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SBN § 22 Dnr 2021-000188 

 

Nämndsredovisning för samhällsbyggnadsnämnden år 2021 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner nämndsredovisningen för år 

2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska för varje räkenskapsår 

den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en årsredo-

visning. Syftet med årsredovisningen är att den ska redogöra för ut-

fallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekono-

miska ställningen vid räkenskapsårets slut. Den kommunala årsredo-

visningen ska således ge information till olika intressenter, till exem-

pel förtroendevalda, tjänstemän, kommuninvånare, massmedia och 

kreditgivare om vilket resultat som uppnåtts under året både ur eko-

nomisk- och verksamhetsmässig synvinkel.  

 

Vad gäller utformning och innehåll finns det vissa grundläggande 

krav som bör uppfyllas. Bland annat ska informationen vara relevant 

och väsentlig för läsaren. Vidare ska redovisningen vara tillförlitlig 

och objektiv. Redovisningen ska även utgöra underlag för styrning 

och uppföljning och ansvarsutkrävande av nämndernas verksam-

heter. Det är därför viktigt att årsredovisningen är utformad på ett 

sådant sätt att fullmäktige kan få en verklig återkoppling mot den 

budget och de mål som beslutades för verksamhetsåret. Innehållet i 

årsredovisningen utgör även viktiga ingångsvärden för riktlinjerna 

och direktiven för kommande års verksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 28 januari 2022 

Samhällsbyggnadsnämndens nämndsredovisning år 2021 

Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 20 

 

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 § 23 Dnr 2022-000033 

 

Samhällsbyggnadsnämndens reviderade investeringsbudget för 

år 2022 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens för-

slag till reviderad investeringsbudget för år 2022. 

 

Skattefinansierad verksamhet 

Kostnader  74 650 tkr  

varav 4 000 tkr är nya projekt, -24 200 tkr är justeringar av beslutad 

investeringsbudget och 25 550 tkr är ombudgeteringar från 2021. 

Nettoinvestering 2022:  73 650 tkr 

Intäkter    -1 000 tkr 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet  

Avfall och Renhållning 

Kostnader   1 980 tkr  

varav 1 480 tkr är ombudgeteringar av återstående åtgärder och kost-

nader kring Lakvattenprojekt. 

Intäkter   0 tkr 

 

VA-verksamhet 

Kostnader   58 000 tkr  

Intäkter   0 tkr 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige 

under mars månad. Investeringar budgeteras varje år med ett belopp 

som motsvarar de förväntade utgifterna under året. Projekt kan av 

olika anledningar bli försenade och behöver därför ombudgeteras. 

Samtidigt kan betalningar i vissa projekt, som löper över flera år, bli 

tidigarelagda varvid det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det 

kan även finnas andra skäl för omdisponering eller omprövning i så-

väl omfattning som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits 

i årsbudgeten. 

 

     forts 
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Enligt kommunens regler för anslagsbindningsnivåer binds normalt 

anslagen i investeringsbudgeten på projektnivå med undantag för in-

ventarier och utrustning där nämnderna erhåller investeringsramar. 

Inom samhällsbyggnadsnämnden erhålles investeringsramar för 

gata- och anläggningsprojekt samt för gemensamma investeringar för 

förvaltningen avseende nya och utbyte av inventarier. 

 

Beslutade investeringar finns även beskrivet i samhällsbyggnads-

nämndens nämndsplan för år 2022. 

 

Förslag, enligt nedan beskrivet, innehåller de i 2022 års budget för 

samhällsbyggnadsnämnden beslutade investeringar, projekt som av 

olika anledningar inte avslutats under 2021 samt nya projekt. 

 

Förslag till reviderad investeringsbudget skattefinansierad verk-

samhet 2022 

 

Proj Enhet Investerings-

projekt 

Beslutad 

investe-

ring 2022 

Om-

budge-te-

ringar 

från 2021  

Föränd 

jmf be-

slut 

2022 

Nytt in-

veste-

rings-

projekt 

Reviderat 

investe-

ringsanslag 

2022 

0800 Förvaltn- 

gemens. 

gemensamma 

investeringar 

2 000 0 0 0 2 000 

0111 Måltid Köksutrustning 500 0 0 0 500 

0112 Måltid Utbyte av vär-

meskåp 

500 0 0 0 500 

0124 Transp / 

fordon 

Fordon 2 000 2 890 0 0 4 890 

0261 Räddn. 

tjänst 

Fordon 0 1 000 0 0 1 000 

0262 Räddn. 

tjänst 

Släck, och 

räddnings-

material 

400 0 

 

0 0 

 

400 
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0891 Byggnad Mätsidan ut-

byte av total-

station 

250 

 

0 

 

0 0  

 

250 

 

1540 Drift Pylonskylt 

Nyby 

0 640 0 0 640 

1500 Drift Investerings-

ram gatuproj/ 

skyltar 

Int:-1000 

kostn: 

9000 

0 0 0 Int:-1 000 

kostn: 9000 

1510 Drift Kollektivtrafik-

anordningar 

0 1 000 0 0 1 000 

1530 Drift Förnyelse 

stadskärnan 

0 2 500 0 0 2 500 

1532 Drift Isbana på Stor-

torget 

0 0 0 500 500 

1560 Drift Skyltar 0 100 0 0 100 

1570 Drift Trafiksäker-

hetsåtgärder 

1 050 300 0 0 1 350 

1580 Drift Om-, utbygg-

nad av gator 

0 2 500 0 0 2 500 

1590 Drift Beläggnings-

plan 

10 000 2 500 0 0 12 500 

1340 Drift Beteendeför-

ändring trafik 

200 0 0 0 200 

1600 Drift Tätortsåtgär-

der 

800 600 0 0 1 400 

1350 Drift Hjörnered 0 0 0 500 500 

1410 Drift Ortsutveckling 

Knäred / Ve-

inge 

1 750 0 -250 0 1 500 

1630 Drift Modernisering 

offentlig miljö 

500 0 0 0 500 

1650 Drift Offentlig be-

lysning 

3 000 1 600 0 0 4 600 
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1660 Drift Utbyggnad av 

GC vägar 

2 000 4 550 -1 500 0 5 050 

1680 Drift Upprustning 

lekplatser 

750 200 0 0 950 

1320 Drift Källsortering 

offentlig miljö 

1 000 0 500 0 1 500 

1710 Drift Utveckling 

kustområdet 

0 5 000 0 0 5 000 

1330 Drift Elbilsladdare 400 170 0 0 570 

1422 Drift Utbyggnation 

småhus-tom-

ter Hasslöv 

1 000 0 0 0 1 000 

1430 Drift Järnvägs-gatan 

om, och ut-

byggnad 

1 000 0 0 0 1 000 

1712 Drift Plats-utveckl-

ing Mellbyst-

rand centrum 

200 0 -200 0 0 

1713 Drift Stranden som 

arena 

0 0 0 3 000 3 000 

1662 Drift Cykelväg 

Hasslöv-Ö 

Karup 

0 0 1 500 0 1 500 

1663 Drift Cykelväg 

Våxtorp-Sand-

vad 

0 0 750 0 750 

1470 Drift Projektering 

Markaryds-ba-

nan 

1 000 0 0 0 1 000 

0004 Drift Gemen-

samma inve-

steringar infra-

struktur 

30 000 0 -25 000 0 5 000 
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Summa skatte-

finansierade 

investeringar 
netto 

 

68 300 

 

25 550  

 

-24 200 

 

4 000 

 

73 650 

 

Kommentarer till respektive investeringsprojekt 

Projekt 0800 förvaltningsgemensamma inventarier är ett gemensamt 

investeringsanslag för att hantera de inventarieinköp och utbyte av 

inventarier som uppstår under ett löpande budgetår. Detta kan vara 

utbyte av större kopiatorer och skrivare, utbyte av möbler och andra 

inventarier, inköp av digital utrustning i samband med digitalisering 

i verksamheterna eller diverse utrustning. 

 

0111 och 0112 är investeringsanslag för måltidsenheten och oföränd-

rade jämfört med tidigare beslut. 

 

0124 avser 2 mkr enligt ursprungligt beslut för fordonsinköp år 2022 

samt ombudgetering av 2,9 mkr från 2021 avseende beställda fordon 

som inte ännu erhållits. 

 

0261 är ombudgetering av 1 mkr för beställt fordon från 2021 som 

ännu inte erhållits. 

 

0262 avser investeringsmedel enligt tidigare beslut för inköp av 

släck,- och räddningsmaterial under 2022. 

 

Observera att Räddningstjänstens investeringsplan för 2023 och 2024 

är uppdaterad enligt denna tjänsteskrivelse, då den blev förskjuten ett 

år för mycket i samband med budgethanteringen hösten 2021 då en 

del förändringar gjordes jämfört med nämndens eget förslag. 

 

Projekt 0891 är inköp av totalstation till mätsidan inom byggnadsen-

heten. 

 

1540 är ombudgetering av resterande budget från 2021, 640 tkr, för 

pylonskylten på Nyby industriområde, som inte är färdigställd ännu. 

 

1500 är investeringsram på 8 mkr netto (brutto 9 mkr kostnader och 

1 mkr intäkter) för gatuprojekt och skyltar som fördelas utifrån behov 

under 2022.   forts 
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Det återstår cirka 10 mkr av investeringsramen på 23 mkr från 2021 

på detta projekt för gator och skyltar och trafikåtgärder med mera. 

Dessa ombudgeteras på befintliga projekt från 2021 enligt nedan för 

åtgärder som är pågående och inte helt avslutats eller där kostnaden 

inte ännu reglerats. 

 

1510 Kollektivtrafikanordningar, 1 mkr. Delprojektet syftar till att 

tillsammans med Region Halland ge bättre förutsättningar för kollek-

tivtrafikresande genom exempelvis ny- och ombyggnationer av håll-

platser. Ett exempel är hållplats på Söderleden, Mellbystrand. Även 

här är tanken att satsa på ett större projekt vartannat år där medfinan-

siering kan sökas. 

 

1530, förnyelse av stadskärnan, ombudgetering 2,5 mkr avseende 

främst avsatta medel från 2021 för Humlegången. 

 

1532, isbanan på Stortorget. Nytt projekt som startade 2021 och kom-

pletterande inköp behöver göras under 2022. 

 

1560 skyltar, pågående utbyte av skyltar med budget från 2021 som 

slutförs vid inledningen av 2022. 

 

1570 trafiksäkerhetsåtgärder avser ombyggnadsprojekt som syftar 

till en ökad trafiksäkerhet, till exempel hastighetsreducerande åtgär-

der. I planen är inriktningen att genomföra ett större projekt vartannat 

år, där medfinansiering söks hos Trafikverket. Beslutade medel 1 050 

tkr och ombudgetering med 300 tkr, det vill säga totalt 1 350 tkr. 

 

1580 om- och utbyggnad av gator, ombudgetering med 2,5 mkr av-

seende V Mellby och Järnvägsgatan där budgeterade medel avsattes 

under 2021, och projektet fortgår under 2022. 

 

1590 Beläggningsplan, 10 mkr finns som beslutad budget 2022 och 

förslag på ombudgetering av 2,5 mkr totalt 12,5 mkr. Ombudgete-

ringen täcker det som utförts under 2021 men som inte kunnat regle-

ras kostnadsmässigt under 2021 samt en del beställda åtgärder från 

2021 som inte var klara vid årsskiftet. 

 

     forts 
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1340 beteendeförändring trafik, beslutade medel om 200 tkr under 

2022 till exempel permanenta cykelräknare. 

 

1600 tätortsåtgärder med beslutad budget på 800 tkr för 2022 och 

ombudgetering av återstående medel på 600 tkr från 2021 för att av-

sluta beställda åtgärder i Ysby. 

 

1350 Hjörnered är ett nytt projekt från 2022. Medel för att möta de 

planer som finns för området. 

 

1410 ortsutveckling Knäred/Veinge, finns beslutade medel om 1 750 

tkr men i detta förslag reduceras anslaget till 2022 med -250 till att i 

stället vara 1 500 tkr. 

 

1630 modernisering offentlig miljö omfattar till exempel renovering 

av växtbäddar men även andra åtgärder i den offentliga miljön. 500 

tkr är beslutad budget för 2022. 

 

1650 offentlig belysning, 3 mkr i beslutad budget för 2022 och ytter-

ligare 1,6 mkr i ombudgetering av återstående medel från 2021 då det 

avser beställda åtgärder under 2021 som håller på att utföras över 

årsskiftet och kostnaden har inte ännu fakturerats av leverantören. 

 

1660 utbyggnad av GC vägar, 4,5 mkr avser resterande att betala för 

cykelvägen L Tjärby-Tjärby och 0,5 mkr i nya gång- och cykelvägs-

projekt. Beslutade anslaget för 2022 har minskats i detta förslag från 

2 mkr till 0,5 mkr. 

 

1680 upprustning av lekplatser, det finns 750 tkr i beslutad investe-

ringsbudget för 2022 och förslaget innebär att 200 tkr av återstående 

medel från 2021 flyttas över för att slutföra den planering som gjor-

des för lekplatser under 2021. Totalt belopp för 2022 blir då 950 tkr. 

 

1320 källsortering offentlig miljö, 1 mkr enligt beslutad budget och 

ytterligare 0,5 mkr behöver tillföras detta projekt för att det ska kunna 

genomföras under 2022 enligt gjord utredning. Totalt 1,5 mkr. 

 

1710 utveckling av kustområdet är ombudgetering av 5 mkr från 

2021 som ej nyttjades och avser främst Allarpsområdet. forts 
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1330 investeringsprojekt för elbilsladdare 400 tkr samt ombudgete-

ring av 170 tkr det vill säga återstående medel från 2021 avseende 

laddningsstolpar som behövs för att kunna genomföra satsningen en-

ligt policy. 

 

1422 utbyggnation småhustomter i Hasslöv, 1 mkr enligt befintliga 

investeringsbeslutet. 

 

1430 om- och utbyggnad av Järnvägsgatan, 1 mkr finns avsatt i be-

slutad investeringsbudget för 2022. 

 

1712 platsutveckling Mellbystrand centrum, 200 tkr som avsatts i in-

vesteringsbudgeten tas bort i förslaget. Det är framöver satsningar 

som i stället bokförs som driftskostnad det vill säga driftsbudget som 

behövs för detta framöver. 

 

1713 stranden som arena, nytt investeringsprojekt i detta förslag till 

reviderad investeringsbudget för 2022. Beräknat behov om 3 mkr en-

ligt genomförd utredning. 

 

1662 cykelväg Hasslöv-Ö Karup, förstudien tidigareläggs och flyttas 

till 2022 och resterande av planen flyttas då också och tidigareläggs. 

1,5 mkr under 2022. 

 

1663 cykelväg Våxtorp-Sandvad, tidigareläggning även av denna 

förstudie, dvs 750 tkr under 2022 och planen förskjuts även här ett 

år, det vill säga ett år tidigare. 

 

1470 projektering Markarydsbanan, beslutad investeringsbudget 1 

mkr under 2022. 

 

0004 gemensamma investeringar för infrastruktur (bland annat Sofi-

eroleden och Lagavägen med flera) avsatta medel om 30 mkr mins-

kas till 5 mkr år 2022 och i planen 25 mkr år 2023 och 25 mkr år 

2024.  

 

 

 

     forts 
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Största ombudgeteringarna av de totalt 25,5 mkr som ombudgeterats 

av skattefinansierade investeringsprojekt från 2021 avser följande: 

 

Utveckling av kustområdet Allarp 5 mkr, utveckling av kvarteret 

Humlegången 2,5 mkr, Västra Mellby och Järnvägsgatan 2,5 mkr, ej 

reglerade beläggningsarbeten 2,5 mkr och beställda åtgärder gatube-

lysning som ej utförts 1,6 mkr, beställda fordon inom Räddnings-

tjänsten och enheten för transport och fordon 3,9 mkr, samt 1 mkr 

kollektivtrafikåtgärder och 4,5 mkr reglering av resterande kostnad 

till Trafikverket för cykelvägen L Tjärby-Tjärby, som blev klar under 

hösten 2021. Sammanlagt 23,5 mkr. 

 

Investeringsbudget 2021 per enhet, återstående medel samt det 

som ombudgeterats i detta förslag till 2022 

 

 
Förslag till reviderad investeringsbudget avgiftsfinansierad 

verksamhet avfall och renhållning 2022 

 

verksamhet Årsbudget 

investeringar 

2021 

Återstår av 

årsbudget 

2021 

Ombudgeterat 

till 2022 

Avfall 4 170 2 144 1 480 

Byggnad 120 23 0 

Drift 43 265 25 885 21 660 

Måltid 500 263 0 

Räddningstjänst 1 300 1 033 1 000 

Transport 3 000 2 895 2 890 

VA 51 000 19 105 0 

 

Summa 

 

103 355 

 

51 348 

 

27 030 

 

projekt investeringsprojekt Investering 
2022 tkr 

2920 Kompletteringar Ahla deponi 500 

2960 Lakvattenprojekt, ombudgetering av 

återstående medel från 2021 

1 480 

  

summering Avfallsverksamhet 

 

1 980 
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Förslag till reviderad investeringsbudget avgiftsfinansierad VA 

verksamhet 2022 

 

 
Investeringsplan 2023 samt 2024 för skattefinansierad verksam-

het 

 

Investering skattefinan-

sierad verksamhet 

Investerings-plan 

2023 

Investerings-plan 2024 

Driftenhet 72 150 102 900 

Beläggningsunderhåll 

enligt beläggningsplan 

10 000 10 000 

Beteendeförändring 

trafik 

200 200 

Brygga Mellbystrand 2 000 0 

Cykelväg Hasslöv-

Ö.Karup 

1 500 10 000 

Cykelväg Våxtorp-Sand-

vad 

750 5 000 

Elbilsladdare 400 400 

Gatuutbyggnad Skum-

meslöv 

0 1 000 

projekt investeringsprojekt Investering 

2022 tkr 

2510 VA gemensamma investeringar 2 000 

2210 Vattenproduktion 12 000 

2260 Avloppsrening 7 000 

2330 Huvudledningar 15 000 

2341 Exploatering bostäder 4 000 

2342 Exploatering industri 7 000 

2350 Dagvattenledningar 1 000 

2360 Förnyelse befintliga ledningar 10 000 

  

summering VA verksamhet 

 

58 000 
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Gatuåterställning stan-

dardhöjning 

1 000 1 000 

Gemensamma investe-

ringar infrastruktur 

25 000 25 000 

Investeringsram gatu-

projekt och skyltar   

6 000 6 000 

Järnvägsgatan om- och 

utbyggnad 

5 000 0 

Källsortering offentlig 

miljö 

2 000 0 

Modernisering offentlig 

miljö 

500 500 

Offentlig belysning 3 000 3 000 

Ortsutveckling Knäred 

och Veinge 

1 000 0 

Parkering Siloetten 1 500 0 

Projektering Marka-

rydsbanan 

1 000 33 500 

Trafiksäkerhetsåtgärder 500 500 

Tätortsåtgärder 800 800 

Upprustning lekplatser 750 750 

Utbyggnad av GC-vägar 2 000 2 000 

Utbyggnation små-

hustomter Hasslöv (ga-

tor med mera) 

4 500 0 

Utbyggnation små-

hustomter Vallberga 

(gator med mera) 

750 3 250 

Utveckling kustområdet 2 000 0 
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Fordon 2 000 2 000 

Transport/Fordon bilin-

köp 

2 000 2 000 

Måltid 1 000 1 000 

Inventarier köksutrust-

ning 

500 500 

Utbyte av värmeskåp i 

kommunens kök 

500 500 

Räddningstjänst 5 000 2 750 

Kommunikations-ut-

rustning 

0 50 

Räddningstjänst fordon 4 500 1 000 

Skyddsutrustning 500 1 200 

Släck/ räddnings-

material 

0 500 

SBF gemensamt 2 000 2 000 

SBF gemensamma inve-

steringar 

2 000 2 000 

summa 82 150 110 650 

 

Investeringsplan 2023 samt 2024 för avgiftsfinansierad verksam-

het 

 

Investering avgiftsfinan-

sierad verksamhet 

Investerings-plan 

2023 

Investerings-plan 2024 

Avfall 3 000 4 000 

Kompletteringar Ahla 

deponi 

500 500 

Maskin hjullastare 2 500 3 500 
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VA 56 000 58 000 

Avloppsrening 8 000 7 000 

Dagvattenledningar 2 000 2 000 

Förnyelse befintliga led-

ningar 

11 000 14 000 

Huvudledningar 15 000 13 000 

Ny exploatering bostä-

der 

8 000 7 500 

Ny exploatering industri 2 000 2 000 

VA Gemensamma inve-

steringar 

2 000 2 000 

Vattenproduktion 8 000 10 500 

summa 59 000 62 000 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad investeringsbudget för Samhällsbyggnads-

nämnden för år 2022. 

Tjänsteskrivelse 25 januari 2022 

Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 21 

 

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 § 24 Dnr 2021-000040 

 

Rapportering av samhällsbyggnadsnämndens uppföljningsplan 

för intern kontroll år 2021 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningen av uppfölj-

ningsplan för intern kontroll för år 2021 för samhällsbyggnadsnämn-

den och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revi-

sorer. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglemente för intern kontroll i Laholms kommun ska nämn-

den senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera 

resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommun-

styrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

 

Internkontrollen ska minst innehålla: 

• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 

• Omfattningen på uppföljningen 

• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 

• Till vem uppföljningen ska rapporteras 

• När rapportering ska ske 

 

Rapporten ska innefatta omfattningen av utförd uppföljning, utfallet 

och eventuellt vidtagna åtgärder.  

 

Beslutsunderlag 

Rapportering intern kontroll 2021 

Tjänsteskrivelse 2021-01-28 

Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 24 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, Kommunens revisorer, Ekonomienheten 
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SBN § 25 Dnr 2021-000295 

 

Uppföljningsplan för intern kontroll för samhällsbyggnads-

nämndens verksamhet år 2022 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till uppfölj-

ningsplan för intern kontroll för år 2022. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har varje 

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

trollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska om 

grund för sin styrning genomföra riskanalyser för sin verksamhet. 

 

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 

interna kontrollen. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen. Om-

fattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt från den omfatt-

ning och volym som nämndens verksamhet har. 

 

Internkontrollplan ska minst innehålla: 

• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

• Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

• När rapportering ska ske. 

 

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheten ska drivas 

ändamålsenligt och kostnadseffektivt med en tillförlitlig finansiell 

rapportering och information om verksamheten. Kontrollen syftar 

även till att säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, 

riktlinjer med mera. Avsikten med den interna kontrollen är att even-

tuella tveksamheter eller direkta felaktigheter ska kunna undanröjas 

eller stoppas. 

 

Risk- och väsentlighetsanalys har under hösten tagits fram av verk-

samheten för nämndens hela verksamhetsområde och presenterats på 

samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i januari 2022. 

 

     forts 
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Denna analys, tillsammans med gemensamt framtagna kontrollpunk-

ter inom kommunen, är grunden till föreslagen uppföljningsplan för 

nämndens verksamhetsområde för år 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till uppföljningsplan för intern kontroll för år 2022 

Tjänsteskrivelse 2022-01-28 

Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 23 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 

Ekonomienheten 
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SBN § 26 Dnr 2022-000034 

 

Hand- och växelkassor inom samhällsbyggnadsnämndens verk-

samheter för år 2021 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för 

kontantkassor, hand- och växelkassor inom sin förvaltning. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta 

beslut om förändringar eller kompletteringar av tilldelning och an-

svar för kontantkassor, hand-, och växelkassor under kalenderåret 

inom samhällsbyggnadsnämndens förvaltning. 

______ 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för 

kontantkassor, hand- och växelkassor inom sin förvaltning. Sam-

hällsbyggnadsnämnden beslutar enligt kommunens riktlinjer för kon-

tanthantering om tilldelning och ansvar för kontantkassor, hand- och 

växelkassor inom sin förvaltning. Den som är ansvarig för växelkas-

san är också ansvarig för kontantkassan. 

 
Arbetsställe Kassans belopp i 

kronor 

Ansvarig Ersättare 

Cafeterian Stads-

huset – växel-

kassa 

 

500 Ann-Christine Jöns-

son 

Sebastian 

Heiner 

Ahla återvin-

ningscentral – 

växelkassa 

 

1 000 Ronald Sheeran Lotta Wolf 

Fridhemsgårdens 

kök – växelkassa 

 

200 Katja Persson Eva Karls-

son 

Solhemmets kök 

– växelkassa 

 

300 Ulrica Comstad Marita 

Enered 

Smedjebackens 

kök – växelkassa 

 

300 Gunnel Johansson Margaretha 

Kjellson 
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Lingårdens kök – 

växelkassa 

 

1 000 Sofia Fridolf Margaretha 

Kjellson 

Randerslunds kök 

– växelkassa 

 

300 Ann-Louise 

Cronqvist 

Dan Winde 

Café Campus – 

kontantlös kassa, 

dvs enbart babs 

och swish 

 Christian Henrys-

son 

Elisabeth 

Andersson 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 26 januari 2022 

Förteckning över hand- och växelkassor år 2022 

Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 24 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Verksamheten ekonomi 

Till ansvarig för respektive kassa 
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SBN § 27 Dnr SBN2021-948 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett förråd 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja förhandsbesked för 

nybyggnad av ett förråd på fastigheten xx då marken bedöms lämplig 

för den sökta åtgärden enligt 2 kapitlet 2 § plan- och bygglagen, PBL. 

 

Avgift 

Förhandsbesked, utanför planlagt område: 3 623 kronor 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

Avgiften för förhandsbeskedet är i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen påbörjades vid komplettering den 

21 januari och beslut fattades den 23 februari 2022, vilket innebär att 

ärendet hanterats inom den lagstadgade tidsfristen för handlägg-

ningen. 

______ 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom  

två år från det att beslutet har vunnit laga kraft.  

  

Beslutet innebär inte att bygglov har beviljats. Ansökan om bygglov  

måste lämnas in.  

  

Byggnaden placeras inom strandskyddat område vid bäck och kräver 

dispens från strandskyddsbestämmelserna. Miljöenheten bedömer att 

strandskyddsdispens kan ges då byggnaden placeras inom ianspråk-

tagen tomtplats. Ansökan lämnas till miljöenheten.  

 

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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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 nybyggnad av förråd på 

fastigheten XX. Förrådet är tänkt för förvaring, hönshus och 

slungbod. Enligt inlämnad beskrivning kommer byggnaden vara 

cirka 60 kvm och utföras i skiftesverk för att anpassas till kulturmil-

jön på platsen.  

 

Den aktuella fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, längs 

väg Lugnarovägen i Vindrarp. Söder om fastigheten höjer sig Hall-

andsåsen. Det finns befintlig byggnation på fastigheten och förrådet 

innebär ett tillskott på ett redan ianspråktaget område.  

 

Med anledning att det är en åtgärd utanför detaljplanelagt område har 

berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Någon er-

inran från berörda grannar har inte kommit in.   

 

Tjänsteskrivelsen med förslag till beslut har kommunicerats med sö-

kande. Några synpunkter har inte kommit in.  

 

Miljökontoret har tagit del av ärendet och bedömer att förhandsbe-

sked kan lämnas med förutsättning att hänsyn tas till miljöenhetens 

synpunkter och krav gällande riksintresse för naturvård och friluftsliv 

samt för strandskydd.  

 

Platsen, Hallandsås omfattas både av riksintresse för naturvård och 

riksintresse för friluftsliv. I framtidsplan 2030 anges att exploate-

ringsföretag ska undvikas inom de områden som bedömts vara av 

särskilt naturvårdsintresse, eller har stor betydelse för det rörliga fri-

luftslivet och besöks- och upplevelsenäring.  

 

Bygganden planeras i direkt anslutning till befintligt bostadshus så 

riksintressena bedöms påverkas negativt i begränsad omfattning.  forts 
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Byggnaden placeras inom strandskyddat område vid bäck och kräver 

dispens från strandskyddsbestämmelserna. Miljöenheten bedömer att 

strandskyddsdispens kan ges då byggnaden placeras inom ianspråk-

tagen tomtplats. Ansökan lämnas till miljöenheten  

 

Länsstyrelsen kan även upphäva strandskyddet vid mindre sjöar och 

vattendrag (som är 2 meter eller smalare). En prövning görs i det en-

skilda fallet och ansökan ska lämnas till länsstyrelsen. 

 

Kulturmiljö Halland skriver i sitt yttrande att xx innefattar en 

hallandslänga med stråtak vilken uppfördes år 1899. Byggnaden är 

utpekad som kulturhistoriskt värdefull i den länstäckande bebyg-

gelseinventeringen i vilken den klassificerades som C och fastigheten 

ingår i ett kulturmiljöprogram för Laholms kommun.  

 

Enligt de rekommendationer som framgår av kulturmiljöprogrammet 

för Laholms kommun bör ny bebyggelse uppföras i anslutning till 

befintlig bebyggelse. Detta för att bibehålla de karaktäristiska öppna 

landskapen som utgör Vindrarp.  

 

Därav anser Kulturmiljö Halland att byggnaden inte bör uppföras en-

ligt det inkomna förslaget. Byggnaden bör i stället placeras i anslut-

ning till den nuvarande bebyggelsen.   

 

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 §§ miljöbalken ska tillämpas. 

     forts 
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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. 

 

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 2 kapitlet, plan- och bygglagen, PBL.  

 

Hänsyn måste därför bland annat tas till att fastigheten omfattas av 

riksintresse för naturvård och friluftsliv/rörligt friluftsliv. I riksintres-

set för naturvårds beskrivning framgår det att bevarandevärdet ligger 

i naturvärden, såsom förkastningsbrant, raviner, rullstensåsar, våt-

marker och ädellövskogar.  

 

I riksintresset för friluftsliv och rörligt friluftsliv framgår att intresse-

kärnorna för området bland annat är vandring, skidåkning, natur- och 

kulturstudier.   forts 
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Dessa värden som beskrivs i riksintressena bedöms inte påverkas ne-

gativt av den sökta åtgärden då bebyggelsen lokaliseras på en redan 

exploaterad fastighet i anslutning till befintlig byggnation.  

 

På fastigheten finns bebyggelse som är kulturhistoriskt värdefull. Vid 

en halländsk bebyggelseinventering (ett samarbete mellan de hal-

ländska kommunerna, Kulturmiljö Halland och Länsstyrelsen i Hall-

and) 2008 kulturminnesvärderades byggnaden och placerades i klass 

B. Därför har Kulturmiljö Halland remitterats i ärendet. Efter att de 

yttrade sig negativt om byggnadens tilltänkta lokalisering, har en ny 

kompletterande ansökan kommit in den 21 januari 2021 med en lo-

kalisering som går i linje med Kulturmiljö Hallands yttrande, i an-

slutning till befintlig byggnation. Av ansökan framgår även att ut-

formningen av det tilltänkta förrådet kommer vara i skiftesverk och 

därmed harmonieras med befintlig byggnation. Därmed bedöms det 

tillkommande förrådet vara väl anpassat till områdets kulturmiljö.   

 

I den kommunövergripande översiktsplanen, Framtidsplan 2030 

framkommer att inga onödiga intrång ska göras på skogs- eller jord-

bruksmark. Eftersom förhandsbeskedet inte kommer att påverka 

jordbruksmark eller skogsmark negativt bedöms både riksintresset 

och översiktsplanens intentioner inte motverkas av ett positivt för-

handsbesked. Byggnationen bedöms som en god hushållning av kom-

munens markresurser då den utgör en kompletteringsbebyggelse på 

landsbygden som innebär att det ianspråktagna området inte ökar 

nämnvärt i omfattning.  

 

Fastigheten ligger inom 100 meter från ett vattendrag och påverkas 

därmed av strandskydd. Då byggnationen kommer att lokaliseras 

inom ianspråktagen tomtplats bedöms det möjligt, enligt miljöen-

heten att ge dispens för strandskydd. Dispensen är ett krav för att 

kunna genomföra byggnationen.  

 

Byggnadsenheten bedömer även att åtgärden uppfyller kraven i 2 ka-

pitlet, plan- och bygglagen. Platsen bedöms därför vara lämplig för 

det aktuella ändamålet och byggnadsenheten föreslår därför sam-

hällsbyggnadsnämnden att bevilja förhandsbesked för nybyggnad av 

förråd på fastigheten xx.  

     forts 
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Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet delar bygg-

nadsenhetens bedömning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 25 januari 2022 

Ansökan ankomstdaterad 2021-11-07 

Situationsplan ankomstdaterad 2021-11-07 

Kompletterad situationsplan och fotografier ankomstdaterade 2022-

01-21 

Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 25 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till:  
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Förhandsbesked för nylokalisering av ett enbostadshus 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att sökanden ändrat ansökan 

utifrån beredningsutskottets remiss, avseende tomtstorlek, byggna-

dernas placering samt beskrivning på hur enskilt avlopp kan lösas.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den nya tomtstorleken på 2 

580 kvadratmeter, är en lämplig tomtstorlek och är i enlighet med 

kommunens översiktsplan, som anger att tomtstorleken för ett enbo-

stadshus inte ska överstiga 3 000 kvadratmeter. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att den nya lokaliseringen av bo-

stadsbebyggelsen är lämplig. Huvudbyggnaden och ekonomibyggna-

den skapar en L-formation, vilket möjliggör en innergård. Detta är i 

linje med vad Laholms kommuns arkitekturprogram förespråkar för 

landsbygden. Där beskrivs att den kringbyggda gården ska vara en 

förebild vid nybyggnation. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden anser också att det är viktigt med ny-

byggnation och nyetablering även på landsbygden eftersom kommu-

nen behöver en levande landsbygd. Därför anser nämnden att byg-

gande av ett enbostadshus på den aktuella platsen utgör ett sådant 

väsentligt samhällsintresse, som motiverar att brukningsvärd jord-

bruksmark får tas i anspråk. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja positivt förhandsbe-

sked för nylokalisering av ett enbostadshus samt garage inom fastig-

heten xx. 

 

Villkor 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att följande villkor måste upp-

fyllas för att förhandsbeskedet ska gälla: 

En godkänd vatten- och avloppsanläggning krävs för att få bygglov. 

 

 

 

 

     forts 
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Avgift 

Förhandsbesked: utanför planlagt område:  0 kronor 

 

Avgiften för förhandsbeskedet är i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen löpte ut den 26 oktober 2021 och 

beslut fattades den 23 februari 2022, vilket innebär att ärendet inte 

hanterats inom den lagstadgade tidsfristen för handläggningen, med 

mer än fem veckor. Avgiften för beslut om lov, expediering och 

kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har redu-

cerats med fem femtedelar med stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och 

bygglagen (PBL).  

_____ 

 

Upplysningar:  

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom  

två år från det att beslutet har vunnit laga kraft.  

  

Beslutet innebär inte att bygglov har beviljats. Ansökan om bygg-

lov måste lämnas in.  

  

För att anlägga enskilt avlopp krävs tillstånd enligt miljöbalken. En 

godkänd vatten- och avloppsanläggning krävs för att få bygglov.  

  

För anslutning till kommunalt verksamhetsområde för dricks-, spill 

och  

dagvatten kan Laholmsbuktens VA (LBVA) ger mer information.  

  

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

holms kommun, Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 La-

holm. 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.   forts 
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Ärendebeskrivning 

NN ansöker om förhandsbesked för nylokalisering av ett 

enbostadshus på fastigheten XX.   

 

Samhällsbyggnadsnämndens beredningsutskott valde att återremit-

tera ärendet till byggnadsenheten den 5 januari 2022 med hänvisning 

till att sökande behöver inkomma med kompletteringar till sin ansö-

kan. Kompletteringarna gällde en minskad storlek på tilltänkt tomt, 

ändring av bebyggelsen placering samt en beskrivning över hur en-

skilt avlopp kan lösas för fastigheten. Efter det har sökande kommit 

in med kompletterande handlingar den 21 januari 2022 samt den 24 

januari 2022.  

 

XX är en 36 hektar stor fastighet, bestående av till största del 

jordbruksmark och är taxerad som lantbruksenhet bebyggd (120). 

Den utpekade platsen, som är en 11 000 kvm del av xx, ligger utanför 

detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. 

Platsen är utpekad i kommunens översiktsplan, ÖP Framtidsplan 

2030 som en del av stora opåverkade områden.  

 

Med anledning att det är en åtgärd utanför detaljplanelagt område har 

berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga syn-

punkter har inkommit med erinran.  

 

Laholmsbuktens VA anger att de inte har något att erinra mot bygg-

nation på platsen.  

 

Södra Hallands Kraft anger att avstånd mellan befintlig ledning och 

byggnad ska vara minst 5 meter horisontalt. Arbete får ej ske närmare 

än 4 meter horisontalt och 4 meter vertikalt. 

 

Miljöenheten bedömer att förhandsbesked inte ska ges på grund av 

att byggnationen planeras på jordbruksmark samt att fastigheten lig-

ger inom område där det bedöms finnas en risk för negativ påverkan 

på människors hälsa och/eller på miljö kopplat till VA-försörjningen 

i området.  

 

 

     forts 
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Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön 

behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större samman-

hang för ett område är kommunen skyldig att ordna detta. Fastigheten 

ligger inom ett område som är utpekat med eventuellt behov av all-

mänt spillvatten i spillvattenplanen för Laholms kommun. Området 

Göstorp ligger i prioritetsgrupp 2. I områden som är måttligt priori-

terade för allmänt spillvatten bedöms det finnas en risk för negativ 

påverkan på människors hälsa och/eller på miljö. Dagens situation 

kan förvärras om fler fastigheter bebyggs inom området. Spillvatten-

planen för Laholms kommun avses uppdateras och i och samband 

med detta bör förutom en bedömning av nuvarande situation i områ-

dena även en bedömning göras om nybyggnation i områden som är 

utpekade i spillvattenplanen kan påverka risken för människors hälsa 

och miljön. Miljöenheten anser att ytterligare byggnation inte ska til-

låtas innan området är ytterligare utrett för att säkerställa behovet av 

allmänt VA, detta för att risken för människors hälsa och miljö inte 

ska öka på grund av VA-försörjningen i området. 

 

Sökande har redovisat ett förslag på hur vatten och avlopp ska ordnas 

på fastigheten. Enligt förslaget ska en enskild avloppsanläggning pla-

ceras uppströms den enskilda dricksvattenbrunnen, detta bedöms 

olämpligt. Det finns flertalet befintliga enskilda dricksvattenbrunnar 

i området, varav tre stycken (exklusive planerad dricksvattenbrunn 

för nybyggnationen) bedöms kunna ligga nedströms planerad bygg-

nation och med ett avstånd på mindre än 200 meter från tilltänkt fas-

tighetsgräns. Materialet i marken är enligt miljöenhetens erfarenhet 

av området genomsläppligt vilket innebär att det kan krävas upp till 

200 meters skyddsavstånd mellan en avloppsanläggning och en 

dricksvattenbrunn, när dricksvattenbrunnen är placerad nedströms 

avloppet. Exakt behov av skyddsavstånd går inte att bedöma utan vi-

dare utredning av förhållandena på fastigheten, vilket vanligtvis prö-

vas i tillståndsärende för en avloppsanläggning.  

 

Det finns också i området fastigheter uppströms planerad nybyggnat-

ion, flera av dessa har bristfälliga enskilda avloppsanläggningar som 

behöver åtgärdas. Med nu planerad nybyggnation skulle dessa fastig-

heter få ytterligare en dricksvattenbrunn nedströms att ta hänsyn till 

vid anläggande av nytt avlopp.  

     forts 
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Detta kan medföra svårigheter att lösa avloppshanteringen på befint-

liga fastigheter.  

 

Miljöenheten bedömer även utifrån detta att det i dagsläget är olämp-

ligt att tillåta ytterligare byggnation i området innan uppdatering av 

spillvattenplan och utredning av påverkan av VA försörjningen i om-

rådet har gjorts. 

 

Bostadshuset planeras på jordbruksmark (betesmark). Nybyggnation 

på platsen står i strid mot miljöbalkens bestämmelser för hushållning 

av mark samt utvecklingsstrategierna i översiktsplanen (Framtids-

plan 2030) eftersom jordbruksmark av god klass bör bevaras ur re-

surshushållningssynpunkt.  

 

Det finns kraftledningar i närheten. De kraftledningar som finns i när-

heten bedöms inte utgöra någon hälsorisk under förutsättning att bo-

stadshuset inte placeras närmre kraftledningen än vad som anges i 

ansökan. 

 

Tjänsteskrivelsen med förslag till beslut har kommunicerats med sö-

kande. Sökande har kommit in med ett yttrande. Sammanfattningsvis 

vill sökande framhäva att de är villiga att kartlägga markförhållan-

dena och anlägga exempelvis ett minireningsverk eller flytta på av-

loppslösningarna och dagvattenbrunn för att inte hamna nedströms. 

De ifrågasätter även behovet av lokalisering nedströms. 

 

Beslutsmotivering 

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

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

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

läggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked en-

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

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

till beskaffenhet, läge och behov.  

 

Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt 

medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 

mark- och vattenområden i 3 kapitlet och 4 kapitlet 1-8 §§ miljöbal-

ken ska tillämpas.   forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 32 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-23 

 
 

 
 
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. 

 

 

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

andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår 

i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda histo-

riska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyd-

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

fintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 

 

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

om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader 

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

till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i 

fråga om omgivningsbuller, och 

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

lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet 

för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller. 

 

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

dicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och 

som inte är ringa eller helt tillfällig. 

 

Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked. 

 

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

ningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.  

Planen ska även ge vägledning för beslut om  

1. hur mark- och vattenområden ska användas, och  

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

 

Planen är inte bindande.  

 

Vid prövning av förhandsbesked ska en lokaliseringsprövning ske, 

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

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

gen, PBL. I kommunens översiktsplan, ÖP Framtidsplan 2030, redo-

visas de allmänna intressena som bör beaktas.  

 

 

 

     forts 
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Översiktsplanen är inte bindande, men ska enligt 3 kapitlet 2 § PBL 

vara vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska an-

vändas samt hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras. Översiktsplanen är en redovisning av de allmänna intressen 

som kräver hänsynstagande vid användning av olika områden och 

anger planeringsinriktningen i området.  

 

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 an-

språk krävs att åtgärden tillgodoser väsentliga samhällsintressen och 

detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfreds-

ställande sätt genom att annan mark tas i anspråk (3 kapitlet 4 § mil-

jöbalken). 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 relativt ny praxis från Mark- och 

miljööverdomstolen har fastighetstaxeringen inte avgörande bety-

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

2020:10).  

 

Den i ansökan utpekade marken är del av ett större sammanhängande 

område för jordbruksmark. Enligt kommunens ortofoto från 60-talet 

och framåt finns inga tecken på att marken använts till annat ändamål 

än jordbruksmark. Vid platsbesök uppmärksammades att området än 

idag används som betesmark, vilket är en typ av jordbruksmark. Mar-

ken bedöms därför med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga för-

utsättningar 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. 

 

 

     forts 
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I dom meddelad av Mark och miljödomstolen har inte ett enbostads-

hus ansetts utgöra ett sådant väsentligt samhällsintresse som kan mo-

tivera att jordbruksmark tas i anspråk (se t.ex. Mark-och miljööver-

domstolens dom den 1 april 2016, mål P 4087-15). I det aktuella ären-

det har inte framkommit uppgifter att byggande av ett enbostadshus 

på den aktuella platsen utgör ett sådant väsentligt samhällsintresse 

som motiverar att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk.  

 

Även kommunens översiktsplan uttalar ett skydd mot jordbruksmark 

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

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

hållningssynpunkt. Odlingslandskapet ger förutsättningar för många 

värdefulla natur- och kulturmiljöer.  

 

Fastigheten ingår i inom området, utpekat i översiktsplanen, för stora 

av exploatering opåverkade områden. Enligt 3 kap 2 § MB definieras 

stora opåverkade mark- och vattenområden som områden som inte 

alls eller endast obetydligt är påverkade av exploaterings eller andra 

ingrepp i miljön. Dessa områden ska enligt miljöbalken så långt som 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdets ka-

raktär. Det handlar både om att områdena ska vara stora, eller sam-

manhängande, och att de ska vara opåverkade. Syftet är främst att 

värna en biologisk mångfald säkerställa stora sammanhängande om-

råden för rekreation och friluftsliv där känslan av att befinna sig i 

”vildmark” kan upplevas. Andra syften med att bevara stora lands-

bygdsområden är att den framtida handlingsfriheten inte inskränks, 

vare sig det gäller att nyttja området till gagn för ekologin, den bio-

logiska mångfalden eller som rekreationsområde. Ett annat ändamål 

är att kunna utveckla jord- och skogsbruket utan störningar i form av 

fragmenterande infrastruktur och bebyggelse.  

 

Enligt översiktsplanen (Del 1, s.50) ska det vid eventuella ingrepp 

och exploateringar inom utpekade stora av exploatering opåverkade 

områden bör i första hand åtgärder lokaliseras till redan påverkade 

områden. Fastigheten ligger inom det område som omnämns som Ve-

inge skogsbygd. Bebyggelse och vägnät i området är glest. Området 

är vildmarkslikt med små byar med åker- och betesmarken.  

 

     forts 
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En del av ängs- och betesmarkerna är artrika och bör bevaras i nuva-

rande skick. För att bibehålla den karaktär som finns i området idag 

bedöms det inte som lämpligt att tillåta bostadsbebyggelse på fastig-

heten.  

 

Enligt översiktsplanen ska tomtstorleken för bostadshus inte över-

skrida 3 000 kvadratmeter. Större avstyckningar kan vara tillämpbart 

vid exempelvis hästgårdar. Då detta inte är en hästgård bedöms 3 000 

kvm som den största lämpliga tomtstorleken.  

 

Sökande har kommit in med ett förtydligande gällande tomtstorlek 

som visar en tomt på cirka 2 580 kvadratmeter. Detta ligger i linje 

med kommunens översiktsplan för ett enbostadshus.  

 

Laholms kommun har ett arkitekturprogram för landsbygden som be-

skriver att den kringbyggda gården ska vara en förebild vid nybygg-

nation. Byggnadsvolymer ska brytas ner i mindre enheter och garage 

ska vara fristående från boningshuset för att anpassas till platsen och 

skapa en skyddande innergård. Bebyggelsen kan med fördel utformas 

i vinkel så att en helhet skapas. Arkitekturprogrammet framhäver 

även vikten av att ta vara på den uppvuxna vegetationen för att be-

byggelsen ska kunna knyta av till platsens historia och ge skydd för 

nya planteringar.  

 

Sökande har i den kompletterande ansökan inkommit med en ny lo-

kalisering av bostadsbebyggelsen. Huvudbyggnaden ligger med 

långsidan mot vägen och kapar tillsammans med den tilltänkta eko-

nomibyggnaden en L-formation som möjliggör en innergård. Lokali-

seringen bibehåller den träddunge som ligger i utkanten av fastig-

heten.  

 

Det finns två kraftledningar som påverkar fastigheten. En 230 volts-

ledning som skär mitt genom fastigheten och en 12 000 voltsledning 

som är lokaliserad i fastighetens nordvästra gräns. Från en 12 000 

voltsledning förekommer visst magnetfält. Att bebygga det utpekade 

området bedöms därför inte vara fördelaktigt för personer känsliga 

för elektromagnetiska fält. Utifrån södra Hallands krafts rekommen-

dationer krävs ett avstånd mellan ledning och byggnad på minst 5 

meter horisontalt.   forts 
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Arbete får ej ske närmare än 4 meter horisontalt och 4 meter vertikalt. 

Avståndet på 5 meter är en svensk standard både utifrån driftperspek-

tiv och påverkans från möjligt magnetfält.  

 

Som miljöenheten uppmärksammat ligger fastigheten ligger inom ett 

område som är utpekat med eventuellt behov av allmänt spillvatten i 

spillvattenplanen för Laholms kommun, prioritetsgrupp 2. I områden 

som är måttligt prioriterade för allmänt spillvatten bedöms det finnas 

en risk för negativ påverkan på människors hälsa och/eller på miljö. 

Dagens situation kan förvärras om fler fastigheter bebyggs inom om-

rådet och fler avlopp tillkommer.  

 

Sökandes redovisning av hur vatten och avlopp ska ordnas på fastig-

heten bedöms som olämpligt med hänsyn till att avloppsanläggning 

lokaliseras uppströms den enskilda dricksvattenbrunnen. Byggnads-

enheten gör samma bedömning som miljöenheten, att ytterligare 

byggnation inte ska tillåtas innan området är ytterligare utrett för att 

säkerställa behovet av allmänt VA, detta för att risken för människors 

hälsa och miljö inte ska öka på grund av VA-försörjningen i området.  

 

Byggnadsenheten gör med anledning av ovan bedömningen att mar-

ken inte är lämplig för bebyggelse av enbostadshus då det allmänna 

intresset att bevara jordbruksmarken väger tyngre än det enskilda in-

tresset att bebygga marken samt att åtgärden strider mot kommunens 

utvecklingsstrategier och mål i översiktsplanen med hänvisning till 

stora opåverkade områden samt att det finns en risk för människors 

hälsa och/eller miljön vid utbyggnad av enskilt avlopp på fastigheten.  

 

Byggnadsenheten bedömer att åtgärden inte går att bevilja genom ett 

förhandsbesked och föreslår därför för samhällsbyggnadsnämnden 

att inte bevilja ansökan om förhandsbesked.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottets har en an-

nan uppfattning än byggnadsenheten och bedömer att förhandsbe-

sked för nylokalisering av ett enbostadshus samt garage inom fastig-

heten xx kan beviljas. 

 

 

     forts 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 27 januari 2022 

Ansökan ankomstdaterad 2021-08-17 

Situationsplan ankomstdaterad 2021-08-17 

Kompletterande situationsplan ankomstdaterad 2022-01-21 

Kompletterande underlag ankomstdaterad 2022-01-24 

Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 26 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

Beslutet skickas till: 
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SBN § 29 Dnr SBN2021-970 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja förhandsbesked för 

nybyggnad av ett enbostadshus och en tomt för avstyckning på fas-

tigheten xx enligt 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen.  

 

Avgift 

Förhandsbesked: utanför planlagt område:  725 kronor 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

Avgiften för förhandsbeskedet är i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen löpte ut den 24 januari och beslut 

fattades den 23 februari 2022, vilket innebär att ärendet inte hanterats 

inom den lagstadgade tidsfristen för handläggningen, med mer än 

fyra veckor. Avgiften för beslut om lov, expediering och kungörelse 

och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med 

fyra femtedelar med stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen 

(PBL). 

______ 

 

Upplysningar 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom  

två år från det att beslutet har vunnit laga kraft.  

 

Beslutet innebär inte att bygglov har beviljats. Ansökan om bygglov  

måste lämnas in.  

 

För anslutning till kommunalt verksamhetsområde för dricks-, spill 

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

ion.  

 

För att anlägga enskilt avlopp krävs tillstånd enligt miljöbalken.  

 

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

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

 

     forts 
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För att ta del av dem kontakta byggnadsenheten via telefon 0430-152 

80 eller via mejl samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se.  

 

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 nybyggnad av ett enbostadshus, 

och en tomtavstyckning för senare byggnation på fastigheten xx. 

 

Den aktuella fastigheten ligger utanför planlagt område och utanför 

sammanhållen bebyggelse. Cirka 2 km nordöst om fastigheten finns 

område som enligt kommunens översiktsplan, ÖP Framtidsplan 

2030, är utpekat som utbyggnadsområde för bebyggelse; bostäder, 

service, kontor. Delar av fastigheten består av jordbruksmark.  

 

Ansökan om förhandsbesked har föregåtts av tidigare förhandsbe-

sked. Varav det första avsåg nio enbostadshus på xx. Bygg-

nadsenheten, dåvarande samhällsbyggnadskontoret gjorde då be-

dömningen att den föreslagna åtgärden inte kunde hanteras som ett 

förhandsbesked, då detaljplan skulle krävas för att undersöka mar-

kens lämplighet. Sökande valde att revidera ansökan till att omfatta 

uppförande av tre enbostadshus på fastigheten. Vid miljö- och bygg-

nadsnämndens beredningsutskotts sammanträde den 8 januari 2020 

beslutade beredningsutskottet att ge sökande möjlighet att revidera 

sin ansökan att enbart omfatta nybyggnation av ett enbostadshus i 

läge A. Sökande meddelade samhällsbyggnadskontoret den 20 janu-

ari att man väljer att revidera sin ansökan. Miljö- och byggnadsnämn-

den beviljar ansökan för nybyggnation av ett enbostadshus i läge A.  

 

Även denna ansöka har reviderats från att innehålla ett bostadshus 

och två tomter till att innehålla ett bostadshus och en tomt. Den tomt 

som har utgått från ansökan var lokaliserad på jordbruksmark.  

 

     forts 

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 41 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Med anledning att det är en åtgärd utanför detaljplanelagt område har 

berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. De har då 

yttrat sig gällande den första ansökan med tre åtgärder, varav en av 

tomterna utgått i den reviderade ansökan. Tre grannar har kommit in 

med erinran. Sammanfattningsvis framför de att de anser att bostads-

hus A kan byggas, men att tomterna kommer få en för stor påverkan 

på området och ej bör godkännas.  

 

Miljöenheten bedömer att förhandsbesked kan lämnas under förut-

sättning att hänsyn tas till miljöenhetens synpunkter och krav. Miljö-

enheten har tidigare yttrat sig över ett förslag med ett bostadshus och 

avstyckning av två tomter.  

 

Marken där bostadshus A och tomten planeras bedöms inte var jord-

bruksmark med något större värde och byggnation där kan därför 

vara acceptabel. 

 

Miljöenheten bedömer att dammen inte omfattas av strandskydd men 

av biotopskydd för småvatten. 

 

Miljöenheten bedömer att vatten och avlopp går att lösa men krav på 

hög skyddsnivå för miljöskydd och hälsoskydd kan komma att stäl-

las. För att anlägga ett enskilt avlopp krävs tillstånd enligt miljöbal-

ken. En vattentäkt för mer än 1–2 hushåll kan kräva tillstånd för vat-

tenverksamhet. Prövning av vattenverksamhet görs av mark- och 

miljödomstolen. 

 

Tomten placeras i nära anslutning till Xsvägen. Vägens sträckning 

samt dammens vattenspegel kan påverka hur ljudet sprider sig på 

fastigheten. Närheten till vägen kan innebära att bostadshus på 

tomten behöver placeras på ett visst avstånd från vägen för att klara 

bullerriktvärdena. Miljöenheten anser att det i samband med bygglov 

bör säkerställas att huset placeras på tomten och utformas på ett 

sådant sätt att riktvärdena för buller från vägtrafik inte överskrids. 

 

Laholmsbuktens VA har tidigare tagit del av ärendet och anger att 

fastigheten ligger utanför kommunens verksamhetsområde för 

dricks-, spill- och dagvatten men kan trots det erbjuda en anslutning 

till dricksvatten.    forts 
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Anslutning till spill- och dagvatten kan inte erbjudas. Dagvatten ska 

avledas eller tas om hand inom den egna fastigheten.  

 

Fornlämningar finns registrerade på fastighetens nordöstra del. Med 

anledning av detta har länsstyrelsen fått ta del av ärendet och har föl-

jande att anföra:  

Inom den aktuella fastigheten finns en registrerad fornlämning, 

L1996:7092, boplats. På grannfastigheten i norr finns ytterligare en 

boplats, L1996:6325. I Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister 

beskrivs de enligt nedan; 

 

L1996:7092, Boplats, cirka 130 x 40 m (NÖ-SV). Inom området do-

kumenterades 15 anläggningar (9 stolphål, 5 gropar och 1 härd). Pla-

ceringen av stolphålen antyder att det finns lämningar efter åt-

minstone en större byggnad medan groparna både associerar till trad-

itionella boplatsgropar som kokgropar. (Carlie, L. Rapport. Nyby 

1:59. Arkeologisk utredning 2009. Halland, Laholm, Nyby 1:59. 

Kulturmiljö Halland. RAÄ dnr 321-3871-2009.  

 

L1996:6325, Boplats, cirka 175x100 m (Ö-V). Inom området påträf-

fades, vid en arkeologisk förstudie, flinta, keramik, skörbränd sten 

samt mindre träkolsansamlingar Keramiken har en karaktär som kan 

tillskrivas brons- eller järnålder. (RAÄ Dnr 321-1921-2006). 

 

I en förstudie över Månstorps gård identifierades områden som möj-

liga att hysa förhistoriska lämningar. Platsen för de nu planerade ar-

betsföretagen pekades inte ut i förstudien. En arkeologisk utred-

ning/förundersökning 2007 genomfördes vid grannfastigheten direkt 

väster om planerad tomt. Undersökningsområde C utreddes genom 

ett flertal sökschakt men enbart en anläggning påträffades. Boplatsen 

i norr, L1996:6325 (dåvarande RAÄ 41), bedömdes då inte sträcka 

sig vidare söderut.  

 

En arkeologisk utredning genomfördes år 2009 av dåvarande ZZ som 

idag motsvarar en del av XX. I samband med denna utredning 

grävdes sökschakt som innebar att boplatsen L1996:7092 

avgränsades till den utformning den har idag. Området som motsva-

rar den i ansökan utgående tomten och infartsvägen innehöll inga 

lämningar som motiverade vidare arkeologiska insatser.  forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 43 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Området för den aktuella tomten och nybyggnationen har i förstudien 

bedömts inte hysa några förhistoriska lämningar och det planerade 

arbetsföretaget utgör ett mindre arbetsföretag. Ur fornlämningssyn-

punkt lämnar länsstyrelsen därmed ärendet utan erinran. 

 

Länsstyrelsen vill påminna om kulturmiljölagen 2 kapitlet 10 § 

(1988:950), vilken innebär att om fornlämning påträffas under gräv-

ning eller annat arbete, skall arbetet avbrytas och förhållandet ome-

delbart anmälas till länsstyrelsen. 

 

Trafikverket har framfört att säkerhetszonen längs väg 521 är minst 

5 meter från vägkant. Säkerhetszonen ska vara fri från fysiska hinder 

i form av fasta oeftergivliga föremål.  

 

Trafikverket vill informera att en ny väganslutning till väg 521 enligt 

väglagen 39 § kräver att ett ärende om ny väganslutning lämnas till 

och behandlas av Trafikverket. Det tillkommer en avgift för prövning 

av ansökan om ny anslutning till allmän väg, som ska betalas innan 

ansökan handläggs. Anslutningsärendet är en separat ansökan som 

behandlas av Trafikverkets respektive regioner. Trafikverket anser 

att ansökan om väganslutning ska vara beviljad innan kommunen be-

viljar bygglov. Då fastighetsgränsen inte går ända fram till vägen, 

utan en fastighet ligger emellan, behöver sökande få fastighetsäga-

rens godkännande att placera en utfart här. Dessutom kommer det 

behöva siktröjas (träd och buskar tas bort) för att få en väganslutning 

godkänd. Det kommer dock att regleras i det beslutet. 

  

Tjänsteskrivelsen med förslag till beslut har kommunicerats med sö-

kande. Några synpunkter har inte kommit in. 

 

Beslutsmotivering 

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

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

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

läggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked en-

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

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

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

ning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.  forts 
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Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 

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

 

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. 

 

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 2 kapitlet, plan- och bygglagen, PBL.  

 

Av 1 § framgår att vid prövning av frågor enligt denna lag ska hänsyn 

tas till både allmänna och enskilda intressen. Av 2 § framgår det att 

mark- och vattenområde ska användas för det ändamål som området 

är mest lämpad för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Fö-

reträde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt med-

för en god hushållning.    forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 45 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Miljöbalkens hushållningsbestämmelser om mark- och vattenområ-

den ska tillämpas. Av miljöbalkens 3 kapitel 4 § framgår att vid pröv-

ning ska bestämmelserna om hushållning med markområden i 3 ka-

pitlet miljöbalken tillämpas. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 

anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose vä-

sentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 

från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas 

i anspråk.  

 

Jordbruksmarken i fråga är en del av ett större sammanhängande 

jordbruksmalandskap och har brukats under en längre tid, enligt kom-

munens egna underlag som sträcker sig bak till 1960 har marken un-

der hela tidsperioden fram till nu brukats. De aktuella åtgärderna som 

ansökan avser är inte lokaliserade på jordbruksmark.  

 

Sjön som finns på fastigheten är biotopskyddad som småvatten i jord-

brukslandskap. Utöver sin vikt för groddjur har småvatten en viktig 

funktion som näringsfällor. Sökande har ansvar att ansöka om dis-

pens från biotopskyddsbestämmelserna hos länsstyrelsen ifall det 

finns risk att naturmiljön kommer att skadas. Detta kan bli aktuellt 

för både bostadshus och tomt. I nuläget förekommer det inga fynd av 

rödlistade arter inom området som kan tänkas påverkas negativt av 

de sökta åtgärderna.  

 

Fastigheten XX med omnejd har varit föremål för tre arkeologiska 

utredningar där fynd har gjorts i närområdet. Dessa har undersökt 

fornlämningar inom och i anslutning till tilltänkt bebyggelse. 

Utredningarna har dock uteslutit fornlämningar i de områden som sö-

kande vill bebygga. Länsstyrelsen har inget att erinra mot byggnat-

ion. Skulle dock fornlämningar under arbete ska detta direkt rappor-

teras till länsstyrelsen.  

 

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) 

ska tillämpas i ärenden utanför ett område med detaljplan.  

 

Med anledning av detta har samhällsbyggnadskontoret gjort en över-

siktlig bullerberäkning för platsen. Bullerberäkningen visar att kra-

ven i Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 

2015:216) bedöms uppfyllas för bostadshuset. forts 
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För tomten krävs att uteplats lokaliseras minst 35 meter från väg 521 

eller skyddas från buller på annat sätt. Bebyggelsens anslutning till 

vatten kan påverka hur ljudet rör sig och kan innebära högre ljudni-

våer på platsen än vad den översiktliga bullerberäkningen kommit 

fram till. För att säkerställa en god ljudmiljö behöver en bullerutred-

ning avgöra ifall tillkommande byggnations exakta lokalisering är 

lämplig, detta görs i bygglovet när exakt lokalisering av bostadsbe-

byggelse framgår, i enlighet med 2 kapitlet 6 § Plan- och bygglagen.  

 

Sökande har kommit in med en kompletterande ansökan gällande in-

fart till tomten. Utfarten kommer lokaliseras i söder och gå över kom-

munens fastighet, QQ. Då marken ej är planlagd kan det finnas en 

möjlighet att ge ett godkännande från kommunen. Det kommer dock 

krävas en formell ansökan om ny väganslutning från Trafikverket 

innan bygglov kan ges. Närheten till kurvan bedöms som en po-

tentiell risk som behöver utredas i samband med Trafikverkets pröv-

ning för en ny utfart till väg 521.  

 

Sökande har angett att deras avsikt är att ansluta till det kommunala 

vattenätet, vilket är möjligt enligt LBVA. Vid eventuella problem 

kan de även anlägga en vattentäkt eller djupborrning. Avloppet kan 

ej anslutas till det kommunala systemet och behöver därför anordnas 

med enskilt avlopp. Enskilt avlopp går att lösa på platsen, det kan 

dock förekomma krav på en hög skyddsnivå.  

 

Med hänsyn till att ansökan avser två olika åtgärder kommer här en 

sammanfattning för respektive åtgärd och dess bedömda lämplighet.  

 

Bostad A har tidigare beviljats förhandsbesked och byggnadsenheten 

gör bedömningen att detta fortfarande är en lämplig lokalisering av 

ett bostadshus. Bostad A uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 

8 kapitlen PBL och att marken därför är lämplig för bebyggelse av 

enbostadshus. Skulle naturvärden skadas ska dispens mot biotop-

skyddet ansökas hos länsstyrelsen.  

 

 

 

 

     forts 
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Tomt för avstyckning bedöms som en lämplig lokalisering för en en-

bostadstomt, dock behöver bullersituationen på fastigheten utredas 

vid en exakt lokalisering av bebyggelsen för att möjliggöra en god 

ljudmiljö för bostaden. Skulle naturvärden skadas ska dispens mot 

biotopskyddet ansökas hos länsstyrelsen. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet delar bygg-

nadsenhetens bedömning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 2 februari 2022 

Ansökan ankomstdaterad 2021-11-15  

Reviderad situationsplan ankomstdaterad 2022-01-31 

Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 27 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
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SBN § 30 Dnr SBN2021-942 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att lokaliseringen av bo-

ningshuset och komplementbyggnaden har flyttats i denna nya ansö-

kan, i jämförelse med den ansökan som avslogs av nämnden den 23 

juni 2021 § 113. Byggnaderna är nu placerade så att de passar in i 

landskapsbilden. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens bedömer att den nya placeringen av 

byggnaderna bidrar till att endast en mycket liten del av åkermarken, 

jordbruksmarken tas i anspråk. Jordbruksmarken runt byggnaderna 

kan fortfarande brukas med denna placering 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fick vid dagens sammanträde informat-

ionen om att grannar behövde höras om åtgärden. Grannehörandet 

pågår fram till den 10 mars 2022. Det har också uppdagats att det 

nyligen anlagts en avloppsledning från en grannfastighet, som går 

under den aktuella fastighet xx´s västraste skifte. Vid ett eventuellt 

beviljat förhandsbesked bör detta villkoras, med att bebyggelse inte 

får placeras inom ett säkerhetsavstånd från avloppsledningen. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att ett förhandsbesked ska kunna 

beviljas, för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande komple-

mentbyggnad på fastigheten xx. Detta eftersom marken är lämplig då 

byggnationen passar in i landskapsbilden. Men att tiden för 

grannehörandet måste löpa ut. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar därför att ordföranden får i upp-

drag att efter den 10 mars 2022 bevilja förhandsbeskedet, om det inte 

kommit in synpunkter som skulle föranleda ett annat ställningsta-

gande. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

NN har ansökt om att förhandsbesked för ett enbostadshus med 

tillhörande komplementbyggnad.  

 

     forts 
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Bebyggelsen placeras i kanten av jordbruksmarken i anslutning till 

ett skogsparti öster om bebyggelsen. Bostadsfastigheten föreslås bli 

strax under 2 000 kvadratmeter.  

 

Den aktuella fastigheten ligger söder om Våxtorp samhälle. Fastig-

heten består av 3 skiften och ansökan gällen en markbit i den syd-

västra delen av den större jordbruksfastigheten. Den är inte bebyggd 

sedan innan och är taxerad som en obebyggd jordbruksfastighet. Plat-

sen är inte utpekad i Laholms kommuns översiktsplan, Framtidsplan 

2030, och omfattas inte av en detaljplan. Fastigheten ligger inom om-

råde för riksintresse för naturvård (NN 23 Hallandsåsen – Stensån). 

Det aktuella området är klassat som jordbruksmark klass 5 på en 10 

gradig skala.  

 

Fastigheten har tidigare varit föremål för en ansökan om förhandsbe-

sked under våren 2021, (dnr: 2021-145). Den första ansökan avslogs 

med hänvisning till dess lokalisering på jordbruksmark. Denna ansö-

kan som behandlas skiljer sig inte nämnvärt från den initiala ansökan 

som lämnats in, utan gör mest detta genom att lokalisering på bo-

ningshus och komplementbyggnad har flyttats i ansökan. I det tidi-

gare förhandsbeskedet lämnades inga erinringar från berörda gran-

nar. 

 

Miljöenheten bedömer att förhandsbesked inte kan ges grund av att 

byggnationen planeras på jordbruksmark. Med jordbruksmark avses 

mark som används som åkermark, äng, naturbetesmark eller kultive-

rad betesmark oavsett om fastigheten är taxerad som jordbruksenhet 

eller inte. Det kan även vara mark som ligger i långvarig träda.  

 

Nybyggnation på platsen står i strid mot miljöbalkens bestämmelser 

för hushållning av mark samt utvecklingsstrategierna i översiktspla-

nen (Framtidsplan 2030) eftersom jordbruksmark av god klass bör 

bevaras ur resurshushållningssynpunkt. 

 

Sydöstra delen av fastigheten omfattas av strandskydd för dammarna 

söder om fastigheten. Både byggnader och tomten ska placeras utan-

för strandskyddat område för att dispens inte ska krävas. Byggna-

derna hamnar utanför strandskyddat område och miljöenheten bedö-

mer att tomten också kan placeras utanför strandskyddat område. forts 
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Miljöenheten bedömer att vatten och avlopp går att lösa men att det 

kan komma att ställas krav på hög skyddsnivå med avseende på häl-

soskydd då det finns flera enskilda dricksvattenbrunnar i området. 

För att anlägga ett enskilt avlopp krävs tillstånd enligt miljöbalken. 

 

Förslag till beslut har kommunicerats med sökande. Sökande motsä-

ger sig förslag till beslut med hänvisning till att genomförandet av 

åtgärden skulle innebära att ett mindre intrång på den större jord-

bruksfastigheten Åstarp 9:1. Där den större jordbruksfastigheten fort-

satt kan nyttjas för jordbruksändamål. Därtill menar sökande att de 

kan nyttja delar av den tillkommande bostadsfastigheten för egen od-

ling. 

 

Med anledning av att det är en åtgärd utanför detaljplanelagt område 

ges berörda grannar tillfälle att yttra sig över ansökan. Eventuella 

synpunkter ska lämnas senast den 10 mars 2022.  

 

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. 

 

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, 

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

varor samt goda miljöförhållanden i övrigt, 

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

5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

 

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

som anges i första stycket 1-5. 

  

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

bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk 

för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig 

för ändamålet. 

 

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

bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och 

byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 

hänsyn till: 

1. människors hälsa och säkerhet, 

2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 

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

hantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i 

övrigt, 

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 

bullerstörningar, och 

5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

 

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel 

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

energiförsörjningen och energihushållningen. 

 

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

andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår 

i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda histo-

riska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyd-

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

fintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 

 

 

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

om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader: 

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

till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i 

fråga om omgivningsbuller, och 

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

lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet 

för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller. 

 

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

dicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och 

som inte är ringa eller helt tillfällig. 

 

Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked. 

 

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

ningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.  

Planen ska även ge vägledning för beslut om:  

1. hur mark- och vattenområden ska användas, och  

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

 

Planen är inte bindande.  

 

Vid prövning av förhandsbesked ska en lokaliseringsprövning ske, 

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

den. Prövningen sker mot 2 kapitlet, plan- och bygglagen, PBL. I 

kommunens översiktsplan, ÖP Framtidsplan 2030, redovisas de all-

männa intressena som bör beaktas. Översiktsplanen är inte bindande, 

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

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

jön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är en redo-

visning av de allmänna intressen som kräver hänsynstagande vid an-

vändning av olika områden och anger planeringsinriktningen i områ-

det.  

 

I Laholms kommuns översiktsplan del 2 planeringsförutsättningar 

(s.57) konstateras att en långsiktig hushållning av brukningsvärd 

jordbruksmark är av stor vikt för en framtida hållbar resurshushåll-

ning.    forts 
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Därmed görs ett konstaterande att exploatering av brukningsbar jord-

bruksmark bör ske varsamt i kommunens översiktsplan. Den aktuella 

marken bedöms ligga inom ett sammanhängande jordbrukslandskap 

och har enligt det kartmaterial som byggnadsenheten tillgång till nytt-

jas för jordbruk i närtid. Det tyder på att marken fortfarande kan nytt-

jas för jordbruksändamål och därmed ur ett hushållningsperspektiv 

bör låtas göra detta.  

 

För att brukningsvärd jordbruksmark ska få tas i anspråk krävs att 

åtgärden tillgodoser väsentliga samhällsintressen och detta behov 

inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 

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

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

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

Det finns inget i ärendet som pekar mot att byggande av enbostadshus 

med kompletterande byggnad som carport skulle utgör ett väsentligt 

samhällsintresse. Byggnadsenheten finner med anledning av att åt-

gärden strider mot kommunens utvecklingsstrategier och mål i Över-

siktsplan 2030 och bestämmelser om markens lämplighet i 2 kapitlet 

PBL att åtgärden inte kan tillåtas genom ett förhandsbesked.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet har en annan 

uppfattning än byggnadsenheten och bedömer att förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus kan beviljas. 

 

Under handläggning av ärendet har det framkommit att det nyligen 

anlagts en avloppsledning från en grannfastighet, som går under den 

aktuella fastighet xx´s västraste skifte. Vid ett eventuellt beviljat 

förhandsbesked bör detta villkoras med att bebyggelse inte får 

placeras inom ett säkerhetsavstånd från avloppsledningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 28 januari 2022 

Ansökan 2021-11-04  

Redovisning VA 2021-11-04  

Situationsplan 2021-11-04 

Bilaga 2 Tillfartsväg 2022-11-04 

Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 28 

     forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Gudrun Pettersson (C): Bifall till beredningsutskottets 

förslag om att bevilja förhandsbesked, men eftersom ett grannehö-

rande pågår fram till den 10 mars 2022, kan ett beslut inte tas innan 

dess. Ordföranden får i uppdrag att efter den 10 mars 2022 bevilja 

förhandsbeskedet, om det inte kommit in synpunkter som skulle för-

anleda ett annat ställningstagande. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på sitt eget förslag och finner att samhällsbygg-

nadsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lars-Inge Johansson (LP) i handlägg-

ningen av detta ärende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Ordföranden 
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SBN § 31 Dnr SBN2021-906 

 

Knäreds Prästgård 1:17 – Förhandsbesked för ändrad använd-

ning av verksamhetslokal 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att den sökta användningen 

småindustri, strider mot gällande detaljplans användning som är ga-

rage- och bilserviceändamål. Syftet med detaljplanen har varit att till-

godose behovet av en bilservice i området (Knäred). Den sökta åtgär-

den (ny verksamhet) strider alltså mot detaljplanens syfte. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar vidare att en lokaliserings-

prövning har genomförts och platsen bedöms lämplig utifrån den 

sökta åtgärden. Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att om-

givningspåverkan inte är större än den angivna användningen, därför 

kan avvikelsen betraktas som liten. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det inte behöver vara bilservice 

på fastigheten, eftersom det redan finns flera liknande verksamheter 

på orten (Knäred) och därför kan detaljplanens syfte anses tillgodo-

sett. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer är att den sökta åtgärden kan 

ses som en liten avvikelse från detaljplanen. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar därför att bevilja förhandsbe-

sked för ändrad användning av verksamhetslokal på fastigheten 

Knäreds Prästgård 1:17.  

 

Avgift Förhandsbesked  0 kronor 

 

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

munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 19 oktober 2021och be-

slut fattades den 23 februari 2022, 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 åtgärderhar reducerats med fem femtede-

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

 

______    forts 
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Upplysningar 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom 

två år från det att beslutet har vunnit laga kraft. 

 

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. En ansökan 

om bygglov måste lämnas in. 

 

Hänsyn ska tas till miljökontorets yttrande. 

 

Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på 

Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 Laholm. För att ta del av 

dem kontakta byggnadsenheten via telefon 0430-152 80 eller via mejl 

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se. 

 

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 

BioFarming Sweden AB har ansökt om förhandsbesked på fastig-

heten Knäreds Prästgård 1:17, för att få avvikelse mot detaljplan gäl-

lande användningen prövad, samt få en önskad tillbyggnad prövad. 

 

Fastigheten ligger i ett industriområde i de norra delarna av Knäred. 

Fastigheten är bebyggd med en byggnad som nyttjas som bilskrot i 

nuläget. Väster om fastigheten finns ett skogsparti och norr om fas-

tigheten ligger en industriverksamhet. Fastigheten ligger inom detalj-

planelagt område i för de södra delarna av industriområdet. I detalj-

planen är fastigheten reglerad för användningen bilservice. Det finns 

kulturhistoriskt viktiga byggnader och lämningar i närheten av fas-

tigheten, men inte på den aktuella fastigheten.  

 

Den sökta åtgärden innebär en ny verksamhet inom vidareförädling 

av biologiskt odlade grödor. Produktionen kommer ske inomhus och 

transporterna till fastigheten bedöms uppgår till cirka 4-6 lastbilar i 

veckan.     forts 
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Eftersom den tilltänkta användningen som bedöms vara en småindu-

stri strider mot gällande detaljplan, önskar sökande få avvikelsen prö-

vad i detta förhandsbesked. Sökande har även bifogat handlingar för 

en önskad tillbyggnad. Prövning av denna tillbyggnad kan inte ske i 

ett förhandsbesked utan ska hanteras i ett bygglov. Detta har kommu-

nicerats med sökande.  

 

Eftersom den sökta användningen avviker mot gällande detaljplanens 

användning har ärendet skickats ut på grannhörande till berörda sakä-

gare. Några synpunkter har inte lämnats in.  

 

Ärendet har skickats på remiss till miljökontoret. I deras yttrande 

framgår att deras bedömning är att förhandsbesked kan lämnas om 

hänsyn tas till deras synpunkter och krav.  

 

Av yttrandet framgick bland annat följande synpunkter och krav:  

Eftersom verksamheten ska hantera aceton. Vid förbrukning av mer 

än 5 ton organiska lösningsmedel per år är verksamheten anmälnings-

pliktig enligt miljöbalken.  

 

I samband med att en verksamhet för bilskrot gick i konkurs 2013 

gjordes en utredning om förorenad mark. En förorening är kvarläm-

nad under en betongplatta som täcker en stor del av fastigheten. Om 

markarbeten ska utföras på fastigheten ska en bedömning göras om 

ytterligare undersökningar och åtgärder krävs (dnr 2014-1305 Mi, de-

legationsbeslut 2015-725).  

 

Verksamheten ska samråda med miljöenheten innan schakt- eller 

grävarbeten planeras i anslutning till betongplattan.  

 

Det kan finnas risk för störning av lukt från aceton. Uppgifter om 

risken för störning ska redovisas i anmälan enligt miljöbalken. 

 

Uppställning av cistern för brandfarliga vätskor och spillolja ska an-

mälas till miljöenheten senast fyra veckor innan uppställningen görs. 

Kopior på utförda kontroller, som tillverkningskontroll och besikt-

ningar ska lämnas till miljöenheten. 

 

     forts 
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Räddningstjänst har tagit del av ärendet och har inget att erinra gäl-

lande ansökt förhandsbesked. I samband med lovprövning önskar 

räddningstjänst dock ta del av de tekniska handlingar som krävs och 

vill även upplysa om det kan krävas tillstånd för brandfarlig vara, an-

sökan görs hos räddningstjänst.  

 

Beslutsmotivering 

Vid prövning av förhandsbesked inom planlagt område kan avvikelse 

mot gällande detaljplan prövas. I detta fall prövas huruvida den sökta 

åtgärdens användning kan ses som en liten avvikelse i enlighet med, 

9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen.   

 

För att kunna konstatera om den sökta användningen kan möjliggöras 

på platsen har en lokaliseringsprövning genomförts. Lokaliserings-

prövningen sker mot 2 kapitlet, plan- och bygglagen, PBL. Av 1 § 

framgår att vid prövning av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till 

både allmänna och enskilda intressen. Av 2 § framgår det att mark- 

och vattenområde ska användas för det ändamål som området är mest 

lämpad för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde 

ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en 

god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 

vattenområden i 3 kapitlet och 4 kapitlet 1–8 §§ miljöbalken (MB), 

ska tillämpas. Av 3 § sista stycket framgår att vid planläggning och i 

andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår 

i denna lag ska bebyggelseområdet särskilda historiska, kulturhisto-

riska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 

 

De fysiska förutsättningarna på platsen kan möjliggöra den verksam-

het som sökande ämnar etablera. De avstånd som finns till närlig-

gande verksamheter innebär att eventuella läckage skulle kunna han-

teras innan de når grannverksamheterna. Fastigheten omgärdas inte 

av speciell reglering enligt Laholms kommuns översiktsplan, Fram-

tidsplan 2030, men ligger inom detaljplanelagt område i de norra de-

larna av Knäred. Platsen bedöms därför som lämplig utifrån den sökt 

åtgärden. I detaljplan anges att användningen för fastigheten enbart 

ska vara för garage- och bilserviceändamål. Åtgärden strider därför 

mot detaljplanens användning.  

 

     forts 
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Om en åtgärd strider mot detaljplanens bestämmelser kan åtgärden 

trots detta tillåtas enligt 9 kapitlet 31b § plan- och bygglagen. För att 

åtgärden ska kunna tillåtas ska den vara förenlig med detaljplanens 

syfte och bedömas som liten eller vara av begränsad omfattning och 

nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 

ändamålsenligt sätt.  

 

Av gällande detaljplan framgår inte något uttalat syfte för detaljpla-

nen. Detaljplanen är upprättad 1967 och avser tillsammans med ak-

tuell fastighet endast en annan fastighet. Av detaljplanen, under 

”kommunala ställningstagande” framgår dock att lokalerna för 

Knäreds bilverkstad har dömts ut och det därför anses vara en kom-

munal anläggenhet att möjliggöra en plats för en bilverkstad att eta-

blera sig på. Verkstaden skulle fungera som service för bilar, trakto-

rer, jordbruksredskap, med mera i området. Syftet med detaljplanen 

bedöms därför ha varit att tillgodose behovet av en bilservice i områ-

det. Eftersom den sökta åtgärden inte avser en bilservice bedöms åt-

gärden strida mot detaljplanen syfte.     

 

En avvikelse mot gällande detaljplans användningsområdet ses gene-

rellt sätt inte som en liten avvikelse. Frågan om avvikelse ska dock 

inte enbart bedömas utifrån absolut bemärkelse utan avvikelsens art 

och storlek måste även relateras till bland annat skalan och karaktä-

rens hos miljön. Detta innebär att en bedömning om avvikelsen kan 

betraktas som liten måste göras i varje enskilt fall. I det aktuella fallet 

har en lokaliseringsprövning gjorts för att konstatera om några di-

rekta hinder finns för den aktuella verksamheten. Enligt lokali-

seringsprövningen har några sådana hinder inte identifierats.  

 

I detaljplan anges användningen Gm, bilservice. Enligt Boverkets 

planbestämmelsekatalog för tidsintervallet 1970–1975 att Gm an-

vänds för ”område för garageändamål” men kan även kompletteras 

med motorserviceändamål och bensinförsäljning. Bilservice och bil-

verkstäder kan även tillåtas inom område för industriändamål enligt 

gällande rättspraxis. Av rättsfall P 10914-18 prövar Mark- och mil-

jööverdomstolen en biltvätt inom område för industriändamål. MÖD 

konstaterar att användningen avviker mot gällande detaljplan men 

kan tillåtas som en mindre avvikelse bland annat med motiveringen 

att omgivningspåverkan är samma för respektive användning.  forts 
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I det aktuella fallet har vi konstaterat att platsen är lämplig för ända-

målet och att omgivningspåverkan inte är större än den angivna an-

vändningen. Byggnadsenheten gör därför bedömningen att avvikel-

sen kan betraktas som liten.  

 

Sammantaget gör byggnadsenheten bedömningen att avvikelsen är 

liten men att åtgärden strider mot gällande detaljplans syfte och för-

utsättningar för att bevilja åtgärden som liten bedöms inte finnas. 

Som förslag till beslut lämnar byggnadsenheten därför att förhands-

besked inte ska beviljas.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottets har en an-

nan uppfattning än byggnadsenheten och bedömer att förhandsbe-

sked för ändrad användning av verksamhetslokal kan beviljas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse reviderad den 2 februari 2022 

Ansökan 2021-10-19 

Verksamhetsbeskrivning 2021-10-19 

Situationsplan 2021-10-19 

Yttrande Miljö 2021-12-21 

Yttrande Räddningstjänst 2021-01-31 

Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 29 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gert Olsson (M) med instämmande av Johanna Olsson (M): Bifall till bered-

ningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på Gert Olssons förslag om bifall till berednings-

utskottets förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förslaget. 

 

 

Beslutet skickas till: 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 61 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 32 Dnr SBN2021-000723 

 

Bygglov för nybyggnad av fritidshus utanför område med 

detaljplan 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybygg-

nad av fritidshus, vilket inkluderar nyetablering på fastigheten xx, 

med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (PBL). 

 

Kontrollansvarig behövs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar 

själv för kontrollen av genomförandet. 

 

Avgift   kronor 

Bygglov     0 

Startbesked   3 570  

Kommunikation   0 

Utstakningsavgift  1 809 

Totalt:   5 379 

 

Faktura på avgiften skickas separat. 

 

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

munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 23 september 2021 och 

beslut fattades den 23 februari 2022, vilket innebär att lagstadgade 

tidsfrister för handläggningen har överskridits med 11 veckor. Avgif-

ten för beslut om lov, expediering och kungörelse och andra tids- och 

kostnadskrävande åtgärderhar reducerats med fem femtedelar med 

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

______ 

 

Upplysningar 

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. 

 

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 igång. Åtgär-

derna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick laga kraft, 

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 62 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat 

ett startbesked. Följande handlingar ska lämnas in som underlag till 

startbesked: 

Förslag på kontrollplan 

Konstruktionsritningar & konstruktionsdokumentation 

Ventilationsritningar 

VVS-ritningar 

 

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. 

 

Observera att tillstånd även kan krävas från andra myndigheter. 

 

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska 

arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den 

som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrel-

sen, Lag (2013:548). 

 

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. 

 

Upplysning om hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med över-

klagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, samhällsbygg-

nadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag då du 

fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas 

och vilken ändring som begärs. 

     forts 
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Ärendebeskrivning  

NN ansöker om bygglov för nybyggnation/uppförande av fritidshus, 

utanför område med detaljplan. Åtgärden innebär flytt av en befintlig 

byggnad i form av ett fritidshus på 89,2 kvm, till den 2 445 kvm stora 

fastigheten xx, mark som sedan tidigare inte är ianspråktagen varpå 

åtgärden innebär nyetablering.  

 

xx ligger utanför område med redovisad markanvändning i 

översiktsplanen Framtidsplan 2030. Fastigheten är belägen i anslut-

ning till sammanhållen bebyggelse och avstyckades i sin nuvarande 

form 1936. I handlingarna från Lantmäteriet gällande avstyckningen 

står att läsa att området företrädesvis är avsett för bostadsändamål, 

vilket ses vara rimligt sett även till dagens förhållanden då fastigheten 

angränsar för ändamålet redan ianspråktaget område. I anslutning till 

fastigheten finns jordbruksmark men inget tyder på att aktuell fastig-

het använts för jordbruk sedan den avstyckades 1936. 

 

Fastighetsägarna till berörda fastigheter har getts möjlighet att lämna 

synpunkter på ansökan med anledning av att det är en åtgärd utanför 

detaljplanelagt område. Inga negativa synpunkter har kommit in till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Miljöenheten har inget att erinra förutsatt att fastigheten ansluts till 

kommunalt vatten och avlopp. Vidare skriver miljöenheten i sitt ytt-

rande att fastigheten som är till största del täckt av träd och växtlighet 

ligger i direkt anslutning till jordbruksmark, men att den inte brukats 

som åkermark sedan mycket lång tid tillbaka och att den ligger i di-

rekt anslutning till befintlig byggnation i området. Byggnation be-

döms vara godtagbar på platsen.  

 

Djurhållning finns cirka 100 meter i form av häststall och bedöms 

acceptabelt ur störningssynpunkt. Mindre verksamheter finns i områ-

det, bland annat fordonsverkstad och småskaliga verksamheter får ses 

som typiska inslag i denna typ av landskap varpå åtgärden ses accep-

tabel ur störningssynpunkt. 

 

Räddningstjänsten har inget att erinra mot sökt åtgärd. Placeringen 

av byggnaden hamnar inom säkerhetsavstånd för farligt gods led som 

enligt länsstyrelsens riktlinjer är inom 150–100 meter.  forts 
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Fastigheten är cirka 100 meter från vägen och byggnadens placering 

är cirka 120 meter från vägen vilket ses uppfylla baskrav. 

 

LBVA har inget att erinra mot sökt åtgärd.  

 

Beslutsmotivering 

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. 

 

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 förhands-besked enligt denna lag ska syfta till 

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

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

behov. Företräde ska ges åt sådan 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.  

 

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,  

     forts 
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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.  

 

Av 2 kapitlet 6 § PBL framgår att vid planläggning, i ärenden om 

bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov 

enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och pla-

ceras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 

till 

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 

och intresset av en god helhetsverkan, 

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafiko-

lyckor och andra olyckshändelser, 

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkning-

arna av stridshandlingar, 

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda kli-

mat- och hygienförhållanden, 

5. möjligheterna att hantera avfall, 

6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 

7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-

förmåga att använda området, och 

8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 

 

Av 9 kapitlet 31 § PBL framgår att bygglov ska ges för en åtgärd 

utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kapitlet 2 eller 3 §, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kapitlet och 8 kapitlet 1 §, 2 § 

första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 

§§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag 

(2014:900). 

 

Då åtgärden avser prövning av nyetablering ska en lokaliseringspröv-

ning ske, det vill säga den aktuella platsens lämplighet för den av-

sedda åtgärden. I framtidsplan 2030 framkommer att inga onödiga 

intrång ska göras på skogs- eller jordbruksmark. forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 66 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Fastigheten omfattas inte av något riksintresse. Marken ses inte utgö-

ras av jordbruksmark. Inga kända förhållande avseende mark eller 

vattenförhållanden vilka skulle kunna ses olämpliga för åtgärden har 

påträffats i de kartunderlag som ligger till grund för utredning och 

undersökning.  

 

Konsultation har skett med planekolog i frågor rörande rådande för-

hållanden på fastigheten. Det finns viss vegetation i form av lövträd 

på fastigheten som vid fjärranalys bedömts utgöras av exempelvis 

ädellövträdet lönn. Området är så pass begränsat till ytan, mindre än 

0,5 ha att det inte kräver tillstånd från Skogsstyrelsen i fråga om av-

verkning. Eftersom nyetableringen inte kommer påverka jordbruks-

mark negativt och de lövträd som växer på fastigheten inte utgör till-

räckligt stor yta för att omfattas av tillståndsplikt bedöms inte detta 

påverka nyetableringen. Vid avverkning av enskilda träd bör det upp-

märksammas om dessa är ”särskilt skyddsvärda” enligt definition 

varpå anmälan till Länsstyrelsen krävs. I jordbrukslandskapet är det 

värdefullt med småbiotoper och lövträden har ett naturvärde samt bi-

drar positivt till landskapsbilden varpå det rekommenderas att bevara 

så många träd som möjligt vid en nyetablering. Marken ses lämplig 

att tas i anspråk för åtgärden.   

 

Fastigheten som avstyckades 1936 med intention att bebyggas för bo-

stadsändamål, ses väl anpassad för åtgärden. Fastighetens lokali-

sering ses inte utgöra olägenhet i fråga om omgivningsbuller.  

 

Lokaliseringen med närheten till befintlig bebyggelse gör att de 

funktioner som krävs för åtgärden i fråga om samhällsservice ses 

kunna uppfyllas.   

 

Det fritidshus som sökande avser uppföra är en befintlig byggnad 

som flyttas i sin helhet till fastigheten. Byggnaden ses väl anpassad 

till området och omkringliggande bebyggelse. Befintlig bebyggelse i 

området är av varierad karaktär. Byggnaden som avses uppföras på 

fastigheten har utformning med fasad i faluröd stående träpanel, tak-

täckning av grå eternitplattor samt papp och fönster med vita träkar-

mar/foder och fönsterluckor samt skjutpartier i vit aluminium, ytter-

dörr i svart kulör. Byggnaden flyttas i sin helhet och placeras till hus-

grunden som uppförs på fastigheten.   forts 
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Placeringen på fastigheten ses lämplig och möjlighet till in/utfart från 

vägen (enskild väg) i väst. I handlingarna från Lantmäteriet gällande 

avstyckningen av fastigheten 1936 står också att läsa att utfartsväg är 

tillgodosedd i och med angränsande väg.  

 

Nyetablering på fastigheten xx bedöms vara lämplig utefter 

tillämpliga bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900) och efter 

bedömning av yttrande från berörda remissinstanser. Åtgärden 

bedöms vara lämpligt utifrån platsens natur-/kulturvärden och land-

skapsbild. Förslaget uppfyller PBL:s krav på byggnader och bedöms 

inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. Bygg-

nadens placering och gestaltning ses väl anpassad till omgivande be-

byggelse och miljö. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet delar bygg-

nadsenhetens bedömning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 25 januari 2022 

Ansökan 2021-09-23 

Plan-, sektion- och fasadritning 2021-09-23 

Situationsplan 2021-09-23 

Handling avseende grundläggning 2022-01-24 

Yttrande, miljöenheten 2021-12-16 

Yttrande räddningstjänst (förtydligande) 2022-01-14 

Yttrande LBVA 2021-12-20 

Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 30 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

 

 

 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 68 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Beslutet skickas till: 
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SBN § 33  Dnr SBN2021-000660 

 

Bygglov för utvändig ändring av enbo-stadshus, installation av 

solceller 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att solpanelerna ska placeras 

på ett tillbyggt garage, som uppfördes år 2005 och som byggdes sam-

man med huvudbyggnaden under år 2010. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att denna tillbyggnad (tillbyggt ga-

rage) inte har något kulturhistoriskt värde och är inte särskilt beva-

rande värd. Åtgärden bedöms inte innebära en förvanskning av bygg-

naden och miljön. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar därför att bevilja bygglov för ut-

vändig ändring av enbostadshus, 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. 

 

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 25 augusti 2021 och beslut 

fattades den 24 februari 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfris-

ter för handläggningen har överskridits med mer än fem veckor. Av-

giften 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). 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 70 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet 

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

besked har lämnats.  

 

Åtgärden ska utföras enligt Boverkets byggregler (BBR) samt enligt 

eurokoderna (EKS). 

 

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

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

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

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

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

 

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. 

 

Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden när arbetena är 

avslutade, så att slutbesked kan lämnas. Vilket görs enklast via e-

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

 

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

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

För att ta del av dem kontakta byggnadsenheten via mejl samhalls-

byggnadsnamnden@laholm.se eller via telefon 0430-152 80. 

 

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 fasadändring av enbostadshus på 

fastigheten xx. Ändringen innebär att solceller placeras på delar av 

byggnaden tak.  

     forts 
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Åtgärden innebär att solpaneler placeras på ett tillbyggt garage som 

är placerat på den södra delen av fastigheten. Garaget uppfördes un-

der 2005 och byggdes samman med huvudbyggnaden 2010. Taket 

består idag av tegelröda pannor och solcellerna kommer vara svarta. 

 

Fastigheten xx är belägen i centrala delarna av Laholm och omfattas 

av detalj-plan 1381K-23 från 1962. 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 inventeringen för kulturhistoriska 

byggnader, klass B. Med anledning av det är åtgärden 

bygglovspliktigt och har skickats på remiss till Kulturmiljö Halland.  

 

Av Kulturmiljö Hallands yttrande framgår att bostadshuset är uppfört 

tidigt 1900-tal och utpekad i byggnadsinventeringen med klass B. Åt-

gärden bedöms ha en negativ inverkan på upplevelsen av byggnaden 

samt det närbelägna området vilket innebär en skada på dess kultur-

historiska värde. Kulturmiljö Halland avråder därför från att god-

känna åtgärden.  

 

Sökande har tagit del av Kulturmiljö Hallands synpunkter men öns-

kar få åtgärden prövad av Samhällsbyggnadsnämnden men även 

kompletterat med ett bildmaterial som finns bifogat.  

 

Beslutsmotivering 

Av 9 kapitlet 2 § 3c plan- och bygglagen (PBL) framgår att det krävs 

bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial 

eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 

  

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 värde-

fulla från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärlig 

synpunkt. I det aktuell fallet är byggnaden Kulturhistoriskt värdefull 

och omfattas därför inte av undantaget i 3c §. 

     forts 
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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 men även omkringliggande byggnation. Med anledning av det 

kan byggnadsenheten konstatera att förutsättningar för att bevilja lov 

inte finns och lämnar därför som förslag till samhällsbyggnadsnämn-

den att bygglov inte ska beviljas.   

 

Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet har en annan 

uppfattning än byggnadsenheten och bedömer att bygglov kan bevil-

jas för utvändig ändring av enbostadshus, installation av solceller. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 27 januari 2022 

Situationsplan 2021-08-26 

Produktbeskrivning 2021-11-18 

Ansökan 2021-08-20 

Yttrande Kulturmiljö Halland 2021-12-16 

Bilddokumentation 2022-01-25 

Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 31 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gert Olsson (M): Bifall till beredningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på Gert Olssons förslag om bifall till berednings-

utskottets förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

i enlighet med förslaget. 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
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SBN § 34 Dnr SBN2021-000916 

 

Förslag till mottager av Hallands museiförenings diplom för god 

byggnadsvård 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande förslag till mottagare av 

Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård: 

 

1. XX: Det välhållna boningshuset på fastigheten i Gamleby i 

Laholms tätort, har genomgått ett varsamt fönsterbyte som 

ytterligare har förstärkt husets karaktär. De nya fönsterna har i 

samråd med Kulturmiljö Halland fått en brunröd nyans som är 

en återgång till den ursprungliga kulören från huset byggnadsår 

1923. Ägare till fastigheten är NN. 

 

2. XX: NN har på ett smakfullt sätt renoverat ett nedgånget hus i 

centrala Våxtorp. Historiskt sett har byggnaden innehållit ett av 

Våxtorps caféer och bagerier men det har varit nedlagt i många 

år. Efter renovering så innehåller huset en bostadsdel på 

övervåningen och ett surdegsbageri med café del i 

undervåningen. Våxtorp har inte bara fått en vacker byggnad i 

centrum utan också ett nytt bageri till glädje för många i byn 

med omnejd. 

______ 

 

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. 

     forts 
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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. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fick den 15 december 2021 § 225, ta del 

av riktlinjerna för utdelning av Hallands museiförenings diplom för 

god byggnadsvård, samt informationen om att ärendet kommer att 

behandlas vidare vid nämndens sammanträde i februari månad år 

2022.  

 

Beslutsunderlag 

Hallands museiförenings skrivelse  

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 15 december 2021 § 225 

Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Hallands Museiförening, c/o Hallands Konstmuseum, Tollsgatan, 

302 32 Halmstad (www.hallandskonstmuseum.se, eller kansli@hal-

landskonstmuseum.se) 

  

http://www.hallandskonstmuseum.se/
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SBN § 35 Dnr Mi 2016-2235 

 

Föreläggande vid vite om återställning inom strandskyddat 

område 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förena miljö- och byggnads-

nämnden beslut den 20 februari 2019, MBN § 30, med ett vite om 15 

000 kronor. Åtgärden ska vara vidtagen senast en månad efter att fas-

tighetsägaren NN har tagit del av beslutet. Vite ska utgå om åtgärden 

inte är vidtagen inom angiven tid. 

 

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kapitlet 9 § miljöbalken och 3 och 4 

§§ lag (1985:206) om viten, samt 26 kapitlet 26 § miljöbalken. 

 

Beslutsmotivering 

Enligt mark- och miljödomstolens beslut den 27 augusti 2021 (Mål 

nr M 2626-20) skulle återställning av området vara utfört senast 17 

december 2021. Vid mejlkontakt med NN den 10 januari 2022 

framkom att återställningen inte var utförd. 

 

Eftersom återställningen inte är utförd anser samhällsbyggnadsnämn-

den att det finns skäl att förena föreläggandet med ett vite. 

 

Det har förekommit schaktning och grävning vid strandkanten vid ett 

flertal tillfällen, i omfattningar som kräver dispens. För att hindra att 

grävmaskiner och andra maskiner fortsätter att köras ner till strand-

kanten och hamnområdet anser samhällsbyggnadsnämnden att det 

finns skäl att beslutet ska gälla även om det överklagas. 

_____ 

 

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 

Grävning och röjning har skett inom strandskyddat område, i en om-

fattning som bedöms vara dispenspliktig på fastigheten xx. Dispens 

saknas för åtgärderna. 

 

I beslut den 20 februari 2019 förelade nämnden fastighetsägaren NN 

att senast tre månader efter delgivning av beslutet, återställa 

släntkanten där åtgärder utförts för anläggande av nedfart mot hamn-

bassängen inom fastigheten xx. Släntkanten ska återställas till 

naturmark och återställningen ska ske i samråd med miljöenheten. 

 

Fastighetsägaren överklagade nämndens beslut, och länsstyrelsen be-

slutade den 25 maj 2020 (ärende nr 505-2593-19) att avslå överkla-

gan. Fastighetsägaren överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- 

och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen beslutade den 27 au-

gusti 2021, Mål nr M 2626-20, att avslå fastighetsägarens överkla-

gan. Återställningen skulle vara utförd senast tre månader efter att 

beslutet vunnit laga kraft, den 17 december 2021. 

 

Miljöenheten och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden har varit 

på plats, efter att Mark- och miljödomstolen fattat beslut i ärendet, 

och samrått med fastighetsägaren om hur återställningen ska genom-

föras. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 35 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
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SBN § 36 Dnr 2021-000106 

 

Införande av fyrfackskärl i Gamleby i Laholms tätort 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande: 

- Fyrfackskärl töms med fyrfacksbil där körbar väg med fyrfacks-

bil tillåter. 

- Fyrfackskärl töms med flakbil på de vägar som inte är körbara 

med fyrfacksbil och omlastas till fyrfackskärlsbil utanför Gam-

leby. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden tog den 24 februari 2021 § 48 del av en 

redovisning om hur arbetet med insamling av hushållsavfall samt för-

packningsmaterial och tidningar med fyrfackskärl i Gamleby i La-

holms tätort skulle ske. 

 

Under år 2021 har enheten för avfall utrett tillsammans med sam-

hällsutvecklingsenheten olika möjligheter till att införa fyrfackskärl 

och insamling av åtta fraktioner för samtliga fastigheter och verksam-

heter i Gamleby. Utredningen har tittat på olika möjligheter under de 

begränsningar och utmaningar som Gamleby har att skapa en så säker 

tömning och minimal påverkan på miljön i Gamleby. De olika försla-

gen har presenterats under år 2021 för samhällsbyggnadsnämnden 

och till viss del i samverkan med kommunstyrelsens presidium. 

 

Det förslag som är mest gångbart utifrån miljö och trafikförhållan-

dena i Gamleby är följande: 

 

Samtliga fastigheter i Gamleby får två fyrfackskärl där insamlingen 

av kärlen från villahushållen sker med en fyrfacksbil på de gator som 

tillåter denna belastning och körning. Medan övriga gator kommer 

avfallet att transporteras och hämtas med flakbil och som sedan töms 

i en fyrfacksbil stående utanför Gamleby. Detta medför förändrade 

trafikförhållande, men trafikeringen av flakbilen kommer påverka 

framkomligheten i området i större omfattning än dagens insamling 

av avfall.  

 

     forts 
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I bilaga 1 och 2 så är samtliga gator och fastigheter utpekade på vilket 

sätt hanteringen av tömningen kommer ske, fyrfacksbil alternativt 

flakbil, och de vägar som kommer beröras av förändringar i trafikfö-

ringen. Det bör observeras att det kan bli ändringar för hämtställen 

då det finns en viss osäkerhet fortfarande kring trafikföringen och hur 

kärlens plats på hämtställena kan ske.  

 

För att tömning ska kunna ske så åligger det på fastighetsägaren att 

kärlen placerats på den plats där bilen, oavsett fyrfacksbil eller flak-

bil, hämtar upp kärlet. Det innebär ifrån arbetsmiljöperspektiv att kär-

len placeras på ett sådant ställe så inte kärlen behöver dras på kuller-

sten eller gatsten utan på anvisad plats för fordonets upphämtning. 

 

Förslaget kommer innebära ökade kostnader mot dagens. Förslaget 

innebär årliga driftkostnader till mellan 500 tkr – 1 mkr/år beroende 

på hur sophämtningen löses för andra fastigheter (flerbostäder, verk-

samheter) än villahushållen då minibilen tas bort. Förslaget innebär 

också en investeringskostnad på cirka 250 tkr. Vid omlastning helgtid 

kan det krävas utökad bemanning på återvinningscentralen i Ahla be-

höva ske, för att möta den ökade trafiken av sopbilarna och kommer 

behöva läggas till i avgiftstaxan framåt. Beslut kring förändrad taxa 

tas i kommunfullmäktige i november 2022 och kommer generellt be-

lasta hela avfallskollektivet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-01-28 

Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 36 

 

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 § 37 Dnr 2021-000083 

 

Redovisning gällande lakvatten från Skottorps deponi 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt beslutet om bortkoppling av lakvattnet från Skottorps deponi 

från Laholmsbuktens VA, ska lakvattnet vara bortkopplat från deras 

reningsverk senast den 31 maj 2022. Detta beslut har tidigare blivit 

framflyttat efter önskemål från samhällsbyggnadsnämnden. Ytterli-

gare förlängd tid är inte aktuellt att ansöka om.  

 

Problematiken som har uppstått är att hitta en utsläppspunkt för det 

renade lakvattnet. Flera olika alternativ har utretts och de två alterna-

tiv som nu kvarstår är att; 

 

1. lägga ner en egen ledning från lakvattendammen ner till Stensån, 

en sträcka på cirka 250 meter.  

2. fortsätta pumpa bort lakvattnet i LBVA:s ledningar, men att 

längre bort på nätet göra en ombyggnation så att vattnet går ut i 

en dagvattenledning i stället för att ledas till reningsverket.   

 

Det finns för- och nackdelar med båda alternativen som utreds just 

nu. Det troligaste är dock att alternativ 2 måste väljas, för att kunna 

uppfylla LBVA:s beslut om bortkoppling av lakvattnet inom utsatt 

tid. Alternativ 1 kräver sannolikt lång tid innan ledning kan grävas 

ner eftersom markavtal, ersättningar, servitut och ledningsrätt och 

lantmäteriet måste utredas och ordnas.  

 

Alternativ 1 kommer fortsätta att utredas för ett eventuellt möjligt al-

ternativ längre fram.  

 

Kostnader för alternativ;  

1. Enligt uppgift kommer själva ledningen kosta minst cirka 250 

000 kronor att lägga ner. Till detta tillkommer bland annat ersätt-

ningar till markägaren, intrångsersättning och lantmäterikostna-

der. Detta alternativ måste utredas mer för att få fram mer exakta 

kostnader.    forts 
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Största fördelen med detta alternativ är dock att det är en en-

gångskostnad och när ledningen väl är byggd finns inga drifts-

kostnader.  

 

Om detta alternativ blir aktuellt längre fram kommer det först att tas 

upp för beslut i kommunstyrelsen samt medel sökas i investerings-

budgeten.   

 

2. För att möjliggöra detta alternativ behövs det byggas en omkopp-

ling på avloppsnätet som gör att lakvattnet leds om från spillvat-

tennätet till dagvattennätet. Enligt uppgift är det en kostnad på 

cirka 25 000 kronor. Därutöver är det låga löpande driftskostna-

der på pumpstationen samt elförbrukning. Till detta kommer en 

avgift från LBVA på nyttjade av deras ledningar och dagvatten-

utsläpp. Dessa kostnader ryms inom projektets budget.  

 

Oavsett alternativ kommer en del fysiska justeringar behöva utföras 

på plats för att leda ut vattnet på en högre nivå från dammen och se-

dan till passande ledningar.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 28 januari 2022 

Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 37 

 

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 § 38 Dnr 2021-000259 

 

Ansökan hos kommunstyrelsen om bidrag ur Lundgrenska do-

nationsfonden för uppsättning av trappräcke 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen an-

söka om ett bidrag ur Lundgrenska donationsfonden om 423 600 kro-

nor, för att sätta upp ett räcke på båda sidorna om trappan från Laga-

vägen till Sankt Knuts gränd vid Gröna Hästen i Laholm. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

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

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

räcke. Bland annat har det kommunala funktionsrättsrådet framfört 

synpunkter om att trappan inte uppfyller kraven på tillgänglighet. 

Funktionsrättsrådet har också framfört åsikten om att ”blir det bara 

räcke på ena sidan, så är det bättre att lägga pengarna på annat” 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens driftenhet har tagit in offerter för 

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

kronor. Eftersom ett räcke kan anses vara för ett allmännyttigt ända-

mål, för att förhöja Laholms stad dess skönhet, kan en ansökan om 

bidrag ur Lundgrenska donationsfonden lämnas hos kommunstyrel-

sen. 

 

Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 10 oktober 2021 

§ 194 beslutades att återremittera ärendet till driftenheten för vidare 

handläggning, med att bland annat ta fram kostnaden för ett räcke 

som placeras i mitten av trappan. 

 

Driftenhet uppskattar att kostnaden för att förse trappan med två 

räcken, ett på var sidan om trappan till 2 gånger 211 800 kronor vilket 

blir 423 600 kronor. Driftenheten har, efter stora svårigheter, fått 

fram kostnaden för ett räcke som placeras i mitten av trappan, cirka 

1 000 000 kronor. Endast ett av de tre företag som kontaktats har varit 

villiga att ens lämna ett pris, i det lämnade priset ingår att justera och 

förankra trappan på nytt det vill säga bygga om hela trappan.  

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 82 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Driftenheten föreslår i tjänsteskrivelsen följande alternativ: 

 

1. Inget räcke sätts upp och inget bidrag söks, tillgänglighet (via 

andra vägar) finns till aktuella platser som tillgodoser funktions-

nedsattas möjlighet att ta sig till dessa. 

2. Räcke sätts upp på ena sidan (nedanför trappan) och bidrag sökes 

för belopp enligt offert (211 800 kronor), funktionsrättsrådet har 

nämnt att detta inte är ett önskvärt alternativ. 

3. Räcke sätts upp på båda sidor om trappan och bidrag sökes för 

hela beloppet (423 600 kronor), detta alternativ förespråkas av 

funktionsrättsrådet. 

4. Räcke sätts i mitten av trappan, bidrag sökes för hela beloppet 

enligt offert (cirka 1000 000 kronor). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 28 januari 2022 

Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 38 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Siv Påhlsson (S) med instämmande av Ove Bengtsson (S) och ordförande Gud-

run Pettersson (C):Bifall till beredningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på Siv Påhlssons förslag om bifall till bered-

ningsutskottets förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden be-

slutar i enlighet med förslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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SBN § 39 Dnr 2021-000254 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över Halmstads kommuns remiss 

– granskning av riktlinjer för avfallshantering (avfallsföreskrif-

ter) 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen 

följande: 

Samhällsbyggnadsnämnden har inga synpunkter över gransknings-

versionen av Halmstads kommuns riktlinjer för avfallshantering (av-

fallsföreskrifter). 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat Halmstads kommuns remiss gäl-

lande en granskningsversion över riktlinjerna för avfallshantering 

(avfallsföreskrifter) till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Un-

der hösten 2021 har förslaget varit ute på samråd. Anledningen är att 

nuvarande avfallsföreskrifter för Halmstads kommun behöver revi-

deras, eftersom det skett förändringar i lagstiftningen (miljöbalken) 

sedan antagandet och i omvärlden. Enligt miljöbalken ska Halmstads 

kommun innan antagandet på lämpligt sätt och i skälig omfattning 

samråd med fastighetsinnehavare och myndigheter, samt ha en 

granskningsutställning under minst fyra veckor. Nya avfallsföreskrif-

ter planeras för beslut i kommunfullmäktige under våren 2022. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fick möjligheten att lämna ett yttrande 

till kommunstyrelsen i samband med att avfallsföreskrifterna var ute 

på samråd. Samhällsbyggnadsnämnden meddelade då i ett yttrande 

den 29 september 2021, att nämnden inte hade några synpunkter på 

Halmstads kommuns riktlinjer för avfallshantering (avfallsföreskrif-

ter). 

 

Avfallsenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen har gått ige-

nom granskningsversionen av Halmstads kommuns riktlinjer för av-

fallshantering och har inga synpunkter på dessa. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens remiss 

Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 42 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: 

Kommunstyrelsen 
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SBN § 40 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 att 

nämnden ska få information och utbildning om hur en ansökan om 

tillstånd för enskilt avlopp behandlas. Vad händer från att en ansökan 

registreras och tills att ett beslut tas. På vilka grunder tas beslutet och 

så vidare. Ärendet redovisas vid nästa sammanträde av tf miljöchef. 
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SBN § 41 Dnr 2022-000002 

 

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 9 februari 2022. 

 

Miljöenhetens beslut från och med den 12 januari till och med den 

10 februari 2022. 

 

Byggnadsenhetens beslut från och med den 8 januari till och med den 

10 februari 2022. 

 

Förteckning över delegationsbeslut registrerade i ärendehanterings-

systemet Ciceron från och med den 10 januari till och med den 7 feb-

ruari 2022. 

 

Räddningstjänstens delegationsbeslut gällande ansökan om tillstånd 

för explosiv vara, annan behörig sotare, egenrengöring från och med 

den 1 december till och med den 3 januari 2022. 

 

Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till samhällsbyggnads-

nämnden. Samhällsvägledarna har under perioden 5 november 2021 

till 4 februari 2022 utfärdat sex beslut om parkeringstillstånd för rö-

relsehindrade. 

 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 87 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställ-

ningsbidrag ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Under peri-

oden 12 januari till den 15 februari 2022 har 20 nya bostadsanpass-

ningsbidrags ärende registrerats. Handläggaren för bostadsanpass-

ning har under samma period beviljat 16 ansökningar om bostadsan-

passningsbidrag.  

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fastig-

hetsreglering mellan Vallen 5:4 och 5:9. 

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr SBN 2021-05; 

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr SBN 2021-05;  

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr SBN 2021-05;  

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr SBN 2021-05;  

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr SBN 2021-05;  

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr SBN 2021-05;  

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr SBN 2021-05;  

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr SBN 2021-05;  

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr SBN 2021-05;  

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr SBN 2021-05;  
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Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr SBN 2021-05;  

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr SBN 2021-05;  

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr SBN 2021-05; 

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr SBN 2021-05;  

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr SBN 2021-05;  

 

Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 

Dnr SBN 2021-05;  
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SBN § 42 Dnr 2022-000003 

 

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 11 februari 2022. 

 

Förteckning över anmälningar: 

 

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

nämndens beslut angående tillsynsavgift för fastigheten xx. 

Nämnden har utfört tillsyn enligt miljöbalken och för detta ska 

fastighetsägaren betala tre timmars handläggning. Fastighets-

ägaren har överklagat beslutet och anser att kostnaden inte är rim-

lig. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

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

nämndens beslut angående föreläggande med vite om att utföra 

åtgärder vid före detta bilskrot på fastigheten xx. Miljö- och 

byggnadsnämnden har förelagt fastighetsägaren om ett antal 

punkter som förenats med vite. Fastighetsägaren har överklagat 

beslutet. Länsstyrelsen ändrar nämndens beslut endast på så sätt 

att datum för när uppstädningen med mera har flyttats fram. 

 

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

nämndens beslut den 18 november 2020 § 158 angående strand-

skyddsdispens för friggebod och trädäck på fastigheten. 

 

    forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden avslog ansökan och menar att pla-

ceringen av friggeboden med tillhörande trädäck tillsammans 

med den stora klippta gräsytan, skapar en hemfridszon som är 

större än normal tomtplats vid bostadshuset. Detta försvårar möj-

ligheterna för allmänheten att besöka området. Fastighetsägarna 

överklagade beslutet. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

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

nämndens beslut angående bygglov för nybyggnad av upplag 

(återvinningsstation) på fastigheten xx. En ansökan om bygglov 

från Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) 

beviljades den 3 november 2020 S-900. 

Samhällsbyggnadskontoret gjorde bedömningen att åtgärden 

skulle tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och att detta be-

hov inte kunde tillgodoses på en annan placering. Två andra fas-

tighetsägare har överklagat ärendet, som anser att det fanns an-

nan mark för detta än jordbruksmark. Länsstyrelsen bedömer att 

utredningen i ärendet inte ger stöd för slutsatsen att åtgärden inte 

kan tillgodoses utan att brukningsvärd jordbruksmark tas i an-

språk. Därför saknas förutsättningar att bevilja bygglov. Länssty-

relsen upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut och avslår 

bygglovsansökan. 

 

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

nämndens beslut angående bygglov för tillbyggnad av enbostads-

hus på fastigheten xx. Miljö- och byggnadsnämnden har den 12 

augusti 2020 § 113 avslagit ansökan om bygglov. Som skäl 

angavs att den föreslagna placeringen av tillbyggnaden avviker 

från gällande detaljplan eftersom i princip hela tillbyggnaden 

kommer att placeras på punktprickad mark. Avvikelsen är inte 

att betrakta som liten och förslaget är inte förenligt med 

detaljplanens syfte. Beslutet har överklagats av fastighetsägaren. 

Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

f. Länsstyrelsens beslut; Angående tillsyn gällande schaktning i dy-

nområdet samt begäran om stängselgenombrott på fastigheten 

xx. Länsstyrelsen fick information om att någon schaktat med 

grävmaskin i dynerna. 

     forts 
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Kontakt togs med fastighetsägare som informerade att de tagit 

bort gammalt skräp, trädgårdsavfall från tidigare fastighetsägare. 

Länsstyrelsen fick in en begäran om tillsyn gällande stängselge-

nombrott på fastigheten eftersom en stig spärrats av med ett sta-

ket. Laholms kommun har hittat att byggnadsnämnden beviljat 

uppsättande av staket år 1963, men att vägen inte får spärras av. 

Länsstyrelsen beslutar att ärendena gällande schaktning i dy-

nområdet samt begäran om stängselgenombrott, inte föranleder 

några åtgärder från länsstyrelsens sida. Ärendet avskrivs från vi-

dare handläggning.  

 

g. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens protokoll; Förbud 

att släppa ut avloppsvatten från bostadshus på fastigheten xx, nu 

fråga om prövningstillstånd. Miljö- och byggnadsnämnden har 

den 14 september 2020 förbjudit fastighetsägaren att släppa ut 

avloppsvatten från bostadshuset på fastigheten xx, till den 

bristfälliga avloppsanordningen från och med den 1 oktober 

2022. Detta beslut överklagades till länsstyrelsen och sen vidare 

till mark- och miljödomstolen. Detta beslut har därefter 

överklagats till mark- och miljööverdomstolen som inte ger 

prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står 

därför fast.  

 

h. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Bygg-

lov för nybyggnad av ett tvåbostadshus på fastigheten xx. Miljö- 

och byggnadsnämndens beslut överklagades till länsstyrelsen 

som både avvisade överklagandena och avslog överklaganden. 

Länsstyrelsens beslut överklagades. Mark- och miljödomstolen 

anser likt länsstyrelsen att en del av de som överklagat inte har 

klagorätt. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena för 

dem som hade klagorätt, då det inte framkommit skäl att upphäva 

länsstyrelsens beslut. 

 

i. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Bygg-

lov för nybyggnad av ett tvåbostadshus på fastigheten xx. Miljö- 

och byggnadsnämndens beslut överklagades till länsstyrelsen 

som både avvisade överklaganden och avslog överklaganden. 

Länsstyrelsens beslut överklagades.  

forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 92 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena då det inte 

framkommit skäl att upphäva länsstyrelsens beslut. 

 

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

lov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten xx. Miljö- och 

byggnadsnämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som 

både avvisade överklaganden och avslog överklaganden. 

Länsstyrelsens beslut överklagades. Mark- och miljödomstolen 

avslår överklagandena då det inte framkommit skäl att upphäva 

länsstyrelsens beslut. 

 

k. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Bygg-

lov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten xx. Miljö- och 

byggnadsnämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som 

både avvisade överklaganden och avslog överklaganden. 

Länsstyrelsens beslut överklagades. Mark- och miljödomstolen 

avslår överklagandena då det inte framkommit skäl att upphäva 

länsstyrelsens beslut. 

 

l. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Bygg-

lov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten xx. Miljö- och 

byggnadsnämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som 

både avvisade överklaganden och avslog överklaganden. 

Länsstyrelsens beslut överklagades. Mark- och miljödomstolen 

avslår överklagandena då det inte framkommit skäl att upphäva 

länsstyrelsens beslut. 

 

m. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Bygg-

lov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten xx. Miljö- och 

byggnadsnämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som 

avvisade överklagandet med hänvisning till bristande klagorätt. 

Länsstyrelsens beslut överklagades. Mark- och miljödomstolen 

avslår överklagandena då det inte framkommit skäl att upphäva 

länsstyrelsens beslut. 

 

n. Länsstyrelsens beslut; Fråga om byggnadsminnesförklaring av 

Ahla skola. Frågan väcktes eftersom rektorsbostaden sydväst om 

skolan hotades av rivning.  

forts 
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Länsstyrelsens sammantagna bedömning är att skolmiljön utgör 

en kulturhistorisk värdefull helhetsmiljö, men att anläggningen 

inte har ett så synnerligt högt värde att den uppfyller kraven för 

byggnadsminnesförklaring. Länsstyrelsen beslutar med stöd av 

kulturmiljölagen att avslå väckt fråga om byggnadsminnesför-

klaring av Ahla skola samt tillhörande rektors- och lärarbostad 

på fastigheten xx. 

 

o. Länsstyrelsens beslut; Föreläggande enligt miljöbalken angå-

ende anläggande av solcellspark på fastigheten xx. EEW Sweden 

1 AB har lämnat in en anmälan till länsstyrelsen gällande 

anläggandet av en solcellspark. Länsstyrelsen förelägger EEW 

Sweden 1 AB att vidta försiktighetsåtgärder till skydd för 

naturmiljön vid anläggandet av solcellsparken. 

 

p. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens protokoll; Detalj-

plan för del av xx med flera i Laholms kommun. Nu fråga om 

prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen ger 

prövningstillstånd. 

 

q. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av samhällsbyggnadsnämn-

dens beslut den 22 februari 2021, DB 2021-98, angående avgift 

för tillsyn enligt miljöbalken gällande fastigheten xx. Motortrafik 

och parkering på stranden klassificeras som miljöfarlig 

verksamhet enligt miljöbalkens regler. Kommunen är till-

synsmyndighet och har bedrivit tillsyn på aktuell fastighet. Fas-

tighetsägarna anser att de inte ska stå för några kostnader eller 

något ansvar för att allmänheten nyttjar deras mark. De anser i 

stället att Laholms kommun ska stå för detta. Länsstyrelsen kon-

staterar att avgiften i aktuellt fall inte är orimlig. Länsstyrelsen 

avslår överklaganden. 

 

r. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av samhällsbyggnadsnämn-

dens i Laholms kommun beslut den 22 februari 2021, DB 2021-

105, angående avgift för tillsyn enligt miljöbalken, fastigheten 

xx. Motortrafik och parkering på stranden klassificeras som 

miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens regler. Kommunen är 

tillsynsmyndighet och har bedrivit tillsyn på aktuell fastighet. 

     forts 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 94 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-23 

 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

forts 

 

Fastighetsägarna anser att de inte ska stå för några kostnader eller 

något ansvar för att allmänheten nyttjar deras mark. De anser i 

stället att Laholms kommun ska stå för detta. Länsstyrelsen kon-

staterar att avgiften i aktuellt fall inte är orimlig. Länsstyrelsen 

avslår överklaganden. 

 

s. Länsstyrelsens beslut; Strandskyddsdispens gällande fastigheten 

xx. Länsstyrelsen beslutar att inte pröva samhälls-

byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens för tillbygg-

nad av bostadshus på fastigheten xx. 

 

t. Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Före-

läggande med vite om att utföra åtgärder vid före detta bilskrot 

på fastigheten xx. Miljö- och byggnadsnämnden har den 22 april 

2020 förelagt fastighetsägaren att utföra vissa åtgärder inom en 

viss tid. Beslutet överklagades. Länsstyrelsen ändrar inte 

nämndens beslut mer än att flytta fram datumen för när åt-

gärderna ska vara utförda. I mark- och miljödomstolen har inte 

framkommit något som föranleder ändring av länsstyrelsens be-

slut. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
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SBN § 43 Dnr 2022-000001 

 

Informations- och diskussionsärenden 

 

a) Ledamöternas och ersättarnas inspel 

 

b) Information och redovisning av en utredning gjord av konsultbo-

laget Afry gällande framkomligheten för busstrafik på Nybergs 

lid i Laholm  

 Malin Bogren, Mikael Lennung 

 

c) Redovisning av ett förslag på trafikföring och trafikreglering i 

Laholm centrum och i Gamleby  

 Malin Bogren, Mikael Lennung,  

 

d) Information gällande omorganisationen inom samhällsutveckl-

ingsverksamheten  

 Mila Sladic 

 

e) Information uppdrag förbättrat företagsklimat 

 Niklas Wilsson  

______ 

 
 


