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Laholms kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden har haft sammanträde den 24 augusti 
2022 

Protokollet som justerats den 26 augusti 2022, finns tillgängligt i Stadshuset, Humle-
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Lena Boström 

Nämndsekreterare 
_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 29 
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Lena Boström 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SBN § 116 Dnr 2022-000077  
 
Samhällsbyggnadsnämndens budget, kommunplan och nämnds-
plan för år 2023 samt ekonomisk plan för år 2023-2024 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till budget, nämnds-
plan med underlag till kommunplan 2023 samt ekonomisk plan 
2024–2025 och överlämnar detta till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
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 Pla-
neringsförutsättningar. I maj kom ”Riktlinjer och direktiv för arbetet 
med budget, kommunplan och nämndsplan för 2023 samt ekonomisk 
plan 2024–25” från kommunstyrelsen, som anger hur nämndsplanen 
ska utformas.   
 
Utifrån riktlinjerna och direktiven ska nämnderna arbeta fram och 
besluta om en revidering av nämndsplan för perioden fram till och 
med år 2023. Nämndsplanen för år 2023 ska alltså endast justeras 
och revideras och inte omarbetas från grunden. Den ska beakta tiden 
som återstår av den tidigare beslutade fyraåriga mandatperioden 
2020–2023. 
 
Innehållet utgår från hur samhällsbyggnadsnämnden ska bidra till att 
nå de kommungemensamma resultatmålen, med fokus på invånarna 
och användarnas behov. Nämndsplanen innehåller vilka effekter 
nämnden vill uppnå och bidra med på lång sikt, under varje, av kom-
munfullmäktige beslutat resultatmål. Effekternas beskrivning utgår 
från olika hållbarhetsperspektiv och är kopplade till målsatta nyckel-
tal.  
 
Nämnderna ska senast den 31 augusti 2022 överlämna sin nämnds-
plan till kommunstyrelsen. Under november kommer kommunsty-
relse och kommunfullmäktige att fatta beslut om budget, ekonomisk 
plan och kommunplan. 
 
  forts 
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forts 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Förslag till nämndsplan SBN 2023 
 
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 § 117 Dnr 2021-000295  
 
Intern kontroll för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter 
för år 2022 - delavstämning, delrapport 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
rapport avseende intern kontroll av de ekonomiska delarna för första 
halvåret 2022. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut om uppföljningsplan för 
intern kontroll år 2022, ska de ekonomiska delarna av kontrollerna 
stämmas av efter första halvåret och rapporteras till nämnden senast 
i augusti månad. Därefter sker en sammanfattande rapport för samt-
liga beslutade kontrollmoment för hela året 2022 senast i februari 
månad året efter det vill säga år 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
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 § 118 Dnr 2021-000052  
 
Komplettering och revidering av samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till ny dele-
gationsordningen som kompletterats utifrån den nya lagen om to-
baksfria nikotinprodukter och reviderats utifrån bland annat ny och 
ändrad lagstiftning för övriga områden, att gälla från och med den 1 
september 2022.  
_______ 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med 6 kapitlet 37 § och 7 kapitlet 5 § i kommunallagen 
(2017:725) (nya) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en le-
damot, en ersättare eller en anställd hos kommunen, att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss gruppärenden. 
 
Kommunfullmäktige har den 21 juni 2022 § 72 reviderat samhälls-
byggnadsnämndens reglemente, med anledning av en ny lag om to-
baksfria nikotinprodukter som träde i kraft den 1 augusti 2022. Lag-
stiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till 
kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt 
snus.  
 
Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, 
mot beroendeframkallande produkter. Produkterna kommer bara att 
få säljas till den som fyllt 18 år, förpackningarna ska vara märkta 
med hälsovarning. Kommunen och Polismyndigheten kommer att 
vara ansvariga för tillsynen på försäljningsställena. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompletterat gällande delegat-
ionsordning med anledning av den nya lagen om tobaksfria nikotin-
produkter. En översyn av övriga områden i delegationsordningen har 
också skett. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 2 augusti 2022 
Förslag till delegationsordning 
 
 
 
  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: 
Delegater och ersättare 
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SBN § 119 Dnr 2021-000299  
 
Rutin för redovisning av synpunktshanteringen för samhälls-
byggnadsnämnden  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ”Rutin för redovisning 
av synpunktshanteringen för samhällsbyggnadsnämnden”. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har sedan tidigare fått en redovisning av 
inkomna synpunkter vid varje nämndssammanträde.  
 
Denna redovisning tenderar att leda till detaljdiskussioner i många 
fall. Av denna orsak beslutade förvaltningschefen den 10:e december 
2021 om en ny rutin avseende synpunktshantering. Denna rutin re-
dovisades för samhällsbyggnadsnämnden på sammanträdet i januari 
2022. I denna rutin redogörs för att inkomna synpunkter följs upp tre 
gånger per år, vid uppföljning 1, 2 samt årsredovisningen. I dessa 
dokument finns en rubrik ”Analys av inkomna synpunkter”, där en-
heterna gjort analyser och dragit slutsatser avseende eventuella åt-
gärder. Tanken är att på detta sätt så skapas en bättre överblick och 
underlag för beslut, och risken för att fastna i detaljer i enskilda ären-
den minimeras.  
 
Då det kanske varit otydligt hur synpunkterna ska hanteras och redo-
visas, är det lämpligt att denna rutin beslutas av nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef, verksamhetschefer, enhetschefer och anställda i 
staben inom förvaltningen 
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SBN § 120 Dnr 2022-000128  
 
Yttrande till kommunrevisionen över rapporten "Informations-
säkerhet i praktiken" 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av revisionens rapport om 
”Informationssäkerhet i praktiken”.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna och lekmannareviso-
rerna i Laholms kommun har EY genomfört en granskning för att 
testa hur väl kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet 
har kommunicerats till medarbetare i praktiken, exempelvis genom 
utbildningar och instruktioner.  
 
Granskningen syftade till att undersöka om det finns brister i det 
praktiska arbetet med IT- och informationssäkerhet. Detta genom att 
bedöma i vilken utsträckning en angripare riskerar att komma åt 
kommunens IT-miljöer genom angrepp via e-post.  
 
Resultatet av den simulerade phishingattaken för kommunen som 
helhet visar att 20,3 procent av samtliga mottagare klickade på den 
inbäddade länken i e-postmeddelandet. På samhällsbyggnadsförvalt-
ningen var det 18,5 procent. Resultatet av granskningen visar att en-
ligt de definierade acceptansnivåerna löper Laholms kommun en 
mycket hög risk att utsättas för phishingattacker (mycket hög risk 
>15 procent).  
 
EY har i rapporten presenterat tre rekommendationer som Laholms 
kommun bör fokusera på.  
1.  Dokumentera och tydliggör riktlinjer för informationssäkerhet 

och phishing 
2.  Dokumentera föredragna rapporteringsvägar för incidenter rö-

rande informationssäkerhet och kommunicera dessa till medarbe-
tarna.  

3.  Inför både teoretiska och praktiska utbildningar inom informat-
ionssäkerhet och phishing. 

 
Revisionen önskar svar på granskningens resultat från kommunsty-
relsen, Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB. Öv-
riga nämnder har enbart fått rapporten för kännedom. forts 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Revisionens rapport 
Remiss från revisionen 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
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SBN § 121 Dnr 2022-000145, (SBN2021-1023)  
 
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokaler, bostad samt fyra 
bilplatser  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällbyggnadsnämnden konstaterar att den sökta åtgärden avvi-
ker från gällande bestämmelser i detaljplanen på fyra punkter: 
1.  Mindre del av byggnaden på punktprickad mark,  
2.  Korsprickat område för gårdsbyggnad bebyggs med del av huvud-

byggnad,  
3.  Byggnadsdel på korsprickad mark placeras närmre än 4,5 meter 

från tomtgräns, samt  
4.  Mer än en tredjedel av den korsprickade marken bebyggs. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att förutsättningar för att medge 
undantag och avvikelser från bestämmelserna i detaljplanen är upp-
fyllda och bygglov kan därför beviljas. Nämnden anser att det av ar-
kitektoniska skäl med mera, är tillåtit att del av mark som inte får 
bebyggas så kallad punktprickad mark bebyggs, samt att korsprickad 
mark avsett för gårdsbyggnad bebyggs med del av huvudbyggnad. 
Fortsättningsvis om byggnad på den korsprickade marken utan olä-
genhet kan placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, samt om det är 
förenligt med ett ändamålsenligt och prydligt bebyggande av kvarte-
ret i dess helhet, att medge att större del än en tredjedel av den kors-
prickade marken bebyggs.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser vidare att bygglov kan beviljas då 
kraven på tillgänglighet (även invändig tillgänglighet) både i verk-
samhetslokalerna och i bostaden och tomten är uppfyllda enligt till-
lämpliga krav i 2 och 8 kapitlen plan- och bygglagen, PBL. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybygg-
nad av verksamhetslokaler, bostad samt fyra parkerings-platser på 
fastigheten XX med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen 
(PBL). 
 
För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 
Som kontrollansvarig godtas: 
 
ZZ 
 
 
  forts 
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Avgift   kronor 
Bygglov    10 556  
Startbesked    18 659  
Kommunikation    1 874  
Nybyggnadskarta    5 796  
Utstakningsavgift    10 472  
Totalt:    47 357  
 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 1 juni 2022 och beslut 
fattades den 24 augusti 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister 
för handläggningen har överskridits med 2 veckor. Avgiften för be-
slut om lov, expediering och kungörelse och andra tids- och kost-
nadskrävande åtgärderhar reducerats med två femtedelar med stöd 
av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL). 
_____ 
 
Upplysningar 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att åtgärden får utföras. 
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 får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat 
startbesked. Nämnden kommer att kalla till ett tekniskt samråd 
samt/eller begära in handlingar inför beslut om startbesked. Om 
byggnadsarbetena påbörjas innan detta besked lämnats tas en 
sanktionsavgift ut i enlighet med plan- och byggförordningen 
(PBF). 
 
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)). 

       forts 
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Enligt 10 kapitlet, 4 § plan- och bygglagen får ett byggnadsverk inte 
tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder 
förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Observera att tillstånd även kan krävas från andra myndigheter. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
Utstakning krävs. Utstakning får göras först efter beslut om 
startbesked. 
 
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 
Högbergs Ingenjörstjänst AB ansöker om bygglov för nybyggnad av 
verksamhetslokaler, bostad samt fyra parkeringsplatser på fastig-
heten xx. Byggherre är NN som även är fastighetsägare.  
 
Ansökan om bygglov avser uppbyggnad av verksamhetslokaler samt 
bostad på den tidigare nedbrunna fastigheten xx, tidigare innehål-
lande Synsam, i hörnet Köpmansgatan/Stortorget i de centrala de-
larna av Laholms centrum. Ansökan avser två verksamhetslokaler i 
bottenplan med tillhörande biutrymmen, bostad i vindsvåning mot 
Stortorget samt fyra bilplatser. Tanken med återbyggnationen är att 
återbygga fastigheten likt tidigare med två verksamheter med möj-
lighet till tre. I huvudbyggnad mot Stortorget inreds lägenhet i vinds-
planet. Ovanvåning i byggnad mot Köpmansgatan återbyggs som en 
oinredd vind likt tidigare. Nya ytterväggar återbyggs likt innan brand 
fast med moderna och rationella metoder. Fasader genomfärgad puts 
av grön kulör likt tidigare.   forts 
 

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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Tak utförs med 1-kupiga tegelpannor av standard tegelröd kulör och 
fönster och dörrar återbyggs likt tidigare av trä och kulör likt innan 
brand.  
 
Den aktuella fastigheten omfattas av Laholms kommuns program för 
Kulturminnesvård och Bevarandeplan för Laholms innerstad. Kvar-
teret hänförs till miljöklass M (område med särskilt kulturvärde med 
stor betydelse för stadsbilden) och den nedbrunna byggnaden till 
byggnadsklass 2 (Kulturhistorisk särskilt värdefull byggnad, vars 
kulturhistoriska särdrag ska beaktas). Den nedbrunna byggnaden har 
vid ett antikvariskt utlåtande bedömts ha sådant högt kulturhistoriskt 
värde att den inte kunnat rivas i sin helhet. Det som återstår av bygg-
naden och ska bevaras är yttervägg mot Stortorget och en invändig 
källare.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 1381K-1 som antogs den 15 no-
vember 1945. Bebyggelse tillåts på fastighetens östra och mittersta 
del. Mot Stortorget (östra delen) är tillåten markanvändning bo-
stadshandels- och hantverksändamål och där prövas lämpligt även 
inredning av samlingslokal. Husen ska uppföras sammanbyggda, 
minsta avstånd mellan skilda byggnader på samma tomt får inte vara 
mindre än 9 meter men där så prövas lämpligt tillåts närmre placering 
dock ej under 4,5 meter, i högst två våningar, med en högsta bygg-
nadshöjd om 7 meter, taklutning om max 45 grader och som stenhus. 
 
På gården (mittersta delen) regleras bebyggelsen med så kallad kors-
prickad mark. På den korsprickade marken tillåts endast mindre 
gårdsbyggnad innehållande hantverkslokal, lager, garage och dylika 
utrymmen och där så prövas lämpligt tillåts mindre byggnad för bo-
stadsändamål, med det antal våningar som ryms inom tillåten hus-
höjd. Bebyggelse får uppföras på högst en tredjedel (33 %) av den 
korsprickade marken och i undantagsfall där så prövas förenligt med 
ett ändamålsenligt och prydligt bebyggande av kvarteret kan medgi-
vande ges till bebyggelse för större del av området, byggnader ska 
uppföras fristående och minst 4,5 meter från granntomt, minsta av-
stånd mellan skilda byggnader på samma tomt inte mindre än 9 meter 
men där så prövas lämpligt tillåts närmre placering dock ej under 4,5 
meter (§ 5) högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,5 meter, taklutning om 
max 45 grader och som stenhus. Fastighetens västra del utgörs av ett 
cirka 200 kvm stort område av mark som inte får bebyggas, så kallad 
punktprickad mark. 
  forts 
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Den sökta åtgärden avviker från gällande bestämmelser avseende 
följande:  
1. Mindre del av byggnaden (cirka 2,5 kvm) är belägen på mark som 
inte får bebyggas, så kallad punktprickad mark,  
2. korsprickat område avsett för gårdsbyggnad bebyggs med del av 
huvudbyggnad,  
3. byggnadsdel på korsprickad mark placeras närmre än 4,5 meter 
från tomtgräns, samt  
4. mer än en tredjedel (156 kvm av 188 kvm) av den korsprickade 
marken bebyggs.  
 
Bilplatserna är redovisade på mark som inte får bebyggas, så kallad 
punktprickad mark. Enligt praxis (se till exempel mark- och miljöö-
verdomstolens dom den 6 november 2012, mål nr P 5924-12) är bil-
platser inte att betrakta som bebyggelse enligt äldre plan- och bygg-
lagen, ÄPBL. Den punktprickade marken utgör därför inget hinder 
mot anordnande av bilplats.  
 
Med anledning att åtgärden innebär avviker från bestämmelserna i 
detaljplanen har berörda sakägare beretts tillfälle att inkomma med 
synpunkter. Några synpunkter har inte lämnats in. 
 
Yttrande Kulturmiljö Halland 
Kulturmiljö Halland anser att den föreslagna återuppbyggnaden hål-
ler en hög kvalitet vad gäller utförande och detaljrikedom. Däremot 
anser de att rampsystemet på byggnadens östra fasad bör revideras 
så att byggnaden enbart får en ramp då det nuvarande förslaget kom-
mer ge byggnaden ett plottrigt utseende. Inspiration för rampsyste-
met kan tas från den intilliggande fastigheten vv vid korsningen Stor-
gatan/Bagareliden. Rampsystemet bör utformas i beständiga och om-
sorgsfullt utvalda material som återspeglar de arkitektoniska kvali-
téer som xx har. 
 
Beslutsmotivering 
Förutsättningarna för att bevilja bygglov inom ett område med de-
taljplan framgår av 9 kapitlet 30 § plan och bygglagen PBL. En av 
förutsättningarna är att åtgärden inte strider mot detaljplanen samt 
uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kapitlen PBL. Den sökta 
åtgärden innebär avvikelsen från gällande detaljplan varför 9 kapitlet 
31 b § PBL blir tillämplig.  
 
  forts 
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Av 9 kapitlet 31 b § PBL framgår att bygglov får ges för en åtgärd 
som avviker från en detaljplan om avvikelsen är förenlig med detalj-
planens syfte och avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad 
omfattning och nödvändig för att området ska bebyggas på ett ända-
målsenligt sätt. 
 
Utformning samt hänsyn och anpassning till befintlig bebyggelse 
Av 30 § 9 kapitlet plan- och bygglagen PBL, framgår förutsättning-
arna för att bevilja bygglov. En av förutsättningarna är att byggna-
derna ska utformas och placeras på ett lämpligt sätt med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan vilket framgår av 2 kapitlet 6 § p 1 
PBL.  
 
Sökande har tagit del av Kulturmiljö Hallands yttrande och valt att 
anpassa rampens efter Kulturmiljö Hallands synpunkter. Med ram-
pens reviderade utformning anser byggnadsenheten att byggnaderna 
anpassas väl till befintlig bebyggelse på platsen och är utförda med 
hänsyn till stadsbilden och kulturvärdena på platsen. Kravet på an-
passning och hänsyn i 2 kapitlet PBL bedöms vara uppfyllda.  
 
Tillgänglighetskraven och krav på tomter 
Av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen PBL, framgår förutsättning-
arna för att bevilja bygglov. En av förutsättningarna är att kraven på 
tillgänglighet och tomter ska vara uppfyllda.  
 
Avseende kravet på bilplatser anses att besökande till verksamhet-
erna kan nyttja de allmänna bilplatserna på bland annat Hästtorget 
och Stortorget, medan parkering för anställda till verksamheterna 
samt parkering för boende och besökande till bostaden ska lösas 
inom den egna fastigheten. Enligt Laholms kommuns parkerings-
norm ska det för verksamheter (handel) finnas 6 bilplatser/1000 kvm 
BTA för anställda och för boende (flerbostadshus i centrala Laholm) 
8 bilplatser/1000 kvm BTA varav 0,1 besöksparkering. Verksamhet-
erna har en total BTA på cirka 210 kvm och är till antalet två stycken 
och bostaden har en BTA på cirka 70 kvm. Verksamheterna har ett 
totalt behov av 1,3 bilplatser och bostaden har ett behov av 0,56 bil-
platser för boende. 
 
I förslaget är redovisat två bilplatser för anställda till verksamheterna 
samt 1 bilplats för boende och en 1 bilplats för besökande till bosta-
den.   forts 
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Redovisat förslag bedöms uppfylla kravet på bilplats i 8 kapitlet 9 § 
PBL samt kravet i Laholms kommuns parkeringsnorm.  
 
Åtgärden uppfyller krav på tomter såsom tillgängliga och använd-
bara gångvägar till parkeringsplatser och allmänna gångvägar, krav 
på friyta för lek och utevistelser, parkeringsplatsernas utformning 
med mera.  
 
För att uppfylla kravet på tillgänglighet på byggnader innebär detta 
bland annat att huvudentréerna ska vara och huvudentrén till bosta-
den är tillgänglig utan nivåskillnad från gårdsplanen på baksidan. 
Avseende verksamhetslokalen i väster (Köpmansgatan/Hästtorget) 
är huvudentrén förlagd mot Köpmansgatan. Huvudentrén är inte till-
gänglig då det saknas ramp eller annan anordning för att överbrygga 
nivåskillnaden vilket framgår av Boverkets byggregler, BBR, 3:12. 
 
I Boverkets byggregler (BBR) framgår det av 1:21 att byggnads-
nämnden i enskilda fall får medge mindre avvikelser från föreskrif-
terna. Förutsättningarna är att det finns särskilda skäl, att byggnads-
verket ändå kan antas bli tekniskt tillfredställande och att det inte 
finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.  
 
Köpmansgatan är en smal bilväg med körriktning åt båda håll samt 
gångväg på vardera sida. Rampen skulle behöva placeras på den re-
dan smala gångbanan vilket skulle innebära en inskränkning samt det 
anses inte lämpligt att ha en oeftergivlig konstruktion på en smal pas-
sage med hänsyn till räddningstjänstens framkomlighet bland annat 
Sökande har redovisat i ansökan redovisat en tillgänglig entré som 
nås från innergården. Denna entré är avsedd som personal- samt till-
gänglig specialentré.  
 
Byggnadsenheten gör bedömningen att sådana särskilda skäl förelig-
ger att en mindre avvikelse från kraven på verksamhetens huvudentré 
kan tillåtas då det finns en tillgänglig och användbar entré, även om 
detta inte är verksamhetens huvudentré. Byggnadsenheten anser att 
byggnadsverket ändå kan antas bli tekniskt tillfredställande och att 
det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.  
 
Bostaden på vindsvåningen är inte tillgänglig eftersom det saknas 
hiss eller annan lyftanordning. En bostad behöver inte vara tillgäng-
lig genom hiss eller annan lyftanordning om byggnaden har färre än 
tre våningar.   forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-08-24  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

forts 
 
Bostaden kan inte nås från marken och då behöver byggnaden vara 
projekterad och utförd för att hiss ska kunna installeras utan svårig-
het. Sökande har i handlingarna redovisat att det finns utrymme för 
att kunna installera en hiss i efterhand och uppfyller därmed kravet.  
 
I övrigt uppfyller både verksamhetslokalerna och bostaden kraven på 
invändig tillgänglighet och övriga tillämpliga krav i 2 och 8 kapitlen 
PBL.  
 
Planenlighet 
Den aktuella detaljplanen innebär ändring och utvidgning av äldre 
stadsplan för del av Laholms stad. Av planbeskrivningen framgår att 
i den äldre stadsplanen har endast i ringa mån hänsyn tagits till de 
vid tillfället för planens fastställande befintliga förhållanden inom 
området. Fortsatt framgår att den föreslagna ändringen i stadsplanen 
ansluter sig i huvudsak till befintliga förhållanden. Med anledning 
att det är tänkt att ändringen som ligger till grund för gällande detalj-
plan ska ta hänsyn till befintliga förhållanden, att byggnadsnämnden 
har möjlighet att i många av bestämmelser göra undantag, att det 
finns en generell möjlighet för byggnadsnämnden att medge mindre 
avvikelser samt att byggnationen återuppförs med liknande bebyg-
gelsestruktur som tidigare byggnader anses avvikelserna vara fören-
liga med detaljplanens syfte. 
 
Åtgärden är inte av begränsad omfattning och bedöms inte heller 
nödvändig för att området ska bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
Förutsättningarna att bevilja avvikelserna enligt 9 kapitlet 31 b § p. 
2. PBL saknas därför. Det som återstår är om avvikelserna kan be-
traktas som små.  
 
Den aktuella åtgärden avviker från detaljplanen i fyra bestämmelser. 
I förarbetena till undantagsbestämmelsen 31 b § PBL (prop. 
1985/86:1, s.714) anför departementschefen bland annat följande: 
Smärre avsteg – till exempel att placera en byggnad någon meter in 
på så kallad punktprickad mark – bör enligt min mening kunna med-
ges med stöd av femte stycket.  
 
Andra exempel kan vara att överskridande av högsta tillåtna bygg-
nadshöjd är påkallat av byggnadstekniska eller andra skäl eller att 
överskridande av tillåten byggnadsarea är motiverat för att en bättre 
planlösning ska kunna uppnås.  
  forts 
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Frågan om en avvikelse från plan är liten bör inte bedömas utifrån 
absoluta mått och tal utan ses i förhållande till samtliga föreliggande 
omständigheter (se RÅ 1990 ref. 53 II, RÅ 1990 ref. 91 I, RÅ 1991 
ref. 57 och MÖD 2018:4).  
 
Avvikelserna som innebär att mindre del av byggnaden (cirka 2,5 
kvm) är belägen på mark som inte får bebyggas, att korsprickat om-
råde avsett för gårdsbyggnad bebyggs med del av huvudbyggnad, att 
byggnadsdel på korsprickad mark placeras närmare tomtgräns än 4,5 
meter samt att den korsprickade marken bebyggs med 156 kvm i för-
hållande till ytan som uppgår till 188 kvm, vilket motsvarar 83 %, 
bedöms varken var för sig eller sammantaget vara sådana små avvi-
kelser som avses i 9 kapitlet 31 b § p. 2. PBL varken sett till absoluta 
mått och tal eller i förhållande till samtliga föreliggande omständig-
heter. 
 
Detaljplanen medger dock möjligheter för byggnadsnämnden att i 
fråga om enskilda bestämmelser men även i en generell bestämmelse 
att medge undantag och avvikelser från bestämmelserna i detaljpla-
nen. Punkten 3 och punkten 4, gällande byggnads läge i förhållande 
till tomtgräns samt hur stor del av den korsprickade marken som får 
bebyggas innehåller enskilda bestämmelser med möjlighet att medge 
undantag. Punkterna 1 och 2 innehåller inga enskilda bestämmelser 
om undantag.  
 
Avseende punkten 3 om byggnads placering i förhållande till tomt-
gräns inom den korsprickade marken har byggnadsnämnden efter 
grannes hörande, möjlighet att medge en närmre placering än 4,5 me-
ter om det bedöms kunna ske utan olägenhet.  
 
Avseende punkten 4 om hur stor del av den korsprickade marken 
som får bebyggas kan byggnadsnämnden i undantagsfall medge be-
byggelse av en större del av området, där detta prövas förenligt med 
ett ändamålsenligt och prydligt bebyggande av kvarteret i dess hel-
het.  
 
Den generella möjligheten till avvikelser lyder enligt följande: Där 
byggnadsnämnden prövar sådant av arkitektoniska skäl eller eljest 
nödigt, må för vissa byggnadspartier mindre avvikelser kunna med-
givas beträffande gränser mellan olika bestämmelseområden samt 
från vad ovan stadgats om hushöjd och våningsantal. 
  forts 
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Byggnadsenheten gör den samlade bedömningen att åtgärden upp-
fyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kapitlen i plan-och byggla-
gen, PBL och att det finns särskilda skäl att avseende tillgänglig hu-
vudentré (BBR 3:12) medge mindre avvikelse. Åtgärden uppfyller 
därmed punkt 4 i 30 § 9 kapitlet PBL. Åtgärden uppfyller även punk-
terna 1 och 3 i samma paragraf. Däremot anser byggnadsenheten inte 
att avvikelserna mot detaljplanens bestämmelser inte är sådana små 
avvikelser att bygglov kan beviljas enligt 9 kapitlet 31 b § PBL.  
 
Däremot har nämnden möjlighet att medge undantag och avvikelser 
från detaljplanens bestämmelser. Det nämnden behöver ta ställning 
till är: om det av arkitektoniska skäl eller annars nödigt att tillåta att 
del av mark som inte får bebyggas så kallad punktprickad mark be-
byggs samt att korsprickad mark avsett för gårdsbyggnad bebyggs 
med del av huvudbyggnad. Fortsättningsvis om byggnad på den 
korsprickade marken utan olägenhet kan placeras närmre tomtgräns 
än 4,5 meter samt om det är förenligt med ett ändamålsenligt och 
prydligt bebyggande av kvarteret i dess helhet att medge att större 
del än en tredjedel av den korsprickade marken bebyggs. Finner 
nämnden att förutsättningarna att medge undantag är uppfyllda kan 
bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen 
PBL. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, reviderad 2022-08-11 
Situationsplan 2022-07-28 
Markplaneringsritning 2022-07-28 
Plan- och sektionsritning (A-01) 2022-07-28 
Fasadritning (A-02) 2022-07-28 
Planritning (A-03) 2022-07-28 
Planritning (A-04) 2022-07-28 
Sektionsritning (A-06) 2022-06-01 
Sektionsritning (A-07) 2022-06-01 
Sektionsritning (A-08) 2022-06-01 
Sektionsrinting (A-09) 2022-07-28 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ove Bengtsson (S) med instämmande av Gudrun Pettersson (C): Bi-
fall till beredningsutskottets förslag. 
 
 
  forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Ove Bengtssons förslag till beslut och fin-
ner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
Beslutet skickas till: 
 
Underrättelse om beslutet per brev till: 
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SBN § 122 Dnr 2022-000148, (SBN2022-263) 
 
Bygglov för ändrad användning del av byggnad från maskinhall 
för jordbruk till garage samt två utomhusparkeringar  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning 
för del av byggnad från maskinhall för jordbruk till garage samt två 
utomhusparkeringar på fastigheten xx, enligt 9 kapitlet 31 § plan- 
och bygglagen, PBL. 
 
Kontrollansvarig behövs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar 
själv för kontrollen av genomförandet. 
 
Avgift  kronor 
Bygglov   0  
Startbesked   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 24 mars 2022 och 
beslut fattades den 24 augusti 2022, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har överskridits med 12 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 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att åtgärden får utföras. 
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 får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat 
ett startbesked. Följande handlingar ska lämnas in som underlag till 
startbesked: - uppgifter om oljeavskiljare; modell och underlag för 
dimensionering för garaget och efterföljande rening av 
avloppsvattnet. 

       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)). 
 
Enligt 10 kapitlet, 4 § plan- och bygglagen får ett byggnadsverk inte 
tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder 
förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden när arbetena är 
avslutade, så att slutbesked kan lämnas. Vilket görs enklast via e-
tjänsten: minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT. 
 
Finns det risk att olja släpps ut till avloppssystem ska det finnas en 
oljeavskiljare. Oljeavskiljaren ska vara dimensionerade för det 
vattenflöde som belastar oljeavskiljaren och uppfylla svensk 
standard för oljeavskiljare, SS-EN 858. 
 
Miljöenheten har uppgifter om att avloppsvatten från den befintliga 
maskinhallen efter slamränna leds till en filterinsats och därefter till 
Lagan. Det saknas uppgifter om filterinsatsens reningsförmåga för 
tvättvatten. Förorenat avloppsvatten ska renas i tillräcklig omfattning 
och med bästa möjliga teknik, och det är verksamhetsutövarens 
ansvar för att detta utförs eller att visa att rening inte är skälig 
 
Observera att tillstånd även kan krävas från andra myndigheter. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
Den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller 
genomföra ett annat arbetsföretag bör i god tid genom att inhämta 
information från länsstyrelsen ta reda på om någon fornlämning kan 
beröras av företaget och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen. 

 
 
 
       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 länssty-
relsen. Lag (2013:548). 
 
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 
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 
Aversi Holding AB ansöker om bygglov för ändrad användning del 
av byggnad från maskinhall för jordbruk till garage samt två utom-
husparkeringar.  
 
Den aktuella fastigheten ligger i de nordvästra delarna av Laholms 
kommun vid Lagans utlopp. Fastigheten utgörs till stora delar av 
åkermark. Fastigheten är idag bebyggd i söder mot Lagan med bo-
ningshus med sammanbyggt garage samt sammanbyggd maskinhall 
för jordbruk. Ansökan innebär att den del av byggnaden som är ma-
skinhall för jordbruk får en ändrad användning till garage för samt-
liga fordonstyper. Ansökan omfattar även att två större ytor omvand-
las till utomhusparkeringar, dels i den norrdöstra delen av fastig-
heten, mot E6:an, och dels i anslutning till boningshuset i söder. Par-
keringsytorna ska beläggas med grus. Delar av den södra parkerings-
ytan är asfalterad och kommer bibehållas, någon utökning av den as-
falterade ytan kommer inte ske. På fastigheten, längs med östra grän-
sen finns anlagd enskild väg som sträcker sig upp i norr och ner i 
söder.  
 
Fastighetens ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sam-
manhållen bebyggelse men omfattas av kommunens översiktsplan, 
ÖP 2030. Fastighetens ligger inom område som är utpekat som stora 
av exploatering opåverkade områden. forts 

mailto:samhalls-byggnadsnamnden@laholm.se
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Fastigheten ligger även inom område för riksintresse för naturvård 
(Laholmsbukten-Eldsbergaåsen-Genevadsåsen-Lagan, NN19), för 
kulturmiljövård (Laga-dalen, KN 40), för friluftsliv (Laholmsbuk-
ten) samt rörligt friluftsliv (Kustzonen). Fastigheten ligger i anslut-
ning till Fågeldirektivet, Art- och habitatdirektivet samt Tönnersa na-
turreservat.  
 
För att inte missförstånd ska kunna uppstå vilken typ av anläggning 
de i lovet sökta ytorna avser har byggnadsenheten fört en dialog med 
sökande med anledning att sökande uppgett att den södra parkerings-
ytan använts för uppställning av lätta fordon, hanteringsyta för jord-
bruksmaskiner, korttidsförvaring av produkter kopplade till jord-
bruksverksamheten. Byggnadsenheten har kommunicerat med sö-
kande att vi bedömt att sådan användning av marken är ett upplag. 
Sökande har därför beretts tillfälle att se över sin ansökan och att 
söka för en kombinerad parkering och upplag. Byggnadsenheten har 
även meddelat sökande att uppställning av lätta fordon i väntan på 
transport bedöms vara ett upplag. Sökande har därefter i ett yttrande 
meddelat att ingen godshantering planeras utöver vad som kan ske 
inför oförutsedd händelse (till exempel reparationsbehov av fordon 
eller annat ej planerat förhållande). Sökande har valt att ansökan en-
bart ska avse två utomhusparkeringar.  
 
Med anledning att det är en åtgärd utanför detaljplanelagt område har 
berörda sakägare beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Syn-
punkter har inkommit från fastighetsägarna till fastigheterna vv, zz, 
qq samt ww. Synpunkter har även inkommit från cc, boende i c-stu-
gan.  
 
Fastighetsägarna till fastigheten vv framför sammanfattningsvis föl-
jande: De motsätter sig ansökan i sin helhet, både den ändrade an-
vändningen samt parkeringsytorna. Fastighetsägarna anser att ansö-
kan skulle medföra en negativ påverkan på områdets karaktär och 
dess värden och även innebära en trafikfara. Fastighetsägarna anser 
även att åtgärderna skulle innebära en negativ påverkan och ett in-
trång i de värden som riksintressena har. Speciellt lyfts fram att möj-
ligheten att uppnå god tillgänglighet för friluftslivet och det rörliga 
friluftslivet kan komma att begränsas. Fortsättningsvis framför fas-
tighetsägarna en oro kring försämrad trafiksäkerhet vid möte mellan 
tunga fordon, personbilar och cyklister som rör sig på vägen. Även 
en oro kring vägens bärighet och möjlighet att hantera tunga fordon 
lyfts fram.   forts 
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Fastighetsägarna anser att åkeri med tunga lastbilar bör ske på annat 
område, som förslag lämnas industriområdet i Laholm samt att sö-
kande fortsätter ha sina bilar på Veinge Buss område som sökande 
har idag. Fastighetsägarna beskriver en oro för att ett positivt beslut 
ska leda till prejudicerande verkan för området som då skulle leda 
till fler ansökningar för liknande åtgärder i området.  
 
Fastighetsägarna menar själv att de då kommer att lämna in ansökan 
för större verksamheter på sin fastighet. 
 
Fastighetsägarna till fastigheten zz framför sammanfattningsvis föl-
jande: Fastighetsägarna befarar att åkeriverksamhet helt kommer att 
bedrivas på fastigheten xx. De anger en oro kring trafiksäkerheten. 
De anger vidare att åtgärderna inte passar in i ett vackert naturområde 
med många viktiga värden och anser att verksamheten hör hemma i 
ett industriområde. De anger vidare att samtliga grannar 2005 gick 
ihop för att bekosta en kommunal vattenledning och att denna inte är 
anpassad för en lastbilsverksamhet med transport och tvätt av bilar.  
 
Fastighetsägarna till fastigheten qq framför sammanfattningsvis föl-
jande: Fastighetsägarna motsätter sig att förlägga en åkeriverksam-
het i området. De anser att de allmänna intressena som präglar om-
rådet väger tyngre än de enskildas intressen att bebygga. De anger 
vidare att det är en olämplig placering av åkeriverksamhet och det 
skulle innebära ett ingrepp i områdets karaktär och de anser även att 
vägen till Lagaoset är direkt olämplig för den typen av trafik. De 
framför även oro avseende trafiksäkerheten på vägen som leder fram 
till fastigheten.   
 
Fastighetsägarna till fastigheten ww framför sammanfattningsvis 
följande: De motsätter sig bygglovet och anser att åkeriverksamhet 
ska bedrivas på industriområde. För fram en oro för trafiksäkerheten 
på vägen.  
 
Synpunkter som kommit in från berörda grannar har kommunicerats 
med sökande. Eventuella synpunkter på grannhörandet ska vara 
byggnadsenheten tillhanda senast den 21 augusti 2022.  
 
 
 
 
  forts 
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Yttrande länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har kommit in med ytterligare ett nytt yttrande den 22 
augusti 2022 som ersätter tidigare yttrande som kom in den 29 juni 
2022 och 14 juli 2022. Länsstyrelsen anser att vägen genom naturre-
servatet in till fastigheten inte är lämpad för den mängd tung trafik 
som verksamheten genererar, samt att verksamheten kan inverka ne-
gativt på riksintressena.  
 
Yttrande Trafikverket 
Trafikverket ser inga hinder till att bygglov beviljas på den före-
slagna platsen.  
 
Yttrande Kulturmiljö Halland 
Kulturmiljö Halland anser att den förändrade användningen från ma-
skinhall till garage inte har någon påverkan på några kulturhistoriska 
värden eller riksintresseområdet för Lagadalen. De anser däremot att 
de två parkeringsytorna endast bör tillås med beläggning av grus. Att 
asfaltera så stora ytor kommer att ha en negativ inverkan på uppfatt-
ningen av det agrara landskapet och därav skada dess kulturhisto-
riska värden.  
 
Yttrande kommunens planekolog 
Kommunens planekolog gör följande bedömning: Då platsen redan 
är ianspråktagen med etablerad infrastruktur bedöms åtgärden inte 
påverka huvudkriterierna i riksintresset för naturvård påtagligt. Fas-
tigheten skärs centralt av Kattegattleden som är en 390 km lång kust-
nära cykelled. Parkeringen norr om Kattegattleden placeras inte i ett 
särskilt känsligt naturavsnitt och bedömsinte påverka förutsättning-
arna för berikande upplevelser i riksintresset för friluftsliv.  
 
Natura 2000-naturtypen som omger xx är trädklädda sanddyner och 
i bevarandeplanen för Laholmsbuktens stranddynreservat anges inte 
störningar i angränsande områden som en potentiellt hot mot områ-
dets bevarandestatus men samråd med Länsstyrelsen som avgör om 
verksamheten är tillståndspliktig bör ske.  
 
Beslutsmotivering 
Byggnadsenheten vill inledningsvis påpeka att nämnden i sin hand-
läggning har prövat åtgärderna ändring del av byggnad till garage 
samt två utomhusparkeringar. För förtydligandes skull omfattar inte 
denna prövning någon åkeriverksamhet.  
  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 27 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-08-24  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

forts 
 
Fastigheten xx är belägen i ett område som inte är detaljplanelagt, 
men som omfattas av översiktsplan, ÖP 2030.  
 
Enligt 9 kapitlet 31 § PBL framgår att bygglov ska ges för en åtgärd 
utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 
   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kapitlet 2 eller 3 §, och 
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kapitlet och 8 kapitlet 1 §, 2 § 
första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ 
i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag 
(2014:900). 
 
Prövningen avser bland annat frågan om den sökta åtgärden kan till-
låtas på den avsedda platsen. 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 bygglov syfta till att mark- och vattenområ-
den används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade 
för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska en-
ligt denna paragraf ges åt sådan användning som från allmän syn-
punkt medför en god hushållning. Vid denna bedömning ska bestäm-
melserna om hushållning 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 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. 
 
Av kommunens översiktsplan, ÖP 2030, framgår kommunens re-
kommendationer och riktlinjer samt utvecklingsstrategier. Av re-
kommendationerna och riktlinjerna avseende bebyggelse på lands-
bygden framgår bland annat följande: Bosättning på landsbygden 
stöds av kommunen. Det är samhällsekonomiskt positivt att områden 
med god service och bra vägar i första hand utnyttjas. Hänsyn ska tas 
till natur- och kulturvärden och platsens övriga förutsättningar.  forts 
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Inga onödiga intrång ska göras på skogs- och jordbruksmark. Om 
ingrepp och exploatering inom utpekade stora av exploatering opå-
verkade områden sägs följande: ingrepp och exploatering, bör i 
första hand åtgärder lokaliseras till redan påverkade områden. För 
varje projekt bör en konsekvensbeskrivning upprättas. Denna ska ge 
ett underlag för beslut om åtgärden ska tillåtas. 
 
Den aktuella fastigheten utgörs till stora delar av åkermark. Avse-
ende den ändrade användningen för del av byggnad från maskinhall 
för jordbruk till garage för alla fordonstyper är byggnadens lämplig-
het på platsen redan prövad i tidigare bygglovsskede. Det som åter-
står att prövas är om ändringen är sådan att den inte kan anses vara 
lämplig på platsen eller kan medföra betydande olägenhet för om-
givningen. Sökande har i ärendet angivit att hallen kommer att an-
vändas för uppställning av fordon samt daglig tillsyn av fordonen 
såsom tvätt, städning, påfyllning av spolarvätska och motsvarande. 
Antalet fordonsrörelser för tunga fordon bedöms av sökande som nå-
gon enstaka per dag. Den ändrade användningen bedöms inte med-
föra sådan påverkan på riksintressena att de utgör hinder för den 
sökta åtgärden. Det har inte heller framkommit sådana naturvärden 
eller påverkan på naturvärden som innebär att åtgärden inte är lämp-
lig. Att ändringen sker i en befintlig, lovbeviljad byggnadsdel över-
ensstämmer även med kommunens rekommendationer och riktlinjer 
avseende ingrepp och exploatering inom utpekade stora av exploate-
ring utpekade områden. Ändringen bedöms inte heller medföra nå-
gon sådan betydande olägenhet som avses i 2 kapitlet 9 § PBL och 
inte heller någon påverkan på grundvattnet eller omgivningen i öv-
rigt, som innebär fara för människors hälsa och säkerhet och antalet 
fordonsrörelser bedöms inte heller medföra någon betydande olägen-
het. Platsen och byggnaden får anses vara lämpad för garage för alla 
fordonstyper. 
 
Parkeringsytan i fastighetens nordöstra del utgörs av ett cirka 4 200 
kvm stort område och nås via anlagd enskild väg på fastigheten längs 
med fastighetens östra gräns. Den norra parkeringsytan är placerad 
inom ett område som tidigare utgjordes av skogsmark. Enligt kom-
munens Ortofoto avverkades skogen någon gång kring åren 2017-
2018. Söder om platsen breder åkermark ut sig ner mot boningshuset 
och Lagan i söder. Parkeringsytan i fastigheten sydöstra del utgörs 
av ett knappt cirka 1 000 kvm stort område i anslutning till bonings-
huset på fastigheten. Den södra ytan är till viss del asfalterad.  
  forts 
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Parkeringsytorna kommer efter kommunicering med sökande att be-
läggas med grus men den redan asfalterade ytan kommer att bibehål-
las, dock ej utökas.  
 
Den södra parkeringsytan har sedan tidigare fungerat som parkering 
kopplad till boningshusets användning. Sådan parkering är enligt 
plan- och byggförordningen inte lovpliktig. Ansökan om parke-
ringsytorna avses för alla typer av fordonsslag.  
 
Sökande har bedömt antalet tunga fordonsrörelser till någon enstaka 
per dag. Sökande uppger att någon godshantering på ytorna planeras 
inte utöver vad som kan ske inför oförutsedd händelse, till exempel 
reparationsbehov av fordon eller annat ej planerat förhållande.  
 
Sökande har kommit in med en redogörelse för parkeringsytornas 
påverkan på omgivningen (konsekvensbeskrivning). Sökande anger 
att södra parkeringsytan är belägen i närområde till bostad, maskin-
hall och garage. Ytan är redan hårdgjord, trafikintensiteten kommer 
att vara fortsatt låg. Utsläpp till luft, buller och övriga miljöfaktorer 
som kan kopplas till kommande fordon kan inte förutses förändrade 
av mätbar betydelse. Avseende det rörliga friluftslivet är parkering i 
läge för vad som ska betraktas som hemfridszon. Norra parkerings-
området i nära anslutning till E6. Miljöaspekter kopplade till motor-
fordon är tämligen uppenbart att E6 trafik är helt avgörande. Här är 
det inte av betydelse för det rörliga friluftslivet. Det begränsar inte 
den framkomlighet som allemansrätten kan påkalla.  
 
Hushållningsbestämmelserna avseende skogs- och åkermark i miljö-
balken utgör inget hinder mot parkeringsytorna då ingen åkermark 
tas i anspråk eller att avverkning av skogsmark är en förutsättning 
för att tillbereda yta. Kulturmiljö Halland har yttrat att beläggning av 
parkeringsytorna ska begränsas till grus eftersom asfaltering av så 
stora ytor skulle få en negativ inverkan på uppfattningen av det 
agrara landskapet och därav skada dess kulturhistoriska värden. Del 
av den södra parkeringsytan är dock i nuläget asfalterad, den asfalte-
rade ytan utgör endast en begränsad del och det får anses vara accep-
terat att asfaltera del av yta för parkering i anslutning till sitt bonings-
hus. Användning av mark för parkering bedöms inte medföra sådan 
påverkan på riksintressena att de utgör hinder för den sökta åtgärden. 
Det har inte heller framkommit sådana naturvärden eller påverkan på 
naturvärden som innebär att åtgärderna inte är lämpliga.  
  forts 
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De sökta åtgärderna kräver inte heller anläggande av väg då det på 
fastigheten finns en befintlig enskild väg till parkeringsyta i norr 
samt boningshus i söder. Av sökandes konsekvensbeskrivning har 
inte heller framkommit något som anger att åtgärderna inte skulle 
vara lämpliga. 
 
Länsstyrelsen har i en skrivelse daterat den 31 januari 2017 avseende 
samråd avseende planerad åtgärd/verksamhet som kan påverka ett 
Natura 2000-område bedömt att nybyggnation av bostadshus, ma-
skinhall; ridhus, samt garage på den aktuella fastigheten inte innebär 
att Natura 2000-områdets naturmiljö eller utpekade arter påverkas på 
ett negativt sätt. Frågeställningen var huruvida Natura 2000- till-
ståndsprövning för de planerade åtgärderna krävts eller inte. Någon 
tillståndsprövning krävdes inte.  
 
Användningen av yta för parkering bedöms inte heller medföra nå-
gon sådan betydande olägenhet som avses i 2 kapitlet 9 § PBL och 
inte heller någon påverkan på grundvattnet eller omgivningen i öv-
rigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet och antalet 
fordonsrörelser bedöms inte heller medföra någon betydande olägen-
het.  
 
Den enskilda vägen på fastigheten ansluter till enskild väg i öster 
över fastigheten dd vilken sedan ansluter till väg 540 vid Snapparp 
rastplats för vilken Trafikverket är väghållare. Enligt Trafikverket 
har den enskilda vägen statligt driftbidrag vilket innebär att den ska 
hållas öppen för allmän trafik med normal belastning. Enskild väg 
från väg 540 genom fastigheten har tillgänglighetsklass A (det vill 
säga lastbils och personbilstrafik hela året).  
 
De sökta åtgärderna placeras så de nås från redan befintlig infrastruk-
tur till och inom fastigheten. De sökta åtgärderna kan inte heller an-
ses vara sådana att de kräver viss typ av trafikflöde eller typ av for-
don, utan de ger möjlighet för parkering, dels utomhus och dels in-
omhus. Med detta får marken anses lämplig utifrån kravet på möjlig-
heterna att ordna trafik som framgår av 2 kapitlet 5 § PBL. Bygg-
nadsenheten anser inget annat än att säker trafikmiljö ska råda.  
 
Byggnadsenheten gör den samlade bedömningen med anledning av 
ovan, att det inte föreligger hinder för att bevilja bygglov då de pla-
nerade åtgärderna inte bedöms inkräkta på karaktärsdragen för om-
rådet i stort.   forts 
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Inte heller medför hänsynen till kultur- eller naturvärdena på platsen 
eller åtgärdernas inverkan på omgivande bebyggelse och på land-
skapsbilden att marken inte kan anses lämplig för den sökta åtgärden. 
Åtgärderna stämmer även överens med rekommendationerna och 
riktlinjerna i kommunens översiktsplan.  
 
Åtgärderna bedöms kunna hanteras inom sökt bygglov och förutsät-
ter inte planläggning. Förutsättning finns att bevilja bygglov enligt 9 
kapitlet 31 § PBL.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet delar bygg-
nadsenhetens bedömning av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan   2022-03-24 
Situationsplan - orienteringskarta 2022-05-31  
Situationsplan S1  2022-05-31  
Situationsplan S2  2022-05-31  
Plan- och sektionsritning – ändrad användning 2022-03-24 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
Beslutet skickas till: 
 
Underrättelse om beslutet per brev till: 
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SBN § 123 Dnr 2022-000149, (Mi-2022-742) 
 
Beslut om generell dispens från kravet på nedmyllning av stall-
gödsel för alla lantbrukare inom Laholms kommun  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden medger undantag från kravet på ned-
myllning enligt § 23b (SJVFS 2004:62) vid spridning av gödsel på 
vinderosionskänslig jord.  
 
Medgivandet gäller under perioden 1 mars och 31 maj 2023 under 
de förutsättningar som angetts i ansökan och med nedanstående vill-
kor: 
1. Spridning får endast ske på fält i kommunen där det finns uppen-

bara problem med vinderosion och/eller jordflykt.  
2. Spridning får endast ske på helgfria vardagar.  
3. Spridning får ej ske inom vattenskyddsområde. 
4. En spridningsfri zon om 30 meter ska lämnas till vattentäkter.  
5. Skyddsavstånd på minst 6 meter ska hålls vid öppna diken, 

bäckar, åar, märgelgravar, sjöar och övriga vatten.  
6. Gödsel får endast bestå av fast eller djupströgödsel. Flytgödsel 

får inte spridas.  
7. Gödselgivan får inte överskrida 10 ton per hektar.  
8. Senast 3 dagar efter utförd spridning ska miljöenheten informeras 

skriftligt med fastighetsadress, areal, gödselslag, giva och karta 
på området där spridning har skett.  

 
Information:  
Dispensen gäller endast under förutsättningar att verksamheten inte 
har tillstånd enligt miljöbalken med villkor som reglerar nedmyll-
ring. 
_____ 
 
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 
LRF Halland har den 16 maj 2022 ansökt om generell dispens från 
kravet på nedmyllning av stallgödsel för alla lantbrukare inom La-
holms kommun. Syftet med att sprida stallgödsel utan efterföljande 
nedmyllning är att binda jorden för att undvika jordflykt och sprid-
ning av hönshirs. Miljöenheten begärde komplettering den 24 maj. 
Ofullständiga kompletteringar kom in den 7 juni. Ansökan gäller för 
våren 2023, på vårsådda grödor. Spridning kommer endast ske på 
fält där det finns uppenbara problem med vinderosion. För bästa ef-
fekt används fastgödsel/djupströgödsel med högt halminnehåll eller 
i vissa fall halm som använts som täckning av stukor. Avsikten är att 
lägga en så låg näringsgiva som möjligt, cirka 5-10 ton gödsel per 
hektar. Det långsiktiga målet är att över tid öka mullhalten genom en 
god växtföljd. Vissa år påverkar dock vädret möjligheten till att till 
exempel odla den mängd höstgrödor som man planerat.  
 
Beslutsmotivering 
Miljöenheten bedömer att en generell dispens inte kan ges för ned-
myllning av stallgödsel. Detta då undantag enligt 36 § (SJVF 
2004:62) endast får ges i enskilda fall. Vid en ansökan om dispens 
ska en bedömning av bland annat mark, giva, näringsvärde, närlig-
gande vattendrag och gröda göras. Trots begäran om kompletteringar 
så har inte LRF Halland kunnat uppge vilka fastigheter eller lantbru-
kare det rör sig om, samt lantbrukarnas respektive uppgifter. Miljö-
enheten kan därför inte bedöma om dispens är skäligt att ge samt 
lämpliga skyddsavstånd och villkor. Då LRF Halland har sökt en ge-
nerell dispens går det inte heller att bedöma lämpligheten utifrån 
platsens förutsättning. Miljöenheten som tillsynsmyndighet ska be-
döma en dispensansökan utifrån gällande lagar och bestämmelser 
och har inte möjlighet att göra lokala ändringar av gällande författ-
ningar, vilket en generell dispens skulle kunna ses som.  
 
Enligt Jordbruksverkets vägledningsmaterial (Gödsel och miljö 
2022) är direkt nedbrukning eller myllning det effektivaste sättet att 
minska ammoniakförlusterna vid spridning av stallgödsel. Halland 
som är klassat som känsligt område, är ett av de län som har störst 
ammoniakrelaterade belastning på miljön.  
 
 
 
 
  forts 
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Lagar och 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)). 
 
Enligt 23b § i SJVFS 2004:62 ska vid spridning av stallgödsel på 
obevuxen mark i Blekinge, Skåne och Hallands län nedmyllning ske 
inom fyra timmar.  
 
Den operativa tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undan-
tag från bestämmelserna i 23b § om omständighet har uppstått som 
verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte 
heller kunnat påverka. Undantag får dock inte lämnas om verksam-
hetsutövaren på egen hand kan fullgöra det som åligger honom eller 
henne eller om verksamhetsutövaren kan uppdra åt någon annan att 
göra det.  
 
Utöver vad som sägs i första stycket får den operativa tillsynsmyn-
digheten även medge undantag från nedmyllningskravet i 23b § om 
det behövs på grund av särskilt hög risk för jordflykt på våren. 
(SJVFS 2004:62) 
 
En tillsynsmyndighet får meddela de föreläggande eller förbud som 
behövs för att bestämmelser i miljöbalken skall efterlevas (26 ka-
pitlet 9 § miljöbalken (1998:808). 
 
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. Beslut om avgift 
tas som ett eget beslut. 
 
Kommunikation 
Miljöenheten har gett LRF Halland möjlighet att yttra sig om förslag 
till beslut. LRF Halland anger bland annat att dispens krävs för att få 
bukt på problemet med jordflykt, hönshirs och renkavle. Miljöen-
heten anser att LRF Halland inte kommit in med några synpunkter 
som medför en ändring i miljöenhetens bedömning av ärendet. 
  forts 
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Beredningsutskottet gav miljöenheten i uppdrag att till nämndens 
sammanträde den 24 augusti 2022, komplettera ärendet med det upp-
gifter som efterfrågades på sammanträdet. Beredningsutskottet av-
stod från att bereda ärendet och överlät till nämnden att besluta i 
ärendet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har en annan uppfattning än miljöen-
heten och anser att undantag från kravet på nedmyllning vid sprid-
ning av gödsel kan ges. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Ansökan med kompletteringar den 2022-05-16 och 2022-06-15 
Yttrande inkommen 2022-07-18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gudrun Pettersson (C) med instämmande av Mikael Sandén (SD) 
och från ordföranden Knut Slettengren (M): Samhällsbyggnads-
nämnden medger undantag från kravet på nedmyllning vid spridning 
av gödsel på vinderosionskänslig jord. Medgivandet gäller under pe-
rioden 1 mars och 31 maj 2023 och under de förutsättningar som an-
getts i ansökan samt med vissa villkor. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Gudrun Petterssons förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
Ersättarens mening 
Margareta Lindgren (MP): 
Miljöpartiet menar att det är fel och att samhällsbyggnadsnämnden 
inte har rätt att fatta beslut som åsidosätter lagen, tar bort en hel pa-
ragraf genom att ge generell dispens till alla i Laholm. Dispens kan 
och ska ges till lantbrukare där starka, motiverade behov finns. Dis-
penser ska följas av individuella villkor. Lagen finns för att skydda 
miljön och människors hälsa, hindra övergödning i vattendrag och 
hav. De fastigheter där problem föreligger (sägs vara ett femtontal), 
vet redan nu var problem med jordflykt finns och var de planerar för 
vårsådd. Ett förslag låt dem eller LRF göra en gemensam ansökan 
varefter miljökontoret registrerar och utfärdar villkor för spridning 
till var och en. Sedan anmäler lantbrukaren före spridning att det sker 
och efter spridning lämnas en rapport om mängd och resultat.  forts 
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Detta för att man ska kunna utvärdera resultatet för att eventuellt se-
nare ändra förutsättningarna och lagen. 
 
Beslutet skickas till: 
LRF Halland, Torsholmsvägen 3, 311 50 Falkenberg, dk 
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SBN § 124 Dnr 2022-000138  
 
Ändring av Laholms kommuns föreskrifter om frister för rengö-
ring (sotning) och brandskyddskontroll  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera Laholms kommuns 
föreskrifter om frister för rengöring (sotning) och frister för brand-
skyddskontroll.  
 
Detta med stöd från 3 kapitlet 1 § lag (2003:789) om skydd mot 
olyckor och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps före-
skrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6), om rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt tredje kapitlet i förordningen om skydd mot olyckor (FSO) 
ska en kommun meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) 
ska ske. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med-
delar föreskrifter om vilka objekt som ur brandskyddssynpunkt om-
fattas av kraven på rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 april 2020 om en revidering av 
frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Anled-
ningen var en skrivelse från Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap, om stöd för prioritering av kommunens uppgifter enligt lag 
om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) med anledningen av COVID-19.  
 
Beslutet innebar att fristerna kunde justeras för sotning (rengöring) 
och brandskyddskontroll beroende på sjukdomsrisken.  
 
COVID-19 har minskat sin påverkan på samhället och därför förslås 
det att fristerna för rengöring (sotning), återgår till de frister som 
finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 
och allmänna råd (MSBFS 2014:6) om rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll.  
 
Fristerna presenteras i bilagor:  
Laholms kommuns frister för rengöring (sotning)  
Frister för brandskyddskontroll 
 
  forts 
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Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 6 juli 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
Beslutet skickas till: 
Räddningstjänsten 
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SBN § 125 Dnr 2022-000154  
 
Isbana på Stortorget i Laholms tätort 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
driftenheten för vidare handläggning. 
____ 
 
Ärendebeskrivning 
Laholms kommun hade den senaste vintern (2021/22) en konstfrusen 
isbana på stortorget i perioden början av december-början av mars. 
Driftenheten köpte in vissa delar 2021 (kylmattor med mera) av an-
läggningen och hyrde vissa (aggregat och sarg) samt stod för den 
dagliga skötseln. Fritidsbanken ställde upp med ökad bemanning och 
fri utlåning av skridskor och hjälmar. Viss sponsring från lokalt nä-
ringsliv förekom också. 
 
Isbanan figurerade ganska frekvent i både tidningar och på sociala 
medier och det var övervägande positiva reaktioner. 
 
Då det går åt cirka 24 000 kWh (förbrukning senaste vintern) och att 
den förväntade kostnaden för el ligger på cirka 6 kr/kWh i den aktu-
ella perioden blir totalkostnaden för drift cirka 200 000 kronor inklu-
derat personalkostnader och maskiner varav elförbrukningen utgör 
cirka 144 000 kronor 
 
Det är kanske inte kostnaden i sig som kan bli ett bekymmer utan om 
det skulle gå så långt att nämnden tvingas begränsa lystider på gatu-
belysningen. I det fallet blir det svårt att förklara varför vi har en 
isbana i drift. 
 
Alternativ 1: Isbana enligt tidigare 
Konsekvens: uppskattningsvis 100 – 150 000 kronor dyrare än förra 
året och knepigt att förklara eventuella begränsningar i gatubelys-
ningen. 
Alternativ 2: Ingen isbana i år 
Konsekvens: Eventuellt missnöje bland medborgare och näringsid-
kare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 11 augusti 2022 
 
  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 40 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-08-24  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

forts 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Knut Slettengren (M): Ärendet återremitteras för vidare 
handläggning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram sitt eget förslag om återremiss mot om 
ärendet ska avgöras i dag och finner att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att återremittera ärendet. 
 
Beslutet skickas till:  
Driftenheten 
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SBN § 126 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 listorna med delegationsbeslut valde justeraren ärendet, ordfö-
randebeslut - godkännande av stödsökare samt registrering till e-
tjänster för skolmjölksstöd hos Jordbruksverket som ska redovisas 
vid nästa sammanträde. Ärendet redovisas av samhällsservicechefen 
och andre vice ordförande. 
 
Från byggnadsenhetens lista med delegationsbeslut valde justeraren 
ärendet, Bygglov för nybyggnad av panncentral, pelletssilo, skorsten 
samt transformatorstation som ska redovisas vid nästa sammanträde. 
Ärendet redovisas av bygglovshandläggaren. 
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SBN § 127 Dnr 2022-000002  
 
Anmälan om delegationsbeslut  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger redovisningen av delegationsbe-
sluten till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med 6 kapitlet 37 § och 7 kapitlet 5 § i kommunallagen 
(2017:725) (nya) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en le-
damot, en ersättare eller en anställd hos kommunen, att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas på nämndens vägnar ska i enlighet med 6 kapitlet 
40 § i kommunallagen anmälas till samhällsbyggnadsnämnden i den 
ordning som nämns i beslutad delegationsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsutskottets protokoll den 10 augusti 2022. 
 
Miljöenhetens beslut från och med den 8 juni till och med den 12 
augusti 2022. 
 
Byggnadsenhetens beslut från och med den 10 juni till och med den 
11 augusti 2022. 
 
Räddningstjänstens delegationsbeslut från och med den 7 juni till och 
med den 15 juni 2022. 
 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och åter-
ställningsbidrag ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Under 
perioden 13 juni till den 12 augusti 2022 har 24 nya bostadsanpass-
ningsbidrags ärende registrerats samt fem reparationsbidrags ären-
den. Handläggaren för bostadsanpassning har under samma period 
beviljat 17 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag, avslagit tre 
ansökningar och avskrivit en ansökan. Dessutom har fem ansök-
ningar om reparationsbidrag beviljats. 
 
Förteckning över delegationsbeslut registrerade i ärendehanterings-
systemet Ciceron från och med den 13 juni till och med den 9 augusti 
2022. 
 
  forts 
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Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till samhällsbygg-nads-
nämnden. Samhällsvägledarna har under perioden 10 juni till 19 juli 
2022 utfärdat 10 beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 
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SBN § 128 Dnr 2022-000003  
 
Anmälningar  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger förteckningen över synpunkter 
och förslag till handlingarna. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger förteckningen över anmälningar 
till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut och andra dokument som kommit in till samhällsbyggnads-
nämnden sedan förra sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över synpunkter och förslag den 16 augusti 2022. 
 
Förteckning över anmälningar: 
 
a. Länsstyrelsens delbeslut; Delbeslut angående anmälan enligt mil-

jöbalken om avverkning samt schaktarabeten för stallbyggnader 
på fastigheten xx. NN har lämnat in en anmäla om samråd gäl-
lande avverkning och schaktning. Länsstyrelsen beslutar att NN 
inte får påbörja planerade åtgärder innan länsstyrelsen fattat ett 
annat beslut i ärendet. Länsstyrelsen konstaterat att flera natur- 
och kulturmiljövärden berörs eller riskerar att beröras, vilket be-
höver utredas ytterligare innan slutligt beslut fattas. 

 
b. Länsstyrelsens beslut; Anmälan enligt 3 kapitlet 13 § ordningsla-

gen. Länsstyrelsen har inte funnit skäl att upphäva kommunfull-
mäktiges beslut om ändring i kommunens allmänna lokala ord-
ningsföreskrifter. Ändringen gällde hundars vistelse på havs-
stranden. 

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

nämndens delegationsbeslut § S-1099 angående beviljandet av 
bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten 
xx överklagandet. 
 
 
 

  forts 
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forts 
 
d. Länsstyrelsens beslut; Tillsyn enligt plan- och bygglagen. Kom-

munfullmäktige har den 21 juni 2022 beslutet att anta detaljplan 
för del av xx - Ängen. Länsstyrelsen beslutar att någon överpröv-
ning av kommunens beslut inte ska ske. Detta beslut får inte över-
klagas. 

 
e. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av samhällsbyggnadsnämn-

dens beslut den 7 januari 2021, SBN bu § 11, angående nekat 
bygglov för uppförande av plank mellan fastigheterna xx och zz. 
Sökanden överklagade nämndens avslag beslut. Länsstyrelsen 
avslår överklagandet. 

 
f. Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom; Till-

synsavgift enligt miljöbalken avseende fastigheten Laholm xx. 
Miljö- och byggnadsnämnden har sedan tidigare beviljat fastig-
hetsägaren partiell befrielse från sophämtning. Nämnden har be-
slutat om en avgift för tillsynen av detta beslut. Detta beslut om 
tillsynsavgift har överklagats. Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet. 

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

mande av vite. Samhällsbyggnadsnämnden har förelagt med vite 
fastighetsägaren till xx att vidta rättelse genom att ta bort olovlig 
tillbyggnad. Då nämnden beslut inte delgivits fastighetsägaren, 
kan vite inte dömas ut. Mark- och miljödomstolen avslår ansökan 
om utdömande av vite. 
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SBN § 129 Dnr 2022-000001  
 
Informations- och diskussionsärenden  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationerna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
a) Ledamöternas och ersättarnas inspel 
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