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Laholms kommun 
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_________________________________________________________________ 
 
Bevis om anslag 
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SBN § 44 Dnr 2021-000052 
 
Revidering och komplettering av samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till revide-
rad och kompletterad delegationsordning att gälla från och med den 
1 april 2022. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med 6 kapitlet 37 § och 7 kapitlet 5 § i kommunallagen 
(2017:725) (nya) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en le-
damot, en ersättare eller en anställd hos kommunen, att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss gruppärenden. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en översyn av gällande de-
legationsordning med anledning av en omorganisation inom sam-
hällsutvecklingsverksamheten och införandet av en ny plan och ex-
ploateringsenhet. Förslag till delegationsordningen har även revide-
rats utifrån bland annat ändrad lagstiftning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 25 februari 2022 
Förslag till delegationsordning 
Beredningsutskottets protokoll den 9 mars 2022 § 43 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Delegater och ersättare 
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SBN § 45 Dnr MBN2015-152 
 
Detaljplan för Skummeslöv 29:1, Haga etapp 1 - Samråd 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att gå ut på samråd med förslag 
till detaljplan för Skummeslöv 29:1, Haga etapp 1, enligt 5 kapitlet 
11 § i plan- och bygglagen (2010:900/2014:900).  
 
Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, 
en miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktige möte den 15 december 2015 (KF § 158) an-
togs en motion om att Haga skulle planeras med fokus på miljöan-
passat byggande och att ett planprogram skulle upprättas. Syftet med 
planprogrammet för Haga var att undersöka förutsättningarna för att 
bebygga området, ta fram ett gestaltningsförslag för kommande be-
byggelse samt utreda lämplig etappindelning av kommande detalj-
planer. Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 27 sep-
tember 2019. Vid samma tillfälle fick miljö- och byggnadsnämnden 
(nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) i uppdrag att upprätta detalj-
plan för första etappen av planprogrammet. Parallellt med arbetet att 
detaljplanelägga området har ett hållbarhetsprogram tagits fram. 
 
Detaljplanen upprättas på bekostnad av kommunen och exploatörer 
kommer vid bygglov betala planavgift.   
 
Syftet med detaljplanen är att komplettera Skottorps befolkningsun-
derlag och stimulera tillväxt i kommunen med effektiv markanvänd-
ning genom att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med höga bo-
endekvaliteter, olika typer av boendeformer samt lokaler för verk-
samheter, äldreboende och en skola. Området ska ha en hållbarhets-
profil som säkerställer miljösmart byggande och hållbarhet vid pla-
nering, utbyggnad och framtida användning. Detaljplanen ska också 
skapa gröna stråk och ta hänsyn till vattenskyddsområdet. 
 
Planområdet ligger i direkt anslutning till östra delarna av Skottorps 
samhälle. I väster gränsar planområdet till en rad befintliga villor 
längs Plöjarevägen.   forts 
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I norr avgränsas planområdet av Skottorps vattentäkt. I öst gränsar 
det till åkermark och i söder avgränsas planområdet av väg 585 
(Stensåvägen).  
 
Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde byggs ut i östra ut-
kanten av Skottorp. Planområdet föreslås innehålla en blandning av 
bostadstyper; friliggande enbostadshus, sammanbyggda enbostads-
hus och flerbostadshus. Området kommer både likna och skilja sig 
från befintliga Skottorp. Med möjlighet till friliggande villor eller 
stadsradhus i området i väst intill den befintliga tätorten kommer 
Skottorps befintliga bebyggelsemönster att fortsätta. Längre in på 
planområdet kommer nya typer av bebyggelse möjliggöras, för att 
fler ska kunna bo och leva i Skottorp. Det innebär både en tätare 
struktur och högre bebyggelse med större volymer. 
 
Områdena för bostäder är uppdelade i kvartersstrukturer med 13 
kvarter (inklusive kvarteret för bostad med vårdinslag). Bostadskvar-
teren varierar i storlek, från 2 400 kvm till 6 800 kvm, för att kunna 
tillgodose olika typer av byggnation. Planförslaget motsvarar till-
skapandet av cirka 350 bostäder. 
 
Vad gäller byggnadskonstruktioner möjliggör planförslagets nock-
höjder för de tjockare mellanbjälklag som en trästomme ofta kräver 
samt en byggnadsarea som tar hänsyn till utökade väggtjocklekar för 
passivhus. Detta i linje med hållbarhetsprogrammet som framhåller 
trästomme som ett förstahandsalternativ för bebyggelse i Haga och 
möjliggörandet av bredare standardväggar för just passivhus. 
 
Utöver bostäder möjliggör detaljplanen även för skola i västra delen 
av planområdet, med plats för 8 förskoleavdelningar, ett särskilt bo-
ende för äldre med sex avdelningar och cirka 60 platser samt verk-
samheter längs den centrala lokalgatan. Området föreslås få tre gatu-
förbindelser med olika karaktär som kopplar samman den tillkom-
mande stadsdelen med omgivningarna. Gatorna är väl tilltagna för att 
regnbäddar och alléer ska möjliggöras inom gatumark. Syftet är att 
den tillkommande bebyggelsen ska upplevas som en del av det be-
fintliga samhället. Runt bostadsområdet föreslås ytor för naturområ-
den där utrymme ges för gång- och cykelbanor.  
     forts 
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Till planhandingarna hör ett hållbarhetsprogram, som tagits fram för 
att i ett senare skede kunna säkerställa att bebyggelsen i Haga kom-
mer att vara hållbar. I hållbarhetsprogrammet kommer kommunens 
krav på insatser för en hållbar utveckling förtydligas. Hållbarhetspro-
grammet tar utgångspunkt i fem prioriterade fokusområden för håll-
bar stadsutveckling: Bebyggelse och rumsliga stadskvaliteter, Håll-
bar mobilitet, Grön- och blåstruktur, Resurser i kretslopp och Anpas-
sad luft, ljus-, och ljudmiljö. Dessa fokusområden konkretiseras med 
hållbarhetsmål och principer för Hagas utveckling. Principerna är ut-
formade för att tydliggöra vad som är kommunens respektive explo-
atörens ansvarsområde och tilltänkta ambitionsnivå.  
 
På grund av Hagas läge inom skyddszonen för Skottorps vattentäkt, 
områdets framtid som miljöprofilområde och dess allmänna behov 
av en lämplig dagvattenhantering, har en översiktlig utredning för 
hantering, rening och fördröjning av dagvatten inom planområdet ta-
gits fram. En dagvattendamm planeras inom naturmark i östra delen 
av planområdet, vilken säkerställs med hjälp av en planbestämmelse.   
 
Detaljplaneförslaget för Skummeslöv 29:1, Haga etapp 1, bedöms 
vara färdigt för samråd. 
 
Miljöenheten har yttrat sig i ett tidigt skede och menar att avståndet 
till befintlig hästhållning är kort och menar att vid nybyggnation bör 
avståndet vara längre. Byggnadsenheten har gjort en annan bedöm-
ning. För att kunna möjliggöra en passande byggnadsstruktur i om-
rådet har bebyggelsen intill den befintliga hästgården hamnat nära en 
mindre hästhage. Avståndet bedöms som rimligt utifrån den lantliga 
karaktären på närområdet.  
 
Miljöenheten efterfrågar en tydligare bullerberäkning för området. 
Vilket av byggnadsenheten genomförts efter påpekandet från miljö-
enheten.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 24 februari 2022 
Beredningsutskottets protokoll den 9 mars 2022 § 44 
 
     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:  
Plan- och exploateringsenheten 
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SBN § 46 Dnr SBN2021-000453 
 
Tillbyggnad i form av uterum på prickmark 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar dels att tillbyggnaden av ett 
enbostadshus i form av ett uterum är placerad på prickmark, mark 
som inte får bebyggas. Dels att det finns ett tidigare beviljat bygglov 
som beviljats med avvikelse på grund av placering på prickmark, 
men för ett annat utförande. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av gjord riskanalys, till följd 
av närheten till järnvägen. Risknivån är låg med slutsatsen att när-
heten till järnvägen inte bör utgöra hinder och att den aktuella till-
byggnadens placering ses möjlig, utifrån de beräkningar som gjorts. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att tillbyggnaden i form 
av ett uterum, skulle dämpa bullret och minska vibrationsstörning-
arna, så det blir lägre nivåer i bostadshuset.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens anser att avvikelsen beträffande till-
byggnadens placering på mark som inte får bebyggas, är att betraktas 
som en liten avvikelse, eftersom tillbyggnaden skulle medföra bättre 
förutsättningar för att uppfylla en god och långsiktig hållbar livs-
miljö. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar därför att bevilja bygglov för 
tillbyggnad av ett enbostadshus i form av ett uterum på fastigheten 
xx. 
 
Kontrollansvarig behövs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar 
själv för kontrollen av genomförandet. 
 
Åtgärden i form av tillbyggnad är en redan befintlig åtgärd vilken lov 
söks för i efterhand. Startbesked lämnas för beviljad åtgärd, likaså 
lämnas även slutbesked för beviljad åtgärd. 
 
 
 
 
      forts 
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Avgift    kronor 
Bygglov     0 
Startbesked    2 856 
Kommunikation    0 
Utstakningsavgift   1 809 
Totalt:     4 665  
 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 18 maj 2021 och 
beslut fattades den 23 mars 2022, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har överskridits med 35 veckor. 
Avgiften för beslut om lov, expediering och kungörelse och andra 
tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med fem 
femtedelar med stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL). 
_____ 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet 
publicerats i Post- och Inrikes Tidningar, detta gäller även om 
startbesked har lämnats.  
 
Utstakningskontroll krävs inte då kontroll har utförts av 
samhällsbyggnadsförvaltningens mätningsenhet.  
 
Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på 
Laholms kommun, Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 
Laholm. För att ta del av dem kontakta byggnadsenheten via mejl 
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se eller via telefon 0430-152 
80. 
 
Upplysning om hur du överklagar 
Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 
överklagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, 
samhällsbyggnadsnämnden, 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 

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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Ärendebeskrivning 
NN har ansökt om bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus. Den 
sökta åtgärden innebär ansökan för en redan befintlig tillbyggnad, 
eftersom denna ej tillkommit lagligt då bygglov saknas för 
tillbyggnaden i sitt nuvarande utförande. Den nuvarande tillbygg-
naden har enligt uppgift av sökande, vilket även ses rimligt efter 
granskning av ortofoto, uppförts omkring 2017 av en tidigare ägare 
till fastigheten. Ett beviljat bygglov för tillbyggnad i form av uterum 
finns från 1991, dock i annat utförande. 
 
Den aktuella fastigheten omfattas av detaljplan 1381-P84/3 med an-
tagandedatum den 4 april 1984. Enligt gällande planbestämmelser för 
fastigheten, BFIe tillåts på F betecknat område huvudbyggnad jämte 
uthus och andra gårdsbyggnader icke uppta större sammanlagd bygg-
nadsarea än 250 kvm. Uthus och gårdsbyggnader får ej uppta större 
sammanlagd area än 50 kvm. Inom e betecknat område får källare 
icke anordnas. Befintlig källare får dock bibehållas om godtagbart 
avlopp kan anordnas. På I betecknat område får byggnad icke uppfö-
ras till större höjd än 3,5 meter. Gällande planbestämmelser begrän-
sar placering av byggnaderna genom bland annat mark som inte får 
bebyggas, så kallad punktprickad mark, på plankartan.  
 
Fastigheten angränsar i nordost till järnvägsspår (Markarydsbanan). 
I detaljplanen framgår att utredning utförts avseende buller och vib-
rationer från järnvägen i samband med tidigare planläggning och 
dessa utredningar har lett till att ett cirka 100 meter brett område vid 
järnvägen inte bör bebyggas. Det står även att järnvägsområdet efter 
önskemål från SJ utvidgats mot söder då det pågår utredning av ut-
byggnad av spåret vilket medfört att gränsen för område avsett för 
bostadsmark flyttats mot söder vilket skapat intrång på fastigheten xx 
med cirka 3-5 meter.  
 
För huvudbyggnad samt gårdsbyggnad saknas originalbygglovet. 
Huvudbyggnaden ska enligt uppgift från sökande vara uppförd kring 
år 1916 och är placerad cirka 23 meter från järnvägsspåret. Byggna-
derna är avseende yta enligt vad detaljplanen tillåter och även med 
den nu sökta åtgärden i form av tillbyggnad får huvudbyggnaden en 
byggnadsarea om 113,4 kvm, vilket är tillåtet enligt gällande detalj-
plan. Gårdsbyggnadens byggnadsarea är cirka 48,9 kvm.  forts 
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Dock innebär den sökta åtgärden att i princip hela tillbyggnaden om 
29,9 kvm placeras på mark som inte får bebyggas.  
 
Ett tidigare beviljat bygglov från 1991 för tillbyggnad i form av ute-
rum på aktuell plats finns och beviljades med avvikelse på grund av 
placering på prickmark. Bygglovet föregicks av ett förhandsbesked 
där redogörelse och förtydliganden avseende åtgärdens placering och 
förhållande till järnvägen togs upp. I detta yttrande från miljö- och 
hälsoskyddskontoret står att uterummet kan förväntas hjälpa till att 
dämpa bullret så nivåerna blir lägre inne i huset. Uterummet har se-
dan dess ändrats både avseende grundläggning, utformning samt yta 
det upptar. Det uterum som beviljades bygglov med avvikelse 1991 
mätte 7 500 x 3 000 mm, det vill säga en area om 22,5 kvm med 
grundläggning i form av plintar enligt ritningsunderlaget. Vidare ser 
det, utifrån ritningsunderlaget att döma, ut att vara rent materialmäss-
igt och byggnadstekniskt av enklare slag med ett tak av plast och trä-
panel med fönster. Det uterum som idag finns har en gjuten platta, en 
yta om 29,9 kvm och en utformning som är annan och med mer ”be-
ständiga material” med hela glaspartier som fasad (vita detaljer) och 
svarta tegelpannor som taktäckning. Uterummet hade tidigare, men 
har än mer idag, en ljudisolerande funktion i och med sin nuvarande 
utformning.  
 
Under granskningens gång har det uppmärksammats att det tidigare 
knapphändiga ritningsunderlag som funnits att tillgå från bygglovet 
som beviljades 1991 inte överensstämmer med det som nu kommit 
in avseende byggnadens utformning. Aktuella ritningar som sökande 
kommit in med tyder på att huvudbyggnaden inte håller byggnads-
höjden, vilken enligt plan är 3,5 meter, således resulterar detta i ett 
planstridigt utgångsläge.  
 
Fasaden är på det nya ritningsunderlaget försedd med en frontespis 
vilken, enligt uppgift från sökande, är i original från då byggnaden 
uppfördes.  
 
Vid mätning slår byggnadshöjden i denna och uppgår då till en höjd 
av cirka 6,8 meter. På tidigare underlag ser det ut att vara en takkupa.  
 
     forts 
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Endast ritning över nordöstra fasaden finns att tillgå från detta tidi-
gare underlag där kupa (frontespis) finns med, vilket begränsar un-
derlag att jämföra med. Det nya ritningsunderlaget håller inte exakt 
skala, dock tillräckligt för att utgå från avseende den sökta åtgärden.  
 
Tjänsteskrivelsen med förslag till beslut har kommunicerats med sö-
kande den 18 november 2021 och eventuella synpunkter ska vara 
byggnadsenheten tillhanda senast den 7 december 2021. Skrivelse 
med synpunkter från sökande har kommit in den 25 november 2021 
 
Ärendet har skickats ut på grannhörande och eventuella synpunkter 
ska vara byggnadsenheten tillhanda senast den 7 december 2021. 
Ärendet har också skickats på remiss till Trafikverket. Trafikverket 
skriver i yttrandet att handlingarna ska kompletteras med ett utlå-
tande från riskanalyskonsult alternativt räddningstjänst. Trafikverket 
önskar ta del av detta utlåtande.  
 
Sökande har i sin skrivelse kommenterat beräkningen av byggnads-
höjden samt det planstridiga utgångsläget och att det är felaktigt att 
den bedömningen gjorts eftersom det i detaljplanen står: ”Enbostads-
husen avses att uppföras i en våning utan källare och utan inredd 
vind. Inom planområdets östligaste del är dock vindsinredning tillå-
ten i enlighet med gällande plan för detta område”.  
 
Det som sökande belyser gällande textraderna från detaljplanen 
stämmer. Däremot står det inget om byggnadshöjd i ovan text. Det är 
konstaterat att tidigare ritningsunderlag är knapphändigt och att det 
nya ritningsunderlaget inte överensstämmer med tidigare avseende 
kupan/frontespisen. På ritningen från 1991 livar inte kupan med fa-
saden vilket den gör i det aktuella ritningsunderlaget och detta tyder 
på att tidigare underlag ej är korrekt utfört eller så kan en ändring 
utförts på kupan. Gällande takkupans höjd mot nock så kan perspek-
tivet i ritningarna mycket väl variera precis som sökande skriver. Det 
är dock så att det 45-gradiga planet slår i kupan/frontespisen. Då 
sökande nu redogjort för förhållandet gällande kupan-/frontespisen 
samt att bevisbördan ligger på byggnadsenheten att påvisa gällande 
de förändringar som gjorts, ändras bedömningen avseende det 
planstridiga utgångsläget eftersom bevis saknas utöver det nämnda 
ritningsunderlaget.     forts 
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Sökande har vidare skrivit om eventuell påföljd vid nekat bygglov. 
Eventuella påföljder behandlas inte i nuläget eftersom det ej är rele-
vant för prövningen av bygglovet. 
 
När samhällsbyggnadsnämndens den 15 december 2021 § 217 be-
handlade ärendet, bestämdes att ärendet skulle remitteras till bygg-
nadsenheten för vidare handläggning, med att kontakta sökanden för 
att få fram ett utlåtande eller rapport över de risker som föreligger 
genom att utbyggnaden ligger nära järnvägsanläggningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ville också att byggnadsenheten skulle 
framför till sökanden, att nämnden var positivt inställd till att bevilja 
bygglov, om det utlåtande eller rapport som ska tas fram, tillåter en 
tillbyggnad i form av ett uterum. 
 
Remissyttrande samt riskanalys 
Remissyttrande har kommit in från Trafikverket där de anser att ären-
det behöver kompletteras med ett utlåtande från riskanalyskonsult al-
ternativt räddningstjänsten. Ärendet skickades till räddningstjänsten, 
men eftersom fastigheten är belägen inom detaljplanerat område ses 
lokalisering och förutsättningarna vara utredda och prövade i och 
med planen varpå räddningstjänsten inte gör utförligare bedömningar 
utan utgår i sina bedömningar utifrån de riktlinjer som Länsstyrelsen 
vägleder kring gällande närhet till järnväg. 
 
En riskanalys och ett utlåtande har nu tagits fram av sakkunniga på 
uppdrag av sökande. 
 
Riskanalys 
I dokumentet ”Riskanalys – avseende närhet till järnväg, Bankgatan 
23, 2022-02-15” presenteras den undersökning av lämpligheten med 
den aktuella tillbyggnaden och utvärdering av vilka risker som kan 
föreligga och uppstå för människor inom det aktuella området. 
 
”Riskanalysen omfattar enbart plötsliga och oväntade händelser med 
farligt gods samt ett kort resonemang kring bullerstörning och påver-
kan på järnvägstrafiken vid en händelse på fastigheten.”  
 
     forts 
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Risken för att tåg skulle spåra ur är väldigt liten och vid en eventuell 
urspårning är det mycket liten risk att vagnar hamnar utanför ett av-
stånd på 15 meter, oavsett hastighet. Analys har gjorts utifrån en sam-
lad bedömning av påverkan på fastigheten som helhet samt avseende 
tillbyggnaden så ”anses den ha synnerligen liten inverkan på den to-
tala risken. Det kan till och med vara så att tillbyggnaden skulle 
minska den totala risken eftersom den är en barriär mellan järnväg 
och befintligt hus”. 
 
Analysen innefattar underlag i form av kartläggning av tågtrafiken 
och transporter av farligt gods på Markarydsbanan utifrån trafiksta-
tistik från Trafikverket, vilket visar att dessa godstransporter är rela-
tivt begränsade.  
 
Vidare utgör analysens underlag kartunderlag, faktiska rådande för-
hållanden och information från fastighetsägaren och beskriver hur 
beräkning av risker görs och sannolikhet för olyckor bedöms, bedöm-
ning av konsekvenser samt vilka kriterier som vägs in.   
 
Analysens slutsatser är att genomförd analys påvisar riskpåverkan 
inom området från buller, men också transporter med farlig gods på 
järnvägen. Aktuell byggnad är placerad nära spårområdet och vid ny-
byggnation vore riskreducerande åtgärder önskvärda. Dock är bygg-
naden uppförd 1916 innan nuvarande rekommendationer.  
 
Fastighetsägaren har i huvudbyggnaden utfört mindre riskreduce-
rande åtgärder så som exempelvis förbättrade utrymningsvägar bort 
från spåret. Eftersom det i aktuellt ärende är tillbyggnaden som prö-
vas konstateras att skillnad i risknivå för denna måste anses ytterst 
begränsad i jämförelse med huvudbyggnad och att det dessutom finns 
ett bygglov för uterum som har en meter kortare avstånd till järnvä-
gen än nu aktuell tillbyggnad. 
 
”Bedömning görs att varken individrisken i tillbyggnaden eller sam-
hällsrisken i området är så pass mycket högre än i huvudbyggnaden 
att det anses vara skäligt att vidta vidare åtgärder. Det som däremot 
kan fastslås är att tillbyggnaden utgör en väsentlig minskning av bul-
ler och vibrationsstörning i bostadshuset.  
     forts 
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Skulle tillbyggnaden tas bort skulle detta medföra att risken för 
ohälsa i byggnaden ökar med hänsyn till att tillbyggnaden reducerar 
bullernivån i övriga delar av byggnaden. Således medför 
tillbyggnaden bättre förutsättningar för att uppfylla självaste syftet 
med plan- och bygglagen, vilket är att ”[..] främja samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktig hållbar livsmiljö […]” (1:1 PBL). Resultatet av denna 
analys är att det går att placera den aktuella byggnaden enligt 
bygglovsansökan.” 
 
Utlåtande avseende genomförd riskanalys 
Dokumentet ”Utlåtande avseende genomförd riskanalys Elestorp 
7:177, Laholms kommun” utgör en sammanfattning och bedömning 
av riskanalysen och läses i sin helhet som bifogat dokument till tjäns-
teskrivelsen. 
 
Beslutsmotivering 
Förutsättningarna för att bevilja bygglov återfinns i 9 kapitlet plan- 
och bygglagen, PBL. Av 9 kapitlet 30 § första stycket 2 PBL framgår 
att bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om 
åtgärden inte strider mot detaljplanen. 
  
Av 31 b § samma kapitel framgår att trots 30 § första stycket 2 får 
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områ-
desbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelserna syfte och avvikelsen är liten, eller åtgärden 
är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Det byggnadsenheten behöver ta ställning till är om den sökta åtgär-
den är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten eller 
av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Den sida som ses som beräkningsgrundande avseende fastställande 
av byggnadshöjd är den sydöstra sidan. I det ritningsunderlag som nu 
inkommit beräknas byggnadshöjden till cirka 6,8 meter vilket är 3,3 
meter över tillåten höjd. Frontespisen medför att 45-graders-planet 
berör taket när frontespisens tak berörs.   forts 
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Att bygglov beviljats 1991 grundat på ett ritningsunderlag som inte 
överensstämmer med aktuellt underlag kan inte ses som att planenligt 
utgångsläge inte ska prövas på nytt, vilket annars hade varit fallet 
eftersom ett beviljat lov finns som är beviljat enligt ÄPBL (1987:10). 
Huruvida byggnaden är förändrad eller om tidigare inlämnat 
ritningsunderlag inte varit korrekt utfört är oklart.  
 
Utredning av planenligt utgångsläge får ses vara utförd vid den tidi-
gare granskningen 1991. Den avvikande byggnadshöjden får ses god-
känd i och med det beviljade lovet från 1991 då sökande nu redogjort 
för rådande förhållanden avseende kupan/frontespisen samt att bygg-
nadsenheten inte kan påvisa att förändringar utförts sedan dess. 
 
Avseende den sökta åtgärden i form av tillbyggnaden som är avvi-
kande gällande placering, så kan åtgärden på ett vis ses vara förenlig 
med detaljplanens syfte, eftersom området är planlagt för bostad. Det 
finns däremot begränsningar i planen som inte möjliggör bebyggelse 
på den aktuella placeringen för tillbyggnaden.  
 
Detaljplanen tillkom långt efter huvudbyggnadens uppförande men 
innan tillbyggnaden. Dock har bygglov beviljats för tillbyggna-
den/uterummet i sitt tidigare utförande med avvikelsen gällande pla-
cering på prickmark. Då tidigare tillbyggnad uppenbart rivits och en 
ny tillbyggnad uppförts i dess ställe är det således förutsättningar för 
bygglov avseende denna nya tillbyggnad som nu prövas.    
 
Nästa del som byggnadsenheten behöver ta ställning till är om avvi-
kelsen kan ses som liten eller av begränsad omfattning och nödvän-
dig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ända-
målsenligt sätt. Av rättspraxis (se till exempel Mark- och miljööver-
domstolens dom den 20 juni 2019, mål P1257-19) framgår att en liten 
avvikelse kan föreligga till exempel vid placering någon meter in på 
punktprickad mark, överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd 
av byggnadstekniska eller andra skäl. Frågan om en avvikelse från 
plan är liten bör inte enkom bedömas utifrån absoluta mått och tal 
utan ses i förhållande till samtliga föreliggande omständigheter (se 
ex. MÖD 2018:4). 
 
     forts 
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Byggnadsenheten gör bedömningen att den aktuella åtgärden, det vill 
säga placering av i princip hela tillbyggnaden om 29,9 kvm med cirka 
3,6 – 3,8 meter in på mark som inte får bebyggas så kallad punkt-
prickad mark, innebär en avvikelse som varken sett i absoluta mått 
tal och tal eller sett till föreliggande omständigheter är att betrakta 
som en liten avvikelse.  
 
Byggnadsenheten bedömer också att den aktuella åtgärden inte är 
nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 
ändamålsenligt sätt. Att placera en tillbyggnad på mark som inte får 
bebyggas på grund av rådande omständigheter, ses inte vara en nöd-
vändig åtgärd och byggnadens nära placering mot järnvägsspåret och 
de olägenheter som därifrån uppkommer bedöms kunna åtgärdas på 
annat vis. 
 
Det har tillkommit uppgifter till ärendet i form av riskanalys och ut-
låtande av denna riskanalys som framtagits av sakkunniga på upp-
drag av fastighetsägaren/sökande. Den nya informationen som doku-
menten visar på, ger en tydlig bild av det berörda området och vilka 
risker som föreligger. Beräkningarna ger ett tydligt underlag att utgå 
från i fråga om hur bedömning kan göras sett utifrån föreliggande 
risker som visar på att risknivån är låg, med slutsatsen att närheten 
till järnvägen inte bör utgöra hinder och att den aktuella tillbyggna-
dens placering ses möjlig, utifrån de beräkningar som gjorts. 
 
Sett utifrån avvikelsen som tillbyggnadens placering utgör, så är den 
samlade bedömningen även efter utförd riskanalys, att även om risker 
till följd av närheten till järnvägen är på en acceptabel nivå, så är av-
vikelsen från gällande detaljplan för stor för att tillbyggnaden ska ses 
lämplig. 
 
Byggnadsenheten gör den samlade bedömningen sett till samtliga fö-
religgande omständigheter att avvikelsen inte är förenlig med detalj-
planens syfte och inte kan anses vara en sådan liten avvikelse som 
avses i 9 kapitlet 31 b § PBL, vilket innebär att förutsättningar att 
bevilja bygglov enligt 9 kapitlet 30 – 32 a §§ plan- och bygglagen 
saknas.  
 
     forts 
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Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet är av en 
annan uppfattning och anser att bygglov kan beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse TJB077-21 
Ansökan ankomstdaterad 2021-05-18 
Förtydligande dokument till ansökan ankomstdaterad: 2021-05-18 
Fasadritningar ankomstdaterad: 2021-11-04 
Planritning ankomstdaterad: 2021-11-04 
Situationsplan ankomstdaterad:2021-11-04 
Kartunderlag från mätningsenheten: 2021-10-20 
Riskanalys – avseende närhet till järnväg, 2022-02-15: 2022-02-23 
Utlåtande avseende genomförd riskanalys 2022-02-23 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 15 december 2021 § 217 
Beredningsutskottets protokoll den 9 mars 2022 § 45 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ove Bengtsson (S): Bifall till beredningsutskottets förslag till beslut. 
 
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 § 47 Dnr SBN2021-558 
 
Nybyggnad av plank 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för uppfö-
rande av plank enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL) på 
fastigheten xx. 
 
Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 ka-
pitlet 23 § plan- och bygglagen. Med detta startbesked bestämmer 
samhällsbyggnadsnämnden att kontrollplan diarieförd 2022-01-11 
fastställs. 
 
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende enligt 
10 kapitlet 10 § och 14 § plan- och bygglagen. 
 
Avgift    kronor 
Bygglov     0 
Startbesked   1 238  
Kommunikation   0  
Totalt:    1 238 
 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 1 juli 2021 och 
beslut fattades den 23 mars 2022, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har överskridits med mer än fem 
veckor. Avgiften för beslut om lov, expediering och kungörelse och 
andra tids- och kostnadskrävande åtgärder har reducerats med fem 
femtedelar med stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL). 
_____ 
 
Upplysningar 
Beslut om lov får verkställas först fyra veckor efter att beslutet kun-
gjorts i Post- och Inrikes tidningar. Om åtgärden påbörjas fyra veckor 
efter att beslutet kungjorts men det då inte vunnit laga kraft, sker 
byggnationen helt på byggherrens egen risk. 
 
     forts 
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Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner 
laga kraft enligt 9 kapitlet 43 § PBL. 
 
Byggherren ansvarar för att bygg-, rivnings- och markåtgärder som 
byggherren utför eller låter utföra, genomförs i enlighet med de krav 
som gäller för åtgärden enligt PBL eller med beslut som meddelats 
med stöd av lagen enligt 10 kapitlet 5 § PBL. 
 
Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked meddelats av samhällsbygg-
nadsnämnden enligt 10 kapitlet 4 § PBL. 
 
Följande handlingar ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämn-
den som underlag för slutbesked: 
-Verifiera kontrollplan 
-Sakkunnigintyg om utförd lägeskontroll 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
Åtgärden ska utföras enligt Boverkets byggregler (BBR) samt enligt 
eurokoderna (EKS). 
 
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 
Laholms kommun, Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 
Laholm. För att ta del av dem kontakta byggnadsenheten via mejl 
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se eller via telefon 0430-152 
80. 
 
Upplysning om hur du överklagar 
Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 
överklagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, 
samhällsbyggnadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från 
den dag då du fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som 
överklagas och vilken ändring som begärs. 
 
     forts 
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Ärendebeskrivning 
NN har ansökt om bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten 
XX, i Laholm. Eftersom sökanden är bygglovshandläggare i 
Laholms kommun har ärendet hanterats av Falkenbergs kommun.  
 
Åtgärden innebär ett nytt plank runt delar av befintlig uteplats. Plan-
kets höjd från uteplatsen är 1,5 meter och från marknivån invid plan-
ket 2,4 meter  
 
Beslutsmotivering 
Av Falkenbergs kommuns beslutsförslag framgår att åtgärden inte 
strider mot aktuell detaljplan och dess bestämmelser samt bedöms, i 
aktuella delar uppfyller kraven i 2 kapitlet 6 § första stycket 1 och 5, 
6 § tredje stycket 8, 9 §§ samt 8 kapitlet 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ 
PBL. 
 
Aktuell fastighet (tomtindelning) överensstämmer med detaljplanen 
och dess bestämmelser. 
 
För fastigheten gäller stadsplan 36 lagakraftvunnen den 20 februari 
1970 och ändrad den 24 maj 1982. BF1 gäller som planbestämmelse. 
Åtgärden bedöms som lämplig och bedöms inte påverka villaområdet 
negativt. Plankets syfte är att motverka insyn på uteplats inom hem-
fridszonen. 
 
Beslutsunderlag 
Falkenbergs kommuns beslutsförslag den 12 januari 2022 
Kontrollplan 2022-01-11 
Situationsplan 2022-01-11 
Plan-, fasad- och sektionsritning 2021-11-30 
Ansökan 2021-11-30 
Beredningsutskottets protokoll den 9 mars 2022 § 47 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
     forts 
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Beslutet skickas till:  
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Komplettering av översyn av den kommunala köksorganisat-
ionen, rörande införande av mottagningskök på för- och grund-
skolor 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att remittera den komplette-
rande översynen till barn- och ungdomsnämnden för yttrande med 
svar senast den 16 maj 2022. 
_____ 
 
Sammanfattning 
Enligt tidigare beslut om köksöversyn arbetar måltidsenheten fram 
ett förslag tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen gäl-
lande införandet av mottagningskök, där så behov uppstår att övergå 
från tillagnings- till mottagningskök på för- och grundskolor.  Syftet 
är att effektivisera och kvalitetssäkra produktionen och implementera 
ett större hållbarhetstänk för att framtidssäkra verksamheten och 
skapa attraktiva tjänster med heltid som norm. I utredningen har en 
fördjupad analys på förslaget tagits i beaktande och hur denna påver-
kar framtida förändringar för barn- och ungdomsförvaltningens verk-
samhet. 
 
Beslutsmotivering 
Förslaget innebär en kostnadseffektivisering av verksamheten genom 
att fördela produktionen till kommunens produktionskök. Fördel-
ningen innebär ett optimerat nyttjande av kapaciteten i produktions-
köken samt mottagningsköken för att säkerställa kvalité, hållbarhet 
och ekonomi. Kvalitetssäkringen genomförs genom att fördela resur-
ser gällande kompetens, utrustning och inventarier på ett kostnadsef-
fektivt och hållbart sätt. Hållbarhetsaspekterna lyfts i alla led gäl-
lande upphandling, produktion, transport och konsumtion. Förslaget 
innebär en kvalitetssäkrad servicenivå. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med behandlingen av 2016 års budget gavs dåvarande 
kommunledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att genom-
föra översyn av köksorganisationen i syfte att uppnå en så effektiv 
produktion som möjligt med fortsatt god kvalitet. Under 2020 gavs 
uppdraget att revidera översynen.   forts 
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I nämndsplan för samhällsbyggnadsnämnden, 2021 – ff., föreslås åt-
gärden att effektivt utnyttja kapaciteten i de moderna köken som en 
intern process i målarbetet. Många av kommunens kök är i dåligt 
skick och i behov av renovering. Genom att se över kapaciteten i 
varje kök och se över möjligheten att omfördela produktionen kan 
renoveringsbehovet minska. Tillagningskök i dåligt skick kan göras 
om till mottagningskök. Tidigare köksöversyn från 2015 ska ligga till 
grund och revideras utifrån dagens behov. Efter utredning föreslås 
införandet av mottagningskök på vissa förskolor till barn- och ung-
domsnämnden i köksöversyn 2021. I remissvaret på köksöversyn 
2021 efterfrågas ett utökat samarbete mellan verksamheterna gäl-
lande de berörda förskolornas kök och en fördjupad analys kring 
köksöversynens förslag och hur denna påverkar framtida föränd-
ringar inleds därefter. Efter fortsatt dialog och fördjupat samarbete 
mellan verksamheterna under inledningen av år 2022 presenteras nytt 
förslag på beslut gällande köksöversyn. 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Den påtagligaste förbättringen på samhällsbyggnadsnämnden är ett 
optimalt användande av personalen. Den kommunala vinsten är att 
renoveringskostnaderna vid ombyggnation av äldre kök blir lägre om 
köket renoveras efter en standard för mottagningskök. Detta mesta-
dels beroende på att ventilationskraven är lägre och att ett mottag-
ningskök kräver mindre avancerad utrustning. Dagens krav på tillag-
ningskök innebär större ingrepp vad gäller ventilation, strömförsörj-
ning och utformning av köket för att livsmedelslagstiftningens krav 
på hygien och miljö ska uppfyllas. Kraven som ställs på ett tillag-
ningskök som hanterar bland annat rått kött är större än de krav som 
ställs på ett mottagningskök i modern standard. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 22 februari 2022 
Beredningsutskottets protokoll den 9 mars 2022 § 49 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
Beslutet skickas till: Barn- och ungdomsnämnden 
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SBN § 49 Dnr 2022-000053 
 
Revidering av ”Gemensamma principer för inköp av livsmedel 
till de offentliga köken i Halland” 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
den reviderade versionen av upphandlingssamverkan ”Gemensamma 
principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland”. 
______ 
 
Sammanfattning 
För att öka förutsättningarna för att ställa effektiva kvalitets-, håll-
barhets- och djurskyddskrav på livsmedel och samtidigt vara ekono-
miskt hållbara har alla halländska kommuner och i regionen fattat 
beslut om styrdokument som bygger på gemensamma principer.  
 
Principerna beslutades under 2020 och 2021. 
 
Principer för inköp av livsmedel har tagits fram av ”Halländska livs-
medelsnätverket”, som består av måltidsansvariga, utvecklare, upp-
handlare samt hållbarhetskompetens från Hallands kommuner och 
Region Halland. 
  
I Laholm antogs principerna som ”Upphandlingssamverkan: Gemen-
samma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Hal-
land”, av kommunfullmäktige den 28 april 2020 KF § 58. 
 
Principerna har börjat tillämpas vid upphandlingar i Hallands kom-
muner och i regionen med ett gott resultat. 
 
Beslutsmotivering 
Principerna ska revideras vartannat år, och det Halländska livsme-
delsnätverket har tagit fram ett förslag till revidering; Gemensamma 
principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland 
2022–2024. 
 
Ärendebeskrivning 
Revideringarna är främst av redaktionell art, med undantag för föl-
jande två punkter: 
     forts 
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Punkten Livsmedel som medför korta transportavstånd, från produ-
cent till slutkund prioriteras har formulerats om till Livsmedel som 
medför korta transportavstånd från producent till slutkund priorite-
ras vid produktval. Syftet är att förtydliga att det är vid val av vilken 
sorts produkter som ska upphandlas och beställas som vi kan göra 
dessa avvägningar. På grund av de rättsliga principerna i upphand-
lingslagstiftningen kan vi inte ställa detta som krav på produkterna i 
själva upphandlingen.  
 
I de ursprungliga principerna hänvisade vi till Upphandlingsmyndig-
hetens fisklista för kravställning. Upphandlingsmyndigheten har se-
dan dess valt att sluta med sin egen fisklista, och hänvisar i sina kri-
terier till andra underlag, bland annat Världsnaturfondens (WWF) 
fisklista som har motsvarande ambitionsnivå. I principerna har for-
muleringen därför ändrats till Fisk och skaldjur ska klara krav som 
motsvarar MSC:s (Marine Stewardship Councils), ASC:s (Aquacul-
ture Stewardship Council) eller som är markerade som "Grön" enligt 
WWF:s fisklista, undantag för lax där ”Gul” accepteras, för att har-
moniera med Upphandlingsmyndighetens kriterier. 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Förändringarna kommer inte leda till några förändringar i kostna-
derna för livsmedel. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 22 februari 2022 
Beredningsutskottets protokoll den 9 mars 2022 § 50 
 
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 § 50 Dnr 2022-000054 
 
Redovisning av ärende i samband med uppföljning av beslut en-
ligt uppföljningsplan för intern kontroll för år 2022 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av redovisningen. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände uppföljningsplan för intern 
kontroll för år 2021 den 24 februari 2021 § 30. Enligt den ska juste-
raren välja ut ett till två ärenden från listan över anmälda delegations-
beslut som ska redovisas vid kommande sammanträde: 
 
Från byggnadsenhetens lista med delegationsbeslut valde justeraren 
ärendet XX – Bygglov för nybyggnad av tio gäststugor, tillbyggnad 
av parkering samt åtta ställplatser som ska redovisas vid nästa 
sammanträde. Ärendet redovisas av bygglovshandläggaren. 
 
Från miljöenhetens lista med delegationsbeslut valde justeraren att 
nämnden ska få information och utbildning om hur en ansökan om 
dispens från renhållningsordningen behandlas. Vad händer från att en 
ansökan registreras tills att ett beslut tas. På vilka grunder tas beslutet 
och så vidare. Informationen kommer att redovisas vid nämndens 
sammanträde i april månad. Ärendet redovisas av miljö- och hälso-
skyddsinspektören. 
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SBN § 51 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 mars 2022. 
 
Räddningstjänstens delegationsbeslut gällande ansökan om egen-
rengöring (egen sotning), tillstånd för brandfarlig vara, tillstånd för 
explosiv vara och tillstånd för offentlig tillställning, enligt lista den 2 
mars 2022. 
 
Miljöenhetens beslut från och med den 11 februari till och med den 
10 mars 2022. 
 
Byggnadsenhetens beslut från och med den 11 februari till och med 
den 10 mars 2022. 
 
Förteckning över delegationsbeslut registrerade i ärendehanterings-
systemet Ciceron från och med den 15 februari till och med den 3 
mars 2022. 
 
Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till samhällsbyggnads-
nämnden. Samhällsvägledarna har under perioden 3 januari till den 9 
mars 2022 utfärdat 5 beslut om parkeringstillstånd för rörelsehind-
rade. 
     forts 
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Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-
styckning från xx och zz. 
 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställ-
ningsbidrag ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Under peri-
oden 16 februari till den 14 mars 2022 har 17 nya bostadsanpass-
ningsbidrags ärende registrerats. Handläggaren för bostadsanpass-
ning har under samma period beviljat 15 ansökningar om bostadsan-
passningsbidrag och avslagit en ansökan.  
 
Ordföranden, beslut enligt uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden: 
XX – Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med 
tillhörande komplementbyggnad. 
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SBN § 52 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 mars 2022. 
 
Förteckning över anmälningar: 
 
a. Länsstyrelsens beslut; Upphävande av strandskydd inom fastig-

heterna xx och zz. Ansökan avser ett vattendrag som är mellan 
0,6-1,5 meter brett och 0,1-1,2 meter djupt och är inte 
vattenförande hela året. Länsstyrelsen beslutar att det området 
som markerats på en karta inom fastigheterna inte längre ska 
omfattas av strandskydd. 
 

b. Länsstyrelsens beslut; Ansökan om nytt tillstånd för vilthägn på 
delar av fastigheterna xx och zz. Länsstyrelsen beslutar att lämna 
tillstånd för Camp Mayfly AB att uppföra vilthägn för dovhjort 
och kronhjort. Tillståndet gäller till och med den 31 december 
2031. Tillståndet är förenat med villkor. 
 

c. Länsstyrelsens beslut; Ansökan om dispens från naturreservats-
föreskrifter för anläggning av markkabel för el samt rasering av 
luftledning på fastigheten xx inom naturreservatet Osbecks 
bokskogar. Länsstyrelsen beslutar att medge Södra Hallands 
kraft ekonomisk förening dispens med villkor. 

 
forts 
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d. Länsstyrelsens beslut; Ansökan om tillstånd till flytt av ålyngel i 

Lagans vattensystem. Länsstyrelsen beslutar att bevilja tillstånd 
för Statskraft Sverige AB, för flytt av ålyngel uppströms första 
definitiva vandringshindret i Lagans vattensystem enligt ställda 
villkor. Tillståndet gäller under år 2022. 
 

e. Länsstyrelsens beslut; Ansökan om dispens från reservatföre-
skrifterna för anläggning av fiberkabel på fastigheten xx inom 
naturreservatet Övragård. Länsstyrelsen beslutar att medge 
Transtema FNC dispens från föreskrifterna. Beslutet är förenat 
med villkor. 

 
f. Länsstyrelsens beslut; Upphävande av strandskydd inom fastig-

heten xx. Skolj AB har begärt att länsstyrelsen ska upphäva 
strandskyddet inom ett område vid en bäck. Fastigheten är 
klassad som industritomt. Länsstyrelsen beslutar att det område 
som har markerats på bifogad karta inom fastigheten inte längre 
ska omfattas av strandskydd. 
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SBN § 53 Dnr 2022-000001 
 
Informations- och diskussionsärenden 
 
a) Ledamöternas och ersättarnas inspel 

 
b) Information om måltidsenhetens arbete och studiebesök 

Henrik Årneby 
 
_______ 
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