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SBN § 54 Dnr 2022-000058  
 
Samhällsbyggnadsnämndens tillsynsplan enligt plan- och bygg-
lagen för år 2023 och 2024 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden väljer att anta tillsynsplan enligt plan- 
och bygglagen för år 2023 och 2024. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden enligt plan- och bygglagen är den nämnd som 
fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen, PBL. En 
av byggnadsnämndens uppgifter är att utöva tillsyn. Tillsyn sker ge-
nom anmälan eller på byggnadsnämndens eget initiativ.  
 
Målet med byggnadsnämndens tillsyn är att se till att den bebyggda 
miljön uppfyller samhällets krav, se till att byggnadsverk, tomter och 
allmänna platser underhålls och sköts så att värden bevaras och att 
olägenheter och olycksrisker inte uppkommer samt säkerställa att 
byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs och 
samhällets lagar och regler följs.  
 
Byggnadsnämnden ska, som tillsynsmyndighet, regelbundet följa 
upp och utvärdera tillsynsarbetet och på begäran lämna den inform-
ation som en tillsynsvägledande myndighet behöver för sin tillsyns-
vägledning.  
 
Av den föreslagna tillsynsplanen framgår byggnadsnämndens till-
synsarbete för år 2023 och 2024 och den ger byggnadsnämnden möj-
lighet att följa upp och utvärdera sitt tillsynsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Tillsynsplan 2023 och 2024 
Beredningsutskottets protokoll den 6 april 2022 § 52 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
Beslutet skickas till: 
Byggnadsenheten 
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SBN § 55 Dnr 2022-000048, MBN2020-757 
 
Ändring av prioriteringslista för detaljplaner till tidsplanering 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ändra pri-
oriteringslistan för detaljplaner till en tidsplanering av planarbeten 
där detaljplanernas dignitet för samhällsnyttan framgår. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Laholms kommuns arbete med detaljplaner har under flera års tid 
utgått från en prioriteringslista för detaljplaner. Prioriteringslistan 
har varit uppdelad i en aktiv lista med 16 detaljplaner som är på-
gående arbeten och en väntelista med detaljplaner som avvaktar 
handläggning. Den detaljplan som har bedömts medföra högst sam-
hällsnytta, så som ett stort antal bostäder, lokaler för kommunal ser-
vice, ett stort antal arbetstillfällen och så vidare, har prioriterats 
högst. De 16 aktiva detaljplanerna har inte omprioriterats inbördes, 
de har haft samma placering på listan till dess att den första detalj-
planen i listan antas. Först när en detaljplan har antagits, har en de-
taljplan på väntelistan startats upp.  
 
Prioriteringen av detaljplanerna har inte gett en bild av planarbetenas 
tidplan. De detaljplaner som har prioriterats högst har ofta visat sig 
vara av komplicerad art med flera olika intressen inom planområdet. 
Detta innebär ofta att de högst prioriterade planerna tar längre tid att 
genomföra.  
 
Detaljplanerna på väntelistan har avvaktat handläggning, tidplanen 
för när planarbetet har förväntats starta upp har ändrats i samband 
med att nya förslag till planuppdrag och planbesked har getts. De-
taljplanerna på väntelistan har därmed omprioriterats vid flera till-
fällen under året.  
 
Prioriteringslistans struktur med planer som avvaktar handläggning 
utan en egentlig tidplan, har inneburit att exploatörer har fått vänta 
med detaljplaneläggning samt att tidplanerna har flyttats fram i tiden 
beroende på vilka andra detaljplaner som har prioriterats före.  
 
Plan- och exploateringsenheten har nu tagit fram ett nytt förslag på 
prioritering av och arbete med detaljplaner. Grunden för systemet är 
att alla detaljplaneuppdrag ska tidsplaneras i samband med att beslut 
om positivt planbesked eller planuppdrag ges.  forts 
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Vid beslut om positivt planbesked ska kommunen enligt 5 kapitlet 
5§ Plan- och bygglagen (2010:900) alltid beskriva när arbetet för de-
taljplanen beräknas kunna påbörjas samt när detaljplanen förväntas 
kunna antas.  
 
I samband med planbesked eller planuppdrag ska därmed en relevant 
tidplan för arbetet presenteras. Tidsplaneringen skapar en förutsäg-
barhet både för kommunen, exploatörer och andra intressenter. Det 
ger möjlighet till en kontinuerlig samhällsutbyggnad, att aktivt re-
glera takten för samhällsutbyggnaden, samordna exploateringspro-
jekt, budgetera inför utbyggnadsområden samt möjliggör för en mer 
effektiv resursfördelning inom verksamheten. Tidsplaneringen av 
detaljplanerna ska även kopplas till tidsplaneringen för lokalförsörj-
ningsbehoven, näringslivsstrategier, bostadsförsörjningsprogram, 
till projekt kopplade till tidiga processer innan detaljplaner samt ut-
byggnadsskeden efter planläggning.  
 
Tidsplaneringen anger därmed hur lång tid planarbete förväntas att 
ta, samt när ett antagande och med det även ett utbyggnadsskede av 
detaljplaneområden kan ske. Vid tidsplanering av detaljplaner kom-
mer de mest enkla detaljplanerna att antas först, de som innebär minst 
antal intressekonflikter eller andra aspekter. Det innebär dock inte att 
de anses vara av störst intresse för kommunen. För att inte tappa nå-
gon typ av prioritering mellan detaljplanerna föreslås dessa att delas 
in i tre olika typer av dignitet för samhällsnyttan; A, B och C. En 
detaljplan med hög samhällsnytta ges dignitet A. Det innebär i sin 
tur att detaljplanen överensstämmer med kommunens långsiktiga 
målbild, bostadsförsörjningsprogram och lokalbehovsprogram, med-
för näringslivsutveckling eller tillskapar andra stora mervärden för 
samhällsutvecklingen.  
 
En detaljplan med medelhög samhällsnytta ges dignitet B, vilket in-
nebär att detaljplanen delvis överensstämmer med målbild, bostads-
försörjningsprogram och lokalbehovsprogram, medför till viss del 
näringslivsutveckling eller andra mervärden för samhällsutveckl-
ingen.  
 
En detaljplan med lägre samhällsnytta ges dignitet C, vilket innebär 
att detaljplanen delvis överensstämmer med målbild, bostadsförsörj-
ningsprogram och lokalbehovsprogram, medför till mindre del nä-
ringslivsutveckling eller andra mindre mervärden för samhällsut-
vecklingen.   forts 
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Detaljplanernas dignitet kan ge betydelse på tidsplaneringen inför 
avgörandet när en detaljplan ska påbörjas.  
 
Bedömningen av detaljplanernas dignitet ska framgå i samband med 
beslut om positivt planbesked, liksom tidplanen för när detaljplane-
arbetet förväntas startas upp samt antas.  
 
Ändringen av prioriteringslistan av detaljplaner till en tidsplanering 
av planer och projekt kan genomföras omgående, se bilagd handling 
med utkast till tidsplanering för detaljplaner. Ärendet bedöms vara 
färdigt för beslut.  
 
Beslutet medför inga ekonomiska kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 17 mars 2022. 
Beredningsutskottets protokoll den 6 april 2022 § 53 
 
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 § 56 Dnr 2022-000050, SBN2021-983  
 
Förhandsbesked för nylokalisering av enbostadshus 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte bevilja förhandsbesked 
för nylokalisering av enbostadshus på del av fastigheten xx, med an-
ledning att ansökan inte uppfyller bestämmelserna om markens 
lämplighet i 2 kapitlet, plan- och bygglagen, PBL. 
 
Avgift, avslag 0 kronor 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 16 november 2021 och 
beslut fattades den 20 april 2022, vilket innebär att lagstadgade tids-
frister för handläggningen har överskridits med 13 veckor. Avgiften 
för beslut om avslag ar reducerats med fem femtedelar med stöd av 
12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL). 
_____ 

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. 
 
Ärendebeskrivning 
NN ansöker om förhandsbesked för nylokalisering av enbostadshus 
på fastigheten XX. 
 
Den aktuella fastigheten ligger i Laholms kommuns sydöstra delar, 
vid Sjöaltesjön cirka 2 mil från Våxtorp i nordväst och Örkelljunga i 
sydost. Fastigheten delas i två av riksväg 24 där det är den södra de-
len av fastigheten ner mot Sjöaltesjön som berörs av åtgärden. Plat-
sen omfattas inte av detaljplan men är utpekat LIS-område (lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen) i översiktsplanen, ÖP 2030. 
Platsen ligger inom område som omfattas av riksintresse för natur-
vård Hallandsås-Stensån, för friluftsliv Hallandsås (FN 15) samt 
kommunikationer riksväg 24. Platsen omfattas även av strandskydd 
inom 100 meter från Sjöaltesjöns strandlinje. 
 
 
  forts 
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Precis väster om den aktuella platsen finns fyra tomter med bostads-
bebyggelse och cirka 400 meter både väster och öster om platsen 
återfinns sammanhållen bebyggelse och ytterligare cirka 400 meter 
västerut återfinns detaljplanelagt område för Nordanå stugområde. 
 
Den aktuella platsen är tänkt alldeles öster om befintlig bebyggelse 
som sträcker sig ner mot Sjöaltesjön. Sökande har i ansökan redovi-
sat en tomtplats om 2 900 kvm. 
 
Med anledning att det är en åtgärd utanför detaljplanelagt område har 
berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Syn-
punkter har kommit in från fastighetsägare till fastigheterna zz. vv 
samt qq. Fastighetsägare till zz motsätter sig all vidare exploatering 
och bebyggelse i direkt närhet till sin fastighet. Fastigheten xx har 
redan styckats av ett antal gånger och fastigheterna pp, vv, qq, ww, 
cc med flera har alla kommit från denna stamfastighet. Med den kraf-
tiga ökning av bostäder som tillkommit genom dessa åtgärder har 
fastigheten xx exploaterats så hårt att den ändrat karaktär till sam-
manhållen bebyggelse där bostäderna nu är så många att en detalj-
planering är ett absolut måste för lösning med kommunalt vatten och 
avlopp med mera. Strandskyddslagen medger inte byggnation över-
huvudtaget så som sökanden avser. De vill också påpeka att de tidi-
gare fått avslag på bygglovsansökan på sin fastighet med hänvisning 
till strandskyddslagen. De yrkar på att kommunen ska yrka på avslag 
till fastighetsbildning när Lantmäteriet genomför samråd för en av-
styckning. 
 
Fastighetsägarna till vv anför att stranden vid Sjöaltesjön redan är 
mycket begränsad för allmänheten med många avstängningar av 
bryggor och staket som förmodligen inte har rätt till detta enligt 
strandskyddslagen. De motsätter sig därför fler bygglov av fler bo-
stadshus eller fritidshus på fastigheten xx och även på övriga mark-
ytor mot Sjöaltesjön. Kommunen måste bevara och skydda strän-
derna mot dessa bygglov, det är kommunens skyldighet för sjöns na-
turliv och fiske i Sjöaltesjön. 
 
Fastighetsägarna till qq har inget att invända mot byggnation och av-
styckning så länge det inte inkräktar på deras avlopp och tomt. 
 
 
 
  forts 
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Synpunkter från berörda grannar har kommunicerats med sökanden.  
 
Tjänsteskrivelsen med förslag till beslut har kommunicerats med sö-
kande.  
 
Yttrande Laholmsbuktens VA: 
Laholmsbuktens VA har inte angett någon erinran mot den sökta åt-
gärden. 
 
Yttrande Trafikverket: 
Trafikverket ser inga hinder till att förhandsbeskedet beviljas på den 
föreslagna platsen. 
 
Yttrande Miljöenheten: 
Miljöenheten bedömer att förhandsbesked inte kan ges då lokali-
seringen är olämplig. Det finns risk för påverkan på område av riks-
intresse för naturvård och fastigheten ligger inom område där det be-
döms finnas en risk för negativ påverkan på människors hälsa och/ 
eller på miljö kopplat till VA-försörjningen i området. 
 
Yttrande planekolog: 
Planekologen avråder från exploatering som gör en irreversibel på-
verkan med dränering och avverkning av sumpskog på kantzonsom-
råde av känslig naturtyp i riksintresset för naturvård. 
 
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 
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. 
 
 
 
  forts 
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Av 2 kapitlet 3 § PBL framgår att planläggning enligt denna lag ska 
med hänsyn till natur- och kultur-värden, miljö- och klimataspekter 
samt mellankommunala och regionala förhållanden främja 1. en 
ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av be-
byggelse, grönområden och kommunikationsleder, 2. en från social 
synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper, 3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, 
energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, 4. en god 
ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 5. bostadsbyg-
gande 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 vat-
tenförhållandena, 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, 
avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhälls-
service i övrigt, 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftför-
oreningar samt bullerstörningar, och 5. risken för olyckor, översväm-
ning 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 omgivnings-
buller, och 2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olä-
genhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller. 
 
Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt 
medicinsk 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 vat-
tenområden ska användas, och 2. hur den byggda miljön ska använ-
das, utvecklas och bevaras. 
 
Planen är inte bindande 
 
Fastigheten xx är belägen i ett område som inte är detaljplanelagt, 
men som omfattas av översiktsplan, ÖP 2030. 
 
Prövningen vid begäran om förhandsbesked ska avse frågan om den 
sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen (9 kapitlet 17 § 
PBL). Avgörande för den bedömningen är om marken är lämplig för 
åtgärden, en så kallad lokaliseringsprövning ska ske. Prövningen 
sker mot 2 kapitlet PBL. Enligt 2 kapitlet 2 § PBL ska prövningen av 
förhandsbesked 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 enligt denna paragraf 
ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Vid denna bedömning ska bestämmelserna om hushåll-
ning med mark- och vattenområden i 3 kapitlet och 4 kapitlet 1-8 §§ 
miljöbalken, MB, tillämpas. 
 
Enligt 2 kapitlet 1 § PBL ska vid prövning av frågor enligt PBL både 
allmänna och enskilda intressen beaktas, om inte annat är föreskrivet.  
  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-20  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

forts 
 
De allmänna intressen som bör beaktas redovisas i kommunens över-
siktsplan. Översiktsplanen är inte bindande, men ska enligt 3 kapitlet 
2 § PBL vara vägledande för beslut om användning av mark- och 
vattenområden. Översiktsplanen anger dock endast de stora dragen i 
fråga om markanvändning. Det är först i ett enskilt ärende om bygg-
lov eller förhandsbesked som avvägningen sker mellan dessa intres-
sen. En bedömning ska då göras av om det allmänna intresset skulle 
motverkas av den sökta åtgärden. 
 
Översiktsplanen, ÖP Framtidsplan 2030, utgör Laholms kommuns 
långsiktiga och övergripande bedömning av hur mark- och vatten-
områden bör användas och bebyggelsen bevaras och utvecklas. 
Översiktsplanen är en redovisning av de allmänna intressen som krä-
ver hänsynstagande vid användningen av olika områden och anger 
planeringsinriktningar i området. Av ÖP framgår bland annat hur en-
staka lokaliseringar ska bedömas med utgångspunkt för riksintres-
sena. Enstaka ny bebyggelse ska prövas med särskild hänsyn till na-
turvårdens intressen i respektive område. Området omfattas av riks-
intressen för naturvård, friluftsliv och kommunikation. 
 
Riksintresset för kommunikation bedöms inte påverkas så att det ut-
gör hinder för åtgärden. 
 
I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur man har för avsikt att 
tillgodose utpekade riksintressen. Av ÖP framgår att exploaterings-
företag ska undvikas inom de områden som bedömts vara av särskilt 
naturvårdsintresse, eller har stor betydelse för det rörliga friluftslivet 
och besöks- och upplevelsenäring. Enstaka ny bebyggelse prövas 
med särskild hänsyn till naturvårdens intressen i respektive område. 
Kommunens ställningstagande för riksintresse för naturvård är att 
det inom områdena inte får tillkomma anläggningar som kan ha en 
betydande påverkan på områdets naturvärden. 
 
Den aktuella platsen ligger inom område för riksintresse för natur-
vård Hallandsås-Stensån (NV 23), riksintresse för friluftsliv Hal-
landsås (FN 15) och riksintresse för kommunikation (RV 24). Mar-
ken för exploatering är en del av en större lövsumpskog, det vill säga 
lövskog på fuktig mark. Längs strandkanten mot Sjöaltesjön står 
spärrgreniga ekar med grova stammar och välutvecklade håligheter. 
På grund av sina kvalitéer kan några anses vara skyddsvärda träd och 
som helhet är de en värdefull trädmiljö.  
  forts 
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Området är generellt blött och genomskärs av grävda diken eller små 
vattendrag som kvillat från dikena. Skogen är fuktig, flerskiktad och 
svårframkomlig och denna typ av skog kan potentiellt hysa höga na-
turvärden, speciellt om det får fortsätta utvecklas. Längs Sjöaltesjöns 
strandkant löper en upptrampad vandringsstig genom xx och områ-
det har ett värde ur rekreationssynpunkt. I registerbladet för riksin-
tresset för naturvård Hallandsås-Stensån framgår relevanta värden 
för platsen och åtgärder för att bevara naturvärdena. ”Värdet kan på-
verkas negativt av till exempel bebyggelseexploatering… Bevaran-
det av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas 
mot dränering, vattenreglering, dämning, och torvtäkt. Avverkning 
av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner kan 
skada naturvärdena.” 
 
Miljöenheten och kommunens planekolog har yttrat sig i frågan gäl-
lande åtgärdens påverkan på riksintressena avseende naturvård och 
friluftsliv. Riksintresset för friluftsliv bedöms påverkas men i mindre 
omfattning. Miljöenheten anger bland annat att skogsdikning och av-
verkning av sumpskog är åtgärder som kan påverka naturvärden på 
platsen negativt och bedömer att lokaliseringen är olämplig på grund 
av att utfyllnad ska göras för att göra marken byggbar inom område 
för riksintresse för naturvård och att konsekvenserna på naturområ-
det inte har redovisats. 
 
Planekologen anger bland annat följande att en exploatering på mar-
ken, även om den är ett mindre ingrepp såsom enstaka bebyggelse, 
påverkar känsliga strukturer som krävs för att upprätthålla naturty-
pen och åtgärden är av ett sådant slag att återhämtning för naturtypen 
i det berörda området inte är möjlig. Då placeringen av fastigheten 
är i utkanten av skogsområdet kan man hävda att den i mindre mån 
fragmenterar eller skapar barriäreffekt och kvarvarande areal sump-
skog är betydlig kring byggnadsområdet. Dock är påverkansområdet 
av dräneringen och regleringen av hydrologin okänt och kantzoner 
framhålls som viktiga i registerbladet för riksintresset. Sammantaget 
avråder planekolog för exploatering som gör en irreversibel påver-
kan med dränering och avverkning av sumpskog på ett kantzonsom-
råde av känslig naturtyp i riksintresset för naturvård. 
 
Byggnadsenheten gör ingen annan bedömning än vad miljöenheten 
och planekologen har yttrat angående åtgärdens påverkan på områ-
dets naturvärden. 
  forts 
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Bestämmelsen om hushållning med mark- och vattenområden i 3 ka-
pitlet 6 § MB innebär att riksintressenas naturvärden ska så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kul-
turmiljön. Det innebär att om det finns en risk för påtaglig skada ska 
riksintresset skyddas mot åtgärden. 
 
Markens lämplighet för ändamålet ska även göras utifrån 2 kapitlet 
5 § PBL med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet 
och teknisk försörjning som möjligheterna att ordna trafik, vattenför-
sörjning, avlopp, avfallshantering med mera. Miljöenheten anger att 
sökande har redovisat ett förslag på hur vatten och avlopp ska ordnas 
på fastigheten. Enligt förslaget ska det anläggas en enskild vatten-
brunn och en enskild avloppsanläggning bestående av trekammar-
brunn. Endast en trekammarbrunn är inte en godkänd avloppsanlägg-
ning. 
 
I kommunens översiktsplan, ÖP 2030, redovisas rekommendationer 
och riktlinjer angående bland annat bebyggelse på landsbygden. Vat-
ten och avlopp skall kunna lösas utan olägenheter för hälsa eller 
miljö. Ekologiska avloppslösningar är önskvärda men det finns idag 
inga fullt utbyggda system för detta. 
 
Byggnationen planeras mellan två områden som är utpekade med 
eventuellt behov av allmänt spillvatten i spillvattenplanen samt VA-
plan för Laholms kommun. Området Sjöalt ligger i prioritetsgrupp 2 
(måttligt prioriterat) och Nordanå i prioritetsgrupp 3 (lågt priorite-
rat). Enligt Laholms kommuns VA-plan bedöms det finnas en viss 
risk för negativ påverkan på människors hälsa och/eller på miljö 
kopplat till VA-försörjningen i områden som är måttligt och lågt pri-
oriterade för allmänt VA. Dagens situation kan förvärras om fler fas-
tigheter bebyggs inom området och kan då medföra att behovet av 
allmän VA-försörjning till sist uppstår. Ny bebyggelse kan tillåtas 
restriktivt endast efter att en djupare analys av påverkande faktorer 
för människors hälsa och miljö genomförs. Byggnation ska endast 
tillåtas om det kan fastställas att VA-försörjning kopplad till bygg-
nationen kan ordnas utan att risken för människors hälsa och miljö 
ökar. Spillvattenplanen för Laholms kommun avses uppdateras sen-
ast år 2023 och i och samband med detta bör förutom en bedömning 
av nuvarande situation i områdena även en bedömning göras om ny-
byggnation i områden som är utpekade i spillvattenplanen kan på-
verka risken för människors hälsa och miljön.  
  forts 
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Miljöenheten bedömer, utifrån det som redovisats i ärendet, att det 
inte går att säkerställa att VA-försörjningen går att ordna utan en 
ökad risk för människors hälsa och miljö. Det bedöms därför olämp-
ligt att tillåta byggnationen innan området är ytterligare utrett för att 
säkerställa behovet av allmänt VA. 
 
Miljöenhetens yttrande har kommunicerats med sökande med anled-
ning att ge sökande möjlighet att ta ställning till om man vill ta fram 
en djupare analys av påverkande faktorer för hur VA-anläggningen i 
området kan påverka människors hälsa och miljö samt för att infor-
mera att redovisad avloppsanläggning inte är av godkänd typ. Sö-
kande ombads komma in med svar på om man ansåg ta fram en dju-
pare analys, svar skulle varit byggnadsenheten tillhanda senast den 
22 mars 2022. Någon återkoppling har inte kommit. 
 
Även om det bland annat bedöms gå att anordna trafikföring från väg 
24 i norr, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt sam-
hällsservice i övrigt bedöms gå att lösa så bedöms inte platsen läm-
pad för ändamålet med anledning av kravet på hänsynstagande i 2 
kapitlet 5 § PBL. 
 
Sökande har i följebrev angett att tomten avses fylla 1-2 meter samt 
att en bullervall aves anläggas. Hänsyn har tagits till detta i ärendets 
handläggning, men byggnadsenheten vill informera om att mar-
kuppfyllnader inte kräver lov utanför planlagt område och därmed 
har inte frågan om dessa åtgärder kan tillåtas eller inte prövats. 
 
Byggnadsenheten gör den samlade bedömningen att bebyggelse av 
enbostadshus på platsen kan skada riksintresset för naturvård, att 
marken inte är lämplig med hänsyn till människors hälsa och negativt 
påverkar miljön, att godkänd avloppsanläggning saknas samt står i 
direkt strid mot riktlinjerna i ÖP 2030 avseende kommunens ställ-
ningstagande för riksintresse för naturvård och att restriktivitet bör 
gälla för nyetablering i området. Värdena för platsen bedöms vara 
alltför stora och området allt för känsligt att marken från allmän syn-
punkt inte bedöms vara lämpad för ändamålet. Det allmänna intres-
set att bevara marken väger tyngre än det enskilda att bebygga varför 
åtgärden inte kan tillåtas genom ett förhandsbesked. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden och beredningsutskottet delar bygg-
nadsenhetens bedömning. 
  forts 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan 2021-11-23 
Följebrev till ansökan 2021-11-16 
Situationsplan 2022-02-08 
Protokoll platsbesök 2022-01-13 
Remissyttrande LBVA 2022-03-10 
Remissyttrande Trafikverket 2022-02-23 
Remissyttrande miljöenheten 2022-03-14 
Remissyttrande planekolog 2022-03-17 
Granneyttrande zz 2022-03-08 
Granneyttrande vv 2022-03-14 
Granneyttrande qq 2022-03-07 
Beredningsutskottets protokoll den 6 april 2022 § 55 
 
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 § 57 Dnr 2022-000051, SBN2021-651 
 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybygg-
nad av enbostadshus på fastigheten xx enligt 9 kapitlet 31 § plan- och 
bygglagen (PBL). 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrol-
lansvarig godtas VV 
 
Avgift  kronor 
Bygglov   0  
Startbesked  10 662  
Kommunikation – grannhörande  0  
Kommunikation – annonsering   0  
Utstakningsavgift  1 908  
Totalt:  12 570 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 17 augusti 2021 och 
beslut fattades den 20 april 2022, vilket innebär att lagstadgade tids-
frister för handläggningen har överskridits med mer än 5 veckor. Av-
giften för beslut om lov, expediering och kungörelse och andra tids- 
och kostnadskrävande åtgärderhar reducerats med 5 femtedelar med 
stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL). 
_____ 

Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat 
ett startbesked. Nämnden kommer att kalla till ett tekniskt samråd 
samt/eller begära in handlingar inför beslut om startbesked. Om 
byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnats tas en sankt-
ionsavgift ut i enlighet med plan- och byggförordningen (PBF). 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter att beslutet kun-
gjorts i Post- och Inrikes Tidningar, detta gäller även om startbesked-
lämnats.  
 
 
  forts 
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Detta beslut innebär inte ett godkännande av byggnadens tekniska 
egenskaper. 
 
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 
 
Observera att tillstånd även kan krävas från andra myndigheter. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.  

För att anlägga enskilt avlopp krävs tillstånd enligt miljöbalken och 
ansökan om tillstånd ska skickas in till miljöenheten. 

Utstakningskontroll ska utföras när grundläggningen har färdig-
ställts och innan slutbesked kan ges. Beställning görs i god tid hos 
Laholms kommun, mätningsavdelningen tfn 0430-152 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 

https://minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT
mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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Ärendebeskrivning 
NN, har ansökt om bygglov för ett enbostadshus på fastigheten xx. 
Ansökan är en nyetablering då marken är obebyggd och ligger utan-
för ett område med detaljplan, områdesbestämmelser inte heller lig-
ger det inom samlad bebyggelse. 
 
Åtgärden är placerad cirka 33 meter öst om landsväg 506 och cirka 
8 meter söder om enskild väg. Åtgärden är placerad cirka 12 meter 
till fastighetsgränsen mot granne VV i öst. Marken är i dagsläget en 
bred väggren, avgränsad av den mindre enskilda vägen till norr och 
till söder ett skogsparti. Tomten är 2 275 kvadratmeter. 
 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med inbyggd carport 
med en byggnadsarea om cirka 155 kvm. Åtgärden är av en tradit-
ionell utformning med tydliga långsidor och gavelsidor med sadel-
tak, åtgärden vänder långsidan mot den lilla landsvägen till norr där 
även huvudingången och en utskjutande farstukvist finnes. Fasad-
material är stående träpanel målad röd med taktäcknings-material av 
svart betongpanna. 
 
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. 
Platsen är inte utpekad i Laholms kommuns översiktsplan, Framtids-
plan 2030, och omfattas inte av en detaljplan. Fastigheten ligger 
inom område 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 förhands-
besked under 2021 (dnr: 2021-145 och 2021-942). De två ansök-
ningarna skiljde sig inte nämnvärt från varandra förutom att place-
ringen av byggnaderna. Den första ansökan avslogs med hänvisning 
till dess lokalisering på jordbruksmark den andra beviljades för-
handsbesked utifrån att den nya placeringen på byggnaderna möjlig-
gör att jordbruksmark kan användas. Dessa två ansökningar är pla-
cerad cirka 70 meter sydväst från föreslagen byggnation. 
 
 
 
  forts 
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Beslutsmotivering  
Lokaliseringsprövning 
Plan- och bygglagen stipulerar att prövningen i ärenden om lov ska: 
(2 kapitlet 2 §) Mark används för det eller de ändamål som områdena 
är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.  
(2 kapitlet 4 §) Mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken 
från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.  
(2 kapitlet 6 § 1) Anpassning mot stads- och landskapsbilden, natur- 
och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
(2 kapitlet 6 § 2) Skydda mot uppkomst och spridning av brand och 
mot trafikolyckor och andra olyckshändelser.  
(2 kapitlet 6 § 3) Åtgärder för att skydda befolkningen mot och be-
gränsa verkningarna av stridshandlingar. 
(2 kapitlet 6 § 4) Hushållning med energi och vatten och av goda 
klimat- och hygienförhållanden. 
(2 kapitlet 6 § 5) Möjligheter att hantera avfall,  
(2 kapitlet 6 § 6) Trafikförsörjning och behovet av en god trafik-
miljö (2 kapitlet 6 § 7) Möjligheter för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga att använda området 
(2 kapitlet 6 § 8) Behovet av framtida förändringar och komplette-
ringar. 
(2 kapitlet 6a § 1) Lokaliseras till mark som är lämpad för ända-målet 
med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för männi-
skors hälsa i fråga om omgivningsbuller,  
(2 kapitlet 6a § 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. 
(2 kapitlet 9 §) Placering och utformning ska anpassas så det inte 
innebär en påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt samt 
inte innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande 
olägenhet på annat sätt: 
 
Jordbruksmark  
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. Bygg-
nation på platsen står i strid mot miljöbalkens bestämmelser för hus-
hållning av mark samt utvecklingsstrategierna i översiktsplanen 
(Framtidsplan 2030) eftersom jordbruksmark av god klass bör beva-
ras ur resurshushållningssynpunkt. 
  forts 
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Detta till trots så har miljöenheten remissvar bedömt att bygglov kan 
lämnas under förutsättning att hänsyn tas till miljöenhetens syn-
punkter och krav. Deras synpunkter är enbart i relation till vatten och 
avlopp och villkorar ”Miljöenheten bedömer att vatten och avlopp 
går att lösa men då det finns befintliga vattenbrunnar och avloppsan-
läggningar i området kan krav på hög skyddsnivå med avseende på 
hälsoskydd komma att ställas. För att anlägga ett enskilt avlopp krävs 
tillstånd enligt miljöbalken.” 
 
Vidare kommunikation med miljöenheten ”i detta ärende har vi be-
dömt att det inte är något problem då den platsen där de vill bygga är 
träbeklädd till största del med endast en liten "plätt" öppen yta och 
har därför inte räknat den som jordbruksmark”. 
 
Bedömningen av byggnadsenheten är i och med att tomten är isole-
rad från åkermarken på andra sidan landsvägen och dem klara av-
gränsningen som landsvägen utgör (till norr) och som skogsridån och 
de sluttande markförhållande (i söder) utgör, tillsammans med plat-
sens utformning enlig miljöenheten utsaga ovan, så är platsen accep-
terad för bebyggelse. Vidare ser byggnadsenheten att åtgärden har 
goda säkerhetsavstånd till landsväg 506, att det finnes plats för par-
kering och sopkärl på tomten samt att åtgärdens utformning som en 
mindre villa vid landsväg på landet lämplig. 
 
Nyetablering på fastigheten xx bedöms vara lämplig utefter tillämp-
liga bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900) och efter be-
dömning av yttrande från berörda remissinstanser. Åtgärden be-
döms vara lämpligt utifrån platsens natur-/kulturvärden och land-
skapsbild. Åtgärden bedöms inte påverka jordbruksmarken negativt. 
Förslaget uppfyller PBL:s krav på byggnader. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet delar bygg-
nadsenhetens bedömning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan 2021-08-17 
Planritning 2021-08-17 
Situationsplan 2022-03-24 
Fasadritning, öst och väst 2021-08-17 
Fasad ritning, nord och syd 2021-08-17 
Sektionsritning 2021-08-17  forts 
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Beredningsutskottets protokoll den 6 april 2022 § 56 
 
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 § 58 Dnr 2022-000066, SBN2021-946  
 
Kungsbygget 1:27 (Kungsbygget 44) - Bygglov för nybyggnad av 
raststuga/värmestuga 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att nybyggnationen av rast-
stuga/värmestuga avviker från detaljplanen eftersom åtgärden är pla-
cerad i sin helhet på mark som inte får bebyggas (prick-mark). 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att avvikelsen beträffande bygg-
nadens placering på mark som inte får bebyggas, är att betraktas som 
en liten avvikelse eftersom raststuga/värmestugans placering är an-
passad för verksamheten. Åtgärden kan anses som förenlig med de-
taljplanens syfte. Vilket är att använda marken för friluftsanläggning 
och att planen är i linje med riksintresset för det rörliga friluftslivet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybygg-
nad av raststuga/värmestuga på fastigheten Kungsbygget 1:27. 
 
Kontrollansvarig behövs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar 
själv för kontrollen av genomförandet.  

Startbesked lämnas för beviljad åtgärd.  

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 kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 4 november 2021 och 
beslut fattades den 20 april 2022, vilket innebär att lagstadgade tids-
frister för handläggningen har överskridits med mer än 5 veckor. Av-
giften för beslut om lov, expediering och kungörelse och andra tids- 
och kostnadskrävande åtgärderhar reducerats med 5 femtedelar med 
stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL).  
______ 

  forts 
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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 

Observera att tillstånd även kan krävas från andra myndigheter. 

Utstakningskontroll ska utföras när grundläggningen har färdig-
ställts och innan slutbesked kan ges. Beställning görs i god tid hos 
Laholms kommun, mätningsavdelningen tfn 0430-152 36, 152 88, 
155 13 eller 152 91. 

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 

 

https://minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT
mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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Ärendebeskrivning 
Äventyrspark AB, Kungsbygget ansöker om bygglov för nybyggnad 
av raststuga/värmestuga på fastigheten Kungsbygget 1:27. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplanen 1381-P93/2, KUNGSBYGGET 
1:27, FRITIDSAN-LÄGGNING, laga kraftvunnen den 29 december 
1992. Syftet med planen är att formalisera användandet av marken 
som friluftsanläggning. Planen ger förutsättningar för användning i 
huvudsak som skidanläggning men också för rodelbana, skrid-
skobana, husvagnscamping därtill tillbörliga byggnader och anlägg-
ningar (såsom restaurang, shop/uthyrning värmestugor, personalut-
rymmen, kompressor, pumpar och lifthus). Planen är i linje med riks-
intresset ’Rörligt Friluftsliv’ som styr markanvändandet i området. 
Riksintresset ’Rörligt Friluftsliv’ Miljöbalken 4 kap 2 §;”Inom föl-
jande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtlig-
heten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön”.  
 
Den sökta åtgärden innebär nybyggnad av raststuga/värmestuga men 
en byggnadsarea på cirka 111,5 kvm. Byggnaden är en rektangel, i 
en våning med tälttak med en uppskjutande mittdel. Nockhöjden är 
cirka 5,2 meter. Fasadmaterial är svartmålad liggande träpanel, taket 
är belagt med sedumväxter – ett så kallat grönt tak. 
 
Åtgärden avviker från en av de gällande bestämmelserna i detaljpla-
nen i avseende att åtgärden är placerad i sin helhet på mark som inte 
får bebyggas (prickmark) i gällande detaljplan. 
 
Sökande har meddelats detta. 
 
Med anledning att åtgärden innebär en avvikelse från gällande de-
taljplan har berörda sakägare (grannar) beretts tillfälle att yttra sig 
över ansökan. Yttrandena ska lämnas senast 5 april 2022. Inga syn-
punkter har kommit in. 
 
Beslutsmotivering 
Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en 
åtgärd inom ett område med detaljplan om; 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
 
  forts 
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b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en ti-
digare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser 
eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kapitlet 2 § första stycket 
andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljpla-
nen börjar löpa, och 
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kapitlet 6 § första 
stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kapitlet 1 §, 2 § 
första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 
Eftersom den aktuella åtgärden innebär avvikelser från gällande de-
taljplan prövas åtgärden mot 31b §, i 9 kapitlet, plan- och bygglagen. 
 
Av 31b § framgår att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 
får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
eller områdesbestämmelsernas syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att områ-
det ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Byggnadsenheten medger att åtgärden kan anses som förenlig med 
detaljplanenssyfte, men finner det inte möjligt att fastslå att avvikel-
sen är liten. Detta för att Mark- och miljööverdomstolen har vid fler-
talet vägledande avgöranden konstaterat, att det inte kan anses vara 
en liten avvikelse att förlägga byggnation på prickmark, varken i sin 
helhet eller delvis. 
 
Extra nämnvärd är domen MÖD 2015-09-24, mål nr P 4488-15 i vil-
ken det konstaterades att även om prickmarken är stor i förhållande 
till åtgärdens storlek kan man inte se byggnation som i sin helhet är 
belägen på prickmark som en liten avvikelsen. 
 
Den samlade bedömningen är att åtgärden inte kan ses som en 
mindre avvikelse och byggnadsenheten gör därför med anledning av 
ovanstående bedömningen att åtgärden avviker från detaljplanen och 
förutsättningar för att bevilja bygglov inte finns. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet har en an-
nan uppfattning och anser att bygglov kan beviljas. 
 
  forts 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-22 
Karta, översikt 2022-03-22 
Ansökan 2021-11-04 
Situationsplan 2021-11-04 
Karta 2021-11-04 
Plan-, sektion- och fasadritning 2021-11-04 
Beredningsutskottets protokoll den 6 april 2022 § 57 
 
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 § 59 Dnr 2022-000067, SBN2021-592  
 
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad 
och nybyggnad av garage 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att nybyggnaden av fritids-
huset och garagebyggnaden avviker från gällande detaljplan ef-
tersom byggnadshöjden överskrids. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att husets gestaltning är i enlighet 
med detaljplanen och dess arkitektoniska utformning och karaktär 
samt placering på fastigheten. Nybyggnationen innebär en förbättrad 
utformning av byggnaderna i förhållande till övriga byggnader i om-
rådet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att avvikelse i fråga 
om byggnadshöjden, är inget som negativt påverkar områdes karak-
tär och utformning ur ett rent estetiskt eller gestaltningsmässigt per-
spektiv. Avvikelsen kan därför betraktas som liten. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybygg-
nad av fritidshus och garagebyggnad samt installation av eldstad på 
fastigheten xx. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 
Som kontrollansvarig godtas. 
Avgift  kronor 
Bygglov   0  
Startbesked   13 328  
Kommunikation   0  
Planavgift   2 113 
Nybyggnadskarta   5 676  
Utstakningsavgift   13 328  
Totalt:   34 445  

Faktura på avgiften skickas separat. 

Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 12 juli 2021 och beslut 
fattades den 20 april 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister 
för handläggningen har överskridits med 31 veckor.  

  forts 
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Avgiften för beslut om lov, expediering och kungörelse och andra 
tids- och kostnadskrävande åtgärderhar reducerats med fem femte-
delar med stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL). 
_____ 

Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat 
ett startbesked. Nämnden kommer att kalla till ett tekniskt samråd 
samt/eller begära in handlingar inför beslut om startbesked. Om 
byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnats tas en sankt-
ionsavgift ut i enlighet med plan- och byggförordningen (PBF). 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet 
publicerats i Post- och Inrikes Tidningar, detta gäller även om start-
besked har lämnats.  

Åtgärden ska utföras enligt Boverkets byggregler (BBR) samt enligt 
eurokoderna (EKS). 

Åtgärderna måste ha påbörjats senast två år från den dag beslutet fick 
laga kraft, annars upphör beslutet att gälla. För att en åtgärd ska anses 
påbörjad ska de egentliga byggnadsarbetena ha kommit i gång. Åt-
gärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick laga 
kraft, (9 kapitlet 43 § plan- och bygglagen (PBL)). 

Observera att tillstånd även kan krävas från andra myndigheter. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

Den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller ge-
nomföra ett annat arbetsföretag bör i god tid genom att inhämta in-
formation från länsstyrelsen ta reda på om någon fornlämning kan 
beröras av företaget och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen. 

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.  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 29 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-20  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

forts 
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 
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. 
 
Ärendebeskrivning 
NN har ansökt om bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 208 
kvm samt komplementbyggnad i form av ett fristående garage om 42 
kvm vilka tillsammans upptar vad planen maximalt tillåter, det vill 
säga 250 kvm byggnadsarea. Gällande detaljplan 1381-P03/9 med-
ger friliggande bostäder i en våning med en maximal byggnadshöjd 
på 3,5 meter. Taklutning ska vara 30–45 grader för bostad och minst 
22 grader för övriga byggnader samt utformas med sadeltak och en-
ligt beskrivningen i enkupigt tegel. Puts- alternativ tegelfasad och 
enligt beskrivningen i ljus kulör. I beskrivningen står gällande mark 
och grundvattenförhållanden och att byggnad bör höjas 0,3–0,5 me-
ter över befintlig mark. 
 
Byggnadens utformning är sådan att den består av två sammansatta 
byggnadskroppar en i nord/sydlig riktning på fastigheten och en i 
väst/ostlig riktning. (Gällande byggnadskropparnas riktning och vä-
derstreck så är beskrivningen en förenklad angivelse, riktningarna är 
mer exakt nordost/sydväst och nordväst/sydostlig riktning).  
 
I den byggnadskropp som placeras i nord/sydlig riktning finns en 
från fasadlivet, indragen mindre del, som även har avvikande takut-
formning än vad som anges i planen. Denna indragna del ses dock 
höra till den större byggnadskroppen då den är placerad i samma rikt-
ning och ses som en helhet trots indragen fasad. Ut från denna in-
dragna byggnadsdel sträcker sig en pergola, det vill säga en öppen 
och helt genomsläpplig konstruktion. 
 
Byggnadens placering på fastigheten är sådan att den i norr hamnar 
mindre än sex meter (cirka 4,7 meter) från allmän plats i form av 
natur, vilket betyder att byggnadshöjd mäts från medelmarknivån in-
vid tomten på den allmänna platsen för delar av byggnaden.  forts 

mailto:samhalls-byggnadsnamnden@laholm.se
mailto:samhalls-byggnadsnamnden@laholm.se
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Redogjord byggnadshöjd för byggnadskroppen i väst/ostlig riktning 
överstiger då detaljplanens angivna höjd med 0,5 m. Medelmarkni-
vån är beräknad till + 7,5 och byggnadshöjden är redovisad från mar-
knivån invid byggnaden som är + 8,0. 
 
Ärendet har skickats ut på grannhörande på grund av avvikelsen med 
takets utformning för den indragna mindre byggnadsdelen, vilket kan 
ses som en mindre avvikelse, inga synpunkter har inkommit. Grann-
hörande har även skett på grund av den överstigna byggnadshöjden, 
vilken är sådan som inte kan ses vara en mindre avvikelse. Inga ne-
gativa synpunkter har kommit in. En synpunkt har dock kommit in i 
vilken grannen redogör över vikten av att inte placera byggnad för 
lågt och att bostaden ej bör ligga under + 8,25 (+-100 mm). 
 
Sökande har kommit in med motivering till avvikelsen vilken är att 
denna är rimlig då de anpassat efter gatans höjd vid infart som ligger 
på +7,88 samt intilliggande fastigheter och omkringliggande bygg-
nation. Sökande anser vidare att särskilda skäl föreligger och att 
byggnadens byggnadshöjd är inom detaljplanens intentioner på 3,5 
meter. Sökande beskriver att husets gestaltning är i enlighet med det 
som detaljplanen anger och både byggherrens/sökandes samt arki-
tektens intentioner är att huset och dess utseende ska bli ett tillskott 
och en positiv upplevelse för omkringliggande hus och de grannar 
som bor i området. Sökande redogör även för färdig golvhöjd, FGH 
gällande komplementbyggnaden, garaget, vilken är lägre än huvud-
byggnaden. Redovisad FGH är där +8,05. Denna lägre höjd motive-
ras med att ränna ska sättas in vid garageinfart samt norr om även 
mark ränna och tätskikt. 
 
Beslutsmotivering 
2 kapitlet 6 § Plan och bygglag, PBL 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, 
  forts 
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   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. 
 
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. 
 
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende 
byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggel-
seområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen 
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och till-
varatas. Lag (2014:477). 
 
9 kapitlet 30 § Plan och bygglag, PBL Bygglov ska ges för en åtgärd 
inom ett område med detaljplan, om 
   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en 
tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser 
eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kapitlet 2 § första stycket 
andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 
   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljpla-
nen börjar löpa, och 
   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kapitlet 6 § första 
stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § 
första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 
 
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § 
första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller 
byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. 
 
Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ 
eller motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedöm-
ningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med 
detaljplanen. Lag (2018:636). 
 
  forts 
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31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov 
ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbe-
stämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områ-
desbestämmelsernas syfte och 
   1. avvikelsen är liten, eller 
   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att om-
rådet ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
Lag (2014:900). 
 
1 kapitlet 3 § Plan och byggförordning, PBF Med byggnadshöjd av-
ses i denna förordning den höjd som byggnaden har enligt andra och 
tredje styckena. Vid beräkningen får byggnaden delas upp i flera 
byggnadskroppar och höjden beräknas för varje del för sig, om det 
finns särskilda skäl. 
 
Byggnadshöjden ska räknas från den medelnivå som marken har in-
vid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från all-
män plats, ska dock beräkningen utgå från den allmänna platsens me-
delnivå invid tomten, om inte särskilda skäl föranleder annat. 
 
Byggnadshöjden ska räknas upp till skärningen mellan fasadplanet 
och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör bygg-
nadens tak. 
 
Beräkning av byggnadshöjden har gjorts genom att dela upp bygg-
naden i två byggnadskroppar, en byggnadskropp i nord/sydlig rikt-
ning och en byggnadskropp i väst/ostlig riktning. Att som i aktuellt 
ärende dela upp byggnaden i olika byggnadskroppar och beräkna 
byggnadshöjden för de olika kropparna för sig är i enlighet med 
praxis (se exempelvis dom P 10408-18 Mark- och miljööverdomsto-
len). 
 
Beräkningsgrundande sida får dels ses fasad mot Xsvägen i söder, 
dels mot allmän plats, natur i norr. Det finns skäl för att dela upp 
byggnaden då den består av två tydliga sammansatta byggnadskrop-
par. De två byggnadskropparna utgörs av traditionella byggnadsty-
per med långsidor och på grund av dess traditionella byggnadstyp ses 
långsida som beräkningsgrundande sida vilka här då beräknas dels 
mot gata dels mot allmän plats, natur. Då byggnadskroppen i 
väst/ostlig riktning, mot allmän plats, natur ligger närmare än 6 meter 
till denna ska medelmarknivå beräknas från allmän plats invid tomt-
gräns.   forts 
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Byggnadskroppen i nord/sydlig riktning beräknas från gata med be-
räkning av byggnadshöjd från medelmark invid byggnaden då den är 
mer än 6 meter från gata. 
 
Byggnadshöjden för den nord/sydliga byggnadskroppen håller pla-
nens 3,5 meter men den väst/ostliga byggnadskroppen överskrider 
byggnadshöjden med 0,5 meter. 
 
För att frångå huvudregeln om att byggnadshöjden ska beräknas uti-
från den allmänna platsens medelnivå krävs särskilda skäl och några 
sådana finns inte här. Bedömningen av om huvudbyggnaden vid be-
räkningen av byggnadshöjden ska delas upp i flera beräkningsgrun-
dande byggnadskroppar är skild från regeln som anger utifrån vilken 
marknivå som höjden ska beräknas. För att beräkningen av bygg-
nadshöjden ska ske utifrån den allmänna platsens medelnivå invid 
tomten räcker det med att en del av byggnaden ligger närmare allmän 
plats än sex meter (se exempelvis dom P 10408-18 Mark- och mil-
jööverdomstolen).   
 
Det finns möjlighet att vid nybyggnation anpassa byggnaden efter 
tomtens förutsättningar, vilket inte kan ses som att särskilda skäl fö-
religger för att beräkning av byggnadshöjden skulle frångå huvudre-
geln. Det finns inte heller särskilda byggnadstekniska skäl att ta hän-
syn till vid nybyggnation som skulle motivera en förhöjd byggnads-
höjd. Att vikten av byggnadens arkitektoniska utformning och ka-
raktär samt placering på fastigheten, utifrån aspekter så som byggna-
dens utformning och hur upplevelsen av arkitekturen kan vara mellan 
de olika byggnadskropparna och dess inbördes samspel, skulle ses 
vara överordnat huvudbestämmelsen om hur byggnadshöjden ska 
mätas ses inte vara sådana särskilda skäl. Det finns även yta på fas-
tigheten för justering av byggnadens placering. 
 
I området finns sedan tidigare en byggnad som är placerad närmare 
den allmänna platsen än sex meter, där beräkningen av byggnadshöj-
den varit från markens medelnivå invid byggnaden vilket betyder att 
1 kap. 3 § PBF tidigare inte applicerats så som regeln görs idag. Efter 
överklagat ärende med beslut från Länsstyrelsen 2021-03-29, 403-
167-2021 har rutiner och tillvägagångssätt för beräkningen enligt hu-
vudregeln skärpts.  
 
 
  forts 
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Det är dock området i stort, som bedömningen angående hän-
synskrav och markhantering bör utgå från, likaväl som bedömning 
görs utifrån rådande praxis. Att inte hänsyns- och anpassningskrav 
skulle vara tillgodosett eller en god helhetsverkan inte skulle uppfyl-
las om åtgärden uppförs enligt sökandes ansökan blir däremot sekun-
därt i relation till att det måste ses som att huvudregeln avse-ende 
beräkning av byggnadshöjd inte ska frångås om inte särskilda skäl 
föreligger.  
 
Sådana skäl skulle kunna vara att den allmänna platsen är starkt ku-
perad och att byggnaden inte skulle vara väl synlig från den allmänna 
platsen. Beräkningen strider därför inte mot bestämmelsen i 1 ka-
pitlet 3 § PBF. Syftet med bestämmelsen i 1 kapitlet 3 § andra stycket 
PBF, att utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten vid 
beräkning av höjden på en byggnad som ligger mindre än 6 meter 
från allmän plats, är att i huvudsak skapa enhetlighet och harmoni i 
bebyggelsesilhuetten invid mera frekvent utnyttjade allmänna platser 
såsom gator, torg, parker, att begränsa risken för brand och störning 
för närboende samt att tillse en proportionerlig utformning för att 
uppfylla kravet på god formverkan (se ex. dom P 8344-19 Mark- och 
miljööverdomstolen).   
 
Sett till den befintliga bebyggelsen i området så ses byggnadens ut-
formning vara god och anpassad till området så när som på en avvi-
kelse gällande den mindre indragna byggnadsdel som ses tillhöra 
byggnadskroppen i nord/sydlig riktning. Där avviker taket från plan-
bestämmelsen gällande utformningen, då det inte är sadeltak med 
30–45 gradig lutning och taktegel utan ett platt sedumtak. Grann-
hörande har skett gällande avvikelsen, inga synpunkter har inkommit 
och avvikelsen ses vara en sådan godtagbar liten avvikelse i enlighet 
med 31 b § PBL, då utformningen kan ses godtagbar enligt planens 
syfte och genom sin ringa storlek.  
 
Avvikelsen i fråga om byggnadshöjd ses däremot inte vara en liten 
avvikelse sett till förutsättningarna i ärendet då åtgärden avser ny-
byggnation samt till att särskilda skäl så som kraftigt kuperad mark 
eller att byggnaden inte skulle vara synlig från naturmarken inte fö-
religger gällande beräkning av byggnadshöjden utifrån den allmänna 
platsens medelmarknivå.  
 
 
  forts 
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Utefter praxis och bedömning sett till föreliggande omständigheter 
ser därför byggnadsenheten att avvikelsen i fråga om 0,5 meters 
överskridande av byggnadshöjden inte är förenlig med detaljplanens 
syfte och inte kan anses vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 
kapitlet 31 b § plan- och bygglagen, vilket innebär att förutsättningar 
att bevilja bygglov enligt 9 kapitlet 30–32 a §§ plan- och bygglagen 
saknas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet har en an-
nan uppfattning och anser att bygglov kan beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Fasad- och sektionsritning med motivering 2022-03-23  
Planritning 2022-03-23  
Ansökan 2021-07-12  
Situationsplan 2022-03-02  
Karta 2022-03-22 
Beredningsutskottets protokoll den 6 april 2022 § 58 
 
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 § 60 Dnr 2022-000070, MBN2020-579 
 
Rättelseföreläggande med vite, nu fråga om utdömande av vite 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att hos Mark- och miljödomsto-
len vid Vänersborgs tingsrätt, ansöka om utdömande av vite om sjut-
tiofemtusen (75 000) kronor, enligt 6 § lag om vite, för fastighetsä-
gare NN. 
______ 
 
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 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2021 att förelägga 
NN, fastighetsägare till XX, att vidta rättelse gällande den olovliga 
tillbyggnad som uppförts på fastigheten XX. Rättelsen innebar att 
fastighetsägaren skulle ha tagit bort den olovliga tillbyggnaden på 
takkupan och återställa takkupan till dess tidigare utformning enligt 
bifogat bildmaterial. 
 
Vid platsbesök den 23 mars 2022 kunde det konstateras att någon 
rättelse inte har vidtagits. Vite om 75 000 kronor ska därför utdömas 
enligt beslut om rättelseföreläggande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 juni 2021, § 119/21 
Fotodokumentation daterade 2022-03-23 
Beredningsutskottets protokoll den 6 april 2022 § 61 
 
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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SBN § 61 Dnr 2021-000069  
 
Ändring i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Laholms 
kommun 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
att ändra den allmänna lokala ordningsföreskriften för Laholms kom-
mun (LFS 1.3), med en ny formulering för att tillåta hundar på havs-
stranden med angränsande sanddyner, under perioden 1 maj till den 
15 september mellan klockan 18.00 – 08.00 enligt följande: 
 
18 § Hundar får inte vistas  
1. på allmänna lekplatser eller, 
2. på de badplatser som anges i bilagan till dessa föreskrifter under 
perioden 1 maj till och med den 15 september. 
 
Första stycket gäller inte på de av kommunen särskilt anvisade om-
råden för hundbad. 
 
Utöver vad som sägs i stycke 1 och 2, får hundar vistas på havs-
stranden med angränsande sanddyner som nämns i bilagan ¨Förteck-
ningar över sådana områden som enligt 3 § i de allmänna lokala ord-
ningsföreskrifterna för Laholms kommun skall jämställas med of-
fentlig plats¨ under perioden 1 maj till och med den 15 september 
mellan kl. 18:00-08:00. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Under en längre tid har det kommit in önskemål om att få ha kopp-
lade hundar på, framför allt, havsstranden under morgon- och kvälls-
rundor även under sommarsäsongen. Stranden gränsar i söder till Bå-
stad och till Lagans utlopp i norr varför det är mest naturligt att pro-
menera över kommungränsen i söder och det är då också rimligt att 
harmonisera regelverket så att samma regler gäller på ”hela” stran-
den. 
 
Om hundar ska tillåtas på havsstranden eller ej, regleras i de all-
männa lokala ordningsföreskrifterna för Laholms kommun (LFS 
1.3). 
 
Nuvarande skrivning: 
18 § Hundar får inte vistas  
  forts 
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1. på allmänna lekplatser 
2. på de badplatser som anges i bilagan till dessa föreskrifter under 
tiden från och med den 1 maj till och med den 15 september med 
undantag för av kommunen särskilt anvisade områden för hundbad.  
 
Föreslagen ny skrivning: 
18 § Hundar får inte vistas  
 
1. på allmänna lekplatser eller, 
2. på de badplatser som anges i bilagan till dessa föreskrifter under 
perioden 1 maj till och med den 15 september. 
 
Första stycket gäller inte på de av kommunen särskilt anvisade om-
råden för hundbad. 
 
Utöver vad som sägs i stycke 1 och 2, får hundar vistas på havsstran-
den med angränsande sanddyner som nämns i bilagan ̈ Förteckningar 
över sådana områden som enligt 3 § i de allmänna lokala ordnings-
föreskrifterna för Laholms kommun skall jämställas med offentlig 
plats¨ under perioden 1 maj till och med den 15 september mellan kl. 
18:00-08:00. 
 
Utredning har gjorts för att undersöka om det utifrån någon miljö- 
eller annan lagstiftning inte är förenligt med att medhava hundar på 
stranden, yttrande har tagits in från miljöenheten, Laholms kommun 
och Länsstyrelsen i Halland. 
 
Följande synpunkter har lämnats av miljöenheten: 
”Miljöenheten vill lämna följande synpunkter gällande ärende om 
rastning av hundar på stranden: 
Förbudet att ha hund på stranden har uppkommit genom att man vill 
förebygga risk för olägenhet för människors hälsa. Hälsorisker kan 
uppkomma dels genom att djur urinerar och lämnar avföring och då 
sprider bakterier, parasiter och andra oönskade mikroorganismer, 
dels genom de allergener de sprider och som kan göra allergiker 
sjuka. Det tar lång tid för parasiter och andra mikroorganismer att bli 
ofarliga för människors hälsa till exempel kan vissa inälvsparasiter 
leva i upp till 3 månader. Förbudet mot hundar på stranden har tidi-
gare begränsats till den del av året då det är badsäsong och man kan 
anta att människor använder stranden i större utsträckning. Under 
denna period är det vanligt att barn gräver i sanden och stoppar sand 
eller grävredskapen i munnen.   forts 
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Då finns risk att de får i sig parasiter eller bakterier från hundarnas 
avföring om det vistas hundar på stranden. Om hundar tillåts på 
stränderna tidiga morgnar och sena kvällar även under badsäsong är 
det därför av största vikt att hundarna hålls kopplade så att hundägare 
ser och kan plocka upp hundarnas avföring. Det kan därför också 
vara en fördel att det på flera ställen längs stranden finns ställ med 
hundbajspåsar samt soptunnor för att slänga dessa i. 
 
Kriterierna för Blå Flagg anger: Hundar och andra husdjur får inte 
vara på Blå Flagg stränder eller områden med Blå flagg som är del 
av en större strand. De får endast finnas på parkeringsplatser, gång-
vägar innanför stranden och ska då vara under kontroll (kopplade). 
Om det finns ridande polis så ska man förhindra att får avföring från 
hästar hamnar på stranden. I dagsläget har inte badplatserna i La-
holms kommun Blå flagg men om kommunen vill ansöka om detta 
framöver innebär det att hundförbud behöver finnas på stränderna 
under badsäsong. 
 
Länsstyrelsens synpunkter i ärendet (2020-12-07, dnr 2020–345) 
gällande markhäckande fåglar i vissa områden längs kusten bör 
också beaktas.” 
 
Följande synpunkter har lämnats av Länsstyrelsen i Halland i frågan: 
Inhämtandet har skett via telefonsamtal den 17 mars 2022 mellan na-
turvårdsdirektören NN och driftchefen. 
¨ Utökning av hundrastningstiderna enligt förslag möter inga hinder. 
Koppeltvång eller liknande enligt särskilda regler i naturreservat 
finns sedan innan och gäller fortfarande enligt lagar som behandlar 
naturreservat. ¨ 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
LFS 1.3 
Beredningsutskottets protokoll den 6 april 2022 § 63 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
 
  forts 
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Ersättarens mening 
Margareta Lindgren (MP): 
Ur naturvårdssynpunkt är det inte lämpligt att ha hundar på dyn och 
hedområdet under fåglarnas häckningsperiod. Detta gäller speciellt 
på den övre delen av stranden där fördynens växtlighet börjar upp i 
dynerna och på heden upp till tomterna. Här finns markhäckande fåg-
lar en del väldigt sällsynta så som större strandpipare som bara finns 
i några par och ängspiplärkan som är vanligare, samt en del änder. 
Ett enda besök av en hund i långt koppel eller frispringande är till-
räckligt för att det årets häckning ska misslyckas. Med tanke på den 
dåliga efterlevnad av koppeltvång som finns i reservatet i söder, är 
det föga troligt att efterlevnaden blir bättre kvälls- och nattetid utan-
för reservaten. 
Miljöpartiet önskar därför: 
- fortsatt hundförbud på dyn-och hedområde (ej nere på stranden) 
- om förslaget går igenom, att det bara är tillåtet med kort koppel inte 
flexikoppel (det gäller i Södra Sanddynsreservatet) 
- att efterlevnaden och konsekvenserna för häckande fåglar noga ut-
värderas och beslutet därefter kan omprövas inför 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 62 Dnr 2021-000315  
 
Svar till länsstyrelsen över remiss om program för räddnings-
tjänst med tillhörande delplaner (452-9608-2021) 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Laholms kommun yttrar sig över Länsstyrelsens Program för rädd-
ningstjänst med tillhörande delplaner enligt bifogad kommen-
tarslogg. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsens Program för räddningstjänst upprättas i enlighet med 
Länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen enligt Lagen om skydd mot olyckor. Programmet har fokus 
på hantering vid ett utsläpp av radioaktiva ämnen vid Ringhals kärn-
kraftverk i Varberg. Syftet med Program för räddningstjänst är att 
beskriva den beredskapsplanering som finns för en eventuell kärn-
teknisk olycka och utsläpp av radioaktiva ämnen från Ringhals kärn-
kraftverk, men också vid annan kärnteknisk anläggning i Sverige el-
ler utomlands.  
 
Runt Ringhals kärnkraftverk finns två beredskapszoner, en inre på 0-
5 km från kraftverket och en yttre på 5-25 km från kraftverket. Därtill 
finns en planeringszon på cirka 25-100 km. Laholms kommun har 
bedömts ligga inom planeringszonen.  
 
Detta innebär att Laholms kommun förväntas kunna upprätta och be-
manna en utrymningsplats efter beslut från räddningsledaren på 
Länsstyrelsen. En utrymningsplats är en plats med möjlighet till en-
klare personsanering, information och möjlighet till samordning 
mellan olika mottagningsplatser med mera. Mottagningsplatser pla-
ceras enligt förslaget utanför länet. 
 
Om mätningar visar på kontaminerad marbeläggning i Laholms 
kommun kan det bli aktuellt med en utrymning av hela eller delar av 
kommunen. I det fallet skall kommunen bland annat upprätta upp-
samlingsplatser. En uppsamlingsplats syftar till att underlätta hjälpen 
till de utrymmande som inte kan transportera sig själva ut ur utrym-
ningsområdet. 
 
Enligt missivet vill man ha kommunens kommentarer och syn-
punkter i särskild ordning i en kommentarslogg som bifogas tjänste-
skrivelsen.  forts 
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Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 23 mars 2022. 
Kommentarslogg Laholms kommun 
Program för räddningstjänst 
Delplan Sanering 
Delplan Larm 
Delplan Länsstyrelsens fältplats 
Delplan Kommunikation 
Delplan Strålningsmätning 
Delplan Utrymning 
Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter 
Beredningsutskottets protokoll den 6 april 2022 § 64 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen + kommentarslogg  
(halland@lansstyrelsen.se ange 452-9608-2021) 
 

mailto:halland@lansstyrelsen.se
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SBN § 63 Dnr 2022-000004  
 
Kurser och konferenser - Länsstyrelsens konferens om Hallands 
miljömål 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att de ledamöter och ersättare 
och som vill, får delta i Länsstyrelsens konferens om Hallands mil-
jömål den 8 juni 2022. Arvode samt ersättning för förlorad arbetsin-
komst betalas ut. 
_____ 

 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Hallands län bjuder in till en konferens om Hallands 
miljömål den 8 juni 2022, på Halmstads slott mellan klockan 11.30 
- 15.00. 
 
Det blir ett tillfälle att nätverka, samtala och tanka inspiration för ett 
fortsatt långsiktigt arbete för Hallands miljömål. 
 
Beslutsunderlag 
Inbjudan från länsstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ledamöter och ersättare  
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SBN § 64 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 2022 den 23 februari 2022 § 25. Enligt den ska juste-
raren välja ut ett till två ärenden från listan över anmälda delegat-
ionsbeslut som ska redovisas vid kommande sammanträde: 
 
Från miljöenhetens lista med delegationsbeslut valde justeraren i 
februari månad 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 redo-
visas av miljö- och hälsoskyddsinspektören. 
 
Från miljöenhetens lista med delegationsbeslut valde justeraren för 
mars månad ärendet XX - Klagomål hälsoskydd som ska redovisas 
vid nästa sammanträde. Ärendet redovisas av miljö- och hälso-
skyddsinspektören. 
 
Från byggnadsenhetens lista med delegationsbeslut valde justeraren 
ärendet XX - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus som ska re-
dovisas vid nästa sammanträde. Ärendet redovisas av bygglovshand-
läggaren. 
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SBN § 65 Dnr 2022-000002  
 
Anmälan om delegationsbeslut  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger redovisningen av delegationsbe-
sluten till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med 6 kapitlet 37 § och 7 kapitlet 5 § i kommunallagen 
(2017:725) (nya) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en le-
damot, en ersättare eller en anställd hos kommunen, att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas på nämndens vägnar ska i enlighet med 6 kapitlet 
40 § i kommunallagen anmälas till samhällsbyggnadsnämnden i den 
ordning som nämns i beslutad delegationsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 6 april 2022. 
 
Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fastig-
hetsreglering mellan xx och zz. 
 
Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-
styckning från xx. 
 
Miljöenhetens beslut från och med den 11 mars till och med den 10 
april 2022. 
 
Byggnadsenhetens beslut från och med den 11 mars till och med den 
6 april 2022. 
 
Förteckning över delegationsbeslut registrerade i ärendehanterings-
systemet Ciceron från och med den 15 mars till och med den 5 april 
2022. 
 
Räddningstjänstens delegationsbeslut från och med den 21 februari 
till och med den 23 mars 2022, gällande tillstånd explosiv vara, an-
sökan om egenrengöring, annan behörig sotare, offentlig tillställning 
i form av cirkus, valborgsfirande, fyrverkeri, folkrace . 
 
  forts 
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Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till samhällsbyggnads-
nämnden. Samhällsvägledarna har under perioden 25 februari till 29 
mars 2022 utfärdat sju beslut om parkeringstillstånd för rörelsehind-
rade. 
 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och åter-
ställningsbidrag ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Under 
perioden 15 mars till den 8 april 2022 har 17 nya bostadsanpass-
ningsbidrags ärende registrerats. Handläggaren för bostadsanpass-
ning har under samma period beviljat 16 ansökningar om bostadsan-
passningsbidrag och avslagit fyra .  
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SBN § 66 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 8 april 2022. 
 
Förteckning över anmälningar: 
 
a. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av miljö- och byggnads-

nämndens beslut angående bygglov för nybyggnad av transfor-
matorstation och uppförande av provisorisk transformatorstation 
på fastigheten xx. Miljö- och byggnadsnämnden beviljade nn 
bygglov enligt ansökan. Ärendet överklagades. Länsstyrelsen 
upphäver nämndens beslut och återförvisar ärendet för fortsatt 
handläggning. Detta eftersom nämnden inte kommunicerade de 
reviderade ritningarna med grannarna som då inte kunnat lämna 
några synpunkter på den slutliga placeringen. 

 
b. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av samhällsbyggnadsnämn-

dens beslut angående förhandsbesked för nylokalisering av ett 
enbostadshus och garage på fastigheten xx. Länsstyrelsen avskri-
ver ärendet från vidare handläggning eftersom överklagandena 
återkallats. 

 
c. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom; Bostadsanpassningsbidrag. 

Miljö- och byggnadsnämnden har avslagit sökandens ansökan 
om bostadsanpassningsbidrag på grund av att sökanden inte visat 
nödvändigheten av att nå grundläggande funktioner på övervå-
ningen, samt inte kommit in med kostnadsberäkningar på sökta 
åtgärder på bottenvåningen.  
  forts 
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Sökanden har överklagat nämndens beslut. Förvaltningsrätten av-
slår överklagandet. 

 
d. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens protokoll; Bygg-

lov för plank på fastigheten xx, nu fråga om syn. Mark- och mil-
jööverdomstolen avslår fastighetsägarens begäran om syn ef-
tersom de handlingar och fotografier som finns i målet utgör till-
räckligt underlag för att avgöra målet.  

 
e. Länsstyrelsens beslut; Föreläggande enligt miljöbalken angående 

anläggande av våtmark vid vattendrag som mynnar söderut i 
Store sjö och dispens från strandskyddsbestämmelserna för fas-
tigheterna xx och zz. Länsstyrelsen medger fastighetsägaren dis-
pens från strandskyddsbestämmelserna för anläggandet av våt-
mark enligt vissa försiktighetsmått. 

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

lov för nybyggnad av kedjehus på fastigheten xx. Mark- och mil-
jödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut och fastställer sam-
hällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov. 

 
g. Länsstyrelsens beslut; Angående anmälan enligt miljöbalken gäl-

lande solcellspark på fastigheten xx. Sperlingsholms Gods AB 
har lämnat in en anmälan om samråd till länsstyrelsen. Länssty-
relsen beslutar att de planerade arbetena inte föranleder någon åt-
gärd från myndigheternas sida om de utförs i enlighet med vad 
som angivits i ärendet. 

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

lov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten xx. Miljö- och 
byggnadsnämnden har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritids-
hus. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som avslog överkla-
gandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljö-
domstolen. Med ändring av länsstyrelsens beslut undanröjer 
Mark- och miljödomstolen miljö- och byggnadsnämndens beslut 
att bevilja bygglov för fritidshus på fastigheten xx och återförvi-
sar målet till nämnden för fortsatt handläggning. 
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SBN § 67 Dnr 2022-000001  
 
Informations- och diskussionsärenden  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationerna. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
a) Ledamöternas och ersättarnas inspel 
 
b) Utbildning i ”Assistenten” som ska ersätta Good Reader  
 Martina Gustavsson och Anette Larsson 
 
c) Information om länsstyrelsens verksamhetstillsyn gällande alko-

hollagen (2010:1622) och lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) i Laholms kommun  

 Sebastian Stjärneblad 
 
d) Ambitionsnivåer gällande utemiljön, skötselplaner med mera  
 Robert Pragler, Anne van Hirtum 
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