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Laholms kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden har haft sammanträde den 22 juni 2022 
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Nämndsekreterare 
_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 
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SBN § 87 Dnr 2022-000045 
 
Svar på motion om användning av BDT-vatten 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen anses besvarad. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Eva M Larsson, Miljö-
partiet de gröna: 
1. Att Laholms kommun vid nybyggnation stimulerar till att BDT-
vatten används för toalettspolning.  
2. Att Laholms kommun ger råd till den som vill installera system 
för användning av BDT-vatten i befintlig bostad. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har den 24 februari remitterat mot-
ionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande, senast vid kom-
munfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2022. 
 
Att använda bad-, disk- och tvättvatten är något som redan förekom-
mer på flera håll i landet och är en god teknik för att återanvända 
dricksvatten och på så sätt minska förbrukningen av dricksvatten och 
bidra till god resurshushållning. Motionen går i linje med hållbar-
hetsarbete och flera Agenda 2030-mål och miljömål. I VA-policyn 
för Laholms kommun kan flera av viljeriktningarna kopplas till åter-
användning av BDT-vatten.  
 
Tekniker för att återanvända dricksvatten för att spola med i toaletten 
finns men kräver investeringar från fastighetsägare eller exploatör. 
Återanvändning av BDT-vatten kommer främst behöva genomföras 
via frivilliga initiativ, men krav skulle kunna ställas via markanvis-
ningsavtal vid markförsäljning och till det egna bostadsbolaget. Sam-
hällsbyggnadsnämnden anser att kommunen bör vara en föregångare 
och ställa krav på det egna bostadsbolaget innan krav ställs på privata 
exploatörer.  
 
Inom ramen för miljöbalkens tillsyn och tillståndsgivning för en-
skilda avlopp kan viss rådgivning angående möjligheten till återan-
vändning av BDT-vatten på ett miljö- och hälsosäkert sätt ges.  
 
 
  forts 
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I samband med hantering av tillstånd för enskilda avlopp krävs där-
emot att miljö- och hälsoskyddsinspektörerna är ”teknikneutrala” för 
att undvika att hamna i en roll som konsult till sökande. Det innebär 
att i denna typ av ärende behöver initiativet till en lösning där BDT-
vatten kan återanvändas komma från den som söker tillståndet för 
den nya avloppsanläggningen. Samhällsbyggnadsnämnden anser att 
rådgivning är positivt för att nå de frivilliga initiativtagarna. Det be-
hövs framföra allt rådgivning gällande de tekniska lösningarna som 
krävs för att återanvända BDT-vatten, idag saknas både kompetens 
och resurser inom kommunen för att kunna ge denna rådgivning. La-
holmsbuktens VA AB har under år 2021 utrett möjligheten att inrätta 
en VA-rådgivarfunktion i Halmstad och Laholms kommuner. Det 
har dock ännu inte fattats något beslut om funktionen ska inrättas 
eller inte. 
 
För att kunna genomföra motionens förslag krävs det inom kommu-
nen en tydlig politisk viljeriktning och ambitionsnivå. Det kommer 
krävas tydliga politiska beslut kring när krav på återanvändning av 
BDT-vatten ska ställas samt i vilken omfattning det ska göras. Om 
det finns en politisk vilja för arbetet bör därför en riktlinje för åter-
användning av BDT-vatten tas fram. Där bör det bland annat framgå 
vilka mål som ska uppnås samt om och hur externa exploatörer vid 
nybyggnation ska stimuleras till att återanvända BDT-vatten. 
 
Sammanfattningsvis anser samhällsbyggnadsnämnden att återan-
vändning av BDT-vatten är positivt men det krävs ett politiskt ställ-
ningstagande samt säkerställande av att resurser finns för att tjänste-
personer ska kunna driva arbetet med till exempel rådgivning och 
eventuell kravställning. Resurser som kan behövas avser både perso-
nella resurser för att driva arbetet och en ökad kompetens inom om-
rådet. 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 20 februari 2022 
Tjänsteskrivelse den 23 maj 2022 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 90 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sverker Johansson (C): Bifall till beredningsutskottets förslag. 
 
 
  forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
Ersättarens mening 
Margareta Lindgren (MP): Miljöpartiet menar: för att något ska 
hända och ärendet inte bara läggas i arkivet, måste det göras ett till-
lägg till beslutet. 
Motionen kan anses besvarad då det inte finns någon politisk ambit-
ion att driva frågan, inga budgeterade medel, ingen kompetens i 
kommunen eller hos LBVA AB. Det finns dock många antagna be-
slut, såsom Sveriges Miljömål, Agenda 2030, miljöpolicy, klimatan-
passningsplan, VA-plan, handlingsplan för Vattendirektivet med 
flera, som både kräver och säger att vi ska arbeta aktivt med vatten-
frågor och att vi ska hushålla med rent vatten.  
Ärendet togs mycket väl emot av nämnden där en positiv diskussion 
med tjänstemännen fördes och många goda idéer om hur man skulle 
kunna gå till väga lades fram, speciellt för att få kommunens verk-
samheter att visa vägen. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 88 Dnr 2022-000077 
 
Samhällsbyggnadsnämndens budget, kommunplan och nämnds-
plan för år 2023 samt ekonomisk plan för år 2023-2024 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att, ut-
ifrån de synpunkter som framkom vid sammanträdet, revidera ett för-
slag till nämndsplan. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
ska basfakta och omvärldsanalys finnas som ett underlag för den 
långsiktiga planeringen. 
 
Arbetet med budget, kommunplan och nämndsplan för 2023 startade 
med en revidering av dokumentet Planeringsförutsättningar.  
 
I maj kom ”Riktlinjer och direktiv för arbetet med budget, kommun-
plan och nämndsplan för 2023 samt ekonomisk plan 2024–25” från 
KS, som anger hur nämndsplanen ska utformas.   
 
Samhällsbyggnadsnämndens arbete med nämndsplanen påbörjades 
med en heldag tillsammans i april. Under sammanträdet i maj pre-
senterades ett första förslag på reviderad plan, som följdes av en dis-
kussion gällande eventuella förändringar. Under junisammanträdet 
presenteras en ny version för nämnden, i vilken majsammanträdets 
inspel har inarbetats. Utifrån synpunkter från nämnden kommer se-
dan nämndsplanen att färdigställas och beslutas vid sammanträdet i 
augusti. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 31 maj 2022 
Förslag till nämndsplan SBN 2023 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 91 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
Beslutet skickas till: Förvaltningschefen 
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SBN § 89 Dnr 2022-000110, PLAN2009-008 
 
Detaljplan för Hästen 2, 3, 4 och 7, Kvarteret Hästen i Laholms 
stad - Antagande  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
förslag till detaljplan för Hästen 2, 3, 4 och 7, kvarteret Hästen, i 
Laholms stad enligt 5 kapitlet 29 § i äldre plan- och bygglagen 
(1987:10). 
 
Planförslaget medför ingen betydande miljöpåverkan och en miljö-
konsekvensbeskrivning har därför inte tagits fram. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav den 9 februari 2010 § 29 miljö- och bygg-
nadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplan för Hästen 2, 3, 4, 6 
och 7. Kvarteret Hästen (vidare kallat Kv Hästen) var föremål för 
detaljplaneläggning, med syfte att förtäta centrala Laholm med bo-
städer och kommersiella lokaler, från 2010 fram till kommunfull-
mäktiges beslut att anta detaljplanen den 31 januari 2017 § 2.  
 
Kommunens antagandebeslut överprövades av länsstyrelsen den 22 
juni 2017 med hänsyn till påtaglig skada på riksintresset för kultur-
miljövården. Regeringen beslutade den 3 oktober 2019 att upphäva 
kommunens beslut om att anta detaljplanen med hänsyn till att de-
taljplanen bedömdes medföra påtaglig skada på riksintresset för kul-
turmiljövården (Fi2019/01233/SPN). 
  
Under år 2020 och under våren 2021 har underlag tagits fram för att 
kunna starta upp detaljplanearbetet igen. Det planförslag som nu har 
tagits fram har utformats med utgångspunkt att ny bebyggelse i kvar-
teret ska vara samstämmig med riksintresset för kulturmiljövården i 
Laholms stad. Planförslaget har justerats i förhållande till regering-
ens prövande grunder, i övrigt är det samma planförslag som antogs 
av kommunfullmäktige i januari 2017 och samma huvudsakliga syfte 
med detaljplanen.  
 
Eftersom syftet med detaljplanen är samma, samt då planförslaget 
endast har ändrats avseende de parametrar som bedömdes påverka 
riksintresset för kulturmiljövården negativt, så görs endast utställ-
ningsförfarandet om.  
  forts 
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Detta är i enlighet med mark- och miljööverdomstolens mål P13204-
19, Svea Hovrätt, beslutat den 1 februari 2021. I målet konstateras 
att det är möjligt att för en upphävd detaljplan göra om utställnings-
skedet för att sedan tas upp för antagande, hela planprocessen behö-
ver därmed inte göras om. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 januari 2022 § 5 att 
sända detaljplanen på utställning. Utställningen pågick från och med 
den 28 februari fram till och med den 27 mars 2022.  
 
Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av bebyggelsen i 
centrala Laholm skapa förutsättningar för utveckling av centrum 
med bostäder och lokaler för kommersiell verksamhet, samtidigt 
byggs parkeringsanläggning för kvarteret.  
 
Förslag till ny detaljplan för Kv Hästen innebär att befintlig kultur-
historisk intressant bebyggelse skyddas med varsamhetsbestämmel-
ser, skyddsbestämmelser och/eller rivningsförbud. Den befintliga 
bebyggelsen längs med Östertullsgatan planläggs för bostäder där 
centrumverksamheter ska finnas i bottenplan. De befintliga gårdshu-
sen i kvarteret planläggs för centrumverksamheter.  
 
Planförslaget innebär tillkomsten av ny bebyggelse i Kv Hästen som 
syftar till att möjliggöra ytterligare bostäder i centrum samt nya verk-
samhetslokaler. Planförslaget möjliggör för cirka 80 nya lägenheter 
och cirka 600 kvadratmeter byggnadsarea för centrumverksameter så 
som café, restaurang, butik, frisör med mera. 
 
Planförslaget har upprättats med ambition att medge ny bebyggelse 
med en variation av volym, höjder, fasadmaterial, kulörer med mera 
för att ge en känsla av småskalighet och anpassning till den kultur-
miljö som präglar Laholms stadskärna. Den nya bebyggelsen har 
också reglerats med en fasadbestämmelse som innebär att det ska 
finnas en sidoställd port/passage genom byggnadernas bottenplan. 
Porten/passagen ska placeras så att den är förskjuten i förhållande till 
fasadens centrumpunkt mot en av fasadens ytterkanter. Bestämmel-
sen syftar till att ge den nya bebyggelsen ett band till den kulturhi-
storiska miljö som omger Kv Hästen, där ett av de karaktäristiska 
drag som finns i stadskärnan är de sidoställda portarna som leder in 
till före detta handelsgårdar.  
 
  forts 
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Passagerna genom det nya kvarteret skapar en möjlighet för fotgäng-
are och cyklister att passera från Stortorget till Trädgårdsgatan och 
tillgängliggör de verksamhetslokaler som ligger inne i kvarteret. 
 
Ny bebyggelse har reglerats med högsta tillåten nockhöjd i meter 
över nollplanet, så kallad plushöjd, för att visa på byggnadernas för-
hållande till kringliggande gatunivåer. Takvinkeln är reglerad till 20 
– 45 grader och avser huvudbyggnadernas takutformning, takkupor, 
hisstak eller mindre utstickande entrétak eller liknande är undan-
tagna från bestämmelsen.  
 
Byggrätten för de nya byggnaderna är placerad längs med Trädgårds-
gatan för att bygga vidare på kvartersstadens struktur samt på inner-
gården för att kunna tillskapa en kringbyggd innergård och uteplatser 
med ett ostört läge. En ny byggnad föreslås i direkt anslutning till 
Stortorget.  
 
Under den nya bebyggelsen tillkommer ett parkeringsgarage som an-
sluts via Järnvägsgatan.  
 
Förutom de sedan tidigare framtagna utredningarna har en ny solstu-
die tagits fram med det nya förslaget för bebyggelsen.  
 
I samband med att detaljplanen för Kv Hästen vinner laga kraft upp-
hävs fastighetsplanen för Hästen 7, 1381K-T33.  
 
I samband med den förnyade utställningen har inga sakägare yttrat 
sig. Sedan tidigare plan skeden kvarstår dock att fastighetsägare till 
Hästen 6 inte har fått sina synpunkter tillgodosedda till fullo.  
 
Detaljplanen bedöms vara färdig för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 4 maj 2022. 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 92 
 
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 § 90 Dnr 2022-000111, MBN2018-334 
 
Detaljplan för Bryggaren 10 med flera i Laholm - Samråd  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att gå ut på samråd med detalj-
plan Bryggaren 10 med flera, enligt 5 kapitlet 11 § i plan- och bygg-
lagen (2010:900/2014:900). 
 
Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, 
en miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav den 9 oktober 2019 positivt planbesked för 
fastigheten Bryggaren 10 med flera i Laholm. Detaljplanen upprättas 
på bekostnad av exploatören och ett planavtal har tecknats.  
 
Laholmshem AB ansökte om planbesked för fastigheterna Brygga-
ren 10 med flera den 8 maj 2018. Området som ansökan inkluderar 
består idag av fyra lägenhetsenheter i tre våningar vardera, med till-
hörande parkeringsgarage. Planområdet är beläget i Laholms stads 
sydöstra delar och gränsar i söder till LP Hanssons väg där det även 
finns en busshållplats. Runtom området ligger småhus i en till en och 
en halv våning. Ansökan innefattar upprättande av en ny detaljplan 
som möjliggör för om-, till, och nybyggnad av flerbostadshus.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- ny och tillbyggnation 
i området samt att omvandla befintliga användning handel till cent-
rumverksamhet. Detta görs för att öka andelen lägenheter i området 
samt för att bredda områdets användning och attraktivitet för en 
större målgrupp. Detaljplanen ska även anpassas för att kunna ge-
nomföra åtgärder för tillgänglighetsanpassning och uppfylla behov 
gällande placering av sophus, cykel- och barnvagnsförråd, garage 
och lekplatser. Området planeras även med social hållbarhet i åtanke. 
 
Detaljplanen innebär att fastigheten längst i söder i området, Bryg-
garen 10, rivs och ersätts med ett antal nya byggnadskroppar, 4-9 
våningar höga, vilka rymmer cirka 100 lägenheter. I markplan mot 
LP Hanssons väg möjliggörs centrumverksamhet och i öster ges möj-
lighet att göra parkeringsgarage i markplan. För att täcka det tillkom-
mande parkeringsbehovet tillskapas även parkering mot LP Hans-
sons väg söder om Bryggaren 10.  
  forts 
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Högsta nockhöjd sätts till 28 meter, fastigheten ges en placeringsbe-
stämmelse som reglerar placeringen till minst 15 meter från fastig-
hetsgräns i öster, med hänsyn till småhusbebyggelsen, och en högsta 
byggnadsarea på 2 250 kvadratmeter. 
 
Resterande befintliga fastigheter ges en något högre nockhöjd än vad 
de har i nu gällande detaljplan, den sätts till 13,5 meter och den prick-
ade marken runtom dem tas bort till förmån för mer flexibla bestäm-
melser. Vidare sätts högsta byggnadsarea till 7 350 kvadratmeter. För 
att skydda områdets gröna värden får endast 70 % av fastigheten 
hårdgöras och marklov krävs för hårdgörande av mark. En byggnad 
i nordväst i området som idag används som bland annat mötesrum 
av Laholmshem AB ges användningen centrum och bostad för att 
göra användningen mer flexibel. Högsta nockhöjd sätts till 5 meter. 
 
Violvägen som löper från norr till söder genom området idag avses 
tas bort i detaljplanen och ersättas med armerat gräs. I stället kommer 
genomfart och en del av parkeringen i området att ske längsmed fas-
tighetsgräns. I och med att vägen omvandlas blir innergården i om-
rådet sammanhängande för alla fastigheter vilket ger bättre möjlig-
heter för boende att mötas och gör att barn kan röra sig mer fritt, 
samtidigt som buller minskar. Det armerade gräset gör samtidig att 
den tidigare vägen fortfarande kan användas av räddningstjänsten 
vid utryckning.  
 
I söder i området, längsmed LP Hanssons väg, har en gång- och cy-
kelväg med kommunalt huvudmannaskap placerats för att koppla 
samman kringliggande gång- och cykelvägar öst och väst om områ-
det och ge en bättre framkomlighet till busshållplatsen. Idag behöver 
förbipasserande korsa områdets parkering. 
 
En bullerutredning har gjorts för hela området med hänsyn till LP 
Hanssons väg vilken har visat att området hamnar inom de ekviva-
lenta ljudnivåerna som krävs för boende, även vid maximala nivåer.  
 
Detaljplaneförslaget för Bryggaren 10 med flera bedöms vara färdigt 
för samråd. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 24 maj 2022 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 93 
  forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ove Bengtsson (S) i handläggningen av 
detta ärende. 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsenheten 
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SBN § 91 Dnr 2022-000112, SBN2021-669 
 
Dömestorp 1:20 (Karupsvägen 41) - Förhandsbesked för nyloka-
lisering av fyra enbostadshus  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fick vid mötet information om att 
sökanden återkallat sin ansökan. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar därför att återremittera ärendet till byggnadsenheten för 
vidare handläggning. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Skolj AB ansöker om förhandsbesked för nylokalisering av fyra en-
bostadshus på fastigheten Dömestorp 1:20.  
 
Den aktuella fastigheten är knappt två ha stor och är lokaliserad i 
anslutning till Hallandsåsen längs väg 115. Den södra delen av fas-
tigheten är bebyggd med bostadsbebyggelse samt en verksamhets-
byggnad. Den norra delen som är utpekad för ny bebyggelse är inte 
bebyggd idag och igenvuxet med ett tätt fältskikt av nässlor och hal-
lon. Det utpekade markområdet för bebyggelse är drygt 8 500 kvm 
stort och begränsas av väg 115 i norr och befintlig bebyggelse i sö-
der.  
 
Den aktuella platsen ligget inom utpekat område för stora av explo-
atering opåverkade områden enligt kommunens översiktsplan, ÖP 
2030. Platsen omfattas även av riksintresse för naturvård (Halland-
sås-Stensån (NN23)), för kulturmiljövård (Dömestorp (NN42)) samt 
friluftsliv (Hallandsås (FN15)). Platsen ligger utanför detaljplanelagt 
område, utanför sammanhållen bebyggelse samt utanför kommunalt 
verksamhetsområde för dricks- och spillvatten. Platsen ligger inom 
vattenskyddsområde (Dömestorp). Den aktuella platsen ligger allde-
les söder om statlig väg 115 med skyltad hastighet 70 km/h. Platsen 
ligger inom strandskyddat område, men del av strandskyddet har 
upphävts för del av fastigheten genom beslut av länsstyrelsen den 10 
mars 2022. Det upphävda området sträcker sig från fastighetsgräns i 
norr och cirka 90 meter in på fastigheten. Fastigheten är taxerad som 
Industrienhet, trävaruindustri (425).  
 
Med anledning att det är en åtgärd utanför detaljplanelagt område har 
berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Syn-
punkterna har kommit in från fastighetsägare till fastigheten xx. 
  forts 
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Synpunkterna är ingen invändning mot åtgärden utan vill informera 
om att det växer parkslide väldigt nära, så att den inte sprids när man 
röjer, kör och gräver.  
 
Sökande har fått ta del av synpunkterna men valt att inte bemöta 
dessa.  
 
Yttrande Trafikverket 
Med anledning av platsens läge i anslutning till väg 115 har trafik-
verket beretts tillfälle att ta del av ansökan. Trafikverket vill infor-
mera om att säkerhetszon på sex meter gäller längs med väg 115, 
samt att Trafikverket ej sätter upp hinder för hastighetsdämpande åt-
gärder. Trafikverket förutsätter att befintlig väganslutning används 
samt att bullerutredning bör göras och vill ta del av denna innan för-
handsbesked beviljas.  
 
Yttrande Kulturmiljö Halland 
Kulturmiljö Halland framför att fyra tomter på det markerade områ-
det om cirka 4 000 kvm inte bedöms vara lämpligt i området, då de 
separata tomterna blir mycket små och bildar en småhusbebyggelse 
i det i övrigt öppna åkerlandskapet. I området ligger husen generellt 
ensamma ute på åkrarna eller längs med en väg. I det aktuella försla-
get bildas en grupp av småhus som är främmande i området.  
 
För att uppfylla kraven om lämplig placering och utformning enligt 
2 kap 6 § PBL samt passa in i riksintresset för kulturmiljövården bör 
husen följa den traditionella byggnadskulturen i området – småhus 
av trä i 1,5 våning med sadeltak i rött eller svart. Husen bör vara 
placerade i ett indraget läge från vägen för att följa den lokala bebyg-
gelsestrukturen.  
 
Yttrande planekolog 
De redovisade åtgärderna som det söks för, bedöms inte påverka mil-
jön i Natura 2000-området eller i riksintresset för naturvård då om-
rådet för förhandsbesked i dagsläget inte har naturvärden som utgör 
kärnvärden för riksintresset. Det bör också uppmärksammas att 
eventuell dränering av området inte påverkar källorna och vattendra-
get i natura 2000-området.  
 
Vid byggarbeten ska sökanden vara uppmärksam på att inte sprida 
levande växtmaterial av parkslide, då minsta lilla rotbit kan bilda ett 
nytt bestånd.   forts 
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Parkslide omfattas idag inte av den lagstiftning som rör invasiva arter 
men är under utredning och kan komma att omfattas av likartade för-
bud. 
 
Yttrande miljöenheten 
Miljöenheten bedömer att riksintressena inte utgör hinder för åtgär-
den. Fortsättningsvis bedömer miljöenheten att byggnationen kan ac-
cepteras på platsen med hänsyn till vattenskyddsområdet, att det är 
möjligt att lösa enskilt avlopp och att trafikbuller från väg 115 inte 
utgör något hinder. Miljöenheten framför vidare att det inom områ-
det finns rester av betongfundament från tidigare verksamhet som 
har bedrivits på platsen. Miljöenheten har fått fram uppgifter om att 
det har funnits virkesmagasin på platsen. Verksamheten har inte in-
gått i Länsstyrelsens inventering eller identifiering av områden som 
kan vara förorenande. Miljöenheten bedömer inte att det krävs en 
utredning av förorenad mark innan förhandsbesked kan ges.  
 
Sammantaget bedömer miljöenheten att förhandsbesked kan bevil-
jas.  
 
Beslutsmotivering 
Fastigheten Dömestorp 1:20 är belägen i ett område som inte är de-
taljplanelagt, 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. 
De allmänna intressen som bör beaktas redovisas i kommunens över-
siktsplan.  
  forts 
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Översiktsplanen är inte bindande, men ska enligt 3 kapitlet 2 § PBL, 
vara vägledande för beslut om användning av mark- och vattenom-
råden. Översiktsplanen anger dock endast de stora dragen i fråga om 
markanvändning. Det är först i ett enskilt ärende om bygglov eller 
förhandsbesked som avvägningen sker mellan dessa intressen. En 
bedömning ska då göras av om det allmänna intresset skulle motver-
kas av den sökta åtgärden. 
 
Den mark som ska tas i anspråk för bebyggelse bedöms med hänsyn 
till omständigheterna inte utgöras av brukningsvärd jordbruksmark. 
Hushållningsbestämmelserna enligt 3 kapitlet 4 § miljöbalken, MB, 
utgör inte hinder för åtgärden.  
 
Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärden som kan 
påtagligt skada värdena inom riksintresset. Med anledning av att 
platsen redan är i påverkad i form av bebyggelse bedöms inte den 
sökta åtgärden innebära sådan påverkan på riksintressena för natur-
vård och friluftsliv att de sätter hinder för åtgärden.  
 
Den sökta åtgärden kan dock skada riksintresset för kulturmiljövår-
den om inte tillräcklig hänsyn tas till den byggnadsstruktur- och kul-
tur som finns i området. Enligt Kulturmiljö Hallands yttrande kan ny 
bebyggelse tillåtas men bör då följa den traditionella byggnadskul-
turen i området. Riksintressena innebär inte hinder för den sökta åt-
gärden, om anpassning sker till den befintliga bebyggelsen i området.  
 
Enligt översiktsplan, ÖP 2030, framgår kommunens rekommendat-
ioner och riktlinjer samt utvecklingsstrategier. Av rekommendation-
erna och riktlinjerna avseende stora av exploatering opåverkade om-
råden framgår att vid eventuella ingrepp och exploateringar inom ut-
pekade stora av exploatering opåverkade områden bör i första hand 
åtgärder lokaliseras till redan påverkade områden.  
 
Den sökta exploatering sker i anslutning till redan påverkad mark i 
form av befintlig bebyggelse som utgörs av bostadsbebyggelse och 
en verksamhetsbyggnad. Lokaliseringen är i enlighet med kommu-
nens ställningstagande kring stora av exploaterade områden.  
 
Av rekommendationerna och riktlinjerna avseende bebyggelse på 
landsbygden framgår bland annat följande. Bosättning på landsbyg-
den stöds av kommunen. Det är samhällsekonomiskt positivt att om-
råden med god service och bra vägar i första hand utnyttjas.  forts 
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Inga onödiga intrång ska göras på skogs- och jordbruksmark. Vatten 
och avlopp ska kunna lösas utan olägenheter för hälsa eller miljö. 
Tomt för fritids- eller bostadshus bör normalt inte vara större än 3 
000 kvadratmeter. 
 
För bebyggelse på landsbygden ska enligt kommunfullmäktiges be-
slut den 26 maj 2005 Arkitekturprogram för landsbygden, utgivet av 
samhällsbyggnadskontoret, vara vägledande för framtida byggande 
på landsbygden. Av arkitekturprogrammet framgår att ny exploate-
ring ska anpassas till den befintliga bebyggelsestrukturen och info-
gas varsamt i sammanhanget. Det framgår även att tomtstorlekar 
mellan 1 500 - 3 000 kvm är lämpligt för fritids- och permanentbo-
stadshus på landsbygden.  
 
Av anpassningskravet i 2 kapitlet 6 § tredje stycket PBL framgår att 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden ska skyddas samt att tillägg och ändringar i bebyggelsen ska 
göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillva-
ratas.  
 
I ett första förslag uppgavs att det markområde som ansökan gällde 
endast avsåg ett 4 000 kvm stort markområde närmst väg 115. 
 
Sökande har därefter utökat markområdet till att omfatta drygt 8 500 
kvm från väg 115 i norr och fram till befintlig bebyggelse i söder på 
fastigheten (cirka 120 meter in från väg 115). Det utpekade området 
sträcker sig dock längre söderut än vad det område för vilket strand-
skyddet har upphävts. Det område där strandskyddet har upphävts 
sträcker sig cirka 90 meter in från väg 115 och är cirka 6 400 kvm 
stort. Inom detta område ska även tillfartsväg till de fyra fastighet-
erna anordnas.  
 
Av Kulturmiljö Hallands yttrande framgår att en tillåtelse av bebyg-
gelse av fyra enbostadshus på den utpekade platsen bildas en grupp 
av småhus som är främmande i området där bebyggelsen generellt 
ligger ensamma på åkrarna eller längs med en väg.  
 
Byggnadsenheten kan inte helt och hållet fastställa hur stor varje 
tomtplats blir, men med ovan uppgifter bör varje tomtplats kunna bli 
cirka 1 500 kvm stor vilket är i enlighet med riktlinjerna i Arkitektur-
program för landsbygden.  
  forts 
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Angående antalet tomter och antalet enbostadshus som ansökan av-
ser delar byggnadsenheten Kulturmiljö Hallands synpunkter att en 
tillkommande bebyggelsestruktur i form av småhusbebyggelse är i 
strid med anpassningskravet i 2 kapitlet 6 § PBL samt mot riktlin-
jerna i Arkitekturprogram för landsbygden.  
 
Med anledning av väg 115 i norr har en enklare bullerberäkning 
gjorts i programvaran Buller Väg II. Bullerberäkning visar samman-
fattningsvis att för att ny bebyggelse på platsen ska uppnå en accepta-
bel ljudnivå (60 dbA) behöver den lokaliseras minst 16 meter från 
fastighetsgräns mot väg 115 i norr samt behöver uteplats placeras 31 
meter eller mer från fastighetsgräns mot väg 115 i norr.  
 
Trafikverket har i sitt yttrande angett att de vill ta del av en bullerut-
redning. Byggnadsenheten bedömer att det för den aktuella situat-
ionen går att pröva förutsättningarna för buller genom en enklare bul-
lerberäkning. Ska byggnaderna placeras på ett närmare avstånd mot 
fastighetsgräns i norr än 31 meter kommer en ska en bullerutredning 
krävas in från sökande och kommuniceras med Trafikverket.  
 
Byggnadsenheten bedömer att det finns tillräckligt utrymme på plat-
sen att uppföra bostadsbebyggelse på den utpekade platsen utan att 
riktvärdena för buller överskrids.  
 
Från väg 115 går en befintlig enskild väg fram till bland annat den 
befintliga bebyggelsen på platsen. Från denna väg bedöms det vara 
möjligt att anordna anslutningsvägar till den kommande bebyggel-
sen.  
 
Den aktuella åtgärden bedöms inte medföra sådan påverkan på tra-
fikmängden till området än vad den befintliga vägen skulle klara av. 
Även el, avfallshantering, elektronisk kommunikation med mera be-
döms gå att lösa. Det har inte heller framkommit något i utredningen 
som skulle innebära risk för människors hälsa och säkerhet eller be-
tydande olägenhet på annat sätt. Miljöenheten bedömer att vatten och 
avlopp går att lösa enskilt.  
 
Byggnadsenhetens bedömning 
Sökande har fått möjlighet att omstudera sin ansökan med anledning 
av Kulturmiljö Hallands synpunkter.  
 
  forts 
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Byggnadsenheten har i kommunicering med sökande uppgett att en 
bebyggelse bestående av två enbostadshus längs med väg 115 är 
bättre lämpad för platsen. Sökande har valt att bibehålla sin ansökan 
med fyra enbostadshus.  
 
Sammanfattningsvis gör byggnadsenheten bedömningen med stöd 
av utredningen i ärendet att det går att uppföra enbostadshus på den 
aktuella platsen. Det finns mark lämplig för bebyggelse mellan väg 
115 i norr och där strandskyddsområdet tar vid i söder. Däremot an-
ser byggnadsenheten att platsen inte är lämpad för bebyggelse av fyra 
stycken enbostadshus då detta blir ett främmande inslag i bebyggel-
sen och inte uppfyller anpassningskravet i 2 kapitlet 6 § tredje stycket 
PBL, att tillägg och ändringar i bebyggelsen ska göras varsamt så att 
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Den sökta åtgär-
den avseende nylokalisering av fyra enbostadshus kan därför inte till-
låtas på den tänkta platsen.  
 
Om positivt förhandsbesked trots detta ska ges bör förhandsbeskedet 
villkoras med att byggnaderna ska följa den traditionella byggnads-
kulturen i området, det vill säga småhus av trä i 1,5 våning med trä-
fasad och sadeltak i rött eller svart. 
 
Byggnadsenheten lämnar följande förslag till beslut: 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte bevilja positivt för-
handsbesked för nylokalisering av fyra enbostadshus på fastigheten 
Dömestorp 1:20 med anledning att ansökan inte uppfyller bestäm-
melserna om markens lämplighet i 2 kapitlet, plan-och bygglagen, 
PBL. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan  2021-08-26 
Situationsplan  2022-04-28 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 94 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Byggnadsenheten 
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SBN § 92 Dnr 2022-000113 ,SBN2022-238 
 
Förhandsbesked för ändrad användning av kostall till två lägen-
heter  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja förhandsbesked för 
ändrad användning av del av ekonomibyggnad (kostall) till två lä-
genheter på del av fastigheten xx, då platsen bedöms lämplig för åt-
gärden enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen, PBL 
 
Avgift Kronor 
Förhandsbesked   725 
Kommunikation   290  
Totalt  1 015 
 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 17 mars 2022 och 
beslut fattades den 22 juni 2022, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har överskridits med fyra veckor. 
Avgiften för beslut om lov, expediering och kungörelse och andra 
tids- och kostnadskrävande åtgärderhar reducerats med fyra 
femtedelar med stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL). 
_____ 
 
Upplysningar 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom 
två år från det att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. En ansökan 
om bygglov måste lämnas in. 
 
Miljöenhetens yttrande daterat 2022-05-13 ska beaktas: 
För att anlägga enskilt avlopp krävs tillstånd enligt miljöbalken och 
ansökan om tillstånd ska skickas in till miljöenheten. Om 
markföroreningar påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och 
miljöenheten kontaktas. 

 
 
       forts 
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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 
länsstyrelsen. 2 kapitlet 10 § kulturmiljölag. 
 
Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på 
Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 Laholm. För att ta del av 
dem kontakta byggnadsenheten via mejl samhallsbyggnadsnamn-
den@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 ansöker om förhandsbesked för ändrad användning av befintligt 
kostall till två lägenheter på fastigheten xx.  
 
Den aktuella fastigheten ligger i de sydöstra delarna av Laholms 
kommun, cirka 1 mil sydost om Våxtorp. Fastigheten består av ett 
nordligt och ett sydligt skifte som delas av en väg. Den aktuella an-
sökan berör det sydliga skiftet som idag är bebyggt med bostadshus 
och komplementbyggnader, bland annat för djurhållning. Fastig-
heten är belägen i anslutning till befintlig bebyggelse på grannfastig-
heter. Det bedrivs ingen verksamhet på fastigheten idag. På fastig-
heten återfinns även hästhage, söder om befintlig byggnation på fas-
tigheten.  
 
Den aktuella platsen omfattas inte av detaljplan och har ingen utpe-
kad markanvändning i kommunens översiktsplan, ÖP Framtidsplan 
2030. Platsen ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för 
dricks-, spill- och dagvatten.  
 
Med anledning att det är en åtgärd utanför detaljplanelagt område har 
berörda sakägare (grannar) beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Någon erinran har inte lämnats in.  
 
  forts 

mailto:samhallsbyggnadsnamn-den@laholm.se
mailto:samhallsbyggnadsnamn-den@laholm.se
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Yttrande miljöenheten 
Miljöenheten bedömer att vatten och avlopp går att lösa. Lägenhet-
erna placeras i direkt anslutning till gödselplatta. Miljöenheten bedö-
mer att det är olämpligt med lägenheter så nära gödselhantering, men 
inget hinder för förhandsbesked, då lägenheterna planeras på sökan-
des egen gård med hästar. Miljöenheten bedömer att förhandsbesked 
kan lämnas under förutsättning att hänsyn tas till miljöenhetens syn-
punkter och krav.  
 
Beslutsmotivering 
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.  
 
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 bygglov eller förhandsbesked som 
avvägningen sker mellan dessa intressen. En bedömning ska då göras 
av om det allmänna intresset skulle motverkas av den sökta åtgärden. 
 
Då den aktuella ansökan handlar om att i redan befintlig byggnad 
ändra användning av ekonomibyggnad från kostall till bostäder så får 
bebyggelsens lämplighet på platsen redan anses vara prövad och det 
handlar i stället om den tänkta användningen kan tillåtas på platsen. 
 
  forts 
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Det som ska prövas är bland annat markens lämplighet för ändamålet 
med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, möjligheterna att fö-
rebygga föroreningar samt bullerstörningar och omgivningsbuller, 
möjligheterna att ordna teknisk försörjning i form av trafik, vatten- 
och avlopp, elektronisk kommunikation och samhällsservice i övrigt.  
 
Åtgärden får inte heller medföra sådan påverkan på grundvattnet el-
ler omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och 
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt (2 kapitlet 5, 6a, 9 
§§ PBL). 
 
Hushållningsbestämmelserna i 3 kapitlet 4 § MB utgör därför inte 
något hinder mot åtgärden då ingen ny mark tas i anspråk för bebyg-
gelse.  
 
Möjlighet finns att ordna trafik genom att använda befintlig väg-
struktur och två tillkommande bostäder kan inte förväntas bidra med 
mer trafik än vad befintlig väg kan klara av. Miljöenheten har yttrat 
sig att det är möjligt att lösa vatten och avlopp på platsen. Teknisk 
försörjning i övrigt bedöms gå att lösa då platsen är i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Två bostadslägenheter bedöms inte heller ha 
sådan omgivningspåverkan att det skulle uppstå luft- eller vattenför-
oreningar eller omgivningsbuller som sätter hinder för den tänkta åt-
gärden.  
 
På fastigheten finns idag ingen verksamhet men det finns privat djur-
hållning av fem hästar som har stall bredvid det aktuella kostallet. 
Lägenheterna placeras i direkt anslutning till gödselplatta som är be-
lägen väster om byggnadsdelen som ansökan avser.  
 
Enligt riktlinjerna och rekommendationerna i översiktsplanen, ÖP 
2030, för bebyggelse på landsbygden framgår att för skyddsavstånd 
mellan bostäder och hästhållning är utgångspunkten de avstånd som 
anges i Länsstyrelsen i Skånes länsrapport, ”Hästar och bebyggelse, 
underlag för den fysiska planeringen” 2004:7. Skyddsavstånd till an-
nan djurhållning krävs också. Enligt rapporten bör som regel alltid 
ett skyddsavstånd på minst 100 meter från stall och gödselhantering 
och minst 50 meter från område där hästar vistas upprätthållas. 
 
 
 
  forts 
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Avseende avståndet till hästhållning och gödselplattan anger miljö-
enheten att de bedömer att det är olämpligt med lägenheter så nära 
gödselhantering, men inget hinder för förhandsbesked, då lägenhet-
erna planeras på sökandes egen gård med hästar. 
 
Det har inte framkommit något under handläggningen av ärendet 
som innebär att platsen inte skulle vara lämpad för ändrad använd-
ning till två bostadslägenheter i befintlig ekonomibyggnad (kostall) 
och den sökta åtgärden bedöms vara i enlighet med de planeringsför-
utsättningar samt riktlinjer och rekommendationer som finns i kom-
munens översiktsplan. Åtgärden bedöms inte heller medföra påver-
kan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat 
sätt.  
 
Byggnadsenheten gör med anledning av ovan bedömningen att den 
tänkta platsen är lämpad för utökning av två lägenheter i befintlig 
ekonomibyggnad och åtgärden kan godkännas genom förhandsbe-
sked. Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet delar 
byggnadsenhetens bedömning. 
 
Beslutsunderlag 
Karta  2022-03-17  
Ansökan  2022-03-17 
Platsbesök 2022-04-05 
Yttrande miljöenheten  2022-05-13 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 95 
 
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 § 93 Dnr 2022-000099, SBN2022-140 
 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att den del av fastigheten xx 
som ansökan avser, skulle kunnat behandlats som en lucktomt och 
vara lämpad för bebyggelse. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser dock att det inte går att placera en 
byggnad (enbostadshus) som ligger i linje med övriga byggnader i 
området, när tomten har denna utformning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar därför att inte bevilja förhands-
besked för nylokalisering av ett enbostadshus på del av fastigheten 
xx med anledning att ansökan inte uppfyller bestämmelserna om 
markens lämplighet i 2 kapitlet, plan- och bygglagen, PBL. 
 
Avgift 
Förhandsbesked  0 kronor 
Kommunikation  0 kronor 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 16 februari 2022 och 
beslut fattades den 22 juni 2022, vilket innebär att lagstadgade tids-
frister för handläggningen har överskridits med 7 veckor. Avgiften 
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 
Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på 
Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 Laholm. För att ta del av 
dem kontakta byggnadsenheten via mejl samhallsbyggnadsnamn-
den@laholm.se eller via telefon 0430-152 80. 

 
 
 
 
       forts 
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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 del av fastigheten xx. Fastigheten xx består av flera olika skiften. 
Det nu berörda skiftet ligger väster om Lilla Tjärby samhälle och är 
cirka 126 ha stort och består av obebyggd åkermark. Den utpekade 
marken för nylokalisering är i skiftets norra spets, i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Det utpekade markområdet för exploatering är 
cirka 2 400 kvm stort. 
 
Den aktuella platsen har ingen utpekad markanvändning i kommu-
nens översiktsplan, ÖP 2030 men omfattas av riksintresse för natur-
vård, Laholmsområdet (NN22). Platsen ligger utanför detaljplane-
lagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. Cirka 100 meter 
öster om den utpekade platsen finns detaljplanelagt område för bland 
annat bostäder. I närområdet finns många fornlämningar registre-
rade. Platsen ligger delvis inom kommunalt verksamhetsområde för 
dricks- och spillvatten men saknar kommunalt dagvatten. Fastig-
heten är taxerad som lantbruksenheten, bebyggd (120). 
 
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 fastigheten zz. Fastig-
hetsägarna anför följande i sitt yttrande. Om det är meningen att det 
ska byggas ett hus på tomten så är vi definitivt inta positiva till detta. 
Det tar vår utsikt åt väster och vår trädgård blir inte så privat längre. 
När vi flyttade hit bodde vi på landet, men nu börjar det likna ett 
villakvarter. Av erfarenhet vet vi att det inte tas någon hänsyn till vad 
vi tycker, men vi vill ändå uttrycka vår åsikt om det hela. 
 
Synpunkter från berörda grannar har kommunicerats med sökande. 
Ett eventuellt yttrande från sökande ska vara byggnadsenheten till-
handa senast 2022-05-30. 
 
 
  forts 
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Yttrande Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen lämnar ärendet utan erinran ur fornlämningssynpunkt 
då arbetsföretaget är att betrakta som mindre och inga kända forn-
lämningar berörs av arbetsföretaget. 
 
Yttrande planekolog 
De redovisade åtgärderna som det söks för bedöms inte påverka mil-
jön i riksintresset för naturvård. Det bedöms som att tillräckligt 
skydd för de vetenskapliga värdena är att jordbruket inom området 
bibehålles och enskilda exploateringar utgör inget hot mot värdena. 
  
Då marken är jordbruksmark finns inga stora naturvärden. Dock på-
verkas försörjande ekosystemtjänster så som matförsörjning då man 
ianspråktar bördig jord. Men sammantaget har planekolog inget att 
invända exploateringen ur ett naturvårdsperspektiv 
 
Yttrande Laholmsbukten VA (LBVA) 
LBVA anger att den utpekade marken ligger delvis inom kommunalt 
verksamhetsområde för dricks- och spillvatten. Kommunalt dagvat-
ten saknas i området. Blir avstyckningen enligt förslaget som LBVA 
fått ta del av så föreslås att hela fastigheten kommer att ingå i VO för 
dricks- och spillvatten. I dagsläget finns inga förbindelsepunkter för 
dricks- och spillvatten till denna del av xx men kommer att anläggas 
efter att servisanmälan skickats in. 
 
Yttrande miljöenheten 
Miljöenheten bedömer att förhandsbesked inte kan ges då byggnat-
ionen planeras på åkermark, vilket står i strid mot miljöbalkens be-
stämmelser om hushållning av mark samt utvecklingsstrategierna i 
överstiksplanen eftersom jordbruksmark av god klass bör bevaras ur 
resurshushållningssynpunkt. 
 
Beslutsmotivering 
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. 
  forts 
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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 be-
dömning ska bestämmelserna om hushållning med mark- och vatten-
områden i 3 kapitlet och 4 kapitlet 1-8 §§ miljöbalken, MB, tilläm-
pas. 
 
Enligt 2 kapitlet 1 § PBL ska vid prövning av frågor enligt PBL både 
allmänna och enskilda intressen beaktas, om inte annat är föreskrivet. 
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. 
 
Enligt översiktsplan, ÖP 2030, framgår kommunens rekommendat-
ioner och riktlinjer samt utvecklingsstrategier. Av rekommendation-
erna och riktlinjerna avseende bebyggelse på landsbygden framgår 
bland annat följande. Bosättning på landsbygden stöds av kommu-
nen. Det är samhällsekonomiskt positivt att områden med god ser-
vice och bra vägar i första hand utnyttjas. Inga onödiga intrång ska 
göras på skogs- och jordbruksmark. Vatten och avlopp ska kunna 
lösas utan olägenheter för hälsa eller miljö. Tomt för fritids- eller 
bostadshus bör normalt inte vara större än 3 000 kvadratmeter. Av-
seende utvecklingsstrategierna framgår att kommunens profil som 
ekokommun ska stärkas genom en resurshushållande inställning till 
markanvändning i fråga om jordbruk, skogsbruk och energiprodukt-
ion. 
 
Den mark som avses tas i anspråk för bebyggelse utgörs av åkermark. 
Sådan mark är brukningsvärd om den med hänsyn till läge, beskaf-
fenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för jordbrukspro-
duktion (prop. 1985/86 s. 158). Enligt relativt ny praxis från Mark- 
och miljööverdomstolen har fastighetstaxeringen inte avgörande be-
tydelse men den utgör en omständighet som bör beaktas (se MÖD 
2020:10). Den i ansökan utpekade marken är del av ett större sam-
manhängande område för jordbruksmark.  forts 
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Vid platsbesök den 22 mars 2022 brukades marken och enligt kom-
munens Ortofoton har marken nyttjats för jordbrukssyfte ända sedan 
1960-talet. Att fastigheten har nyttjats sedan många år tillbaka samt 
idag brukas för jordbruksändamål och är lokaliserad i ett område där 
stora delar av marken brukas anses marken utgöras av brukningsvärd 
jordbruksmark sett till dess beskaffenhet och läge. 
  
Förhandsbesked för bostadsbebyggelse för enbostadshus har i praxis 
inte ansetts utgöra ett sådant väsentligt samhällsintresse som kan mo-
tivera att jordbruksmark tas i anspråk. I dom meddelad av Mark- och 
miljödomstolen har inte ett enbostadshus ansetts utgöra ett sådant 
väsentligt samhällsintresse som kan motivera att jordbruksmark tas i 
anspråk (se t.ex. Mark- och miljööverdomstolens dom den 1 april 
2016, mål P 4087-15). I det aktuella ärendet har inte framkommit 
uppgifter att byggande av ett enbostadshus på den aktuella platsen 
utgör ett sådant väsentligt samhällsintresse som motiverar att bruk-
ningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk. 
 
Hushållningsbestämmelserna i miljöbalken utgör en del av pröv-
ningen av markens lämplighet. Andra hänsynstagande vid pröv-
ningen av markens lämplighet är lämpligheten för ändamålet med 
hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörj-
ning, avlopp, teknisk försörjning, hänsyn till risken för olyckor, över-
svämning, och erosion, vad gäller bostadsbyggnader lokaliseras till 
mark med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för män-
niskors hälsa i fråga om omgivningsbuller med mera. 
 
Alldeles i anslutning till platsen i norr går en enskild väg (Lilla 
Tjärby Byavägen). Den aktuella åtgärden bedöms inte medföra sådan 
påverkan på trafikmängden till området än vad Lilla Tjärby Byavä-
gen skulle klara av. Det finns möjligheter att ansluta till kommunala 
ledningar för dricks- och spillvatten och med hänsyn till platsen läge 
bedöms även den tekniska försörjningen såsom el, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation med mera gå att lösa. Det har inte heller 
framkommit något i utredningen som skulle innebära risk för män-
niskors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
Inte heller bedöms stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvär-
dena på platsen och intresset av en god helhetsverkan utgöra hinder. 
Påverkan på riksintresset bedöms inte heller vara så pass stort att de 
skyddade värden inte kan bibehållas. 
 
  forts 
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Byggnadsenheten gör bedömningen att marken ur vissa hänsynsta-
ganden kan anses vara lämpad för bebyggelse men med anledning av 
att marken utgörs av brukningsvärd jordbruksmark väger det all-
männa intresset att bevara jordbruksmarken tyngre än det enskilda 
intresset att bebygga marken. Exploatering av den utpekade marken 
strider även mot utvecklingsstrategierna i överstiksplanen eftersom 
jordbruksmark av god klass bör bevaras ur resurshushållningssyn-
punkt. Sammanfattningsvis gör byggnadsenheten bedömningen att 
åtgärden inte kan tillåtas genom ett förhandsbesked eftersom åtgär-
den strider mot kommunens utvecklingsstrategier och mål i Över-
siktsplan 2030 och bestämmelserna om markens lämplighet i 2 ka-
pitlet 2 § PBL. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet anser att 
marken ur vissa hänsynstaganden kan anses vara lämpad för bebyg-
gelse men att det inte går att placera en byggnad på tomten med 
denna utformning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan 2022-02-16 
Situationsplan 2022-02-16 
Situationsplan 2022-02-16 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 96 
 
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 § 94 Dnr 2022-000125, SBN 2021-862 
 
Karosseriet 2 (Slåttervägen 4C) - Förhandsbesked för avvikelse 
från användningen i detaljplanen  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att detaljplanen medger 
byggnader för förenings- och samlingslokaler samt skola. Sökanden 
vill kunna använda byggnaderna till samhällsnära tjänster, samlings-
lokaler, kontor samt förvaring. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att denna förändrade användning 
kan anses vara en mindre avvikelse från detaljplanen och bör kunna 
tillåtas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja positivt förhands-be-
sked för avvikelse från användningen i detaljplanen för fastigheten 
Karosseriet 2. 
 
Avgift 
Förhandsbesked  0 kronor 
Kommunikation  0 kronor 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 15 oktober 2022 och 
beslut fattades den 22 juni 2022, vilket innebär att lagstadgade tids-
frister för handläggningen har överskridits med 24 veckor. Avgiften 
för beslut om förhandsbesked, 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 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom 
två år från det att beslutet har vunnit laga kraft. 

  
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. En ansökan 
om bygglov måste lämnas in. 

  
Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på 
Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 Laholm. För att ta del av 
dem kontakta byggnadsenheten via mejl samhallsbyggnadsnamn-
den@laholm.se eller via telefon 0430-152 80. 

       forts 

mailto:samhallsbyggnadsnamn-den@laholm.se
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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 
Triacorda Fastigheter AB ansöker om förhandsbesked för avvikelse 
från användning av kvartersmark i gällande detaljplan för fastigheten 
Karosseriet 2.  
 
Fastigheten Karosseriet 2 omfattas av detaljplan 13-LAS-264 som 
vann laga kraft 1981-01-27 med ändring 1381-P07/28 som vann laga 
kraft 2007-12-12. Ändringen innebär en ändring avseende använd-
ning av kvartersmark från allmänt ändamål (A) till förenings- och 
samlingslokaler samt skola (CS). I planbeskrivningen till 1381-
P07/28 framgår bakgrund och syfte: Planområdet är i gällande de-
taljplan avsett för allmänt ändamål. I området har NN lokaler som 
ska disponeras av kommunen för att användas som förskola. En ny 
tomt för NN skall bildas i kvarteret, varför planändring behövs. Det 
nya planförslaget innebär att planbestämmelsen ändras till förenings- 
och samlingslokaler samt skola.  
 
Sökande har angett att användningen ska vara samhällsnära tjänster 
eller som samlingslokal men även uthyrning av lokalen i markplan 
till företagare för kontor och administration samt även ha förvaring i 
lokalerna. Byggnadsenheten anser att användning centrum (C) stäm-
mer bäst in på denna beskrivning.  
 
Eftersom förhandsbeskedet innebär en avvikelse från detaljplanens 
bestämmelser avseende användningen har berörda sakägare (gran-
nar) beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Synpunkt har inkom-
mit från fastighetsägaren till fastigheten xx som vill ha förtydligande 
vad användningen centrum (C) innebär. Byggnadsenheten bedömer 
att detta inte är en erinran mot åtgärden utan en begäran om förtydli-
gande. 
 
Byggnadsenheten har kommunicerat med fastighetsägaren till xx vad 
användningen centrum (C) kan innebära samt vad sökande angett i 
sin ansökan.  
  forts 
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Beslutsmotivering 
Prövning av förhandsbesked inom detaljplanelagt område är inte lika 
omfattande som den som sker vid prövning utanför detaljplanelagt 
område. Eftersom framtagandet av en detaljplan innebär en loka-
liseringsprövning är det redan avgjort i detaljplanen vad som kan till-
låtas på platsen.  
 
Det finns dock inget som hindrar en ansökan om förhandsbesked 
inom detaljplanelagt område. Det kan som i det aktuella fallet handla 
om att få en avvikelse prövad. Den sökta användningen centrum stri-
der mot detaljplanens tillåtna användning förenings- och samlings-
lokaler samt skola. Hinder mot att bevilja bygglov för användningen 
centrum skulle därför föreligga enligt 9 kapitlet 30 § första stycket 2 
PBL.  
 
Utöver vad som framgår av 9 kapitlet 30 § får bygglov ges om avvi-
kelsen kan bedömas som en liten avvikelse från detaljplanen enligt 9 
kapitlet 31 b § PBL eller om åtgärden tillgodoser ett angeläget ge-
mensamt behov eller ett allmänt intresse eller utgör ett lämpligt kom-
plement till den användning som har bestämts i planen enligt 9 ka-
pitlet 31 c § PBL. 
 
Skulle ansökan innebära avsteg som inte ligger i linje med detaljpla-
nens syfte får dessa inte medges. I sådana fall krävs det en detaljpla-
neändring. Det gäller även en avvikelse som inte är att anse som en 
liten, även om den skulle vara förenlig med detaljplanens syfte. (Jfr 
prop. 1989/90:37, s. 55). 
 
I förarbetena till undantagsbestämmelsen i 9 kapitlet 31 b § PBL 
(prop. 1985/86:1, s.714) anför departementschefen bland annat föl-
jande. Smärre avsteg – till exempel att placera en byggnad någon 
meter in på så kallad punktprickad mark – bör enligt min mening 
kunna medges med stöd av femte stycket. Andra exempel kan vara 
att överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd är påkallat av 
byggnadstekniska eller andra skäl eller att överskridande av tillåten 
byggnadsarea är motiverat för att en bättre planlösning ska kunna 
uppnås. Däremot är femte stycket naturligtvis inte tillämpligt, om 
någon vill använda marken för ett i planen icke avsett ändamål 
 
 
 
  forts 
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Enligt vad som redogjorts i ärendebeskrivningen har syftet med änd-
ringen av tillåten användning till förenings- och samlingslokal samt 
skola varit att skapa möjlighet för samlingslokal för NN.  
 
Med stöd av ovanstående gör byggnadsenheten bedömningen att an-
vändningen centrum varken är förenlig med detaljplanens syfte eller 
en liten avvikelse. Avvikelsen kan därför inte medges med stöd av 9 
kapitlet 31 b § eller 9 kapitlet 31 c § p. 1 PBL. 
 
Förutsättningar att bevilja avvikelsen från detaljplanen enligt 9 ka-
pitlet 31 c § p. 2 PBL kan inte heller anses uppfyllda, då centrum inte 
bedöms vara ett sådant lämpligt komplement till användningen i pla-
nen som anges i förarbetena till bestämmelsen. 
 
Med anledning av ovan anförda finns det därför inte förutsättningar 
att meddela positivt förhandsbesked. 
 
Beredningsutskottet har en annan uppfattning och anser att förhands-
besked kan beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan  2021-10-15  
Situationsplan  2021-10-15 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 97 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ove Bengtsson (S): Bifall till beredningsutskottets förslag. 
 
Mikael Sandén (SD): Bifall till tjänstemännens förslag, om att inte 
bevilja positivt förhandsbesked. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer beredningsutskottets förslag till beslut mot Mi-
kael Sandéns förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden be-
slutar i enlighet med Sandéns förslag. 
 
Omröstning begärs.  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till Mikael Sandéns förslag. 
Nej-röst för bifall till beredningsutskottets förslag. 
 
     forts 
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Omröstningsresultat 
Med två ja-röster för bifall Sandéns förslag mot fem nej-röster för 
bifall till beredningsutskottets förslag, beslutar samhällsbyggnads-
nämnden att bifalla beredningsutskottets förslag. 
 

Ledamot/tjänstgörande  
ersättare 

Ja-röster Nej-röster Avstår 

Ove Bengtsson (S)  X  
Sverker Johansson (C) X   
Kennet Gertsson (M)  X  
Siv Påhlsson (S)  X  
Mikael Sandén (SD) X   
Johanna Olsson (M)  X  
Gudrun Pettersson (C)  X  
Summa 2 5  

 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
Reservation 
Mikael Sandén (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Beslutet skickas till: 
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SBN § 95 Dnr 2022-000114, SBN2021-548 
 
Bygglov för fasadändring av enbostadshus  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att fasadändringen på enbostads-
huset i form putsade delar och ny kulör är en smakfull förändring.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för fasad-
ändringar av enbostadshuset och tillhörande komplementbyggnad på 
fastigheten xx. 
 
Kontrollansvarig behövs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar 
själv för kontrollen av genomförandet 
 
Startbesked lämnas för beviljad åtgärd. 
 
Avgift  kronor 
Bygglov  1 047  
Startbesked   952  
Kommunikation   268 
Totalt:   2 267 
Faktura på avgiften skickas separat. 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 27 april 2022 och be-
slut fattades den 22 juni 2022, vilket viket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reduce-
rats med stöd av 12 kapitlet 8a § plan- och bygglagen. 
____ 
 
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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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.  
 
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 beslu-tet att gälla. För att en åtgärd ska 
anses påbörjad ska de egentliga byggnadsarbetena ha kommit igång. 
Åtgärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick 
laga kraft (9 kapitlet 43 § plan- och bygglagen (PBL)). 
 
Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden när arbetena är 
avslutade, så att slut-besked 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. 
 
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. 
 
Ärendebeskrivning 
NN har ansökt om bygglov för fasadändringar på enbostadshus i 
form av nytt fönsterparti och altandörr på norra fasadsidan samt att 
putsa delar av fasad och ge hela fasaden ny kulör (puts i kulör RAL 
7040 och träpanel i kulör RAL 7001).  
 
Även tillhörande komplementbyggnad i form av garage avses ges ny 
fasadkulör samt nytt fönster och dörr på norra fasadsidan och en ny 
garageport på södra fasadsidan. Huvudbyggnad samt komplement-
byggnad är utformad med vit sandsten så kallad mexitegel samt trä-
panel i svart/brunt.  
 
För fastigheten är detaljplan 1381K-36, laga kraft 1970-02-20 med 
ändring 2004-01-13 gällande.   forts 

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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Det finns ingen reglering avseende utformning i planen. Området 
omfattas inte av bevarandeplan och är inte inkluderad i den länstäck-
ande bebyggelseinventeringen då mer sentida bebyggelse sällan är 
inkluderad i de inventeringar som finns att tillgå i Laholms kommun.  
 
Fastigheten är belägen i ett kvarter runt Xgränd, där samtliga bygg-
nader har en enhetlig utformning med en kombination av vit mexite-
gel och trä i olika kulörer. Ett bostadshus avviker i kvarteret, zz på 
xgränd och avvikelsen innebär att mexiteglet har målats vitt.  
 
Ansökan om fasadändring, och mer specifikt åtgärden om byte av 
fasadmaterial från vit mexitegel till grå puts, har därför skickats till 
gestaltningsgruppen för bedömning. Gestaltningsgruppen har hållit 
syn på plats den 8 december 2021 och därefter har sökande medde-
lats att området, kvarteret bedöms vara så pass enhetligt och orört i 
fråga om utformningen att åtgärden i form av att delvis putsa bygg-
naden och ge den en helt grå kulör inte bedöms uppfylla krav om 
anpassning, det vill säga att den tänkta utformningen inte ses lämplig 
eller anpassad till området och dess övriga bebyggelse utan ses som 
ett främmande inslag. Därefter har sökande varit osäker på åtgärden 
och huruvida den avses genomföras eller inte och betänketid har löpt. 
I februari 2022 har mejlkontakt förts med sökande där svaret givits 
att avsikten är att inkomma med uppdaterat ritningsunderlag för att 
gå vidare med samtliga åtgärder. Nytt underlag kom in i april -22. 
 
2019 beviljades fastigheten bygglov för fasadändringar i form av 
fönsterbyte samt byte av fasadmaterial på delar av den norra fasad-
sidan, vilken är den sida som är in mot trädgården, från mexitegel till 
stående träpanel, se beslut MBN §04/19. Det är dock oklart exakt 
vilka fönster som lovet avser samt gällande bytet av fasadmaterial 
och eventuellt kulör då varken handlingar eller beslut, beslutsmo-
tivering är fullgoda, entydiga eller helt korrekta. 
 
Beslutsmotivering 
Frågan i ärendet är om putsning av enbostadshuset uppfyller de krav 
som ställs i plan- och bygglagen (2010:900) gällande byggnaders 
värden och egenskaper samt påverkan på den omgivande miljön. 
Flera olika krav överlappar varandra, som inom hänsynskravet där 
åtgärdens påverkan i den omgivande miljön respektive kulturvärden 
sammanfaller i bedömningen.  
 
  forts 
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Varsamhetskravet syftar till att tillvarata byggnadens värden som ses 
positiva och bevarandevärda, oberoende av dess ålder, då det vid 
varje ändring utgår från den befintliga byggnadens värden och kva-
liteter (8 kapitlet 1, 17 §§ PBL). Kravet på hänsyn och god helhets-
verkan enligt 2 kapitlet 6 § 1 plan- och bygglagen kallas ofta för an-
passningskravet och begreppet används även för att hänvisa till olika 
bestämmelser om tillvaratagande av kulturvärden. 
 
Byggnaden är belägen inom detaljplanelagt område varpå bygglov 
krävs för byte av fasadfärg på byggnad (9 kapitlet 2 § 3 c PBL). För 
en- och tvåbostadshus är det dock undantaget inom detaljplan att 
färga om och byta fasadbeklädnad om åtgärden inte väsentligt ändrar 
byggnadens eller områdets karaktär (9 kapitlet 5 § PBL).  
 
I aktuellt ärende ses inte undantaget gälla eftersom det är fråga om 
ändringar som väsentligt ändrar både byggnadens och områdets ka-
raktär. 
 
Anpassningskravet innebär i ärenden om bygglov bland annat att 
byggnadsverk ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
och intresset av en god helhetsverkan (2 kapitlet 6 § första stycket 1 
PBL). Vid prövning enligt plan- och bygglagen ska enligt 2 kapitlet 
1 § PBL hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Kom-
munen har det huvudsakliga ansvaret och därmed ett stort inflytande 
över hur bebyggelsen förändras i den egna kommunen (se Mark- och 
miljööverdomstolens dom den 25 november 2019 i mål nr P 10966-
18).  
 
Varsamhetskravet gäller som det står på Boverket ”alla byggnader 
och vid alla ändringar, såväl vid tillbyggnad som vid ombyggnad och 
övriga ändringar. Det gäller såväl invändigt som utvändigt och obe-
roende av om en åtgärd är bygglovs- eller anmälningspliktig eller 
inte. Varsamhetskravet gäller också vid flyttning av byggnad. ”Krav 
på varsamhet gäller inte bara den enskilda bebyggelsen utan hela be-
byggelsemiljöer vilket framgår av 2 kapitlet 6 § 3 stycket PBL ”Änd-
ringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477)”. 
 
 
 
  forts 
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Då det inte finns några övergripande vägledande dokument eller 
ställningstaganden i kommunen rörande arkitektonisk utformning 
och gestaltning av den mer samtida bebyggda miljön, utom den 
länstäckande bebyggelseinventering som utfördes kring 2008 som 
innebar att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse uppmärksammades 
och bedömdes, är det bedömning av åtgärden utav bygglovshand-
läggare och gestaltningsgrupp utifrån lagkrav i PBL som finns att 
förankra åtgärden i. Inventeringen är mycket övergripande, har inte 
uppdaterats sedan den utfördes samt tar endast upp ett begränsat ur-
val av den mer sentida bebyggelsen som vid tiden för inventeringen 
ansågs av intresse. Huruvida området kring xgränd aktivt valts bort 
eller förbisetts från inventeringen är oklart. Det som är klart är att 
krav på hänsyn, anpassning och varsamhet inte efterföljs om åtgär-
den utförs då det i sammanhållna bebyggelseområden som detta, ska 
tas hänsyn till helhetsverkan, vilket även går att ta del av i praxis (se 
exempelvis Mark- och miljööverdomstolens dom den 3 september 
2021 mål nr P 6438-20). Även om det varken finns vägledande po-
licy- eller styrdokument eller inkludering i inventeringen är det uti-
från gestaltningsgruppens bedömning uppenbart att helhetsverkan 
går förlorad och att de genomgripande karaktärsdrag som finns i om-
rådet och hos den enskilda byggnaden inte bibehålls om byggnaden 
delvis putsas grå. Den typ av dokument hade varit vägledande och 
stärkt bedömningsunderlaget, dock inte juridiskt bindande varpå det 
väsentliga är att kraven i PBL gällande hänsyn, varsamhet, anpass-
ning och god helhetsverkan uppfylls.  
 
I den bedömning som görs är det av vikt att gå in och titta på flera 
delar av dels den enskilda byggnaden, dels hela bebyggelseområdet 
för att identifiera det som är karaktäristiskt. I aktuellt ärende är det 
således endast åtgärden i fråga om putsning som inte uppfyller kra-
ven – varken i fråga om material eller val av kulör. Övriga åtgärder, 
så som byte av fönster och dörrar till mer uppdaterade, samtida mo-
deller samt ommålning av träpanelen i ny grå kulör ses inte påverka 
negativt.  
 
Det kan handla om att vissa volymer, dimensioner och arkitektoniska 
karaktärsdrag bevaras trots uppdatering till att passa samtida förhål-
landen och nuvarande krav på bostäder.  
 
 
 
  forts 
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Områdets värde ligger i just enhetligheten, först och främst genom 
byggnadernas arkitektoniska utformning som är den samma och vi-
dare i fasadmaterialen med vit mexitegel i kombination med träpanel 
som är genomgående för samtliga byggnader (utom den med vitmå-
lat tegel vilken inte påverkar bedömningen av den större enhetlig-
heten) och där variationen av träpanelernas kulör blir en del av hel-
heten. Utformningen blir således även av extra vikt för de fasader 
som vetter ut mot gatan.  
 
Kvarterets enhetliga och tidstypiska arkitektoniska utformning får 
ses i ett större perspektiv och att intresset av god helhetsverkan väger 
tyngre än det enskilda intresset att byta fasadmaterial och kulör på 
byggnaden.  
 
Byggnadsenheten gör den samlade bedömningen att åtgärd i form av 
fasadändring inte ses uppfylla kraven i plan- och bygglagen och att 
förutsättningar för att bevilja bygglov därför saknas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet har en an-
nan uppfattning och anser att bygglov kan beviljas för fasadändring. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Situationsplan  2022-04-27  
Fasadritning  2022-04-27  
Sektionsritning  2022-04-27  
Planritning  2022-04-27  
Ansökan  2021-06-27  
Komplettering ansökan 2022-05-23 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 98 
 
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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Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - orangeri (planstridigt 
utgångsläge)  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att åtgärden bygglov för till-
byggnad av enbostadshus – orangeri, överensstämmer med gällande 
detaljplan. Dock överensstämmer inte utgångsläget med detaljpla-
nen, då befintlig byggnad är placerat på prick mark samt antalet vå-
ningar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avvikelserna beträffande 
utgångsläget är ringa och kan anses vara en sådan godtagbar (liten) 
avvikelse. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslutar att bevilja bygglov för till-
byggnad av enbostadshus i form av orangeri på fastigheten xx. 
 
Kontrollansvarig behövs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar 
själv för kontrollen av genomförandet 
Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat 
ett startbesked. Följande handlingar ska lämnas in som underlag till 
startbesked:  
- Konstruktionsritning 
 
Avgift  kronor 
Bygglov   1 314  
Startbesked   2 898  
Kommunikation   109 
Nybyggnadskarta   3 864  
Utstakningsavgift   1 835 
Totalt:   10 020 
 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 25 mars 2022 och be-
slut fattades den 22 juni 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfris-
ter för handläggningen har överskridits med tre veckor.  
 
 
  forts 
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Avgiften för beslut om lov, expediering och kungörelse och andra 
tids- och kostnadskrävande åtgärderhar reducerats med tre femtede-
lar 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.  
 
Åtgärden ska utföras enligt Boverkets byggregler (BBR) samt enligt euroko-
derna (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. Åtgärderna 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. 
 
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 länsstyrelsen. Lag (2013:548). 
 
I detta ärende krävs utstakningskontroll när profiltrådar är uppsatta och innan 
grundläggningsarbetet påbörjas. Beställning görs i god tid hos Laholms kom-
mun, mätningsavdelningen tfn 0430-152 36, 152 88, 155 13 eller 152 91. 
 
Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på Laholms kom-
mun, Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 Laholm. För att ta del av dem 
kontakta byggnadsenheten via mejl samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se el-
ler 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.  

       forts 

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och vilken ändring 
som begärs. 
 
Ärendebeskrivning 
NN har ansökt om bygglov för en tillbyggnad på sitt enbostadshus 
på den östra fasadsidan i form av ett orangeri om 28,4 kvm. För fas-
tigheten gäller detaljplan 13-SKU-732 vilken vann laga kraft 1959-
10-29. Enligt detaljplanen är fastigheten betecknad BI vilket medger 
bostäder (om nämnden prövar lämpligt även inredas för annan an-
vändning), en fristående huvudbyggnad i en våning, med en bostads-
lägenhet och i undantagsfall får nämnden medgiva uppförande av 
även uthus. 1/5 av tomtplats får bebyggas vilket i detta fall innebär 
en byggnadsarea på max 178,2 kvm. Byggnadshöjden är reglerad till 
max 4,5 meter. Mark som inte får bebyggas är reglerad med prick-
mark. 
 
Befintlig byggnad beviljades bygglov 1974 och sedan 1975 med 
vissa ändringar på relationshandling. Komplementbyggnad i form av 
attefallsbyggnad beviljades startbesked 2018.  
 
Fastigheten sluttar ner mot väst och den huvudbyggnad som är upp-
förd har en arkitektonisk utformning som är anpassad markförhållan-
det vilket gör att den mot väst visuellt ses utgöra två våningar då hela 
det ”undre planet” är exponerat vilket gör att det inte kan ses utgöras 
av en källare utan av en våning. Bygglovsritningarna benämner detta 
plan som ”suterrängplan”.  
 
Byggnaden är i norr och öst även till viss del placerad in på prick-
mark, närmare bestämt 14,7 kvm av byggnadens area. Med dessa rå-
dande förhållanden innebär det att planstridigt utgångsläge råder.  
 
Åtgärden i form av tillbyggnad av ett orangeri uppfyller detaljpla-
nens krav och ses vara anpassad den befintliga byggnadens utform-
ning och karaktär.  
 
Beslutsmotivering 
Huvudregeln för att bygglov ska kunna beviljas enligt 9 kapitlet 30 
§ plan- och bygglagen, inom ett område med detaljplan, är att ut-
gångsläget ska vara planenligt eller avvika från detaljplanen men av-
vikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning eller vid en 
fastighetsbildning (9 kapitlet 30 § 1 p).  
  forts 
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Detta innebär att både den fastighet och det byggnadsverk som åt-
gärden avser ska stämma överens med gällande detaljplan. Det gäller 
även om den åtgärd som ansökan avser följer bestämmelserna i gäl-
lande detaljplan. 
 
Sökt åtgärd utgörs av en tillbyggnad i form av ett orangeri om 28,4 
kvm på byggnadens östra fasadsida. Tillbyggnaden får ses anpassad 
befintlig byggnad och dess karaktär. 
 
Bygglov beviljades för huvudbyggnaden 1975. För att avvikelse från 
planen ska kunna förklaras som godtagen avvikelse måste den vara 
liten och förenlig med detaljplanens syfte. Något tydligt syfte fram-
går inte av planen, dock är det område för bostäder och den aktuella 
byggnaden uppfyller detta, varpå åtgärden får ses följa planens syfte. 
Avvikelserna som här föreligger är byggnadens våningsantal samt 
byggnadens placering som till viss del är över prickmark, mark som 
inte får bebyggas.  
 
Att det som här är en byggnad som uppförts på 1970-talet med en till 
synes godkänd utformning och placering ändrar inte det faktum att 
prövning av planenligt utgångsläge ska göras i och med nu sökt 
bygglov samt att avvikelse från detaljplanen ska prövas utifrån da-
gens praxis. 
 
Frågan avseende byggnadens ”nedre plan” och om detta bedöms vara 
en källare eller våning får ses ur flera olika bedömningar. Dels talar 
en översiktlig mätning utifrån originalhandlingarna för att det rent 
”måttmässigt” skulle vara att se som en källare då det är mindre än 
1,5 meter från markens medelmarknivå upp till det bjälklag som är 
närmast ovanför (1 kapitlet 4 § plan- och byggförordningen, PBF). 
Det som också ger bedömning av att utrymmet skulle ses som en 
källare är att i Terminologicentrum TNC, Plan- och byggtermer 1994 
har källarvåning definierats som ” ”våning som till övervägande del 
är belägen under markyta”. Det är i aktuellt fall så att övervägande 
del är belägen under markytan sett utifrån originalritningen.  
 
Däremot har källare definierats som ”utrymme i byggnad eller frilig-
gande utrymme beläget under markytan och avsett för förvaring av 
livsmedel o.d.” Termen våning definieras som ”del av hus avgränsad 
av motsvarande ytor i två på varandra följande bjälklag samt ytter-
väggarnas utsidor eller motsvarande”.  
  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 45 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-22  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

forts 
 
Sett utifrån dessa kriterier så är utrymmet att betrakta som en våning 
eftersom det också utifrån planritningen tydligt framgår att utrymmet 
är ämnat för mer än tillfällig vistelse (tillskillnad från ett utrymme 
under markytan avsett för förvaring får anses vara) då där bland an-
nat finns sovrum. Tas även den visuella upplevelsen av byggnaden i 
beaktning, sett från den västra fasaden, är det uppenbart genom det 
arkitektoniska uttrycket byggnaden uppvisar att det är fråga om en 
våning. Här finns en garageport samt tre fönster in till rummen inn-
anför, vilket visar på att den avsedda användningen av planet är mer 
än tillfällig genom exempelvis god tillgång på direkt dagsljus och 
vädring.  
 
Den västra fasaden får ses ha störst allmän påverkan då den vetter ut 
mot allmän plats i form av park, plantering samt vägmark. Byggna-
den har även sin infart från detta väderstreck. I öst finns också all-
mänplats i form av vägmark då Norra Kustvägen angränsar, men 
denna får i en bedömning ses underordnad gällande den största all-
männa påverkan. 
  
Enligt praxis ska vid bedömningen av vad som utgör en källare en 
samlad bedömning göras utifrån utrymmets konstruktion och an-
vändningssätt (se bl.a. rättsfall MÖD 2014:43). Som redogjorts för 
ovan anser byggnadsenheten att det nedre planet utifrån sett ger in-
trycket av att vara en våning och inte en källare utifrån byggnadens 
arkitektur och användning. 
 
Angående byggnadens placering på prickmark avser det endast viss 
del av byggnaden i norr och öst och utgör 14,7 kvm av byggnadens 
112,7 kvm. Till den mätvärda ytan för byggnaden får dock även med-
räknas balkongen i väst om 28 kvm samt ett skärmtak om cirka 8,9 
kvm i öst vilket totalt ger en byggnadsarea på 149,6 kvm. Place-
ringen på prickmark utgör med balkong och skärmtak cirka 10 % av 
byggnaden, och utan dessa ytor inräknade cirka 13 %.  
 
Vid bedömning gällande liten avvikelse när det kommer till bygg-
nads placering in över prickmark finns flera olika aspekter att ta hän-
syn till. Då bygglovet beviljats utan avvikelse är det oklart gällande 
avvikelsens skäl i detta fall. 10 % eller 13 % må i sig inte vara en 
avvikelse av betydande karaktär, dock är det inte förenligt med gäl-
lande praxis att schablonmässigt bedöma ett överskridande med 10 
% som liten avvikelse.  
  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 46 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-22  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

forts 
 
Byggnadsenhetens samlade bedömning avseende byggnadens ut-
formning och dess avvikelse i form av våningsantal samt placeringen 
in på prickmark är att avvikelserna inte faller in under benämningen 
”liten avvikelse” och att planstridigt utgångsläge råder varpå förut-
sättningar saknas för att bevilja bygglov. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet har en an-
nan uppfattning och anser att bygglov kan beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Karta  2022-05-19  
Plan- och fasadritning  2022-04-25  
Situationsplan och sektion 2022-04-25  
Ansökan  2022-03-25 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 99 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Bygglov för fasadändring av enbostadshus  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att placeringen av de svarta solcel-
lerna på ett tak med svarta/mörkgråa takpannor inte kommer att in-
verka negativt på upplevelsen av gårdsmiljön.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för place-
ring av solceller på enbostadshuset på fastigheten xx. 
 
Kontrollansvarig behövs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar 
själv för kontrollen av genomförandet 
Startbesked lämnas för beviljad åtgärd. 
 
Avgift  kronor 
Bygglov   595 
Startbesked   1 256  
Kommunikation   109  
Totalt:   1 960 
 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. 
 
Tidsfristen började löpa den 25 mars 2022 och beslut fattades den 22 
juni 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handlägg-
ningen har överskridits med tre veckor. Avgiften för beslut om lov, 
expediering och kungörelse och andra tids- och kostnadskrävande 
åtgärderhar reducerats med tre 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. 

       forts 
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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 igång.  
 
Åtgärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick 
laga kraft (9 kapitlet 43 § plan- och bygglagen (PBL)). 
 
Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden när arbetena är 
avslutade, så att slutbesked kan lämnas. Vilket görs enklast via e-
tjänsten: minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT Observera att 
tillstånd även kan krävas från andra myndigheter. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
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. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov har kommit in från nn och avser utvändig änd-
ring av enbostadshus i form av installation av solceller på fastigheten 
xx. Solcellerna avses placeras på det södra takplanet, utanpå befintlig 
taktäckning. Taktäckning består av tvåkupiga svarta betongpannor 
(byggnadens fasad är av trä i en gul kulör med vita detaljer). Solcel-
lerna, som är helsvarta enligt uppgift, placeras liggande mot takfallet 
och följer således byggnadens form. 
 
 
 
  forts 
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I gällande detaljplan 1381-P01/2 med laga kraftdatum den 24 no-
vember 2000, är byggnaden märkt med ”q” vilket är en skyddsbe-
stämmelse med lydelsen ” kulturhistoriskt värdefull byggnad, vars 
kulturhistoriska karaktärsdrag skall beaktas”. I planbeskrivningen 
beskrivs fastigheten vidare genom det dokument som utgör bevaran-
deplan för kustområdet där fastigheten xx är inkluderad under tidi-
gare fastighetsbeteckningen zz. Gårdsmiljön som fastigheten utgör 
beskrivs under rubriken ”Äldre gårdar, torp och strandtorp”. Vidare 
står i planbeskrivningen att byggnaderna på zz (nuvarande xx) är 
klassificerad i byggnadsklass 2 och tillmäts kulturhistoriskt värdefull 
byggnad, enligt skrivelsen i q-bestämmelsen.  Det framgår att man-
byggnad och ekonomibyggnader på fastigheten är välbevarade samt 
att gårdsmiljön underhållits på ett finns sätt och därför givits ”q” i 
planen och att det ska ses som att ett fortsatt varsamt underhåll och 
eventuella kompletterande åtgärder ska ske med hänsyn tagen till den 
välbevarade miljön. 
 
Fastigheten är även inkluderad i den länstäckande bebyggelseinven-
teringen där den värderats med B-klassning för arkitektoniskt-, arki-
tekturhistoriskt- och byggnadshistoriskt värde samt ett miljöskap-
ande värde.  
 
Ärendet har med anledning av ovan beskrivning skickats till Kultur-
miljö Halland på remiss.  
 
Beslutsmotivering 
Av 9 kapitlet 2 § 3 c plan- och bygglagen framgår att det krävs bygg-
lov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller 
byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 
 
Av 3c § framgår att det inte krävs bygglov för att på en byggnad 
montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form 
även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Undantaget 
gäller dock inte för byggnader eller inom ett bebyggelseområde som 
avses i 8 kapitlet, 13 § PBL, vilket är byggnader och område som är 
särskilt värdefulla från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller 
konstnärlig synpunkt. I det aktuella ärendet innehar byggnaden dels 
skyddsbestämmelse i detaljplanen dels inkludering i bebyggelsein-
venteringen varpå byggnaden får ses vara av sådan betydelse att 
bygglov krävs för solceller och omfattas därför inte av undantaget i 
3c §.  
  forts 
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Byggnaden får mot bakgrund av vad som anges i detaljplanen och i 
bebyggelseinventeringen anses ingå i ett sådant bebyggelseområde 
som avses i 8 kapitlet 13 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
Den omfattas därmed av det förbud mot förvanskning som föreskrivs 
i bestämmelsen. 
 
I yttrandet från Kulturmiljö Halland framgår att eftersom solcellerna 
placeras på takfall som är väl synligt från x-vägen innebär åtgärden 
att de exteriöra förändringarna kommer inverka negativt på upple-
velsen av gårdsmiljön och dess kulturhistoriska värde, varpå deras 
bedömning är att åtgärden inte är lämplig och att förändringen inte 
är förenlig med plan- och bygglagens krav på varsamhet enligt 8 ka-
pitlet 17 § PBL. 
 
Enligt 2 kapitlet 1 § PBL ska bedömning mellan allmänna och en-
skilda intressen göras och här får det ses som att det allmänna intres-
set att värna om kulturhistoriskt värdefulla miljöer anses större än det 
enskilda om att placera solceller på byggnaden. 
 
Påverkan på gårdsbebyggelsen och de kulturvärden som här uppvi-
sas, då solcellspanelernas placering är väl synlig från omgivning-
arna, ses ha för stor negativ inverkan i denna kulturhistoriskt värde-
fulla miljö. Det får här ses som att då byggnaden är skyddad i detalj-
planen, har en avvägning redan gjorts av dess signifikanta betydelse. 
Med anledning av det, kan byggnadsenheten konstatera att förutsätt-
ningar för att bevilja lov inte finns och därför lämnas som förslag till 
samhällsbyggnadsnämnden att bygglov inte ska beviljas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet har en an-
nan uppfattning och anser att bygglov kan beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande Kulturmiljö Halland, bilaga 2022-04-25  
Ansökan  2022-03-25  
Karta/situationsplan  2022-03-25  
Fasadritning  2022-03-25  
Fasadritning  2022-03-25 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 100 
 
 
  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: 
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SBN § 98 Dnr 2022-000118, SBN2022-194 
 
Bygglov för väsentlig ändring av skjutbana  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för väsentlig 
ändring av skjutbana på del av fastigheten xx då marken bedöms vara 
lämplig för åtgärden enligt 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, PBL. 
 
Kontrollansvarig behövs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar 
själv för kontrollen av genomförandet 
 
Startbesked lämnas för beviljad åtgärd. 
 
Avgift  kronor 
Bygglov   0  
Startbesked   7 245  
Kommunikation   0  
Totalt:   7 245  
 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 4 mars 2022 och 
beslut fattades 22 juni 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister 
för handläggningen har överskridits med 6 veckor. Avgiften för 
beslut om lov, expediering och kungörelse och andra tids- och 
kostnadskrävande åtgärderhar reducerats med fem femtedelar med 
stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL). 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet 
publicerats i Post- och Inrikes Tidningar, detta gäller även om 
startbesked 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 igång.  forts 
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Åtgärderna 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 slut-besked 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. 
 
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 länssty-
relsen. Lag (2013:548). 
 
Utstakningskontroll krävs inte. 
 
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. 
 
Ärendebeskrivning 
NN ansöker om bygglov för väsentlig ändring av skjutbana på del av 
fastigheten xx. Den sökta ändringen innebär en utökning av befintlig 
skjutbana västerut med ett område av drygt 3 000 kvm.  
 
 
  forts 
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Den aktuella platsen ligger cirka 1,3 km öster om Lilla Tjärby och i 
direkt anslutning till redan ianspråktagen mark för skjutbanor som 
nyttjas av dels NN och av VV på del av fastigheten xx. Närmsta bo-
stadshus är beläget cirka 340 meter sydost om skjutbanorna. Marken 
på den aktuella platsen stiger åt väst och norr från den befintliga 
skjutbanan. Åtgärden innebär att man kommer gräva ur terrängen för 
att utöka ytan för skjutbana och vallar skapas runt skjutområdet. Val-
larna får en höjd av cirka 0-1 meter över terrängen i söder och väster 
och cirka 2-4 meter i norr.  
 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplanelagt område men om-
fattas av Laholms kommuns översiktsplan, ÖP 2030. Marken har 
ingen utpekad markanvändning men omfattas av riksintresse för na-
turvård (Laholmsområdet NN22).  
 
Sökande har lämnat in en anmälan avseende ändring som är av bety-
delse ur störningssynpunkt enligt miljöbalken till miljöenheten. 
Handläggningen av ansökan om bygglov och anmälan enligt miljö-
balken har därför samordnats enligt 9 kapitlet 24 § PBL.  
 
Med anledning att det är en åtgärd utanför detaljplanelagt område har 
berörda sakägare (grannar) beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Även fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig. Svarstiden för 
att inkomma med synpunkter löper ut den 3 juni 2022. Fastighetsä-
gare till fastigheten zz har kommit in med synpunkter. Synpunkterna 
handlar om att de inte är intresserade av utbyggnad av skyttebanan 
då de inte vet om det kommer att smälla högre än i det gör idag. De 
framför vidare att de inte är intresserade av dynamiskt skytte i när-
området då det skulle störa promenadvägarna här omkring som nytt-
jas av boende här och andra. 
 
Snpunkterna har kommunicerats med sökande. Ett eventuellt ytt-
rande från sökande med anledning av synpunkterna ska vara bygg-
nadsenheten tillhanda senast den 15 juni 2022. 
 
Yttrande miljöenheten 
Miljöenheten bedömer att bygglov kan lämnas under förutsättning 
att hänsyn tas till miljöenhetens synpunkter och krav. 
 
 
 
  forts 
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Beslutsmotivering 
Enligt 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, PBL, bygglov ska ges för 
en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 
   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kapitlet 2 eller 3 §, och 
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kapitlet och 8 kapitlet 1 §, 2 § 
första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ 
i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag 
(2014:900). 
 
Prövningen av bygglov utanför ett område med detaljplan ska bland 
annat avse frågan om den sökta åtgärden kan tillåtas utan reglering 
av detaljplan samt om marken är lämplig för åtgärden. En så kallad 
lokaliseringsprövning ska ske. Prövningen sker mot 2 kapitlet PBL. 
Prövningen syftar till att mark- och vattenområden används för det 
eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov samt från allmän synpunkt, att bygg-
nader och byggnadsverk placeras och utformas så att anpassnings- 
och hänsynskraven uppfylls samt så att det inte innebär fara för män-
niskors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.  
 
Enligt 2 kapitlet 1 § PBL ska vid prövning av frågor enligt PBL både 
allmänna och enskilda intressen beaktas, om inte annat är föreskrivet. 
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 dra- 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. 
 
Byggnadsenheten gör inledningsvis bedömningen att den sökta åt-
gärden inte aktualiserar detaljplanekravet i 4 kapitlet 2 § PBL utan 
prövningen kan ske inom ramen för ansökan av bygglov.  
 
Den aktuella platsen omfattas av riksintresse för naturvård (La-
holmsområdet NN22). Enligt Framtidsplan, ÖP 2030, framgår att ett 
tillräckligt skydd för värdena för riksintresset för naturvård är att 
jordbruket inom huvuddelen av området bibehålls. Ansökan innebär 
inte att jordbruksmark tas i anspråk.  
  forts 
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Tillräckligt skydd för värdena bedöms uppfyllas. Riksintresset för 
naturvård (NN22 Laholms-området) utgör därför inget hinder mot 
åtgärderna. 
 
Den aktuella marken är redan ianspråktagen för skjutbanor. En utök-
ning av området som avses användas för skjutbana bedöms därför 
uppfylla kraven på anpassning och hänsyn i 2 kapitlet 6 PBL. Enligt 
sökande kommer ett 30-tal träd, i huvudsak unga björkar att avver-
kas, för att göra utökningen möjlig. Dessa träd bedöms inte vara så 
pass skyddsvärda att de innebär hinder för åtgärden. Det har inte hel-
ler noterats några andra särskilt skyddsvärda naturvärden som gör att 
den sökta åtgärden inte kan tillåtas. Till befintliga skjutbanor finns 
det en körbar väg och även uppställningsplatser för bilar. Den nu 
sökta åtgärden bedöms inte ha sådan påverkan än vad den befintliga 
vägen klarar av eller ett be-hov av utökad yta för uppställningsplatser 
för bilar. Marken bedöms även lämplig i övriga avseenden enligt 2 
kapitlet 5 § PBL.  
 
Avseende buller från befintlig skjutbana har detta hanterats genom 
en anmälan enligt miljöbalken till miljöenheten. Av den tidigare an-
mälan framgår vilka skjuttider som är tillåtna. Enligt den nya anmä-
lan som lämnats in är det samma skjuttider som avses. Den nu sökta 
åtgärden skulle därför inte innebära ändrade skjuttider, utan det möj-
liggör att fler personer kan vara aktiva vid samma tillfälle. Eftersom 
skjuttider och därmed även buller från skjutbanan hanteras enligt an-
mälan till miljöenheten delar byggnadsenheten miljöenhetens be-
dömning att bygglov kan lämnas under förutsättning att hänsyn tas 
till miljöenhetens synpunkter och krav.  
 
Med anledning av miljöenhetens bedömning i anmälan enligt miljö-
balken medför därför inte ändringen av skjutbanan buller som inte 
skulle kunna tillåtas. Den sökta åtgärden bedöms inte heller medföra 
påverkan på grundvattnet eller omgivningarna i övrigt som innebär 
fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på 
annat sätt. Kraven i 2 kapitlet 9 § PBL utgör därför inte hinder för 
åtgärden.  
 
Byggnadsenhetens bedömning med anledning av ovan är därför att 
marken bedöms vara lämplig för utökning av befintlig skjutbana och 
det har inte framkommit sådana allmänna intressen som gör att det 
enskilda intresset att utöka skjutbaneområdet inte skulle kunna tillå-
tas.  forts 
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Samhällsbyggnadsnämnden delar byggnadsenhetens bedömning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan  2022-05-02  
Situationsplan  2022-05-02  
Markplaneringsritning  2022-05-02 
Bilaga 
Yttrande miljöenheten  2022-05-30 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 102 
 
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 § 99 Dnr 2022-000119, SBN2021-915 
 
Bygglov för ändring bärande konstruktion/ fasadändring av ga-
rage  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att höjningen av ett flackt tak till 
ett sadeltak inte påverkar området negativt. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för änd-ring 
av den bärande konstruktionen samt fasadändring av garaget på fas-
tigheten xx. 
 
Kontrollansvarig behövs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar 
själv för kontrollen av genomförandet 
 
Startbesked lämnas för beviljad åtgärd. 
Avgift  kronor 
Bygglov   0  
Startbesked   1 904  
Kommunikation   0 
Totalt:   1 904 
 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 23 oktober 2021 och 
beslut fattades den 22 juni 2022, vilket innebär att lagstadgade tids-
frister för handläggningen har överskridits med fler 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 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). 
 
 
  forts 
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Åtgärderna måste ha påbörjats senast två år från den dag beslutet fick 
laga kraft, annars upphör beslutet att gälla. För att en åtgärd ska anses 
påbörjad ska de egentliga byggnadsarbetena ha kommit i gång. Åt-
gärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick laga 
kraft (9 kapitlet 43 § plan- och bygglagen (PBL)). 
 
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 slut-besked 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. 
 
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). 
 
Utstakningskontroll krävs inte. 
 
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 ändring av den bärande konstrukt-
ionen samt fasadändring av garaget på fastigheten xx. 
 
  forts 
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XX, omfattas av detaljplan 13-Våx-1322 där framgår inte några be-
stämmelser som reglerar byggnadens takutformning. Byggnaden är i 
detaljplanen inte reglerad med någon skyddsbestämmelse på grund 
av dess kulturhistoriska värde. Byggnaden är inte heller upptagen i 
inventeringen för kulturhistoriska byggnader. Men med anledning av 
att åtgärden är placerad i ett område från ett tidstypiskt 1970-tal har 
ärendet skickats på remiss till Kulturmiljö Halland. 
 
Åtgärden innebär att taket höjs från flackt tak till ett sadeltak. Gara-
get är sammanbyggt i fastighetsgräns med grannen på Xsvägen. 
Grannen har blivit underrättad att bygglov sökts och inte haft några 
invändningar.  
 
Av Kulturmiljö Hallands yttrande (se bifogat) framgår bland annat 
att området är mycket välbevarat sedan uppförandetiden. Garagen är 
hopbyggda två och två eller friliggande och placerade fristående mel-
lan bostadshusen.  
 
Kulturmiljö Halland skriver i sitt yttrande att det hade varit negativt 
för områdets tidstypiska karaktär om det aktuella garaget höjs och 
förses med sadeltak. Risken är stor att fler vill ändra sitt garage i 
området vilket de menar har en stor negativ inverkan på områdets 
enhetliga karaktär. Kulturmiljö Halland bedömer att åtgärden inte är 
en varsam förändring enligt 8 kapitlet 17 § PBL. Enligt 8 kapitlet 13 
§ PBL får en särskilt värdefull byggnad eller bebyggelseområde inte 
förvanskas. 
 
Sökande har tagit del av Kulturmiljö Hallands yttrande och lämnat 
in synpunkter (se bifogat). I sökandes synpunkterna framgår bland 
annat att garaget måste renoveras mer eller mindre akut. De har pro-
blem med takkonstruktionen som varje vinter ger upphov till en is-
bildning som fyller hela takytan. Detta har över tid gett problem med 
återkommande läckage och försämring av takbjälkar och bärande yt-
terväggar. De är därför tveksamma till att återbygga samma flacka 
takkonstruktion.  
 
Tillämpliga bestämmelser  
2 kapitlet 6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgär-
der avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska be-
byggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
  forts 
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1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 

och intresset av en god helhetsverkan. 
8 kapitlet 17 § PBL Ändring av en byggnad och flyttning av en bygg-
nad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karak-
tärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhi-
storiska, miljömässiga och konstnärliga värden. 
 
8 kapitlet 13 § PBL En byggnad som är särskilt värdefull från histo-
risk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas. 
Första stycket ska tillämpas också på, 4. bebyggelseområden. 
 
Beslutsmotivering 
Fastigheten omfattas inte av något kulturprogram eller bebyggelse-
inventeringen men har trots det ett bevarandevärde för områdets tids-
typiska karaktär från 1970-talet. Bostadsområdet är ett välbevarat 
område med karakteristiska 70-tals villor med tillhörande garage.  
 
Det ska tas hänsyn till hela områdets karaktärsdrag. Åtgärden skulle 
bryta den enhetliga karaktären som finns i området med dess flacka 
garagetak. Byggnadsenheten bedömer i enlighet med Kulturmiljö 
Hallands yttrande att åtgärden hade haft en negativ inverkan för den 
tidstypiska karaktären för området samt att åtgärden inte uppfyller 
kravet om anpassning till befintlig bostadsmiljön. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet har en an-
nan uppfattning och anser att bygglov kan beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Övrigt Svar på yttrande  2022-04-16  
Bilaga   2022-03-21  
Plan-, sektion- och fasadritning A-00-0-001 och 3d vy 2021-10-23  
Plan-, sektion- och fasadritning A-00-0-001 och 3d vy 2021-10-23  
Ansökan   2021-10-23  
Karta   2022-05-17 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 103 
 
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 § 100 Dnr 2022-000120, SBN2021-360 
 
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus och rivningslov för befint-
ligt uterum  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte bevilja bygglov för till-
byggnad av fritidshus på fastigheten xx, då tillbyggnad av källare 
avviker från gällande detaljplan och förutsättningar för att lämna lov 
enlig 9 kapitlet 30-32a §§ plan- och bygglagen saknas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja rivningslov för riv-
ning av del av fritidshus med stöd av 9 kapitalet 34 §, plan- och bygg-
lagen på fastigheten xx. 
 
Kontrollansvarig behövs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar 
själv för kontrollen av genomförandet 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat 
ett startbesked. Följande handlingar ska lämnas in som underlag till 
startbesked: 
- Materialinventering 
 
Avgift  kronor 
Avslag bygglov   0  
Rivningslov   0  
Kommunikation   0  
Totalt:   0  
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 28 oktober 2021 
och beslut fattades den 22 juni 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 åtgärderhar reducerats med fem 
femtedelar med stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL). 
_____ 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet 
publicerats i Post- och Inrikes Tidningar, detta gäller även om 
startbesked har lämnats. 

 

      forts 
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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 beslu-tet att gälla. För att en åtgärd ska 
anses påbörjad ska de egentliga byggnadsarbetena ha kommit igång. 
Åtgärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick 
laga kraft (9 kapitlet 43 § plan- och bygglagen (PBL)). 
 
Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden när arbetena är 
avslutade, så att slutbesked kan lämnas. Vilket görs enklast via e-
tjänsten: minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT 
 
Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på 
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. 
 
Ärendebeskrivning 
NN har ansökt om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt rivning 
av befintligt uterum på fastigheten xx.  
 
Fastigheten xx ligger i norra Mellbystrand och omfattas av detaljplan 
1381-P10/12. Fastigheten omfattas av bestämmelserna B8 p2 vilket 
bland annat innebär att området ska bebyggas med småstugor med 
en total byggnadsarea om 70 kvadratmeter. Stugorna får uppföras i 
en våning med vindsinredning men källare får inte uppföras. Bygg-
naderna ska placeras minst 4 meter från arrendegräns och får ges en 
byggnadshöjd om 3 meter.  
 
Åtgärden innebär att befintligt uterum rivs och att två tillbyggnader 
sker på stugan samt att takkonstruktionen i samband med detta för-
ändras.   forts 
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En av tillbyggnaderna innebär att en ny entré tillskapas om 5,1 
kvadratmeter och den andra tillbyggnaden innebär att vardagsrum-
met utökas med 21 kvadratmeter där uterummet tidigare var placerat. 
Efter det att tillbyggnaderna är uppförda får stugan en total bygg-
nadsarea om 69 kvadratmeter.  
 
I samband med ärendet uppmärksammades att det finns en källare 
under befintlig stuga. Källaren finns inte redovisad på bygglov från 
1966 när stugan uppfördes eller i någon senare ansökan. Sökande 
hävdar dock att källaren uppfördes i samband med nybyggnation av 
stugan. Men eftersom källaren inte finns redovisad på någon bygg-
lovsansökan bedöms källaren sakna lov. Med anledning av detta in-
går källaren i denna prövning. Befintlig källare är 12 kvadratmeter 
stor och används främst som teknikrum för byggnadens vatten och 
avlopp. 
 
Eftersom åtgärden innebär en avvikelse mot gällande detaljplan samt 
att sökande inte är fastighetsägare har ärendet skickats ut till berörda 
sakägare samt fastighetsägare. Inga synpunkter har lämnats in från 
fastighetsägaren, däremot har synpunkter lämnats in från ägare till 
grannfastighet zz, Trafikverket. I sitt yttrande skriver Trafikverket 
bland annat att man frånskriver sig eventuellt krav på ersättning på 
grund av skada från väg E6.  
Sökande har tagit del av synpunkterna och framför bland annat till-
byggnadens påverkan på vägen kommer vara obefintlig. Däremot ut-
sätts området från trafikbuller från motorvägen, något som ökar årli-
gen. Trafikverket är ansvariga för vägens kvalité och egenskaper och 
kommunen bör hjälpa medborgarna hitta bra lösningar för att områ-
det ska fungera på bästa sätt 
 
Beslutsmotivering 
Enligt 9 kapitlet 34 § plan- och bygglagen ska rivningslov ges för en 
åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte 
   1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmel-
ser, eller 
   2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens histo-
riska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 
 
I det aktuella ärendet omfattas inte byggnaden av punkt 1 eller 2 i 34 
§. Förutsättningar för att bevilja rivningslov finns därför.  
 
  forts 
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Tillbyggnader 
Enligt i 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 
      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 kapitlet 1 §, 2 § 
första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 
 
I prövning av ärendet har de nya tillbyggnaderna bedömts följa kra-
ven i 30 §.  
 
Vid bedömning av byggnadshöjden kan det konstateras att byggna-
den är placerad mer än 6 meter från allmän platsmark och beräk-
ningen ska därför utgå från medelmarknivå invid stugan. Den norra 
lång-sidan bedöms vara beräkningsgrundande då det är den långsida 
som placeras närmst tomtgräns. Det bakre fasadplanet fastställs som 
beräkningsgrundande och byggnadshöjden fastställs till 3,2 meter. 
Eftersom gällande detaljplan endast angivit ”3 meter” bedöms 3,2 
meter som planenligt enligt avrundning när måttangivelse saknar 
decimal. Byggnadshöjden bedöms därför följas.  
 
Eftersom källaren bedömts sakna lov sedan tidigare måste åtgärden 
nu prövas i efterhand för att nytt lov ska kunna lämnas för byggna-
den. I detaljplanen framgår att ”friliggande småstugor i en våning, 
med vindsinredning, ej källare” tillåts. Källaren är därför en avvi-
kelse mot detaljplanens regler.  
 
Avvikelse 
Om utrymmet under fritidshuset ska avvika mot detaljplanen måste 
det först fastställas att det är en källare. Begreppet källare saknar de-
finition i plan- och bygglagen. Vid bedömning huruvida utrymmet är 
en källare måste en samlad bedömning utifrån utrymmets konstrukt-
ion och användningssätt göras, se MÖD 2014:43.  
  forts 
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Utrymmet är helt beläget under befintlig stuga och har endast ett 
mindre fönster beläget i byggnadens sockel. Det är 12 kvm stort med 
en invändigt rumshöjd om 1,8 meter. Utrymmet används främst som 
teknikutrymme då det inrymmer byggnadens VVS och värmeinstall-
ationer. Med hänsyn till utrymmets utformning och användning be-
döms utrymmet utgöra en källare.  
 
Eftersom utrymmet konstateras vara en källare avviker åtgärden mot 
gällande detaljplan och en prövning huruvida avvikelsen är att be-
trakta som liten enligt 31b § ska göras.  
 
I samband med planläggning av området har en bedömning gjorts att 
källare inte bör tillåtas på platsen. Av detaljplanens beskrivning 
framgår inte varför men generellt begränsas möjligheten att uppföra 
källare på grund av hinder mot till exempel svårigheter att uppföra 
grundkonstruktion eller översvämningsrisk. Vid bedömning om av-
vikelsen är liten görs igen bedömning gällande storleken på avvikel-
sen. Att en källare uppförs är en avvikelse mot bestämmelsen som 
inte tillåter källare. Detta kan likställas med om en ytterligare våning 
uppförs på en byggnad som har reglerat ett visst antal våningar. En 
ytterligare våning strider mot bestämmelsen när den tillkommer. Av-
vikelsen kan med anledning av det inte betraktas som liten. Det finns 
inte heller några skäl till att bevilja åtgärden med anledning av 31b § 
2. Bedömningen görs med stöd av MMD P 4344-17.  
 
Sammanfattning 
Byggnadsenheten gör bedömningen att det saknas förutsättningar för 
att bevilja lov då källaren strider mot detaljplaner och kan inte be-
traktas som en liten avvikelse. Som förslag till beslut lämnar därför 
byggnadsenheten att bygglov inte bör beviljas. Samhällsbyggnads-
nämnden liksom beredningsutskottet delar byggnadsenhetens be-
dömning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-05-19 
Ansökan 2021-10-28 
Situationsplan tillbyggnad 2022-04-25 
Situationsplan rivning 2022-04-25 
Plan- och fasadritning tillbyggnad 2022-04-25 
Plan- och fasadritning rivning 2022-04-25 
Sektionsritning 2022-04-25 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 104 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: 
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SBN § 101 Dnr 2022-000052 
 
Lantmäteriets underrättelser om begärd förrättning 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om lant-
mäteriets underrättelser. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Lantmäteriet har översänt följande underrättelser om begärda för-
rättningar av fastighetsbildningsärenden i Laholms kommun: 
 
1. SBN2022-465, N22351. Avstyckning från xx5 och zz Ärendet 

består av två ansökningar om avstyckning. Ansökan 1 innebär att 
12 eller 13 nya fastigheter ska bildas. Ansökan 2 innebär att 2 nya 
fastigheter ska bildas. 

 
Beslutsunderlag 
Lantmäteriets underrättelser 
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SBN § 102 Dnr 2022-000122, Mi 2022-350 
 
Anmälan om ändring av skjutbana, en ombyggnad av banan  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande försiktighetsmått 
och åtgärder för verksamheten NN för verksamheten på fastigheten 
xx: 
 
1. Verksamheten ska ske i huvudsaklig överensstämmelse med an-
mälan som kom in till nämnden den 6 maj 2022 såvida inget annat 
framgår av nedanstående punkter. 
 
2. Skytte får bedrivas följande tider under perioden april till septem-
ber månad: 
tisdag och torsdag kl. 10.00-21.00 
onsdag kl. 10.00-20.00 
fredag kl. 09.00-17.00 
lördag eller söndag kl. 10.00-16.00. 
Skjutning får inte ske både lördag och söndag i samma vecka, under 
perioden april till september. 
 
Under perioden oktober till mars månad får skytte bedrivas: 
två vardagar av tisdag, onsdag och torsdag, kl. 10-20.30 samt 
lördag och söndag kl. 10.00-16.00. 
 
Utöver angivna tider får skytte bedrivas vid ett mindre antal tillfällen 
under året till exempel vid tävlingar och företagsskjutningar. 
 
3. Skytte med magnumladdad ammunition får ske vid maximalt tio 
tillfällen per kalenderår. 
 
4. Skjutning får inte förekomma under julafton, påskafton, valborgs-
mässoafton, pingstafton, midsommarafton och 6:e juni. 
 
5. Inför varje år ska skjutdagarna fastställas. Information om skjutti-
der ska tydligt anslås vid skjutbanan och lämnas till samhällsbygg-
nadsnämnden senast den 28 februari varje år eller två veckor innan 
enstaka tillkommande skjuttillfällen (tävlingar, företagsskjutningar 
etcetera). De närboende som så önskar ska få del av denna informat-
ion. 
 
 
  forts 
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6. Buller från skytte (med undantag för magnumladdad ammunition) 
får inte överskrida 70 dBAI vid bostäder och fritidshus. Om angiven 
ljudnivå överskrids annat än tillfälligt ska pistolskytteklubben i sam-
råd med samhällsbyggnadsnämnden vidta åtgärder för att förhindra 
fortsatt överskridande. 
 
7. Redovisa vilka bullerdämpande åtgärder som kan vidtas inom be-
fintlig bana, vilken effekt de har, vilken kostnad de har och en be-
dömning av vilka åtgärder som klubben anser möjliga att vidta samt 
en tidsplan för när åtgärderna kan vidtas. En redovisning ska lämnas 
till samhällsbyggnadsnämnden senast den 31 december 2022. 
 
8. Senast att 9 månader från det datum polisen godkänt den om-
byggda skjutbanan ska NN genomföra eller låta genomföra och till 
samhällsbyggnadsnämnden redovisa mätning av buller från skjutba-
norna utomhus vid närliggande fastigheter. Mätpunkterna ska väljas 
i samråd med miljöenheten. Mätning ska utföras enligt Naturvårds-
verkets Allmänna råd NFS 2005:15. 
 
9. En rapport ska årligen skickas till samhällsbyggnadsnämnden sen-
ast 31 mars, med start 2023, och avse föregående års verksamhet. 
Rapporten ska innehålla uppgifter om total mängd avlossade skott 
inom verksamheten.  
 
10. Allt avfall som uppkommer i verksamheten ska hanteras så att 
återanvändning eller återvinning främjas. Avfall som för närvarande 
inte kan återanvändas eller återvinnas ska omhändertas på ett sätt 
som godkänns av samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Beslutet har fattats med stöd av 26 kapitlet 9 § och 2 kapitlet 3, 5 och 
7 §§ miljöbalken (1998:808). 
 
Upplysning om hur du överklagar 
Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med över-
klagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, samhällsbygg-
nadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag då du 
fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas 
och vilken ändring som begärs. 
 
 
 
  forts 
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Beslutsmotivering 
Banan är belägen cirka 1,3 km väster om Lilla Tjärby. Närmaste bo-
stadshus är beläget cirka 340 meter sydost om skjutbanorna. Områ-
det ligger utanför område med detaljplan och inom område för riks-
intresse för naturvård. Riksintresset rör frostmarksmorfologi vilket 
inte hindrar utbyggnaden av skjutbanan. Området där utbyggnad pla-
neras består av blandskog och sly och det finns inga kända naturvär-
den på platsen.  
 
Enligt kommunens framtidsplan 2030 finns inget planerat bostads-
område i direkt närhet av skjutbanan. Skjutbanan är inte belägen 
inom eller i direkt anslutning till områden av som är utpekat som 
intresse för friluftsliv. 
 
Som vägledning vid bedömningen av vilka ljudnivåer som kan ac-
cepteras vid skjutbanor finns Naturvårdsverkets Allmänna råd om 
buller för skjutbanor, NFS 2005:15, med riktvärden för maximala 
ljudnivåer. I de allmänna råden särskiljs tre kategorier av skjutbanor: 
nyanläggningen eller väsentlig ombyggnad av bana, banor byggda 
före 1982 som därefter inte väsentligt förändrar verksamheten och 
banor byggda före 1982 med obetydlig störningspåverkan. 

 
Område Helgfri 

måndag-
fredag 

Lördag, söndag och 
helgdag 

Natt  2)
 

Dag och 
kväll 
kl. 07-22 
 
dBAI 

Dag 
Kl 09-19 
 
dBAI 

Kväll 
Kl 19-22 
 
dBAI 
 

Natt mot vardag kl 22-
07 samt mot lör-, sön- 
och helgdag kl 22-09 
dBAI 

Bostäder för permanent 
boende och fritidshus 

 

Nyanläggning eller vä-
sentlig ombyggnad av 
bana 
 

65-70 65-70 60-65 55-60 

Banor byggda före 1982 
som därefter inte väsent-
ligt förändrat verksam-
heten 

65-75 65-75 60-70 55-65 

   2) Avser endast militär övningsverksamhet. Nattetid bör annan skjutverksamhet inte förekomma. 
  

Miljöenheten bedömer att bullerberäkningar är utförda i tillräcklig 
omfattning och enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell.  
  forts 
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Villkor 6 och 7 
Miljöenheten bedömer att utbyggnaden av skjutbanan är att betrakta 
som en väsentlig ombyggnad av bana. I de allmänna råden anges att 
man bör sträva efter att uppnå det lägre värdet i intervallet och det 
innebär att bullernivåerna dag och kväll, kl. 07-22 inte bör överskrida 
65 dBAI.  
 
Redovisade bullerberäkningar visar på bullernivåer på upptill 66 
dBAI för pistol kal 9 mm, på den befintliga banan. För revolver 
kal.357 Magnum är ljudnivåerna som högst 73 dBAI. Enligt beräk-
ningarna uppnås 65 dBAI på den nya banan.   
 
Av NFS 2005:15 framgår att riktvärdena är en utgångspunkt och 
vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Den 
långa tid som verksamheten vid Ahla bedrivits på platsen, sedan 
1951 och i princip i nuvarande utformning sedan 1970, bedöms ut-
göra ett särskilt skäl för att bestämma att ett rimligt värde för buller 
är 70 dBAI, som framgår av MÖD M 10904-17. Miljöenheten bedö-
mer att 70 dBAI ska gälla för skjutbanan som helhet. Samtidigt finns 
det skäl att efter en uppföljande bullermätning ta ställning till om 
bullerkraven ska ändras. En uppföljande bullermätning ska göras då 
ombyggnaden är genomförd och ytterligare bullerdämpande åtgärder 
av befintlig skjuthall har genomförts.  
 
Föreningen bedömer att skjutning på den befintliga banan främst 
kommer att ske från skjuthall. Det innebär, som föreningen redovi-
sar, att de närboende som idag har de högst beräknade och uppmätta 
bullervärdena (pp, qq och vvv) bör få en mindre bullerpåverkan efter 
ombyggnaden. vv är inte bebott idag. 
 
Förbättrat bullerskydd kan även ge förbättringar för boende norrut 
eftersom vallen mot väster förlängs. Det har framförts synpunkter på 
att bergtall ska planteras på skjutvallen. Miljöenheten bedömer att en 
sådan trädplantering ger väldigt begränsad påverkan på bullernivån. 
 
Föreningen har redovisat att det finns möjlighet att göra vissa utö-
kade ljuddämpande åtgärder på den gamla banan. Föreningen behö-
ver redovisa mer specifikt vilka bullerdämpande åtgärder som kan 
vidtas inom befintlig bana, vilken effekt de har, vilken kostnad de 
har och en bedömning av vilka åtgärder som föreningen anser möj-
liga att vidta samt en tidsplan för när åtgärderna kan vidtas.  
  forts 
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Miljöenheten får sen ta ställning till vilka åtgärder som är skäliga att 
genomföra.  
 
Villkor 2, 3 och 4 
De skjuttider som anges i delegationsbeslut DB 2021-265, 2021-06-
03 och som fortsättningsvis också ska gälla begränsar skytte på hel-
ger och under sommaren. Skytte med Magnum bör även fortsätt-
ningsvis bara accepteras vid ett fåtal tillfällen under året.  
 
Grannar har framfört synpunkter på att skjuttider ska begränsas, spe-
ciellt under kvällar. Miljöenheten bedömer att de begränsningar i 
skjuttider som gäller är en rimlig avvägning mellan föreningens möj-
lighet att utöva skytte och de närboendes önskan att begränsa skyttet. 
 
I flera av lämnade synpunkterna framgår att de närboende är störda 
av att det vid skjuttillfällena är många som skjuter samtidigt under 
längre tider. Riktvärdena för buller anges som impulsljud vilket gör 
att den maximala bullernivån inte blir högre för att flera skjutningar 
sker under kort tid, men den upplevda störningen påverkas om det är 
många som skjuter under kort tid, vilket motiverar en begränsning 
av skjuttiderna. 
 
I direkt anslutning till NN bana finns skjutbanor som drivs av PP. 
Föreningen bedriver verksamhet med gevärsskytte på en 50-meters-
bana och en 300 metersbana. På 50-metersbanan är skytte program-
lagt maj-september på onsdagar och skjutning sker med gevär 22 
long. Träning kan förekomma andra dagar och tävlingar sker 2-3 
gånger per år på denna bana 300-metersbanan används 2-3 gånger 
per år, och då används 6,5 x 55 ammunition, och cirka 300 skott av-
lossas. Totalt avlossas cirka 4 800 skott per år inom PP verksamhet 
bedöms vara i begränsad omfattning och har inte förändrats sedan 
2016 då anmälan om ändring prövades för NN. Miljöenheten bedö-
mer att PP verksamhet inte nämnvärt påverka störningsbilden för de 
omkringboende.  
 
Några grannar har framfört synpunkter på omlokalisering av skjut-
banan. Vid prövning av en anmälan om ändring enligt miljöbalken, 
som denna, ska en bedömning göras om ändringen kan accepteras på 
den aktuella platsen eller inte.  
 
 
  forts 
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Miljöenheten bedömer sammanfattningsvis att verksamheten med 
den utbyggnad som planeras kan bedrivas på platsen utan att riskera 
att medföra olägenheter för människors hälsa eller miljö om medde-
lade försiktighetsmått följs. 
 
Frågan om samlokalisering av skjutbanor inom kommunen har tidi-
gare varit uppe till diskussion, men skytteföreningarna har inte visat 
intresse för det. 
 
Försiktighetsåtgärderna får anses var rimliga enligt 2 kapitlet 7 § mil-
jöbalken för att minska störningar för omkringboende. 
 
Lagar och bestämmelser 
Verksamheten är anmälningspliktig enligt 9 kapitlet 6 § miljöbalken. 
Verksamheten klassas enligt 5 kapitlet 10 § miljöprövningsförord-
ningen (2013:251) med verksamhetskod 92.20 - Skjutbana som är 
stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition 
till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 
000 skott per kalenderår. 
 
Enligt 2 kapitlet 3 § miljöbalken ska alla som avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar, vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I 
samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möj-
liga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl 
att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olä-
genhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 5 § ska alla som be-
driver en verksamhet hushålla med råvaror och energi samt utnyttja 
möjligheten till återanvändning och återvinning. I första hand ska 
förnybara energikällor användas.  
 
Enligt miljöbalken 2 kapitlet 7 § ska kraven i 2 kapitlet 3 och 5 §§ 
gälla i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. 
Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder 
och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åt-
gärder. 
 
Enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela 
de förelägganden eller förbud som behövs för att denna balk, beslut 
eller domar skall efterlevas.  forts 
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I en verksamhet ska det finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera 
att lagar och förordningar följs och verksamhetsutövaren ska ha den 
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens 
art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skada eller olägenhet. Den som bedriver verksamhet ska också fort-
löpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller 
förebygga sådana verkningar. Den som bedriver verksamhet ska 
också genom egna undersökningar eller på annat sätt hållas sig un-
derrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön, (2 
kapitlet 2 § och 26 kapitlet 19 § miljöbalken (1998:808)). 
 
För en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet ska det bland 
annat finnas en dokumenterad ansvarsfördelning, kontrollrutiner för 
att kontrollera verksamheten, en riskundersökning ska göras och hål-
las aktuell, rutiner för att rapportera driftsstörning till tillsynsmyn-
digheten ska finnas, en kemikalieförteckning ska också finnas för de 
kemikalier som hanteras i verksamheten, (Förordningen om verk-
samhetsutövarens egenkontroll (1998:901)). 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
NN har kommit in med en anmälan om att bygga ut skjutbanor vid 
klubbens skjutbana i Ahla, xx. De planerar att bygga ut skjutbanor i 
väster för så kallad dynamiskt skytte och i mindre omfattning även 
fältskytte. Det totala antalet skott som avlossas kommer inte att öka 
och skjuttiderna kommer inte att förändras. I anmälan redovisas nya 
bullerberäkningar.  
 
Befintlig skjutbana består av en traditionell 25-meters bana med 
skjuthall, samt skytte på olika skjutavstånd utanför skjuthall, för till 
exempel fältskytte. Verksamheten består av tränings- och tävlings-
skjutningar, utbildningar och ett mindre antal tävlingar. 
 
För verksamheten finns ett beslut från länsstyrelsen 2017-11-21 (dnr 
505-2442-17) och en anmälan om ändring år 2021, delegationsbeslut 
DB 2021-265, den 3 juni 2021, som omfattade belysning och ändring 
av skjuttider vardagskvällar under vinterhalvåret.  
 
Företagets beskrivning av verksamheten 
Verksamheten vid skjutbanan är begränsad till en skjutbana och be-
gränsningar i skjuttider och en ökad trängsel på banan gör att före-
ningen behöver utveckla verksamheten.  forts 
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På senare år har andelen dynamiskt skytte ökat och då detta skytte 
kräver hela skjutbanan och normalt endast en skytt åt gången behö-
ver föreningen antingen mer tillgänglig tid eller mer tillgänglig yta. 
Föreningen planerar nu för en ombyggnad av skjutbanan i dd så att 
man får en större verksamhetsyta så att olika skyttegrenar kan ge-
nomföras parallellt.  
 
Skytte bedrivs med pistol och revolver i kaliber 22 till 45 samt gevär 
för skytte på kort distans i motsvarande kaliber.  
 
Föreningen arrangerar normalt cirka 25 tävlingar för medlemmar, 
med begränsat utrymme för externa deltagare. Dessutom genomförs 
årligen en större tävling med cirka 200 deltagare och två tävlingar 
med över 100 deltagare.  
 
Utökningen med nya banor bedömer föreningen kommer att ändra 
användningen av den befintliga banan genom att större andel av det 
totala skyttet kommer att ske från skjuthallen och det dynamiska 
skyttet kommer att ske på den nya banan. Den ombyggnad som pla-
neras kommer att minska bullerpåverkan på de fastigheter som har 
högst uppmätta och beräknade värden idag.  
 
Utökningen kommer att placeras i ett tidigare sandtag. Marken kom-
mer att jämnas ut och massor kommer ett användas för att skapa bul-
lervallar runt om området. Den befintliga vallen i norr kommer att 
bindas samman med ny vall i norr på den nya banan. 
 
Den nya skjutbanan kommer att användas för dynamiskt skytte samt 
även i mindre omfattning för till exempel fältskytte och kommer där-
för inte att ha skjuthall eller fasta målställ. Den befintliga banan kom-
mer att finnas kvar i nuvarande skick men kommer att användas på 
ett annat vis.  
 
Den huvudsakliga skjutriktningen på den nya skjutbanan blir väs-
terut, och kompletterande skjutriktning söderut och norrut. Bullerbe-
räkningar har utförts för den vanligaste förekommande ammunition-
stypen som har den högsta bullerpåverkan (9x19, 9 mm luger). 
Skytte med gevär i pistolkaliber ger lägre bullerpåverkan än med pi-
stol/revolver och har därför inte beräknats. För det nya skjutbaneom-
rådet redovisas beräknade värden från en representativ punkt i det 
nya området. 
  forts 
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Bullermätning 2019 visade att ljudnivåer på som mest 68 dBAI vid 
skytte från skjuthall och 69 dBAI vid skytte utanför skjuthall. Beräk-
ningar för den nya banan visar som högst 65 dBAI och 61 dBAI i 
den huvudsakliga skjutriktningen.  
 
Det finns möjlighet att göra vissa utökade ljuddämpande åtgärder på 
den gamla banan. Det är tekniskt möjligt för fastigheter i riktning 
väst, öst och syd genom att ljudisolera befintlig skjuthall. Föreningen 
bedömer inte att det är möjligt med ytterligare ljuddämpning i nord-
lig riktning, mot Säbyholm, då det inte finns tillgänglig mark att höja 
och därmed bredda basen på vallen.  
 
I anmälan framgår att föreningen kommer att lägga ner dräneringsrör 
och skapa en uppsamlingbrunn på representativ del av skjutbanan för 
att underlätta framtida provtagning. Föreningen kommer att tillse att 
kulfång har ett pH-värde som överstiger pH 5 för att förhindra urlak-
ning. Om pH understiger 5 kommer föreningen att kalka för att uppnå 
rätt värde. 
 
Kommunikation 
Grannar inom cirka 1 000 meter har hörts. Tre grannar har inkommit 
med yttrande på anmälan. Miljöenheten har även tagit del av yttrande 
som lämnats i bygglovsärendet.  
 
CC: 
De vill inte ha något dynamiskt skytte. Det påverkar promenad-
stråken i närområdet som nyttjas av många. De vet inte om det 
kommer att smälla högre än det gör idag. 
 
Föreningens bemötande: 
Dynamiskt skytte har varit en del av föreningens verksamhet i många 
år. Att en större del av deras mark används som formell skjutbana 
kommer inte att begränsa friluftslivet då tilltänkt del redan i 
dagsläget huvudsakligen är avspärrad för att förhindra personer att 
gå in i riskområde.  
 
En varningslampa togs i bruk 2021 med avsikt att uppmärksamma 
personer som är på väg in till skjutbanans parkering samt fotgängare 
som passerar på den skogsväg (i öst/västlig riktning) som ligger norr 
om nuvarande skjutbanan. Lampan ska vara synlig i god tid innan 
person passerar bakom nuvarande kulfång.  

       forts 
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DD: 
De upplever att det har blivit mer skjutande än tidigare de senaste 
åren. Ljudnivån är klart störande. De vill inte se någon utökning av 
verksamheten, utan tvärtom ytterligare åtgärder med skyddsvallar 
mm för att sänka ljudnivån. Det går inte att vänta på återväxt av 
skogen för att begränsa ljudnivån. Alternativet är att verksamheten 
söker ny lokalisering. 
 
Föreningens bemötande:  
NN har i dagsläget en miljöanmälan om maximalt 60 000 avlossade 
skott per år vid anläggningen i Ahla. Den nu inlämnade ändringen av 
miljöanmälan avser inte ändra på det taket. Då föreningen 2017 fick 
en begränsning i skjuttider jämfört med tidigare fick vi svårare att 
genomföra vår verksamhet på samma nivå. Konsekvensen har gjort 
att skytte måste spridas ut på en större del av den tillgängliga 
skjuttiden. Möjligen är det detta som ni upplever som ”mer 
skjutande”.  
 
”Utökning av anläggningen” handlar alltså inte om att avlossa fler 
skott per år, utan att omdisponera så att större del av befintlig 
anläggning kan användas som skjutbana.  
 
Valet av hur de vill omdisponera anläggningen syftar inte bara till 
verksamhetsnytta utan även att på mest optimalt vis reducera buller 
för de fastigheter som ligger närmast och i nuvarande skjutriktningen 
(norrut mot Säbyholm). Om de får tillåtelse att bygga om enligt 
inlämnad ändring av miljöanmälan är deras möjligheter goda att få 
till betydligt bättre bullervallar än vad de har utrymme för i 
dagsläget.  
 
EE: 
Hon skulle gärna vilja ha skjutfria helger på vintern och även på 
sommaren.  
 
FF: 
Hon tycker att skjuttiderna borde ändras så att det inte skjuts typ på 
helgdagar tex jul, nyår, midsommar osv. Och inte till kl 21 på kvällen 
som det är nu. Det borde också finnas fler varningsflaggor när det 
skjuts och inte som det är nu, en lampa som inte syns uppe i träden. 
 

       forts 
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Föreningens bemötande: 
Skytte får sedan flera år tillbaka inte förekomma under julafton, 
påskafton, valborgsmässoafton, pingstafton, midsommarafton och 
6:e juni.  
 
Den varningslampa som togs i bruk 2021 avser att uppmärksamma 
personer som är på väg in till skjutbanans parkering samt fotgängare 
som passerar den skogsväg (i öst/västlig riktning) som ligger norr om 
nuvarande skjutbanan. Lampan ska vara synlig i god tid innan person 
passerar bakom nuvarande kulfång. 
 
GG: 
De upplever redan idag att verksamheten orsakar ganska stor 
störning (buller) för deras yttre miljö, speciellt under vår, sommar 
och höst, och med en ytterligare utbyggnad av verksamheten tror de 
att denna störning kommer att öka ytterligare. De menar därför att ett 
bättre alternativ är att kommunen anvisar annan plats där 
verksamheten kan utvecklas utan att störa omkringboende, 
omgivningen, detta innan för stora investeringar görs. Den planerade 
ändringen sägs från föreningens sida, att det inte innebär att det skall 
skjutas fler skott per år, men å andra sidan sägs också att dom 
behöver mer plats för sina medlemmar, i mina öron låter det som om 
att det kommer att skjutas mer. Varför behövs annars en utökning? 
Föreningen säger att den nya delen kommer att "grävas" ner och att 
nya skjutvallar skall anläggas. Vad menar dom med "grävas" ner? 
Om likväl tillstånd ges till såväl bygglov som tillstånd från 
miljö/hälsa vad gäller buller måste högre krav ställas på begränsning 
av buller från verksamheten, alternativt måste nytt tillstånd från 
verksamheten sökas. Så kallade riktvärden för buller är inte 
tillämpliga när ett större antal personer står och skjuter, då upplevs 
det betydligt mer störande. 
De menar att om det uppförs en ny del till verksamheten så måste 
den byggas så att buller minskas så långt det går: 
1. Skjuthall helt tät och isolerad i tak och väggar. 
2. Betydligt högre skjutvallar än idag runt hela anläggningen. 
3. Bergtall planteras på toppen av skjutvall, då växter hjälper till att 
begränsa buller. 
4. Om befintlig bana skall vara kvar måste buller från denna 
begränsas ytterligare, alt begränsas vad gäller kaliber/skjuttider. 
5. Begränsade skjuttider, det är inte ok att komma och börja skjuta 
en kväll kl 19.00 (sommarhalvåret). 

       forts 
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Föreningens bemötande: 
NN har i dagsläget en miljöanmälan om maximalt 60 000 avlossade 
skott per år vid anläggningen i Ahla. Den nu inlämnade ändringen av 
miljöanmälan avser inte ändra på det taket. Då föreningen 2017 fick 
en begränsning i skjuttider jämfört med tidigare fick vi svårare att 
genomföra vår verksamhet på samma nivå. Konsekvensen har gjort 
att skytte måste spridas ut på en större del av den tillgängliga 
skjuttiden. Ett jämförande exempel är en fotbollsklubb som inte har 
nog med utrymme att genomföra träning och tävling. Om utökat 
tidsfönster inte är ett alternativ så behövs helt enkelt fler 
fotbollsplaner. Det går inte att spela match och träna samtidigt på en 
enda fotbollsplan. ”Utökning” handlar alltså inte om att avlossa fler 
skott per år, utan att omdisponera så att större del av befintlig 
anläggning kan användas som skjutbana.  
 
”Gräva ner” var ett begrepp som Hallandsposten valde att använda. 
Det syftade på att marknivån på den nya skjutbanedelen kommer att 
sänkas med ett par meter vilket gör att massor kan användas som 
bullervallar gentemot omgivningen. Ju högre vallar desto större 
reducering av buller för omgivningen.  
 
Valet av hur de vill omdisponera anläggningen syftar inte bara till 
verksamhetsnytta utan även att på mest optimalt vis reducera buller 
för de fastigheter som ligger närmast (er inkluderad). Med nuvarande 
plan kommer bullerpåverkan för Ahla 207 att minska från 66db på 
nuvarande skjutbana till 58db för det skytte som genomförs på den 
nya delen.  
 
Den nya delen kommer inte att omfatta nybyggnation av skjuthall. 
Däremot kommer föreningen att förbättra ljudisolering på befintliga 
skjuthallen när vi fått klartecken att genomföra önskad förändring 
som bygglov/miljöanmälan avser.  
 
HH: 
Av ansökan har de svårt att förstå vad som är ny och vad som är 
befintlig del av anläggningen samt därmed hur stor förändringen är i 
yta/visuellt. De undrar också över hur ljud till närliggande fastigheter 
kommer påverkas, både för fastigheten vv och HH, när man utökar 
anläggningen samt, vad de förstår, byter/lägger till en ny 
skjutriktning.  

       forts 
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Ljudet riskerar att öka och bli ett än mer störande moment när de 
vistas utomhus på fastigheterna. 
Än mer undrar de över riskbedömning av att byta skjutriktning mot 
väster/flytta banorna i västlig riktning, dvs i riktning mot deras hus 
och mark där de och deras barn vistas ute. De har inte själva kunskap 
om hur långt ett pistolskott går, men för deras del går risken för 
förlupna kulor från noll till ….en risk? 
Vidare undrar de om det finns en bedömning i hur många fler 
användare som kommer komma kunna nyttja anläggningen och vad 
det innebär i form av utökade mängder med skott och därmed ljud, 
även om nuvarande skjuttider bibehålls. Rimligtvis kommer en 
utökning resultera i större mängd skott och högre frekvens, vilket 
kommer att påverka utemiljön på båda våra fastigheter. 
För att eventuellt kunna godkänna denna ansökan ur grannsynpunkt 
önskar de alltså mer information om ovan och hur man avser undvika 
ett större störningsmoment jämfört med idag gentemot grannar. 
 
Föreningens bemötande: 
Föreningen har all förståelse för att det mindre omfattande 
underlaget som skickat ut till grannar för grannhöran kan vara 
knapphändigt. 
 
Föreningen redovisar bilden som finns anmälan som visar hur nya 
vallar ska byggas och byggas samman i norr med befintlig skjutvall. 
Grunden för denna åtgärd är att vi skall kunna genomföra vår 
verksamhet på ett säkert sätt men också att försöka minska 
bullerbelastningen i de områden som idag är mest utsatta. Dessa 
fastigheter finns idag sydöst om vår anläggning på avstånd under 500 
meter samt i Säbyholm. 
 
För att uppnå båda dessa effekter kommer de att nyttja ett område 
där det idag finns stora höjdskillnader vilket gör att vi har lättare att 
få höga vallar som dämpar buller. Om man ser på de beräkningar 
som är gjorda så kommer det att innebära följande siffror vid skytte 
med 9mm: 
HH: 
Nuvarande skytte: 56 dBAI 
Nytt område, skytte västerut 57 dBAI 
Nytt område, skytte söderut 48 dBAI 
 

 
       forts 
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Ahla  
Nuvarande skytte: 64 dBAI 
Nytt område, skytte västerut 61 dBAI 
Nytt område, skytte söderut 61 dBAI 
 
Viktigt att komma ihåg är att denna miljöanmälan inte innehåller en 
utökning avseende antalet skott eller utökade skjuttider utan att 
omdisponera så att större del av befintlig anläggning kan användas 
som skjutbana.  
 
Skyttesporten och skyttesportens skjutbanor i Sverige hanteras 
säkerhetsmässigt av ett reglemente, SäkB civilt skytte. Detta är i 
grunden ett militärt säkerhetsreglemente som anpassat till civila 
förutsättningar. Polisen använder detta för att vart femte år besiktiga 
skjutbanan.    
 
SäkB reglerar hur skjutbanan ska vara utformad, dels minimikrav på 
kulfångsvallarna storlek och hur måltavlor får placeras i förhållande 
till kulfångsvallarna. Det reglerar också kulfångets förmåga att 
verkligen fånga kulorna så att ingen kula kan studsa iväg efter att ha 
träffat kulfångsvallen. 
 
Vidare reglerar SäkB hur vi skjuter och med vilka typer av vapen och 
ammunition. Dels skjutriktningar och dels hur vi står eller ligger vid 
skjutning.  Syftet är att det ska vara säkert för alla i skjutbanans 
omgivning. 
 
Skytte på skjutbanor skiljer sig från t.ex jakt, då det under jakt inte 
finns iordninggjorda kulfång utan om skottet kan skjutas ankommer 
på den enskilde jägarens bedömning i just det ögonblicket. Såvitt vi 
vet var den senaste olyckan på en skjutbana där någon utanför 
skjutbanan skadades, år 1986. Det var en hemvärnsövning på en 
skjutbana där säkerhetsreglerna inte följdes. 
 
Kulfångsvallarna kommer fungera som just kulfång, att fånga de 
kulor som skjutits iväg, men utöver att fånga kulor så har de en 
funktion som bullervallar, dvs minska buller utanför skjutbanan. Inte 
olikt de bullervallar man ibland ser längs hårt trafikerade vägar där 
det finns bebyggelse. Eftersom större är bättre är vår avsikt att 
överdimensionera dessa vallar. Så, utöver att det bättre dämpar 
skottljud så ökar det dessutom skjutbanesäkerheten ytterligare. 

       forts 
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Föreningens synpunkter på förslag till beslut: 
De vill understryka att föreningen i grunden är positivt inställd till 
det förslag om beslut som har tillsänts oss. De tillägg som har gjorts 
sedan tidigare beslut om försiktighetsåtgärder är i linje med vad vi 
redan har påbörjat planering för. Målsättningen är att efter detta 
beslut har vunnit laga kraft fortsätta med åtgärder som avser att 
minska den belastning som föreningens verksamhet innebär.  
De vill dock föra fram och understryka ett par punkter:  
 
• Punkt 7 o Detta arbete är redan inlett men inte effektuerat då vi 
väntar på att det nu aktuella beslutet om skyddsåtgärd skall vinna 
laga kraft innan dessa kan effektueras då de kommer innebära en 
större ekonomisk ansträngning för föreningen.  
o Termen ”bana” kan i detta fall tolkas som varje enskild 
bana/skjutplats i befintlig skjuthall vilket blir i grunden omöjligt att 
redovisa. Om det syftar på nuvarande skjutbanan som en enhet är vi 
med på förutsättningarna.  
 
• Punkt 8 o Angående: ”Senast sex månader efter att beslutet har 
vunnit laga kraft ska NN genomföra eller låta genomföra och till 
samhällsbyggnadsnämnden redovisa mätning av buller från 
skjutbanorna.”  
 
Då genomförandet av planerad ombyggnation är beroende av 
anlitade entreprenörer i kombination med föreningens egna arbete 
kan slutförandet ta ca 12 månader från det att beslutet vunnit laga 
kraft. I kombination med att vi önskar genomföra mätning under 
sommarhalvåret önskar vi en flexibel eller mer generös tidsperiod. 
T.ex. 9 månader från slutförd ombyggnation - eventuellt definierat 
som från det datum polisen godkänt skjutbanan.  
 
• Punkt 9 o Föreningen motsäger sig på intet sätt att redovisa antalet 
skott men vill belysa ett par utmaningar i att samla in underlaget. 
▪Med nuvarande skrivning som vi utgår från har grund i Mark och 
Miljö överdomstolens dom M 10904-17 finns det risk att föreningen 
skulle kunna avkrävas att redovisa antal avlossade skott från varje 
”bana/Skjutplats” i den befintliga skjuthallen (det finns 20 stycken 
sådana). Termen bana är lättare. 

 
 
       forts 
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• att applicera på en jaktskytteanläggning då det i det fallet finns 
enstaka banor per del i anläggningen (skytte sker där i princip enskilt 
en i taget) medans det skjuts på många banor parallellt i vårat 
nationella skytte. • Att redovisa det per område/del i anläggningen 
bör vara möjligt men det kommer innebära utmaningar och mycket 
manuellt arbete för att särskilja skytte som genomförs under 
exempelvis tävlingar i IPSC.  
• Att redovisa antalet skott som genomförs inom Nationellt skytte 
samt IPSC bör vara möjligt dock.  
•Den efterfrågade rapporten skall inlämnas med start 2023. Det 
tolkar vi som att denna redovisning skall ske för verksamhetsår 2022.  
Angående: ”Utökningen av banan kan upplevas som mer störande 
genom att det blir en ändring av hur skjutområdet kommer att 
användas.” o Vi anser att ombyggnationen kommer att leda till en 
positiv förändring och därmed inte upplevas som mer störande, utan 
istället mindre störande.  
Angående: ”Utökningen med nya banor bedömer föreningen 
kommer att ändra användningen av den befintliga banan genom att 
mer skytte kommer att ske från skjuthallen och det dynamiska skyttet 
kommer att ske på den nya banan.” o Det borde stå ”större andel av 
det totala skyttet på befintliga banan kommer att ske från skjuthallen 
och det dynamiska skyttet kommer till stor del att ske på den nya 
banan”  
 
Kommentar: 
Miljöenheten justerar tider för redovisning av uppgifter och 
förtydligar texten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 107 
 
Beslutet skickas till: 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 86 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-22  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

SBN § 103 Dnr 2022-000123, Mi 2021-1674 
 
Västralt 2:42 - Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet 
för Knäreds Kyckling AB  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande försiktighetsmått 
och åtgärder för verksamheten Knäreds Kyckling AB för verksam-
heten på fastigheten Västralt 2:42: 
 
1. Verksamheten ska bedrivas enligt anmälan som kom in den 20 

oktober 2021 och som kompletterades den 6 december 2021.  
 
2. Resthalten av BOD7 i det utgående avloppsvattnet får från och 

med den 1 januari 2025 ej överstiga 10 mg/l som årsmedelvärde. 
Den totala årliga mängden BOD som avleds till Lagan får från 
och med den 1 januari 2025 inte överskrida 210 kg. 

 
3. Resthalten av totalfosfor i det utgående avloppsvattnet får från 

och med de 1 januari 2025 ej överskrida 0,3 mg/l som årsmedel-
värde. Den totala årliga mängden fosfor som avleds till Lagan får 
från och med den 1 januari 2025 inte överskrida 6,5 kg. 

 
4. Fram till och med den 31 december 2024 får inte resthalten av 

BOD7 i det utgående avloppsvattnet överskrida 30 mg/l.  
 
5. Fram till och med den 31 december 2024 får inte resthalten av 

totalfosfor överskrida 0,5 mg/l. 
 
6. Årsrapport som visar hur verksamheten har följt utsläppskraven 

ska årligen skickas in till miljöenheten senaste den 31 mars efter-
kommande år.  

 
7. Bräddningar eller driftstörningar som kan leda till olägenhet för 

människans hälsa eller miljön ska anmälas till miljöenheten. 
 
8. Buller från verksamheten ska begränsas så att det, som riktvärde, 

inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid närmast lig-
gande bostäder än: 

50 dB(A) vardagar, dagtid (06.00-18.00) 
40 dB(A) vardagar, nattetid (22.00-06.00) 
45 dB(A) övrig tid   
Momentana ljud nattetid får inte överskrida 55 dB(A) 
  forts 
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9. Utrymmen inom verksamheten för förvaring av kemikalier, av-

fall och farligt avfall ska utformas så att läckage eller spill inte 
kan ske till omgivningen. Behållare för kemikalier, avfall samt 
farligt avfall ska vara uppmärkta. 

 
10. Allt avfall som uppkommer i verksamheten ska hanteras så att 

återanvändning eller återvinning främjas. Avfall som för närva-
rande inte kan återanvändas eller återvinnas ska omhändertas på 
ett sätt som godkänns av tillsynsmyndigheten. 

 
11. För verksamheten ska det finnas ett kontrollprogram som möjlig-

gör en bedömning om försiktighetsmåtten följs. I kontrollpro-
grammet ska det anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärde-
ringsmetoder. Kontrollprogrammet ska ges in till miljöenheten 
senast tre månader efter beslutet vinner laga kraft.  

 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar också att gällande beslut för 
Knäreds Kyckling AB från den 8 oktober 2009 (DB M462/09), ska 
upphöra att gälla.  
 
Beslutet har fattats med stöd av 26 kapitlet 9 § och 2 kapitlet 3 och 7 
§§ miljöbalken (1998:808). 
 
Beslut om timavgift fattas i separat beslut.  
 
Beslutsmotivering 
Miljöenheten bedömer att Knäreds kyckling AB (verksamheten) kan 
bedrivas på platsen utan att riskera att medföra olägenheter för män-
niskors hälsa eller miljö om meddelade försiktighetsmått följs.  
 
Utsläpp av processvatten kommer ske till Lagan (Hjörnaredssjön-
Krokån) som enligt VISS har otillfredsställande ekologisk potential. 
Kvalitetskravet för vattendraget är god ekologisk potential år 2039 
(tidigare mål var år 2027).  
 
Försiktighetsmåtten avseende utsläpp av näringsämnen till vatten är 
i enlighet med vad som normalt tillämpas för avloppsreningsanlägg-
ningar av den storleken. Verksamheten har en intern avloppsrenings-
anläggning som i belastning motsvarar en anmälningspliktig av-
loppsreningsanläggning (över 200 pe).  
 
  forts 
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I reningsverket behandlas endast processvatten från den egna anlägg-
ningen och således har verksamheten möjlighet att själva påverka 
hela processen från det att processvatten uppstår till det att det om-
händertas och renas. Kraven på utsläppshalter baseras på liknande 
kommunala avloppsreningsverk i samma storlek, och samma recipi-
ent. Cirka 300 meter uppströms anläggningen har Knäreds av-
loppsreningsverk sin utsläppspunkt, med samma krav som nu ställs 
på verksamheten. Tekniken för rening av avloppsvatten har utveck-
lats sen verksamhetens tidigare föreläggande om försiktighetsmått 
och i samband med en utökning av verksamhet bedöms det därför 
rimligt att kraven på verksamhetens utsläpp till vatten följer med da-
gens standard.  
 
För recipienten är det totala utsläppet viktigt, därför sätts ett värde 
för det totala årliga utsläppet. Medelsårsflödet är på 19 000 m3 för 
maximal produktion, men uträkningen för det totala utsläppet är på 
21 000 m3 för att ha marginal till oförutsedda flödesökningar (BOD7: 
10 mg/l*21000m3 och totalfosfor: 0,3mg/l*21000m3).  
 
Då verksamheten har planerat åtgärder på reningsanläggningen som 
både kräver investeringar och utredningstid anser miljöenheten att 
verksamhetens förslag på att utsläppskraven ska skärpas åt stegvis är 
rimliga. Då utsläppen till Lagan är en av verksamhetens största mil-
jöpåverkan och därmed bör prioriteras i verksamhetens utvecklings-
arbete anser miljöenheten att tre till fyra år är för lång tid, varför tid-
punkten för de nya utsläppskraven sätts till 1 januari 2025. Fram till 
och med den 31 december 2024, då de skärpa kraven börjar gälla, 
gäller därför de tidigare utsläppskraven som är beslutade den 8 okto-
ber 2009 (DB M462/09). 
 
Buller uppstår främst från transporter till och från verksamheten. An-
tal transporter till och från verksamheten bedöms vara rimligt för den 
anmälda verksamheten. Det buller som uppkommer bedöms vara av 
normal omfattning. Meddelade försiktighetsmått för buller är häm-
tade från Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verk-
samhetsbuller (2015). 
 
 
 
 
 
  forts 
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Lagar och bestämmelser 
Verksamheten är anmälningspliktig enligt 9 kapitlet 6 § miljöbalken. 
Verksamheten klassas enligt 5 kapitlet 10 § miljöprövningsförord-
ningen (2013:251) med verksamhetskod 15.30 – slakteri med en pro-
duktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per 
kalenderår.  
 
Enligt 2 kapitlet 3 § miljöbalken ska alla som avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar, vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I 
samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möj-
liga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl 
att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olä-
genhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 5§ ska alla som be-
driver en verksamhet hushålla med råvaror och energi samt utnyttja 
möjligheten till återanvändning och återvinning. I första hand ska 
förnybara energikällor användas.  
 
Enligt miljöbalken 2 kapitlet 7 § ska kraven i 2 kapitlet 3 och 5 §§ 
gälla i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. 
Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder 
och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åt-
gärder. 
 
Enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela 
de förelägganden eller förbud som behövs för att denna balk, beslut 
eller domar ska efterlevas. 
 
Enligt kommunfullmäktige i Laholms kommuns antagna taxa 2.8.1 
om avgifter för prövning och tillsyn tas avgift ut för handläggning 
och andra åtgärder vid tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Upplysning om hur du överklagar 
Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med över-
klagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, samhällsbygg-
nadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag då du 
fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas 
och vilken ändring som begärs. 
 
  forts 
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Ärendebeskrivning 
Knäreds Kyckling AB skickade in en anmälan om utökning av be-
fintlig verksamhet den 20 oktober 2021. Verksamheten bedriver 
slaktkycklingproduktion på cirka 1 800 ton/år och vill utöka till 3 
600 ton/år slaktvikt. Verksamhetsprocessen består av slakt, styck-
ning, förädling, bearbetning samt paketering av kyckling och försälj-
ning till dagligvaruhandel, restauranger samt egen fabriksförsälj-
ning. Kompletteringar i form av utredning av verksamhetens påver-
kan på Lagan kom in den 28 mars 2022.  
 
Ökningen är tänkt att ske i etapper i sju år från och med 2022, där 
ökningen sker cirka 10 % varje år. Verksamheten ligger inom yttre 
skyddsområde för Knäreds vattentäkt.  
 
Verksamheten har tidigare ett beslut från den 23 augusti 2004 med 
ändringar den 6 september 2004 och den 8 oktober 2009.  
 
(Mi 2021-1674)Vatten in till verksamheten är från det kommunala nä-
tet. Verksamheten har uppgett att vattenbehovet inte kommer påver-
kas nämnvärt under den inledande volymökningen på grund av bättre 
planerade slakttider. Efter hand eventuellt vid 50 % ökning av slak-
ten kommer behovet att öka i förhållande till utökade slakttid men 
inget större uttag per timma.  
 
Utsläpp till vatten 
Verksamheten har en egen reningsanläggning på fastigheten som be-
står av grovavskiljning, kemisk rening, syresättning via ejektor och 
utjämningsbassäng. Mängden vatten uppgår till 19 000 m3. Det re-
nade vattnet släpps ut i Lagan som ligger cirka 25 meter från fastig-
heten. 
 
I kompletteringen framtagen av WSP om utredning av verksamhet-
ens påverkan på Lagan anser WSP att bolagets flöde i förhållande till 
det totala flödet i Lagan är mycket liten och påverkan bedöms vara 
obetydlig. Omblandningen i vattenförekomsten är stor och bidraget 
bedöms som mycket liten även vid en utökad produktion. WSP´s 
sammantagna bedömning är att bidraget från bolaget varken vid be-
fintlig eller vid anmäld maximal produktionsvolym medför att statu-
sen riskeras försämras eller inte kan uppnås. I tabellen nedan finns 
värdena från WSP´s rapport.  
 
  forts 
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Parametrar Medel 2017-2021 Beräknade halter vid 
maximal 
produktionsvolym 

pH 6,1-6,5 6,5 
Suspenderad substans, mg/l 22 26 
BOD7, mg/l 21 30 
CODcr, mg/l 56 60 
Kväve, total, mg/l 61 65 
Fosfor, total, mg/l 0,51 0,5 
Fett total, mg/l 3,2  1,0 
Flöde, m3 12 911 19 000 

 
Utsläpp till luft 
Utsläpp till luft sker genom ventilationsluft från processlokalerna, 
cirka 40 m3 i timmen. Det finns fem utsläppspunkter. 
 
Energi 
Lokalerna värms upp till största delen av värmepump. Övrig energi-
förbrukning är cirka 500 kWh el och under 10 m3 olja som används 
vid behov/service eller driftstopp på övrig utrustning.  
 
Kemikalier 
Verksamheten har köldmedia till en mängd av 110 kg, som är rap-
porteringsskyldig. Produktionskemikalier består av rengöringsme-
del, diskmedel samt utfällning i reningsanläggningen. En cistern på 
5,4 m3 med olja finns. Inga uppgifter om senaste besiktningen finns.  
 
Farligt avfall 
Farligt avfall består av lysrör, el, färgburk och spillolja. Detta hämtas 
av externt företag.  
 
Avfall 
Verksamheten får följande avfall på ett år från sin produktion: 
-Slam från reningsanläggning, 300 ton som lämnas till biogas.  
-Fjäder, 300 ton  
-Slaktbiprodukter, 1 000 ton som hämtas av Mjällby foder. 
-Wellpapper, 1 500 kg och emballage, 200 ton som hämtas av ex-
terna företag.  
 
 
 
 
  forts 
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Egenkontroll och risker 
Risk och konsekvensanalys från hälso- och miljösynpunkt görs årli-
gen. Verksamheten utför HAACP och har IP livsmedelscertifiering. 
Bifogad med ansökan finns riskklassificering.   
 
Transporter 
Under dagtid mån-fre går det i snitt fyra transporter dagligen med 
tung trafik av in- och uttransporter samt två transporter med lätt for-
don. På natten transporteras två transporter kycklingar per natt till 
slakt sön-ons.  
 
Buller 
Buller i verksamheten uppstår från kompressor, fryscontainer, venti-
lation, transporter och maskiner.   
 
Kommunikation 
Miljöenheten har bedömt att inga grannar behövs höras då utök-
ningen är inom befintliga lokaler och utökningen medför inga ökade 
störningar.   
 
Miljöenheten har gett Laholmsbuktens VA (LBVA) och verksam-
heten möjlighet att yttra sig.  
 
Följande yttrande har kommit in från LBVA:  
Verksamheten ligger inom yttre skyddsområde för vattentäkt, före-
taget har justerat allvarlighetsgraden i riskanalysen (angående even-
tuell påverkan på vattenskyddsområde). Företaget har dialog med 
LBVA avseende vattenuttag. Vid eventuell påkoppling av spillvatten 
på det allmänna nätet behöver dialog föras med LBVA avseende re-
ningsgrad.   
 
Sammanfattning av Knäreds kyckling AB yttrande:   
Knäreds kyckling AB avser att göra förbättringar i form av planera 
slakten så att vattenuttaget inte ska bli så mycket större och justera 
reningen på två behållare i stället för dagens en. De skärpta kraven 
som samhällsbyggnadsnämnden är något som vi omgående ska ar-
beta mot, men att det däremot är svårt att uppfylla dessa försiktig-
hetsmått direkt. Företaget föreslår därför att de skärpta kraven ställs 
utifrån en förbättringstrappa där försiktighetsmåtten skärps stegvis 
allt eftersom produktionsökning sker. Försiktighetsmåtten är rimliga 
att vara uppnådda efter 3-4 år.  
  forts 
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Under tiden fram till dess kan företaget fortsätta med att förbättra och 
eventuellt göra investeringar i vår reningsanläggning om det krävs 
och även kunna finansiera dessa. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Knäreds Kycklings yttrande 2022-05-11 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 108 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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SBN § 104 Dnr 2021-000268 
 
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss av förstudie gällande 
om- och tillbyggnad på Ahla återvinningscentral 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av förstudien gällande om- 
och tillbyggnad på Ahla återvinningscentral och beslutar att meddela 
kommunstyrelsen att nämnden förordar alternativ 2. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden tycker också att krav kan ställas i en för-
nyad konkurrensutsättning och då på att använda så mycket återvun-
net material som möjligt. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ledningsutskott remitterade förstudie för om- 
och tillbyggnad på Ahla återvinningscentral för yttrande senast den 
30 juni 2022. I samhällsbyggnadsnämndens lokalbehovsplan för 
2021 framfördes att personalbyggnaden på Ahla återvinningscentral 
är i behov av en tillbyggnad. Samhällsbyggnadsnämnden lyfte även 
behovet av en tillbyggnad av skärmtak för att skydda material/avfall 
som lämnas in för återbruk. 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 5 oktober 2021 att be-
ställa en förstudie från Kommunfastigheter i Laholm AB avseende 
tillbyggnation av personalbyggnad på Ahla återvinningscentral. 
Kommunfastigheter i Laholm AB har tagit fram två alternativ för att 
bygga till personalbyggnaden på Ahla återvinningscentral samt ett 
skärmtak. Det har från verksamheten och fastighetsstrategen funnits 
en önskan att utreda båda alternativen fullt ut inklusive kostnadsbe-
räkning. 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskott remitterade förstudie för om- 
och tillbyggnad på Ahla återvinningscentral för yttrande senast den 
30 juni 2022. 
 
I samhällsbyggnadsnämndens lokalbehovsplan för 2021 framfördes 
att personalbyggnaden på Ahla återvinningscentral är i behov av en 
tillbyggnad. Samhällsbyggnadsnämnden lyfte även behovet av en 
tillbyggnad av skärmtak för att skydda material/avfall som lämnas in 
för återbruk. 
 
  forts 
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Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 5 oktober 2021 att be-
ställa en förstudie från Kommunfastigheter i Laholm AB avseende 
tillbyggnation av personalbyggnad på Ahla återvinningscentral.  
 
Kommunfastigheter i Laholm AB har tagit fram två alternativ för att 
bygga till personalbyggnaden på Ahla återvinningscentral samt ett 
skärmtak. Det har från verksamheten och fastighetsstrategen funnits 
en önskan att utreda båda alternativen fullt ut inklusive kostnadsbe-
räkning. 
 
Sammanfattning av remissen 
 Alternativ 1 Alternativ 2 
Tillkommande yta kvm 20 28 
Typ av upphandling Ramavtal Förnyad 

 konkurrensutsättning 
Återbrukat material Möjligt Svårigheter 
Entreprenadkostnad kkr,  
utan återbrukat material 

600 980 

Byggherrekostnad kkr 100 170 
Total kostnad kkr 700 1 150 
Skärmtak möjligt Ja Ja 
Kostnad skärmtak kkr 640 640 

 
För alternativ l-tillbyggnad personaldel beräknas kommunens inve-
stering uppgå till 700 000 kronor. En fördel i detta alternativ är att 
entreprenadformen kan förenklas och avrop via Laholms kommuns 
ramavtal för byggnadsarbeten kan göras. I så fall kan det möjliggöra 
att någon del eller delar av tillbyggnaden kan göras med återbrukat 
material.  
 
För alternativ 2-tillbyggnad personaldel beräknas kommunens inve-
stering i stället uppgå till l 150 000 kronor. En stor anledning till att 
alternativ 2 blir betydligt dyrare och även betydligt dyrare per 
kvadratmeter är att en stor del av den tekniska försörjningen för 
byggnaden behöver i detta alternativ flyttas. I detta alternativ kräver 
det även en förnyad konkurrensutsättning inom Laholms kommuns 
ramavtal för byggnadsarbeten och i så fall svårigheter att praktiskt 
kunna bygga med återbrukat material.  
 
För byggnation av skärmtak beräknas kommunens investering uppgå 
till 640 000 kronor.  
  forts 
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För båda alternativen räknar vi med att befintligt ventilationssystem 
och befintlig värmeanläggning är tillräcklig för de tillkommande 
kvadratmetrarna. Det är inte heller räknat med några renoveringar i 
befintlig byggnad.  
 
Samtliga kostnader är redovisade exklusive moms.  
 
Kostnaderna för ombyggnationen kommer faktureras direkt till La-
holms kommun som ägare av fastigheten. 
 
Preliminär tidplan  
Vid positivt besked från Kommunfullmäktige i maj 2022 kan fär-
digprojekteringen starta och följande preliminära tidplan kan bedö-
mas.  
 
Projektering  jun-aug 2022 
Bygglovsprocess,  
ev. upphandling och tilldelning  sep-okt 2022 
Byggtid nov-feb 2023 
 
Skulle valet göras att byggnaden till en del ska byggas med åter-bru-
kat material kommer även tiden troligen påverkas.  
 
Av de erfarenheten som tagit i arbetet med återbruk behöver bygg-
processen ta längre tid så det finns möjlighet att identifiera lämpligt 
material, hantera materialet och till viss del lagerhålla det. 
 
Överväganden 
Samhällsbyggandsförvaltningen har tittat över de två alternativen 
som inkommit inklusive skärmtak och följande avvägningar redo-
visas: 
 
Alternativ 1 
• Detta alternativ innebär att kontor/personalrum byggs ut med en 

mindre yta.  
• Risk finns framöver att om några år återigen stå med utrym-mes-

brist.  
• Mer teknik och administration har införts senaste åren, bland an-

nat måste fordonsvågen gå på en dator, inpasseringssystemet 
måste gå på en dator, nästintill alla beställningar av hämtning av 
avfall samt olika rapporteringar görs digitalt vilket kräver fler da-
torer och av detta mer plats.   forts 
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Alternativ 2 
• Byggs detta alternativ kommer personalen att se huvudgrinden in 

till anläggningen från kontoret. Idag finns det inte någon över-
blick alls över grind/infart. Detta gör det svårt att få en överblick 
om någon kund har svårt med att hantera inkörsel på området. 

• Överblicken över vågen och alla lastbilar och vägningen kom-
mer att underlättas av denna utbyggnad.  

• Mer plats för alla datorer/administration.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till alternativ 1 och 2 samt 
skärmtak. 
Alternativen kan ju ställas mot varandra och enheten för Avfall, vil-
ket förvaltningen ställer sig bakom, har en önskan om att alternativ 
2 motsvarar det som behovet är nu och i en överskådlig framtid. 
 
Motivering till förslag 2 är följande; 
• Det öppnar upp att ha gemensamma möte med hela avfallsen-

heten som APT, utvecklingsarbete/projekt på plats på Ahla åter-
vinningscentral möjliggör att involvera fler inom personalen.  

• Möjlighet för kundtjänst att sitta ute på Ahla återvinningscentral 
någon eftermiddag då och då för att hjälpa till med ÅVC-kort, 
administration etcetera. 

• Möten med entreprenörer underlättas av att ha en vettig lokal på 
Ahla återvinningscentral där närheten till omlastningar och andra 
faciliteter finns och som möjliggör direkt syn på plats.  

 
Skärmtak 
När diskussion om skärmtak inleddes var det tänkt för att få åter-
brukssaker under tak. I dagsläget utreds en mycket större satsning på 
återbruk inom samhällsbyggnadsnämnden. Dagens förslag på 64 m2 
känns inte aktuellt om det i utredningen kring återbrukscentral bes-
lutas att införas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 109 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Gudrun Pettersson (S): Beredningsutskottet förslag till 
beslut kompletteras med att krav kan ställas i en förnyad konkurrens-
utsättning, på att använda så mycket återvunnet material som möjligt. 
  forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar på sitt eget förslag till tillägg till beredningsut-
skottets förslag till beslut och finner att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 99 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-22  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

SBN § 105 Dnr 2021-000207 
 
Översyn av kommunens köksorganisation 2021 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att följande kök övergår från 
tillagningskök till mottagningskök inom barn- och ungdomsnämn-
dens område: 
 

Förskola och nuvarande 
köksform 

Förslag till ändring 

Sjökulla förskola – Tillag-
ningskök 

Föreslås bli mottagningskök om behov uppstår och 
vidtagna åtgärder inte är tillräckliga. 

Grönkulla förskola – Tillag-
ningskök 

Håller på att byggas om till mottagningskök. 

Junibacken – Tillagningskök Föreslås bli mottagningskök 
Katthult förskola – Tillag-
ningskök 

Föreslås bli mottagningskök 

Regnbågens förskola – Tillag-
ningskök 

Föreslås bli mottagningskök 

Ängskulla förskola - Tillag-
ningskök 

Vid utbyggnad till en förskola med 8 avdelningar 
förordnas ett tillagningskök. I annat fall förordnas ett 
mottagningskök. 

Bullerbyns förskola - Tillag-
ningskök 

Förändring om och när Solgården byggs, oklart i 
skrivande stund 

______ 

Ärendebeskrivning 
Sammanfattning 
Måltidsenheten har sedan beslut i samhällsbyggnadsnämnden i de-
cember 2021 aktivt genomfört samverkans och samsyns möten med 
representanter från barn- och ungdomsförvaltningen för att säkra 
kvalitén på översynen av kommunens köksorganisation och öka 
medvetenheten för vad förändringarna innebär för de olika köken, 
förskolorna och skolorna. 
 
I stort så finns det alltid en viss oro när organisationsförändringar 
sker men med ett öppet dialogklimat mellan berörda förskolor och 
skolor och måltidsenheten så ska denna oro minska och vändas till 
något positivt som sker och som inte ska påverka kvalitén eller pe-
dagogiken kring måltiden. 
 
 
 
  forts 
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Ekonomiskt så finns det inga besparingar att göra i dagsläget utan 
faktum kvarstår att så länge barn- och ungdomsförvaltningen fortsatt 
önskar behålla den servicenivå som de beställt så kvarstår kostna-
derna.  
 
Ärendebeskrivning 
I samband med 2016 års budgetbehandling gavs dåvarande kom-
munledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra 
översyn av köksorganisationen i syfte att uppnå en så effektiv pro-
duktion som möjligt med fortsatt god kvalitet. Under 2020 gavs upp-
draget att revidera översynen av kommunens köksorganisation. I 
nämndsplan för samhällsbyggnadsnämnden föreslås åtgärden att ef-
fektivt utnyttja kapaciteten i de moderna köken som en intern process 
i målarbetet.  
 
Många av kommunens kök är i undermåligt skick och i stort behov 
av renoveringar. Genom att se över kapaciteten i varje kök och se 
över möjligheten att omfördela produktionen kan renoveringsbeho-
vet minska. Tillagningskök i sämre skick kan göras om till mottag-
ningskök. Tidigare köksöversyn från 2015 ska ligga till grund och 
revideras utifrån dagens behov. 
 
Enligt tidigare beslut om köksöversyn har måltidsenheten arbetat 
fram ett förslag som bygger på att granska och kvalitetssäkra tillag-
ningskök samt mottagningskök. Syftet har varit att effektivisera och 
kvalitetssäkra produktionen, minska på kostnader så som renove-
ringar och ombyggnationer av köken, implementera ett större håll-
barhetstänk för att framtidssäkra verksamheten men även för att 
kunna skapa attraktiva tjänster med heltid som norm och attraktivi-
teten för Laholms kommun som arbetsgivare inom måltidsenheten. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2021 (§ 126) att 
remittera förslaget kring köksöversyn till barn- och ungdomsnämnd, 
kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden för yttrande 
senast 12 oktober 2021.  
 
Yttrandena som kom in från samtliga beställande nämnder var över 
lag positiva från social- och kultur- och utvecklingsnämnden medan 
barn- och ungdomsnämnden nämner brister i utredningen och som 
har behövt göras omtag kring i dialogform mellan verksamheterna 
enligt beslut i nämnden december 2021. I nedanstående text finns 
beslutet som togs 15 december 2021 (§ 222) enligt följande: forts 
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1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförsla-

get kring köken som övergår från tillagningskök till mottag-
ningskök inom kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämn-
dens område. 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att måltidsenheten har 

för avsikt, under våren 2022, fortsätta arbeta med att se över 
köksorganisationen tillsammans med barn- och ungdomsförvalt-
ningen och barn- och ungdomsnämnden. 

 
3. Samhällsbyggnadsnämnden ger måltidsenheten uppdraget att 

senast i juni 2022, presentera ett nytt förslag på beslut gällande 
köksorganisationen inom barn- och ungdomsnämndens uppdrag. 

 
Måltidsenheten och representanter från barn- och ungdomsförvalt-
ningen har haft positiva samverkansmöten för att se över så framtida 
förändringar av köksorganisationen är förankrad i verksamheten 
inom barn- och ungdomsnämndens område.  
 
I korthet innebär förslaget att förskolor och kök berörs enligt nedan-
stående sammanställning: 
 

Förskola och nuvarande 
köksform 

Förslag till ändring 

Sjökulla förskola – Tillag-
ningskök 

Föreslås bli mottagningskök om behov uppstår och 
vidtagna åtgärder inte är tillräckliga. 

Grönkulla förskola – Tillag-
ningskök 

Håller på att byggas om till mottagningskök. 

Junibacken – Tillagningskök Föreslås bli mottagningskök 
Katthult förskola – Tillag-
ningskök 

Föreslås bli mottagningskök 

Regnbågens förskola – Tillag-
ningskök 

Föreslås bli mottagningskök 

Ängskulla förskola - Tillag-
ningskök 

Vid utbyggnad till en förskola med 8 avdelningar 
förordnas ett tillagningskök. I annat fall förordnas ett 
mottagningskök. 

Bullerbyns förskola - Tillag-
ningskök 

Förändring om och när Solgården byggs, oklart i 
skrivande stund 

 
Yttrande från barn- och ungdomsnämndens beslut 27 april 2022 (§ 
27) till samhällsbyggnadsnämnden enligt tjänsteskrivelsen från barn- 
och ungdomsförvaltningen: 
  forts 
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- Förvaltningen delar uppfattningen att det gäller att renovera kö-
ken på förskolorna med hänsyn till både verksamheten och eko-
nomin. För de förslag som presenteras delar förvaltningen utred-
ningens uppfattning att det ekonomiska perspektivet är ett tungt 
vägande argument för förändringen. De aktuella köken behöver 
åtgärdas.  

 
- Kost, matlagning och köksmiljöer är viktiga inslag i en förskolas 

verksamhet för både barn och förskolans personal. En förändring 
från tillagningskök till mottagningskök förändrar förutsättning-
arna att ta till vara dessa inslag. Generellt blir det därmed sämre 
förutsättningar för verksamheten när tillagningsköken förändras 
till mottagningskök. Med detta sagt kan förvaltningen samtidigt 
acceptera situationen och ser fram emot ett bra samarbete med 
personalen i mottagningsköken.   

 
- Förvaltningen förväntar att de ekonomiska konsekvenserna av 

förändringen från tillagningskök till mottagningskök kommer att 
påverka kostnaderna för måltiderna i förskolan. Därmed bör 
barn- och ungdomsnämndens kostnader för måltider minska för-
utsatt allt annat lika. 

 
Från måltidsenheten kan man se det som att kostnaden minskar för 
det enskilda köket, vilket det gör. Men ersättningen totalt som mål-
tidsenheten får från barn- och ungdomsnämnden täcker inte den ser-
vicenivå som idag finns för en del av de kök som berörs i utred-
ningen. Till exempel har vi en kock på 90 % när ersättningen endast 
ger oss kostbiträde 50 %. Kostnaden idag tas då från andra kök men 
som inte är hållbart i framtiden. Så kostnadsmässigt över lag blir den-
samma och ersättningen från barn- och ungdomsnämnden blir den-
samma. Sker ingen förändring så kommer kostnaderna i stället att 
behöva öka för att kunna fortsätta på samma vis med den bemanning 
måltidsenheten har idag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Köksöversyn daterad 2022-05-11 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 §111 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Gudrun Pettersson (S): Beredningsutskottet förslag till 
beslut kompletteras med en tabell gällande förskolor och dess nuva-
rande köksform med förslag till ändring. forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar på sitt eget förslag till tillägg till beredningsut-
skottets förslag till beslut och finner att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Barn- och ungdomsnämnden 
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SBN § 106 Dnr 2021-000198 
 
Reviderade riktlinjer för måltidstjänster mellan produktions-
nämnd och beställande nämnder 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förslag till reviderade 
riktlinjerna för måltidstjänster mellan produktionsnämnd och bestäl-
lande nämnd. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att remittera förslaget till barn- 
och utbildningsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden samt so-
cialnämnden för yttrande senast 26 augusti 2022. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Sammanfattning 
Enligt tidigare beslut kring reviderade riktlinjer för måltidstjänster 
mellan produktionsnämnd och beställande nämnder har måltidsen-
heten tillsammans med representanter för de beställande nämn-
der/förvaltningar tagit fram ett förslag i samdialog. Utgångsläget har 
varit att till godo se alla berörda parters ansvar, intresse och utma-
ningar. Ett annat intresse har varit att tydliggöra vars och ens ansvar 
och hur samverkan och samarbete ska ske för att uppnå så effektivt-
, kvalitativt- och ekonomiskt avtal mellan parterna. 
 
Fokus har också lagts på att föra dialog kring bilagorna till riktlin-
jerna, där fokus har utgått från barn, unga och äldres behov av en 
näringsriktig mat i en trivsam måltidsmiljö. För barn- och ungdoms-
nämnden samt kultur- och utvecklingsnämnden har fokus legat på 
den pedagogiska inriktningen kring måltider och för socialnämnden 
har fokus varit att minska äldres undernäring. I samdialogen och 
framtagande av riktlinjerna så har Måltidsenheten tagit hänsyn till 
barnkonventionen.  
 
Ärendebeskrivning  
Samhällsservice har sedan samhällsbyggandsförvaltningen bildades 
i januari 2021 arbetat med att se över och revidera redan befintliga 
och beslutade dokument som ingåtts internt mellan olika nämnder i 
Laholms kommun. Ett av dokumenten som verksamheten har revi-
derat och omarbetat är riktlinjerna för måltidstjänster mellan pro-
duktionsnämnd och beställande nämnder som antogs i kommunfull-
mäktige 31 januari 2017 och började gälla 1 januari 2017.  
  forts 
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I revideringen har det tydliggjorts vars och ens ansvar och hur sam-
verkan och samarbete ska ske för att få ett så effektivt-, kvalitets- och 
ekonomiskt avtal mellan produktions- och beställarnämnderna där 
alla ser en vinst för berörda barn/elever och brukare som är mottagare 
av slutprodukten. Ersättningsmodellen bygger på antalet inskrivna 
barn/elever/brukare och ett portionspris för de olika måltiderna där 
allt utom hyran ingår. Portionspriset bygger på självkostnadsprinci-
pen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 23 juni 2021 § 125 beslutat att 
remitterade förslag till reviderade riktlinjer för måltidstjänster mel-
lan produktionsnämnd och beställande nämnder till berörda nämnder 
för svar senast 12 oktober 2021.  
 
Barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och 
socialnämnden har yttrat sig i ärendet 
 
Alla nämnder anger att kundnöjdheten och vem som ansvarar för 
denna, beställande nämnd eller produktionsnämnd och vilken modell 
som utgör underlag för att mäta kundnöjdheten samt ansvar för ana-
lyser och förbättringsslutsatser bör beaktas. I denna fråga så anser 
både barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämn-
den att det ska ligga på produktionsnämndens ansvar att genomföra 
och återkoppla medan socialnämnden ser att de är utförarna av in-
samlingen, analysen och återkopplingen till produktionsnämnden. 
Socialnämnden har i övrigt ställt sig bakom utarbetad revidering av 
riktlinjer för måltidstjänster med tillhörande bilagor.  
 
Den ekonomiska ersättningsmodellen ger ett bra underlag för kultur- 
och utvecklingsnämnden för att kunna beräkna den årliga kostnaden 
för måltider till eleverna. För Osbecksgymnasiets ungdomar önskar 
kultur- och utvecklingsnämnden att utbudet i cafét är mer hälsosamt 
än dagens utbud och att samverkan mellan elever och måltidsenheten 
kring frågan inleds.  
 
Yttrandet från barn- och ungdomsnämnden innehåller ett större antal 
synpunkter som behöver samverkas mellan måltidsenheten och barn- 
och ungdomsförvaltningen innan ett beslut kan tas kring riktlinjerna.  
 
 
 
  forts 
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Då det verkar råda viss ovisshet kring om revideringarna har sam-
verkats mellan förvaltningarna på ett korrekt sätt, så kommer mål-
tidsenheten inleda dialog och samverkan med samtliga förvaltningar 
som berörs av riktlinjerna. Detta för att tillgodose och möjliggöra så 
samtliga parter är överens om innehållet i styrdokumentet ”Riktlinjer 
för måltidstjänster mellan produktionsnämnd och beställande nämn-
der”. Måltidsenheten har för avsikt att ta upp ärendet för beslut under 
hösten 2022, för att dessa ska kunna börja gälla från 1 januari 2023. 
 
Under våren 2022 har måltidsenheten haft möten enskilt och i större 
grupp med samtliga nämnder/förvaltningar som berörs av tjänste-
skrivelsen. Genom ett öppet och transparant mötesklimat har samt-
liga medverkande fått möjlighet att stämma av och revidera riktlin-
jerna inklusive bilagorna. Utifrån det som kommit fram har i samdi-
alogmötena så har ett nytt utkast kring Riktlinjer för måltidstjänster 
mellan produktionsnämnd och beställande nämnder inklusive bila-
gor tagits fram och förankrats i tjänstemans leden vilket borde borga 
för ett gott samarbete framåt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-11 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 112 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Barn- och ungdomsnämnden 
Kultur- och utvecklingsnämnden  
Socialnämnden 
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SBN § 107 Dnr 2022-000105 
 
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss gällande samråd av 
Ljungby kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Laholms kommun har granskat Ljungby kommuns Handlingspro-
gram för skydd mot olyckor 2023-2026 och funnit det väl skrivet. 
Laholms kommun har inga synpunkter på planen och dess innehåll. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ljungby kommun har skickat ut förslag på nytt handlingsprogram 
för skydd mot olyckor för samråd med berörda myndigheter.  
 
Ljungby och Laholms kommuner samarbetar framför allt inom det 
operativa arbetet och hanterar olyckor i gränsområdet mellan kom-
munerna gemensamt och gränslöst. Enligt Handlingsprogrammet av-
ser Ljungby kommun att ha vidmakthållit sin operativa förmåga i 
området vilket innebär att det goda samarbetet med en bra och gräns-
lös samverkan i gränsområdet kan fortsätta framöver. 
 
Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 1 juni 2022. 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2023-2026, Ljungby kom-
mun 
Beredningsutskottets protokoll den 9 juni 2022 § 113 
 
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 § 108 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 byggnadsenhetens lista med delegationsbeslut valde justeraren 
ärendet Bygglov för utvändig ändring av hotell - uteservering och 
altandörr mot innegård som ska redovisas vid nästa sammanträde. 
Ärendet redovisas av bygglovshandläggaren. 
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SBN § 109 Dnr 2022-000002 
 
Anmälan om delegationsbeslut 2022 
 
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 juni 2022. 
 
Ordföranden, beslut i ärende som är så brådskande att nämndens av-
görande inte kan avvaktas. – Ändring av samhällsbyggnadsnämn-
dens reglemente med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinpro-
dukter 
 
Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende fastig-
hetsreglering mellan xx och zz 
 
Räddningstjänstens delegationsbeslut gällande ansökan om annan 
behörig sotare, allmän sammankomst – föreställning i cirkustält, of-
fentlig tillställning marknad, loppmarknad, dans, pub, musikkvällar, 
tillstånd brandfarlig vara från och med den 28 februari till och med 
den 25 maj 2022. 
 
Miljöenhetens beslut från och med den 2 maj till och med den 7 juni 
2022. 
 
Byggnadsenhetens beslut från och med den 6 maj till och med den 9 
juni 2022. 
 
Förteckning över delegationsbeslut registrerade i ärendehanterings-
systemet Ciceron från och med den 16 maj till och med den 7 juni 
2022.   forts 
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Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till samhällsbygg-nads-
nämnden. Samhällsvägledarna har under perioden 6 april till 10 juni 
2022 utfärdat 12 beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
varav ett är avslag. 
 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och åter-
ställningsbidrag ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Under 
perioden 7 maj till den 10 juni 2022 har 20 nya bostadsanpassnings-
bidrags ärende registrerats. Handläggaren för bostadsanpassning har 
under samma period beviljat åtta ansökningar om bostadsanpass-
ningsbidrag, avslagit två ansökningar och avskrivit en ansökan. 
 
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03; Med anledning av nybyggnad av bostadshus på 
fastigheten xx uppkommer behov av ytterligare en adress. Den nya 
adressen blir, nn. 
 
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03;Kommunen har fastställt nya adresser för era fas-
tigheter. Fastigheten xx erhåller adresserna: väg 10A och 10B. Fas-
tigheten zz erhåller adresserna: väg 8A och 8B. Fastigheten vv erhål-
ler adresserna: väg 6A och 6B. Fastigheten qq erhåller adresserna: 
väg 4A och 4B. Fastigheten dd erhåller adresserna väg 2A och 2B. 
På varje adress utom väg 2A registreras en 5 rok lägenhet med arean 
106,5 m2. På väg 2A registreras en 4 rok lägenhet med arean 118 m2. 
 
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03; Fastigheten xx med adress vägen 58 erhåller nya 
lägenhetsnummer 1001-1003, 1101-1103, 1201-1203 och vägen 60 
erhåller nya lägenhetsnummer 1001-1003, 1101-1103, 1201-1203. 
 
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03; Med anledning av nybyggnad av tvåbostadshus 
på fastigheten xx uppkommer behov av ytterligare en adress. Den 
gamla adressen utgår och bostäderna får nya adresser, 
 30A och 30B. Till varje adress registrerades en 4 rok lägenhet med 
arean på 101 m2. 
 
 
 
 
     forts 
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Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03; Med anledning av nybyggnad av tvåbostadshus 
på fastigheten xx uppkommer behov av ytterligare en adress. Den 
gamla adressen utgår och bostäderna får nya adresser, 
38A och 38B. Till varje adress registrerades en 4rok lägenhet med 
arean på 101 m2. 
 
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03; Kommunen har fastställt en ny adress för bo-
stadshus tillhörande fastigheten xx. Den nya adressen är, 32 
 
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03; Med anledning av nybyggnad av tvåbostadshus 
på fastigheten xx uppkommer behov av ytterligare en adress. Den 
gamla adressen utgår och bostäderna får nya adresser: 
gatan 11A och gatan 11B. På varje adress registreras en 3 rok lägen-
het med arean 69,5 m2. 
 
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03; Med anledning av nybyggnad av tvåbostadshus 
på fastigheten xx, uppkommer behov av ytterligare en adress. Den 
gamla adressen utgår och bostäderna får nya adresser: 
gatan 3A och gatan 3B. På varje adress registreras en 3 rok lägenhet 
med arean 69,5 m2. 
 
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03; Med anledning av nybyggnad av tvåbostadshus 
på fastigheten xx, uppkommer behov av ytterligare en adress. Den 
gamla adressen utgår och bostäderna får nya adresser, 
gatan 6A och gatan 6B. På varje adress registreras en 3 rok lägenhet 
med arean 69,5 m2. 
 
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03; Med anledning av nybyggnad av tvåbostadshus 
på fastigheten xx uppkommer behov av ytterligare en adress. Den 
gamla adressen utgår och bostäderna får nya adresser, 
gatan 8A och gatan 8B. På varje adress registreras en 3 rok lägenhet 
med arean 69,5 m2. 
 
 
 
     forts 
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Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03; Med anledning av nybyggnad av tvåbostadshus 
på fastigheten xx, uppkommer behov av ytterligare en adress. Den 
gamla adressen utgår och bostäderna får nya adresser: 
gatan 10A och gatan 10B. På varje adress registreras en 3 rok lägen-
het med arean 69,5 m2. 
 
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03; Med anledning av nybyggnad av tvåbostadshus 
på fastigheten xx, uppkommer behov av ytterligare en adress. Den 
gamla adressen utgår och bostäderna får nya adresser, 
sgatan 7A och gatan 7B. På varje adress registreras en 3 rok lägenhet 
med arean 69,5 m2. 
 
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03; Med anledning av nybyggnad av tvåbostadshus 
på fastigheten uppkommer behov av ytterligare en adress. Den gamla 
adressen utgår och bostäderna får nya adresser: 
sgatan 5A och sgatan 5B. På varje adress registreras en 3 rok lägen-
het med arean 69,5 m2. 
 
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03; Kommunen har fastställt ny adress och ändrat 
adresser med anledning av ombyggnationer till lägenheter på er fas-
tighet. Fastigheten xx erhåller därför ytterligare en adress, gränd 6. 
På adressen registreras fyra lägenheter på totalt 293 m2.  
Adressen gränd 4A ändras till gränd 4C. Adressen gränd 4C ändras 
till gränd 4E. Adressen gränd 4B kvarstår. Adresserna gränd 4A och 
gränd 4D reserveras till kommande lägenheter. 
 
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03; Kommunen har fastställt ny adress för er fastig-
het med anledning av att del av butikslokal byggs om till bostad. Fas-
tigheten xx erhåller därför ytterligare en adress: gatan 4C. På adres-
sen registreras en lägenhet på 40 m2. 
 
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03; Adressen nn för fastigheten xx utgår och ersätts 
med den nya adressen svägen 16.  
 
 
     forts 
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Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03; Med anledning av nybyggnad av tvåbostadshus 
på fastigheten xx, uppkommer behov av ytterligare en adress. Den 
gamla adressen utgår och bostäderna får nya adresser, gränd 3A och 
gränd 3B. Till varje adress registrerades en 3 rok lägenhet med arean 
på 65,5m2. 
 
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03; Med anledning av nybyggnad av tvåbostadshus 
på fastigheten xx, uppkommer behov av ytterligare en adress. Den 
gamla adressen utgår och bostäderna får nya adresser, gränd 3A och 
gränd 3B. På varje adress registreras en 3 rok lägenhet med arean 85 
m2. 
 
Kart- och mätningsingenjören beslut om belägenhetsadress: 
Dnr SBN 2022-03; Med anledning av nybyggnad av tvåbostadshus 
på fastigheten xx, uppkommer behov av ytterligare en adress. Den 
gamla adressen utgår och bostäderna får nya adresser, gränd 4A och 
gränd 4B. På varje adress registreras en 3 rok lägenhet med arean 85 
m2. 
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SBN § 110 Dnr 2022-000003 
 
Anmälningar 2022 
 
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 10 juni 2022. 
 
Förteckning över anmälningar: 
 
a. Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen dom; Strand-

skyddsdispens för friggebod och trädäck, på fastigheten xx. 
Miljö- och byggnadsnämnden avslog ansökan om strandskydds-
dispens. Beslutet överklagades. Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet. 

 
b. Länsstyrelsens beslut; Föreläggande enligt miljöbalken angående 

rasering/nyanläggning av ledningar i Ysby. Länsstyrelsen före-
lägger NN att vidta försiktighetsåtgärder till skydd för naturmil-
jön, i samband med nyanläggning av markkabel för el samt rase-
ring av befintlig ledning i Ysby. 

 
c. Länsstyrelsens beslut; Tillstånd enligt 46 § väglagen att sätta upp 

reklamskylt invid väg 115 på fastigheten xx. Länsstyrelsen med-
delar sökanden tillstånd att sätta upp en reklamskylt vid väg 115 
inom verksamhetsområdet för plantskola med vissa villkor. 

 
d. Länsstyrelsens beslut; Föreläggande enligt miljöbalken för av-

verkning och omläggning av skogsmark till tomtmark på fastig-
heten xx.  

forts 
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Länsstyrelsen förelägger sökanden att vidta försiktighetsåtgärder 
till skydd mot naturmiljön i samband med avverkningen. 

 
e. Länsstyrelsens beslut; Angående anmälan enligt miljöbalken gäl-

lande orienteringstävlingar på fastigheterna xx och zz med flera i 
Halmstads och Laholms kommuner. Laholms IF orientering har 
lämnat in en anmälan om samråd för tävlingar. Länsstyrelsen 
hänvisar till beslut från 16 augusti 2017 och i detta föreläggande 
har Länsstyrelsen inget att invända mot de nu anmälda tävling-
arna. 

 
f. Länsstyrelsens beslut; Ansökan om tillstånd enligt reservatföre-

skrifterna för att anordna naturpasset Osbecks bokskogar i La-
holms kommun. X orienteringsklubb har ansökt om tillståndet. 
Länsstyrelsen bedömer att det finns risk att arrangemanget med-
för skada på känslig miljö och avslår därför ansökan. 

 
g. Länsstyrelsens beslut; Tillstånd till handel med växter och djur 

enligt artskyddsförordningen i Laholms kommun. Sökanden har 
lämnat in en ansökan om förnyat tillstånd för att yrkesmässigt be-
driva handel med levande djur och växter i butiken NN. Länssty-
relsen meddelar tillstånd till sökanden med villkor. Tillståndet 
gäller till och med den 31 december 2026. 

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

kan om omprövning för moderna miljövillkor alternativt laglig-
förklaring och tillstånd till fortsatt drift av xkvarns vattenkraft-
verk allt i Smedjeån. Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd 
till att på fastigheten xx bedriva vattenverksamhet i form av vat-
tenbortledning för produktion av vattenkraftsel enligt vissa vill-
kor. 

 
i. Länsstyrelsens beslut; Länsstyrelsen godkänner kommunalt be-

slut om strandskyddsdispens på xx. Länsstyrelsen beslutar att 
godkänna Laholms kommuns beslut om strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av garage/redskapshus på fastigheten xx 

 
j. Länsstyrelsens beslut; Anmälan om vattenverksamhet på fastig-

heterna xx och vv.  
forts 

forts 
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Länsstyrelsen förelägger FB Sciences Europé Filial att vidta för-
siktighetsmått enligt miljöbalken i samband med anläggning av 
vattenledningar, slangar och pumpar samt bortledande av ytvat-
ten på fastigheten xx och vv. 
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SBN § 111 Dnr 2022-000001 
 
Informations- och diskussionsärenden 2022 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationerna. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
a) Ledamöternas och ersättarnas inspel 
 
b) Diskussion gällande kvalitet och utformning av Humlegången i 

Laholm 
 Björn Pettersson 
 
c) Trafikföring i centrala Laholm 

Emilia Gustafsson, Mila Sladic 
 

d) Information om länsstyrelsens protokoll gällande tillsynsvägled-
ning enligt miljötillsynsförordningen. I begreppet tillsynsvägled-
ning ingår bland annat att utvärdera den operativa tillsynen i lä-
net. Detta med anledning av att Laholms kommun sedan januari 
2021 har förändrat nämnds- och förvaltningsorganisationen med 
ansvar för tillsynen enligt miljöbalken. 
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SBN § 112 Dnr 2022-000131, SBN2022-51 
 
Rivningslov för rivning av affärslokaler  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja rivningslov för väg-
gen mot Köpmansgatan på fastigheten xx. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 
Som kontrollansvarig godtas: 
ÖÖ 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat 
ett startbesked. Följande handlingar ska lämnas in som underlag till 
startbesked: 
- Materialinventering 
 
Avgift kronor 
Rivningslov   664  
Kommunikation   272  
Totalt:   936  
 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av 
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 2 juni 2022 och 
beslut fattades den 22 juni 2022, vilket viket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kapitlet 8a § plan- och bygglagen. 
 
Avgift för rivningslov har reducerats med 50 % med anledning av att 
sökande ansökt om bygglov i samband med ansökan om rivning. 
Reduceringen sker enligt fastställd taxa. 
_____ 
 
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. 
 
Åtgärden ska utföras enligt Boverkets byggregler (BBR) samt enligt 
eurokoderna (EKS). 

 

       forts 
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Åtgärderna måste ha påbörjats senast två år från den dag beslutet fick 
laga kraft, annars upphör beslu-tet att gälla. För att en åtgärd ska 
anses påbörjad ska de egentliga byggnadsarbetena ha kommit igång.  
Åtgärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick 
laga kraft (9 kapitlet 43 § plan- och bygglagen (PBL)). 
 
Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden när arbetena är 
avslutade, så att slut-besked 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. 
 
Ärendebeskrivning 
NN har ansökt om rivningslov för vägg mot gatan på fastigheten xx. 
PP har angivits som kontaktperson i ärendet.  
 
Fastigheten xx är belägen i centrala Laholm i anslutning till Stortor-
get. Fastigheten omfattas av detaljplan 1381K-1. Av detaljplanen 
framgår inte att fastigheten eller byggnaden berörs av någon skydds-
bestämmelse eller annan bestämmelse gällande byggnadens kultur-
historiska värde. Byggnaden är dock upptagen i den Kulturhistoriska 
inventering där byggnaden är klassad i klass B.  
 
I juni 2021 utsattes byggnaden för en brand som resulterade att stora 
delar av byggnaden skadades. En ansökan om rivningslov lämnades 
in till kommunen för att få riva de delar av byggnaden som kvarstod 
efter branden. I samband med hantering av ärendet togs ett antikva-
riskt sakkunnighetsutlåtande in. 
 
 
  forts 

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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I utlåtandet framgår att byggnationen har kulturhistoriskt värde och 
att rivning inte bör medges men i förhållande till den aktuella skade-
bilden som uppkommit efter branden kan rivning för delar av bygg-
naden medges. De delar i yttrandet som bedöms ska bevaras är de 
två huvudfasaderna mot torget och gatan samt källaren mot torget. 
Sökande valde då att revidera sin ansökan så dessa delar avsågs att 
bevaras. Efter revideringen av ansökan gjorde byggnadsenheten be-
dömningen att förutsättningar för att bevilja rivningslov fanns.  
 
Sökande har efter det tidigare beviljade rivningslovet inkommit med 
en ny ansökan att få riva även väggen mot gatan med anledning av 
de skador som väggen utsatts för.  
 
I bifogat yttrande från PP har bedömningen gjorts att väggen mot 
gatan är i så dåligt skick på grund av de höga temperaturer och väder 
som väggen blivit utsatt för i samband med brand och tiden därefter. 
Det är enligt PP bedömning inte möjligt att återställa väggen på ett 
sådant sätt att konstruktionen kan accepteras. Bedömningen görs där-
för att väggen bör rivas.  
 
I yttrandet framgår även att väggen mot torget kan behöva rivas men 
att väggen i dagens läge är tänkt att bevaras. Det framgår också att 
den nya byggnaden som ska uppföras på platsen kommer återbyggas 
i princip identiskt avseende fasader men med dagens konstruktions-
krav och metoder.  
 
Byggnadsenheten har begärt ett kompletterande yttrande gällande 
väggens konstruktion med anledning av PP ställning i ärendet. Något 
kompletterande yttrande har inte lämnats in utan sökande har med-
delat att ärendet önskas prövas i befintligt skick av Samhällsbygg-
nadsnämnden om delegationsbeslut inte kan ges.  
 
Beslutsmotivering 
Enligt 34 §, 9 kapitlet, plan- och bygglagen ska rivningslov beviljas 
för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte: 
1. Omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmel-
ser, eller 
2. Bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsen historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.  
 
 
  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 121 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-22  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

forts 
 
Den aktuella byggnationen omfattas inte av något rivningsförbud i 
detaljplanen men bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde. Antik-
varisk sakkunnig samt Kulturmiljö Halland har gjort bedömningen 
att på grund av den skada som byggnaden drabbats av kan större de-
lar av byggnaden rivas. Väggar mot gatan och torget samt källare 
mot torget ska dock bevaras.  
 
Sökande önskar nu trots yttrande från antikvarisk sakkunnig, riva 
den vägg som finns mot sgatan med anledning av dess bristande kon-
struktion, vilket framgår av yttrandet från PP. Av gällande rättspraxis 
framgår att trots att en byggnad omfattas av rivningsförbud eller be-
döms som bevarandevärd kan det finnas fog för att bevilja rivnings-
lov om byggnadens skick är så dåligt att bevarandet av byggnaden 
inte kan motiveras. I yttrande som sökande lämnat in har bedöm-
ningen gjorts att så är fallet. Bedömningen har gjorts av PP som 
också är medsökande, kontrollansvarig samt projekterar nybyggnat-
ion på fastigheten. Även om PP anses ha tillräcklig kompetens för att 
göra den aktuella bedömningen anser byggnadsenheten att ett kom-
pletterande yttrande gällande väggens konstruktion bör ligga till 
grund för beslut huruvida rivning ska beviljas eller inte. Detta med 
anledning av PP roll i ärendet och i annat ärende rörande fastigheten 
XX.  
 
Eftersom något kompletterande yttrande inte lämnats in, är det bygg-
nadsenhetens bedömning att tillräckligt med underlag för beslut i 
ärendet inte finns. Byggnadsenheten väljer därför att inte lämna nå-
got förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-06-14 
Ansökan 2022-01-27 
Situationsplan 2022-01-27 
Yttrande Högbergs ingenjörer 2022-06-02 
Yttrande Kulturmiljö Halland 2021-12-08 
Yttrande Antikvarisk sakkunnig 2021-11-23 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ove Bengtsson (S): Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja 
rivningslov för väggen mot Köpmansgatan på fastigheten Majoren 
5. 
  forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar på Ove Bengtssons förslag och finner att sam-
hällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
 
 
Beslutet skickas till:  
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SBN § 113 Dnr 2022-000132 
 
Anmälan om installation/ändring av eldstad/rökkanal i enbo-
stadshus (SBN2022-347) 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar startbesked för att påbörja an-
mäld åtgärd, anmälan om installation av eldstad på fastigheten, med 
stöd av 10 kapitlet 23 och 24 §§ plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Kontrollansvarig behövs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar 
själv för kontrollen av genomförandet 
Startbesked lämnas för beviljad åtgärd. 
 
Avgift  kronor 
Startbesked   0  
Totalt:   0  
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 25 april 2022 och be-
slut fattades den 22 juni 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfris-
ter för handläggningen har överskridits med 5 veckor. Avgiften för 
beslut om lov, expediering och kungörelse och andra tids- och kost-
nadskrävande åtgärderhar reducerats med 5 femtedelar med stöd av 
12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL). 
______ 
 
Upplysningar 
Åtgärden ska utföras enligt Boverkets byggregler (BBR) samt enligt 
eurokoderna (EKS). 
Enligt 10 kapitlet 4 § plan- och bygglagen får ett byggnadsverk inte 
tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder 
förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden när arbetena är 
avslutade, så att slut-besked kan lämnas. Vilket görs enklast via e-
tjänsten: minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT 
Som underlag till slutbesked ska sakkunnighetsintyg avseende 
eldstad (sotarintyg) lämnas in. 
 
 
 
  forts 
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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 lämnat in en anmälan om installation av eldstad på fastig-
heten xx. Eftersom NN nuvarande tjänst är förvaltningschef för sam-
hällsbyggnadsförvaltningen har det bedömts finnas en beroendeställ-
ning gentemot tjänstemän på byggnadsenheten och ärendet har där-
för hanterats av Hylte kommun. 
 
Beslutsmotivering 
Av bifogat underlag framgår Hyltes kommuns bedömning i ärendet. 
Handläggaren har gjort bedömningen att åtgärden uppfyller de krav 
som ställs i plan- och bygglagen och att det finns förutsättningar för 
att lämna startbesked 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-06-14  
Förslag till beslut Hylte kommun  2022-06-10  
Anmälan   2022-05-18  
Foto   2022-04-25  
Prestandadeklaration   2022-04-25  
Produktblad   2022-04-25  
Planritning källare   2022-04-25  
Planritning bottenvåning  2022-04-25  
Planritning våning 1   2022-04-25 
  
Beslutet skickas till: 
Sökande  
 

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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SBN § 114 Dnr 2022-000133, Mi 2022-838 
 
Vallberga 4:68 - Föreläggande med vite att lämna in miljörap-
port  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga Svenska Örtmedi-
cinska Institutet AB med organisationsnummer 556129–5089 att 
göra följande: 
 
- Lämna in miljörapport för år 2021 på SMP (Svenska miljörap-

porteringsportalen), senast 30 dagar efter att detta beslut har del-
givits. 

 
Punkten är förenat med ett vite på 20 000 kronor  
 
Beslutet har fattats med stöd av 26 kapitlet 9 § och 14 § miljöbalken 
(1998:808). 
_____ 
 
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. 
 
Beslutsmotivering 
Alla tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter ska varje år lämna 
in en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Den ska lämnas in 
elektroniskt via Naturvårdsverkets e-tjänst för miljörapporter (SMP) 
senast den 31 mars året efter det kalenderår som miljörapporten av-
ser.  
 
Svenska örtmedicinska institutet har inte lämnat in miljörapporterna 
för 2021 på SMP. 
 
Ett vite bör vara så stort att det kostar mindre att göra den åtgärd som 
nämnden vill ha utförd än att betala vitet. Ett föreläggande ska vara 
så utformat att det är tydligt vad man behöver göra för att uppfylla 
föreläggandet.  
 
 
  forts 
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forts 
 
Gällande bestämmelser 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och 
vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska 
vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik (2 ka-
pitlet 3 § miljöbalken, (1998:808)). 
 
I en verksamhet ska det finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera 
att lagar och förordningar följs och verksamhetsutövaren ska ha den 
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens 
art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skada eller olägenhet. Den som bedriver verksamhet ska också fort-
löpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller 
förebygga sådana verkningar. Den som bedriver verksamhet ska 
också genom egna undersökningar eller på annat sätt hållas sig un-
derrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön (2 
kapitlet 2 § och 26 kapitlet 19 § miljöbalken (1998:808)). 
 
En tillsynsmyndighet får meddela de föreläggande eller förbud som 
behövs för att bestämmelser i miljöbalken ska efterlevas (26 kapitlet 
9 § miljöbalken, (1998:808)). Beslut om förelägganden eller förbud 
får förenas med vite (Miljöbalken 1998:808 kapitel 26 § 14). Vite 
döms ut om föreläggandet eller förbudet inte följs.  
 
En miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillståndsplikt ska varje 
år lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten, enligt 26 kapitlet 
20 § miljöbalken (1998:808). I miljörapporten ska redovisas de åt-
gärder som har vidtagits för att uppfylla villkoren i det tillstånd som 
gäller för verksamheten och resultaten av åtgärderna.  
 
Kommunikation 
Förslag till beslut har skickats till verksamhetsutövaren den 13 juni 
2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Under den här rubriken redogörs för bakgrunden till ärendet, vad 
som hittills har hänt och vad kontoret har kommit fram till och varför. 
Miljörapporten för år 2021 har inte lämnats in till SMP. En påmin-
nelse skickades till kontaktpersonen på företaget den 18 maj 2022.  
  forts 
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Företaget har lämnat in miljörapporten för sent varje år sedan 2017, 
och varje år har den skickats in först efter föreläggande, med eller 
utan vite, från samhällsbyggnadsnämnden. Därför anser miljöen-
heten att det inte är orimligt att förelägga med vite.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-13 
 
Beslutet skickas till:  
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SBN § 115 Dnr 2022-000012 
 
Dispens från lokala trafikföreskrifter för att köra ett minitåg ut-
med Kattegattleden i Laholms kommun från Båstads camping 
 
Samhällsbyggnadnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Båstad Camping får under 
perioden 30 juni till 31 augusti 2022 mellan kl. 09.45-20.00, köra 
med ett minitåg längs med den del av Kattegattleden som går mellan 
Hedvägen och Allarpsvägen i Laholm. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Båstad camping har den 17 juni kommit in med en ansökan om dis-
pens för att köra ett minitåg längs med en gång- och cykelväg under 
sommarsäsongen 2022 i Laholms kommun. Syftet med ansökan är 
att transportera badgäster mellan Båstad camping i Båstads kommun 
och Skummeslövs havsbad i Skummeslövsstrand, Laholms kom-
mun. Minitåget önskas trafikera gång- och cykelvägen mellan Hed-
vägen och Allarpsvägen. Planen är att köra minitåget dagligen under 
sommarperioden och den bifogade tidtabellen visar på en trafikering 
med fem tur och retur resor per dag. 
 
Dispens ges med stöd av 13 kapitlet 3 § trafikförordningen 
(1998:1276) från bestämmelsen om fordons plats på väg, 3 kapitlet 
6 § trafikförordningen (1998:1276). 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att ansökan 
uppnår krav om särskilda skäl, då syftet är att transportera badgäster 
till badanläggning. Närmaste hållplats för kollektivtrafik ligger cirka 
2 km bort på Inre Kustvägen och andra sätt att ta sig dit är via bil, 
gång eller cykel. På grund av avstånd till kollektivtrafik ser man att 
minitåget kan bidra till att minska bilkörandet till platsen, vilket bi-
drar till en hållbar trafiklösning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav Båstads camping ett tillstånd som-
maren 2021 för att framföra sitt minitåg. Detta fungerade bra utan 
problematik, och därför föreslås det att Båstads camping ska få till-
stånd även sommaren 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Dispens Minitåg Båstads camping  
 
Beslutet skickas till: Driftenheten, Båstads camping 


	Svar på motion om användning av BDT-vatten
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	_____
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Samhällsbyggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2023 samt ekonomisk plan för år 2023-2024
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	_____
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Detaljplan för Hästen 2, 3, 4 och 7, Kvarteret Hästen i Laholms stad - Antagande
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	______
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Detaljplan för Bryggaren 10 med flera i Laholm - Samråd
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	_____
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Dömestorp 1:20 (Karupsvägen 41) - Förhandsbesked för nylokalisering av fyra enbostadshus
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Samhällsbyggnadsnämnden fick vid mötet information om att sökanden återkallat sin ansökan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar därför att återremittera ärendet till byggnadsenheten för vidare handläggning.
	_____
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Förhandsbesked för ändrad användning av kostall till två lägenheter
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Avgift Kronor
	Förhandsbesked   725
	Kommunikation   290
	Totalt  1 015
	Faktura på avgiften skickas separat.
	Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 17 mars 2022 och beslut fattades den 22 juni 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med fyr...
	_____
	Upplysningar
	Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år från det att beslutet har vunnit laga kraft.
	Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. En ansökan om bygglov måste lämnas in.
	Miljöenhetens yttrande daterat 2022-05-13 ska beaktas:
	För att anlägga enskilt avlopp krävs tillstånd enligt miljöbalken och ansökan om tillstånd ska skickas in till miljöenheten. Om markföroreningar påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och miljöenheten kontaktas.
	forts
	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 länsstyrelsen. 2 kapitlet 10 § kulturmiljölag.
	Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 Laholm. För att ta del av dem kontakta byggnadsenheten via mejl samhallsbyggnadsnamn-den@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 ö...
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	_____
	Upplysningar
	Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 Laholm. För att ta del av dem kontakta byggnadsenheten via mejl samhallsbyggnadsnamn-den@laholm.se eller via telefon 0430-152 80.
	forts
	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 ö...
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Karosseriet 2 (Slåttervägen 4C) - Förhandsbesked för avvikelse från användningen i detaljplanen
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Upplysningar
	Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år från det att beslutet har vunnit laga kraft.
	Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. En ansökan om bygglov måste lämnas in.
	Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 Laholm. För att ta del av dem kontakta byggnadsenheten via mejl samhallsbyggnadsnamn-den@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 ö...
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Bygglov för fasadändring av enbostadshus
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	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 ö...
	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.
	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 beslu-tet att gälla. För att en åtgärd ska anses påbörjad ska de egentliga byggnadsarbetena ha kommit igång. Åtgärderna måste avslutas inom fem år från de...
	Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden när arbetena är avslutade, så att slut-besked 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.
	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.
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - orangeri (planstridigt utgångsläge)
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Åtgärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar, detta gäller även om startbesked har lämnats.
	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.
	forts
	Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Bygglov för fasadändring av enbostadshus
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	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.
	forts
	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 igång.
	Åtgärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick laga kraft (9 kapitlet 43 § plan- och bygglagen (PBL)).
	Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden när arbetena är avslutade, så att slutbesked kan lämnas. Vilket görs enklast via e-tjänsten: minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT Observera att tillstånd även kan krävas från andra myndigheter.
	Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
	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 ö...
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Bygglov för väsentlig ändring av skjutbana
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Kontrollansvarig behövs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar själv för kontrollen av genomförandet
	Startbesked lämnas för beviljad åtgärd.
	Avgift  kronor
	Bygglov   0
	Startbesked   7 245
	Kommunikation   0
	Totalt:   7 245
	Faktura på avgiften skickas separat.
	Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 4 mars 2022 och beslut fattades 22 juni 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 6 veckor...
	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.
	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 igång.  forts
	forts
	Åtgärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick laga kraft (9 kapitlet 43 § plan- och bygglagen (PBL)).
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	Observera att tillstånd även kan krävas från andra myndigheter.
	Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
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	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 ö...
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	Anmälan om ändring av skjutbana, en ombyggnad av banan
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Upplysning om hur du överklagar
	Ärendebeskrivning
	Kommunikation
	Grannar inom cirka 1 000 meter har hörts. Tre grannar har inkommit med yttrande på anmälan. Miljöenheten har även tagit del av yttrande som lämnats i bygglovsärendet.
	CC:
	De vill inte ha något dynamiskt skytte. Det påverkar promenad-stråken i närområdet som nyttjas av många. De vet inte om det kommer att smälla högre än det gör idag.
	Föreningens bemötande:
	Dynamiskt skytte har varit en del av föreningens verksamhet i många år. Att en större del av deras mark används som formell skjutbana kommer inte att begränsa friluftslivet då tilltänkt del redan i dagsläget huvudsakligen är avspärrad för att förhindr...
	En varningslampa togs i bruk 2021 med avsikt att uppmärksamma personer som är på väg in till skjutbanans parkering samt fotgängare som passerar på den skogsväg (i öst/västlig riktning) som ligger norr om nuvarande skjutbanan. Lampan ska vara synlig i ...
	forts
	DD:
	De upplever att det har blivit mer skjutande än tidigare de senaste åren. Ljudnivån är klart störande. De vill inte se någon utökning av verksamheten, utan tvärtom ytterligare åtgärder med skyddsvallar mm för att sänka ljudnivån. Det går inte att vänt...
	Föreningens bemötande:
	NN har i dagsläget en miljöanmälan om maximalt 60 000 avlossade skott per år vid anläggningen i Ahla. Den nu inlämnade ändringen av miljöanmälan avser inte ändra på det taket. Då föreningen 2017 fick en begränsning i skjuttider jämfört med tidigare fi...
	”Utökning av anläggningen” handlar alltså inte om att avlossa fler skott per år, utan att omdisponera så att större del av befintlig anläggning kan användas som skjutbana.
	Valet av hur de vill omdisponera anläggningen syftar inte bara till verksamhetsnytta utan även att på mest optimalt vis reducera buller för de fastigheter som ligger närmast och i nuvarande skjutriktningen (norrut mot Säbyholm). Om de får tillåtelse a...
	EE:
	Hon skulle gärna vilja ha skjutfria helger på vintern och även på sommaren.
	FF:
	Hon tycker att skjuttiderna borde ändras så att det inte skjuts typ på helgdagar tex jul, nyår, midsommar osv. Och inte till kl 21 på kvällen som det är nu. Det borde också finnas fler varningsflaggor när det skjuts och inte som det är nu, en lampa so...
	forts
	Föreningens bemötande:
	Skytte får sedan flera år tillbaka inte förekomma under julafton, påskafton, valborgsmässoafton, pingstafton, midsommarafton och 6:e juni.
	Den varningslampa som togs i bruk 2021 avser att uppmärksamma personer som är på väg in till skjutbanans parkering samt fotgängare som passerar den skogsväg (i öst/västlig riktning) som ligger norr om nuvarande skjutbanan. Lampan ska vara synlig i god...
	GG:
	De upplever redan idag att verksamheten orsakar ganska stor störning (buller) för deras yttre miljö, speciellt under vår, sommar och höst, och med en ytterligare utbyggnad av verksamheten tror de att denna störning kommer att öka ytterligare. De menar...
	Föreningen säger att den nya delen kommer att "grävas" ner och att nya skjutvallar skall anläggas. Vad menar dom med "grävas" ner?
	Om likväl tillstånd ges till såväl bygglov som tillstånd från miljö/hälsa vad gäller buller måste högre krav ställas på begränsning av buller från verksamheten, alternativt måste nytt tillstånd från verksamheten sökas. Så kallade riktvärden för buller...
	De menar att om det uppförs en ny del till verksamheten så måste den byggas så att buller minskas så långt det går:
	1. Skjuthall helt tät och isolerad i tak och väggar.
	2. Betydligt högre skjutvallar än idag runt hela anläggningen.
	3. Bergtall planteras på toppen av skjutvall, då växter hjälper till att begränsa buller.
	4. Om befintlig bana skall vara kvar måste buller från denna begränsas ytterligare, alt begränsas vad gäller kaliber/skjuttider.
	5. Begränsade skjuttider, det är inte ok att komma och börja skjuta en kväll kl 19.00 (sommarhalvåret).
	forts
	Föreningens bemötande:
	NN har i dagsläget en miljöanmälan om maximalt 60 000 avlossade skott per år vid anläggningen i Ahla. Den nu inlämnade ändringen av miljöanmälan avser inte ändra på det taket. Då föreningen 2017 fick en begränsning i skjuttider jämfört med tidigare fi...
	”Gräva ner” var ett begrepp som Hallandsposten valde att använda. Det syftade på att marknivån på den nya skjutbanedelen kommer att sänkas med ett par meter vilket gör att massor kan användas som bullervallar gentemot omgivningen. Ju högre vallar dest...
	Valet av hur de vill omdisponera anläggningen syftar inte bara till verksamhetsnytta utan även att på mest optimalt vis reducera buller för de fastigheter som ligger närmast (er inkluderad). Med nuvarande plan kommer bullerpåverkan för Ahla 207 att mi...
	Den nya delen kommer inte att omfatta nybyggnation av skjuthall. Däremot kommer föreningen att förbättra ljudisolering på befintliga skjuthallen när vi fått klartecken att genomföra önskad förändring som bygglov/miljöanmälan avser.
	HH:
	Av ansökan har de svårt att förstå vad som är ny och vad som är befintlig del av anläggningen samt därmed hur stor förändringen är i yta/visuellt. De undrar också över hur ljud till närliggande fastigheter kommer påverkas, både för fastigheten vv och ...
	forts
	Ljudet riskerar att öka och bli ett än mer störande moment när de vistas utomhus på fastigheterna.
	Än mer undrar de över riskbedömning av att byta skjutriktning mot väster/flytta banorna i västlig riktning, dvs i riktning mot deras hus och mark där de och deras barn vistas ute. De har inte själva kunskap om hur långt ett pistolskott går, men för de...
	Vidare undrar de om det finns en bedömning i hur många fler användare som kommer komma kunna nyttja anläggningen och vad det innebär i form av utökade mängder med skott och därmed ljud, även om nuvarande skjuttider bibehålls. Rimligtvis kommer en utök...
	För att eventuellt kunna godkänna denna ansökan ur grannsynpunkt önskar de alltså mer information om ovan och hur man avser undvika ett större störningsmoment jämfört med idag gentemot grannar.
	Föreningens bemötande:
	Föreningen har all förståelse för att det mindre omfattande underlaget som skickat ut till grannar för grannhöran kan vara knapphändigt.
	Föreningen redovisar bilden som finns anmälan som visar hur nya vallar ska byggas och byggas samman i norr med befintlig skjutvall. Grunden för denna åtgärd är att vi skall kunna genomföra vår verksamhet på ett säkert sätt men också att försöka minska...
	För att uppnå båda dessa effekter kommer de att nyttja ett område där det idag finns stora höjdskillnader vilket gör att vi har lättare att få höga vallar som dämpar buller. Om man ser på de beräkningar som är gjorda så kommer det att innebära följand...
	HH:
	Nuvarande skytte: 56 dBAI
	Nytt område, skytte västerut 57 dBAI
	Nytt område, skytte söderut 48 dBAI
	Ahla
	Nuvarande skytte: 64 dBAI
	Nytt område, skytte västerut 61 dBAI
	Nytt område, skytte söderut 61 dBAI
	Viktigt att komma ihåg är att denna miljöanmälan inte innehåller en utökning avseende antalet skott eller utökade skjuttider utan att omdisponera så att större del av befintlig anläggning kan användas som skjutbana.
	Skyttesporten och skyttesportens skjutbanor i Sverige hanteras säkerhetsmässigt av ett reglemente, SäkB civilt skytte. Detta är i grunden ett militärt säkerhetsreglemente som anpassat till civila förutsättningar. Polisen använder detta för att vart fe...
	SäkB reglerar hur skjutbanan ska vara utformad, dels minimikrav på kulfångsvallarna storlek och hur måltavlor får placeras i förhållande till kulfångsvallarna. Det reglerar också kulfångets förmåga att verkligen fånga kulorna så att ingen kula kan stu...
	Vidare reglerar SäkB hur vi skjuter och med vilka typer av vapen och ammunition. Dels skjutriktningar och dels hur vi står eller ligger vid skjutning.  Syftet är att det ska vara säkert för alla i skjutbanans omgivning.
	Skytte på skjutbanor skiljer sig från t.ex jakt, då det under jakt inte finns iordninggjorda kulfång utan om skottet kan skjutas ankommer på den enskilde jägarens bedömning i just det ögonblicket. Såvitt vi vet var den senaste olyckan på en skjutbana ...
	Kulfångsvallarna kommer fungera som just kulfång, att fånga de kulor som skjutits iväg, men utöver att fånga kulor så har de en funktion som bullervallar, dvs minska buller utanför skjutbanan. Inte olikt de bullervallar man ibland ser längs hårt trafi...
	forts
	Föreningens synpunkter på förslag till beslut:
	De vill understryka att föreningen i grunden är positivt inställd till det förslag om beslut som har tillsänts oss. De tillägg som har gjorts sedan tidigare beslut om försiktighetsåtgärder är i linje med vad vi redan har påbörjat planering för. Målsät...
	De vill dock föra fram och understryka ett par punkter:
	• Punkt 7 o Detta arbete är redan inlett men inte effektuerat då vi väntar på att det nu aktuella beslutet om skyddsåtgärd skall vinna laga kraft innan dessa kan effektueras då de kommer innebära en större ekonomisk ansträngning för föreningen.
	o Termen ”bana” kan i detta fall tolkas som varje enskild bana/skjutplats i befintlig skjuthall vilket blir i grunden omöjligt att redovisa. Om det syftar på nuvarande skjutbanan som en enhet är vi med på förutsättningarna.
	• Punkt 8 o Angående: ”Senast sex månader efter att beslutet har vunnit laga kraft ska NN genomföra eller låta genomföra och till samhällsbyggnadsnämnden redovisa mätning av buller från skjutbanorna.”
	Då genomförandet av planerad ombyggnation är beroende av anlitade entreprenörer i kombination med föreningens egna arbete kan slutförandet ta ca 12 månader från det att beslutet vunnit laga kraft. I kombination med att vi önskar genomföra mätning unde...
	• Punkt 9 o Föreningen motsäger sig på intet sätt att redovisa antalet skott men vill belysa ett par utmaningar i att samla in underlaget. ▪Med nuvarande skrivning som vi utgår från har grund i Mark och Miljö överdomstolens dom M 10904-17 finns det r...
	• att applicera på en jaktskytteanläggning då det i det fallet finns enstaka banor per del i anläggningen (skytte sker där i princip enskilt en i taget) medans det skjuts på många banor parallellt i vårat nationella skytte. • Att redovisa det per områ...
	• Att redovisa antalet skott som genomförs inom Nationellt skytte samt IPSC bör vara möjligt dock.
	•Den efterfrågade rapporten skall inlämnas med start 2023. Det tolkar vi som att denna redovisning skall ske för verksamhetsår 2022.
	Angående: ”Utökningen av banan kan upplevas som mer störande genom att det blir en ändring av hur skjutområdet kommer att användas.” o Vi anser att ombyggnationen kommer att leda till en positiv förändring och därmed inte upplevas som mer störande, ut...
	Angående: ”Utökningen med nya banor bedömer föreningen kommer att ändra användningen av den befintliga banan genom att mer skytte kommer att ske från skjuthallen och det dynamiska skyttet kommer att ske på den nya banan.” o Det borde stå ”större andel...
	Kommentar:
	Miljöenheten justerar tider för redovisning av uppgifter och förtydligar texten.
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	Yttrande till kommunstyrelsen över remiss av förstudie gällande om- och tillbyggnad på Ahla återvinningscentral
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
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	Översyn av kommunens köksorganisation 2021
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	Reviderade riktlinjer för måltidstjänster mellan produktionsnämnd och beställande nämnder
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Ärendebeskrivning
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	Yttrande till kommunstyrelsen över remiss gällande samråd av Ljungby kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	_____
	Ärendebeskrivning
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	Redovisning av ärende i samband med uppföljning av beslut enligt uppföljningsplan för intern kontroll för år 2022
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Ärendebeskrivning

	Anmälan om delegationsbeslut 2022
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	____
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	Anmälningar 2022
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Ärendebeskrivning
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	Informations- och diskussionsärenden 2022
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	______
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	Rivningslov för rivning av affärslokaler
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas:
	ÖÖ
	Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Följande handlingar ska lämnas in som underlag till startbesked:
	- Materialinventering
	Avgift kronor
	Rivningslov   664
	Kommunikation   272
	Totalt:   936
	Faktura på avgiften skickas separat.
	Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 2 juni 2022 och beslut fattades den 22 juni 2022, vilket viket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgift...
	Avgift för rivningslov har reducerats med 50 % med anledning av att sökande ansökt om bygglov i samband med ansökan om rivning. Reduceringen sker enligt fastställd taxa.
	_____
	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.
	Åtgärden ska utföras enligt Boverkets byggregler (BBR) samt enligt eurokoderna (EKS).
	forts
	Åtgärderna måste ha påbörjats senast två år från den dag beslutet fick laga kraft, annars upphör beslu-tet att gälla. För att en åtgärd ska anses påbörjad ska de egentliga byggnadsarbetena ha kommit igång.
	Åtgärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick laga kraft (9 kapitlet 43 § plan- och bygglagen (PBL)).
	Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden när arbetena är avslutade, så att slut-besked 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 ö...
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	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 ö...
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