö-

kan om tillstånd till att bedriva vattenverksamhet med mera på 

fastigheterna xx med flera, nu fråga om prövningstillstånd. 

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. 

Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Mark- 

och miljödomstolen förklarar att Ränneslövs kvarn med 

tillhörande anläggningsdelar såsom stendamm med överfalls-

tröskel, luckutskov och kvarnränna på fastigheterna xx och zz är 

av laga beskaffenhet. Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd 

att bedriva vattenverksamhet genom vissa krav och villkor. 

 

d. Länsstyrelsens beslut; Upphävande av strandskydd inom fastig-

heten xx i Laholms kommun. Fastighetsägaren har begärt att 

Länsstyrelsen ska upphäva strandskyddet inom ett område vid en 

bäck inom fastigheten xx i Laholms kommun. Bredden på 

bäcken är cirka 40-50 cm när det är mycket vatten. Länsstyrelsen 

i Hallands län beslutar att det området som har markerats på 

bifogad karta inom fastigheten xx inte längre ska omfattas av 

strandskydd. 

 

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

nämndens i Laholms kommun beslut den 25 november 2020, att 

vid vite förbjuda utsläpp av avloppsvatten från bostadshuset till 

den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten xx, från och 

med den 1 juni 2021. Förbudet förenades med ett vite om 50 000 

kronor för överträdelse av förbudet. Länsstyrelsen ändrar 

nämndens beslut endast på så sätt att den tidpunkt då förbudet 

förenat med vite inträder, flyttas fram till sex månader efter det 

att länsstyrelsens beslut vinner laga kraft. 

 

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

nämndens i Laholms kommun beslut den 12 februari 2020, att 

avvisa klagomål från fortsatt handläggning på fastigheten xx. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 februari 2020, att 

avvisa grannens klagomål på rök från vedeldning. Beslutet 

överklagades. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
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SBN § 229 Dnr 2021-000034 

 

Informations- och diskussionsärenden 

 

a) Ledamöternas och ersättarnas inspel 

Bo Lennartsson 

 

 


