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SBN § 130 Dnr 2022-000076  
 
Svar på motion ny strategi för kommunalt vatten och avlopp 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Eva M Larsson, Miljö-
partiet de gröna att:  
• Laholms kommun ändrar strategin för vatten och avlopp till att 

ge råd hur fastigheter med bristfälligt avlopp ska kunna få ett 
miljö- och hälsomässigt godkänt enskilt eller gruppvis avlopp; 

• de som redan har eller är beredda att ordna miljö- och hälsomäss-
igt godkänt enskilt avlopp inte tvingas att ansluta sig även om det 
dras kommunalt vatten och avlopp vid deras fastighet; 

• först därefter ska man utreda hur man ska lösa vatten och avlopp 
för fastigheter där enskilda eller andra lokala lösningar inte ver-
kar kunna bli miljö- och hälsomässigt godtagbara. 

 
Kommunfullmäktiges presidium har den 11 april 2022 remitterat 
motionen till samhällsbyggnadsnämnden och Laholmsbuktens VA 
AB för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
25 oktober 2022. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett uppdrag att utföra tillsyn enligt 
miljöbalken. En del av denna tillsyn sker på enskilda avlopp. Tillsyn 
på enskilda avlopp är en av kommunens åtgärder enligt det juridiskt 
bindande åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt. I sam-
band med tillsyn på enskilda avlopp ges råd om hur en fastighetsä-
gare kan få ett godkänt avlopp ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 
Råd ges också om hur avlopp kan lösas gemensamt för flera fastig-
heter om behov och intresse av detta finns från fastighetsägarna. Er-
farenhetsmässigt är intresset för gemensamma lösningar lågt på 
grund av problem som på sikt kan uppstå. Det är också upp till fas-
tighetsägaren att i slutänden välja den tekniska lösning som de anser 
motsvarar deras behov på bästa sätt (förutsatt att denna uppfyller lag-
stiftningens krav). 
 
Kommunens ansvar för att ordna vattenförsörjning och avlopp regle-
ras i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster § 6 (LAV § 6).  
  forts 
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I samband med att områden som kan vara aktuella för anslutning till 
det allmänna VA-nätet utreds görs en bedömning utifrån miljö- och 
hälsoaspekterna. Om det med hänvisning till människors hälsa eller 
miljön finns risker med avloppshanteringen i ett område blir kom-
munen skyldig att bestämma ett verksamhetsområde inom vilket 
kommunen ska tillgodose behovet av allmänt dricks-, spill- och/eller 
dagvatten. Lagstiftningen är tvingande för kommunen vilket innebär 
att kommunen inte har möjlighet att frångå lagkravet om det finns 
behov av att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större samman-
hang. Hänsyn tas också till att samtliga fastigheter i området ska 
kunna lösa sin vatten- och avloppshantering, det räcker alltså inte att 
enstaka eller fåtal fastighetsägare kan lösa vatten och avlopp på sin 
fastighet. I lagstiftningen tas dock liten hänsyn till kommunernas 
ekonomiska konsekvenser för detta. Det är därför viktigt att till ex-
empel i områden där det redan finns svårigheter att lösa enskilt vatten 
och avlopp inte släppa fram ny bebyggelse utan att säkerställa att 
nybyggnationen inte bidra till att kommunen tvingas till kostsamma 
utbyggnader av allmänna VA-tjänster.  
 
Den 22 juni 2022 beslutades om förändringar i Lagen om allmänna 
vattentjänster. Ändringarna ska bland annat göra att kommunens be-
dömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel. 
En av ändringarna är ett tillägg till § 6 i lagen om allmänna vatten-
tjänster och anger: Vid bedömningen av behovet enligt första stycket 
ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet 
av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. 
 
Ändringarna börjar gälla 1 januari 2023. Detta innebär en ökad ut-
redningsbörda för kommunen. Ändringen medför samtidigt att kom-
munen får möjlighet att se om fastighetsägarna kan ordna egna lös-
ningar. VA-plan för Laholms kommun antogs 25 januari 2022. Av 
denna framgår att det finns ett antal riskområden inom kommunen 
som omfattas av LAV § 6 samt andra riskområden som behöver ut-
redas vidare för att klargöra om de omfattas av LAV § 6 eller inte. 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att behovet av utredning av områ-
dena kvarstå trots nu beslutade ändringar i lagstiftningen.  
 
Förändringarna i lagen om allmänna vattentjänster innebär endast 
ändringar i bedömningen av huruvida ett kommunalt verksamhets-
område behövs eller inte.  
  forts 
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När ett nytt verksamhetsområde är beslutat är huvudregeln fortfa-
rande att alla fastigheter inom detta område ska anslutas till den all-
männa anläggningen. Här har ingen ändring skett. Det innebär att 
inom ett verksamhetsområde är fastighetsägarna skyldiga att betala 
avgifter för en allmän VA-anläggning om VA inte kan tillgodoses på 
ett bättre sätt.  
 
Däremot har riksdagen riktat ett tillkännagivande till regeringen: Re-
geringen bör ta de fortsatta initiativ som krävs för att få till stånd en 
ordning som innebär att en fastighetsägare som har ett enskilt av-
lopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav som utgångspunkt 
inte ska kunna påtvingas ett kommunalt avlopp. Detta skulle på sikt 
kunna leda till ytterligare ändringar i lagstiftningen men innan en så-
dan eventuell lagändring är det inte varken lagmässigt möjligt eller 
lämpligt att i Laholms kommun göra andra bedömningar än det som 
medges av nu gällande lagstiftning och praxis.  
 
I dagsläget är det dock få anläggningar som ligger inom områden 
som planeras bli verksamhetsområde för spillvatten som ens uppfyll-
ler gällande miljö- och hälsokrav (motsvaras av miljöbalkens krav). 
Ur både ett samhällsekonomiskt och privatekonomiskt perspektiv för 
fastighetsägarna anser samhällsbyggnadsnämnden att det ibland är 
rimligt att vänta med att ställa krav på fastighetsägare att åtgärda 
bristfälliga enskilda avlopp inom områden som är utpekade som risk-
område gällande vatten och avlopp och som därför inom en relativt 
snar framtid kommer att behöva utredas för eventuellt behov av all-
mänt VA. Detta gäller dock endast de fastigheter där nuvarande av-
loppshantering inte innebär en akut risk för hälsa eller miljön. Erfa-
renhetsmässigt är det mycket få förfrågningar om att åtgärda enskilda 
avloppsanläggningar innan fastighetsägare antingen får problem 
med befintlig avloppsanläggning eller krav ställs på åtgärder. Ef-
tersom alla enskilda avlopp inte kan inventeras på en och samma 
gång innebär det att det kan dröja längre innan enskilda avlopp in-
venteras i de områden som ligger inom utpekade riskområden, detta 
för att inte tvinga fastighetsägarna till onödiga och kostsamma lös-
ningar. Med tanke på det stora antal enskilda avlopp som ska inven-
teras i kommunen anser dock samhällsbyggnadsnämnden att det är 
högst osannolikt att det skulle påverka åtgärdstakten av bristfälliga 
enskilda avlopp inom kommunen som helhet bara på grund av att 
samhällsbyggnadsnämnden avvaktar med att inventera avlopp som 
ligger inom utpekade riskområden. 
  forts 
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Vid avvägning om en enskild avloppslösning eller en anslutning till 
det allmänna spillvattennätet är det bästa så är det också viktigt att 
komma ihåg att fastighetsägares möjligheter att lösa vatten och av-
lopp enskilt inom de områden som idag är utpekade som eventuella 
riskområden kan vara mycket begränsade. Återigen ska hänsyn tas 
till att samtliga inom området behöver kunna lösa vatten och avlopp, 
att bara säkerställa att det går att lösa för vissa fastigheter kan inte 
anses uppfylla kommunallagens krav på likabehandling. Det finns 
olika kriterier som tas hänsyn till vid en bedömning av om ett område 
är ett riskområde eller inte men i många fall ligger fastigheterna tätt 
och det är inte sällan små tomter. Det leder ofta till att om det ens är 
möjligt att anlägga en enskild avloppsanläggning som uppfyller da-
gens krav också behöver uppfylla de högre reningskraven som idag 
finns (så kallad hög skyddsnivå). I Laholms kommun är till exempel 
den vanligaste lösningen för enskilt avlopp (av de som bedöms upp-
fylla miljöbalkens krav på rening) en slamavskiljare med efterföl-
jande infiltration. En infiltration renar inte avloppsvatten så bra att 
den uppfyller det som kallas hög skyddsnivå varken för miljöskydd 
eller hälsoskydd. I många fall skulle istället mycket mer avancerade 
lösningar behöva installeras för att inte risker olägenhet för männi-
skors hälsa och miljö (vilket fortfarande är det grundläggande kravet 
för en avloppsanläggning). Dessa lösningar kräver dock oftast en 
avancerad teknisk lösning, skötsel och hantering av avloppsvatten 
som få fastighetsägare är intresserade av enligt den erfarenhet sam-
hällsbyggnadsnämnden har av den enskilda avloppshanteringen i 
kommunen. Vanligtvis är det också så att de kommunala va-anlägg-
ningar renar avloppsvatten bättre än enskilda avloppsanläggningar. 
Detta gäller även de enskilda avloppsanläggningarna som uppfyller 
kraven för hög skyddsnivå. Att rena avloppsvatten så bra som möjligt 
bidrar till att värna det allmänna intresset av att hav, sjöar och vat-
tendrag har en god vattenkvalitet. 
 
I motionen anges att det om man ansluter byar långt ifrån befintliga 
va-nät blir det kostnaderna för alla i kommunen. Samhällsbyggnads-
nämndens uppfattning är att detta skulle förvärras om man låter vissa 
fastigheter ha enskilda avloppsanläggningar i ett område där kom-
munen har blivit skyldig att ordna allmänt VA. Om vissa fastigheter 
inom ett utpekat verksamhetsområde skulle kunna ”välja” att inte an-
sluta sig till den kommunala va-anläggningen skulle det dessutom 
innebära att bördan av investeringen skulle bäras av färre personer 
vilket skulle leda till högre anslutningsavgifter.  
  forts 
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Sammanfattningsvis anser samhällsbyggnadsnämnden att det som 
föreslås i motionen gällande råd till fastigheter redan görs i kommu-
nen. Däremot finns det i dagsläget varken ett behov eller möjlighet 
för att låta fastigheter som ligger inom ett verksamhetsområde för 
allmänt VA ha kvar enskilda avloppslösningar. Finns ett verksam-
hetsområde beror det på att det finns ett behov av att lösa vatten och 
avlopp i ett större sammanhang, att då låta vissa fastighetsägare ha 
enskilda anläggningar kan inte anses vara varken rättvist, samhälls-
ekonomiskt hållbart eller lagligt. Gällande lagstiftning och rätts-
praxis följs och Laholms kommun får inte lov att stifta egna lagar 
och regler. 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 4 april 2022 
Tjänsteskrivelse 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 131 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Sandén (SD): Bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer beredningsutskottets förslag till beslut om avslag 
mot Mikael Sandéns förslag om bifall till motionen och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med beredningsut-
skottets förslag. 
 
Reservation 
Mikael Sandén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
 
Ersättarens mening: 
Margareta Lindgren (MP): Miljöpartiet menar att motionen ska anses 
delvis besvarad och med avslag av andra att satsen. Dessutom ska ett 
tillägg göras. Intensionen i det nya lagtillägget till paragraf 6 och 
riksdagens uppdrag till regeringen visar på precis det vi vill belysa 
med vår motion, nämligen: 
 
Kommunen bör arbeta ytterligare mer rådgivande, göra bättre under-
sökningar och utredningar i ett område och hos enskilda i ett tidigt 
skede. Detta tillsammans med berörda innan man beslutar om att 
skapa ett nytt verksamhetsområde.  
  forts 
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Detta kräver mer av kommunens personal, ökad kompetens, en vat-
tenstrateg och tid för att hitta bra eventuellt alternativa lösningar till 
rimliga kostnader utan att hälsa och miljö tar skada. Detta kräver ett 
flexiblare synsätt och arbetssätt. Om arbetet sker på detta sätt kom-
mer man väldigt sällan att få problem som i andra att satsen, nämli-
gen att någon med fungerande avlopp blir tvångsansluten mot sin 
vilja. Miljöpartiet vill nu se den nya VA planen implementeras till-
sammans med den nya lagen som träder i kraft 1 januari 2023 för ett 
mer flexibelt arbetssätt. En lägesrapport bör redovisas samhällsbygg-
nadsnämnden under januari 2024. 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 131 Dnr 2022-000080  
 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetuppföljning 2 år 2022 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner budgetuppföljning 2 för år 
2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
ska budgetuppföljning med prognoser på årsskiftet redovisas för 
kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första uppfölj-
ningen ska utgå från redovisning per sista april och den andra per 
sista augusti. Den sistnämnda budgetutfallsprognosen knyts samman 
med delårsrapporten och redovisas till kommunfullmäktige vid ett 
och samma tillfälle under oktober. Delårsrapporten upprättas också 
efter redovisningen per den 31 augusti. 
 
I den nu förestående uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna 
underlag till uppföljningen av de gemensamma resultatmålen som 
kopplats till de inriktningsmål som särskilt pekats ut som angelägna 
i kommunplanen. Nämnderna ska även samtidigt följa upp de 
nämndspecifika resultatmålen i sina respektive nämndsplaner. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
SBN Uppföljning 2 år 2022 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 132 
 
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 § 132 Dnr 2022-000163  
 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel (LFS 2.8.4) 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslu-
tar att anta föreslagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslag-
stiftningen att gälla från och med den 1 januari 2023. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöenheten har gjort en översyn av taxan för offentlig kontroll av 
livsmedel. Från och med 1 januari 2024 ska kontrollmyndigheten de-
bitera avgifter för offentlig kontroll av livsmedel efter det att kon-
trollen utförts (7 § SFS 2021:176). Det innebär att dagens system där 
en årlig avgift debiteras i förhand tas bort. Under år 2023 finns över-
gångsbestämmelser för hur avgiften ska debiteras. På grund av detta 
anser miljöenheten att den nuvarande taxan för kontroll av livsmedel 
ska ersättas med en ny taxa som är anpassade till den nya lagstift-
ningen. Föreslagen taxa utgår från SKR:s förslag på taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 
 
Nya livsmedelsverksamheter som registreras från och med den 1 ja-
nuari 2023 kommer att debiteras avgift för kontroll i efterhand enligt 
den nya lagstiftningen. Befintliga livsmedelsverksamheter kommer 
att debiteras årlig avgift för kontrollen i förhand även år 2023 för att 
sedan från och med 1 januari 2024 övergå till att debiteras avgift för 
kontrollen i efterhand. 
 
Timtaxan för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen är idag 
(år 2022) 1 269 kronor per timme kontrolltid för årlig offentlig kon-
troll och 1 053 kronor per timme kontrolltid för annan offentlig verk-
samhet och utredning av klagomål. I SKR:s förslag till taxa finns 
endast en timtaxa. Miljöenheten föreslår därför att timtaxan från och 
med 1 januari 2023 ska vara 1 114 kronor vilket motsvarar att tim-
taxan 1 053 kronor höjs med 61 kronor/timme. Detta är en timtaxa 
inklusive höjning som följer de taxor för miljöenhetens övriga verk-
samhet. Höjningen är en indexreglering som utgår från Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). PKV redovisades 2022-08-25 för år 
2023 till 5,8 %. 
 
 
 
  forts 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
(LFS 2.8.4) 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 133 
 
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 § 133 Dnr 2022-000164  
 
Taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning (LFS 2.8.2) 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att enligt prisindex för kommu-
nal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i ok-
tober månad indexuppräkna timtaxan för Taxa för prövning enligt 
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
(LFS 2.8.2), att gälla från och med den 1 januari 2023. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöenheten har gjort en översyn av taxan för prövning enligt lagen 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.  
 
Avgifterna i LFS 2.8.2 § 2 indexregleras årligen utifrån redovisat 
prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Timtaxan beräknas enligt 
SKR:s anvisningar. Gruppindelningar, tidsåtgång, typ av avgift 
(fast/timavgift) justeras vid behov. Timtaxan för prövning enligt la-
gen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
är idag (år 2022) 1 053 kronor/timme. PKV redovisades 2022-08-25 
för år 2023 till 5,8 %. Det motsvarar en höjning av timtaxan med 61 
kronor till 1 114 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om ga-
turenhållning och skyltning (LFS 2.8.2) 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 134 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Miljöenheten 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-21  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  

 

SBN § 134 Dnr 2022-000165  
 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (LFS 2.8.3) 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att enligt prisindex för kommu-
nal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i ok-
tober månad indexuppräkna timtaxan för Taxa för tillsyn enligt strål-
skyddslagen (LFS 2.8.3) att gälla från och med den 1 januari 2023. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöenheten har gjort en översyn av taxan för tillsyn enligt strål-
skyddslagen.  
 
Avgifterna i LFS 2.8.3 § 2 indexregleras årligen utifrån redovisat 
prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Timtaxan beräknas enligt 
SKR:s anvisningar. Gruppindelningar, tidsåtgång, typ av avgift 
(fast/besöksavgift/timavgift) justeras vid behov. Timtaxan för tillsyn 
enligt strålskyddslagen är idag (år 2022) 1 053 kronor/timme. PKV 
redovisades 2022-08-25 för år 2023 till 5,8 %.  Det motsvarar en 
höjning av timtaxan med 61 kronor till 1 114 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (LFS 2.8.3) 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 135 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
Beslutet skickas till: 
Miljöenheten 
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SBN § 135 Dnr 2022-000166  
 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (LFS 
2.8.1) 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att enligt prisindex för kommu-
nal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i ok-
tober månad indexuppräkna timtaxan i Taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område (LFS 2.8.1) att gälla från och med den 1 
januari 2023. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslu-
tar att anta föreslagna justeringar i nuvarande taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område, att gälla från och med den 1 janu-
ari 2023. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöenheten har gjort en översyn av taxan för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område. Utgångspunkten för översynen har varit 
att anpassa taxan till aktuellt kostnadsläge, ändrade bestämmelser, 
förändringar i tidsåtgång för tillsyn för olika verksamheter. 
 
Avgifterna i LFS 2.8.1 § 6 indexregleras årligen utifrån redovisat 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Timtaxan beräknas en-
ligt SKR:s anvisningar. Gruppindelningar, tidsåtgång, typ av avgift 
(fast/besöksavgift/timavgift) justeras vid behov. Timtaxan för pröv-
ning och tillsyn inom miljöbalkens område är idag (år 2022) 1 053 
kronor/timme. PKV redovisades 2022-08-25 för år 2023 till 5,8 %. 
Det motsvarar en höjning av timtaxan med 61 kronor till 1 114 kro-
nor. 
 
Utöver indexjusteringen föreslås ändringar enligt bilagt förslag till 
taxa. Ändringarna innebär i sammanfattning: 
• I taxebilaga A har avgift för handläggning av anmälan för samråd 

enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken strukits då dessa anmälningar 
handläggs av länsstyrelsen. Fast avgift i stället för timavgift för 
handläggning av anmälan om nedgrävning av häst enligt 2 ka-
pitlet 23 § SJVFS 2006:84 införs. En ny uppdelning sker inom 
stickande/skärande hygieniska verksamheter på grund av ändrad 
lagstiftning. Utöver det har uppdatering gjorts i laghänvisningar. 

  forts 
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• I taxebilaga B justeras tiden för tillsyn av bland annat fordonsser-

vice och drivmedelshantering för att avgiften ska spegla den fak-
tiskt nedlagda handläggningstiden. För fordonsverkstäder större 
än 500 kvadratmeter ändras fast årlig avgift till timavgift. Det in-
nebär att man betalar efter att tillsyn gjorts i stället för att betala 
en fast årlig avgift i förväg. Konstgräsplaner förs in i taxebilaga 
B och kommer att få en fast årlig avgift på 2 timmar. Övriga mil-
jöfarliga U-verksamheter som inte finns specificerade i taxan får 
en egen kod för att tydliggöra att timavgift tas ut för dessa verk-
samheter. 

 
Justerad taxa ska gälla från och med den 1 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
(LFS 2.8.1) 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 136 
 
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 § 136 Dnr 2022-000107  
 
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, 
lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotin-
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
(LFS 2.3) 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att enligt prisindex för kommu-
nal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i ok-
tober månad indexuppräkna avgifterna i 1, 2, 5, 6 och 7 §§ avgifter 
för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel (LFS 2.3) att gälla från och med den 1 januari 2023. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslu-
tar att anta föreslagna nya uttag och justeringar i nuvarande avgifter 
för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt la-
gen om handel med vissa receptfria läkemedel (LFS 2.3), att gälla 
från och med den 1 januari 2023. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöenheten har gjort en översyn av avgifter för tillståndsprövning 
och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter 
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Miljöenheten 
föreslår att ett avgiftsuttag för arbetet enligt Lag (2022:1257) om to-
baksfria nikotinprodukter införs. Enligt 40 § får en kommun ta ut 
avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försälj-
ning enligt 17 §.  
 
Miljöenheten föreslår därför att tillägget ”Tillsyn som avser endast 
tobaksfria nikotinprodukter” under ”Tillsynsavgifter för anmäl-
ningspliktig detaljhandel.” Taxeuttaget blir detsamma som för öv-
riga anmälningspliktiga varor.  
 
Avgifterna i LFS 2.3 § 1, § 2, § 5, § 6 och § 7 indexregleras årligen 
utifrån redovisat prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Prisin-
dex för kommunal verksamhet redovisades 2022-08-25 för år 2023 
till 5,8 %. Det innebär att ovan angivna avgifter ska indexregleras 
med en höjning av avgifterna med 5,8 %  
 
  forts 
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Förutom indexregleringen föreslår miljöenheten att exempel läggs 
till efter ärendekategorin Utvidgade tillstånd för att förenkla för sö-
kanden. Vidare föreslås det läggas till exempel på ärenden som för-
anleder utredning under ärendekategorin Ändring av serveringstill-
stånd enligt 9 kapitlet 11 § som föranleder utredning med samma 
motivering som ovan. 
 
Miljöenheten föreslår också att texten under 4 § ändras till ”Avgiften 
faktureras när ansökan registreras hos kommunen.” Detta då arbets-
processen ändrats och vi fakturerar sökande i stället för att invänta 
en inbetalning.  
 
Miljöenheten föreslår att en fjärde avgiftskategori av ”samordnad 
tillsyn av detaljhandel av fyra av ovanstående varuslag” läggs till. 
Vidare föreslås rabatteringen för samordnad tillsyn av detaljhandel 
följa de 25 % som övriga tillsynsverksamheter inom hälsoskydd har.  
 
Därav föreslås uttaget bli: 
Samordnad tillsyn av detaljhandel av två av ovanstående varuslag –  
2 506 kronor 
Samordnad tillsyn av detaljhandel av tre av ovanstående varuslag –  
3 759 kronor 
Samordnad tillsyn av detaljhandel av fyra av ovanstående varuslag –  
5 012 kronor 
 
Vidare föreslås det göras ett tillägg under 8 § om att ”Tillsynsavgif-
ten faktureras i samband med att anmälan inkommer till kommunen 
och därefter årligen.” För att förtydliga att om anmälan inkommer 
efter det att de årliga debiteringarna gjorts i maj/juni så utgår fortfa-
rande en tillsynsavgift. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohol-
lagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria niko-
tinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 
(LFS 2.3) 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 137 
 
 
 
  forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 137 Dnr 2022-000167  
 
Plan- och bygglovtaxa (LFS 2.6) 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1) Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till ny plan- och 

bygglovstaxa att gälla från och med den 1 januari 2023 och över-
lämnar förslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

 
2) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att från och med den 1 janu-

ari 2023 baseras plan- och bygglovstaxan (LFS 2.6), på 2023 års 
prisbasbelopp (52 500 kronor). 

_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Den av kommunfullmäktige beslutade taxan för plan- och bygglovs-
verksamheten grundar sig till stor del på Sveriges kommuner och 
regioner, SKR, underlag till plan- och bygglovstaxa 2011. Under 
åren från 2011 då taxan infördes har byggnadsenheten identifierat 
nödvändiga förändringar och ny taxa har beslutats vid flera tillfällen 
vilket har inneburit större eller mindre förändringar. 
 
Ändringar i taxan inför 2023 
Inför 2023 föreslår byggnadsenheten två justeringar i tabell 15 före-
slås en justering att lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detalj-
plan inte ska begränsas till enbart enbostadshus och fritidshus utan 
omfatta all typ av byggnation utanför detaljplan. I tabell 21 föreslås 
en ny kartprodukt att införs, kontrollerat utdrag ur primärkartan. 
Detta är ett mellanting mellan den förenklade nybyggnadskartan och 
ett utdrag ur primärkartan och en produkt som vi ser fyller en funkt-
ion som efterfrågas till en lägra avgift än en förenklad nybyggnads-
karta. I tabell 24 har timdebitering lagts till för fastighetsförteck-
ningar. Mätningsavdelningen håller på att förbereda för att kunna 
producera fastighetsförteckningar som kan nyttjas i samband med 
detaljplaneprocessen avsikten är att kunna komma igång och produ-
cera dem i egen regi under år 2023. 
 
Inför 2023 föreslår plan- och exploateringsenheten en ändring i tabell 
1 avseende timtaxan från faktor 18 till 21 vilket innebär en höjning 
av timtaxan 2023 från 945 kronor till 1102,50 kronor. Höjningen mo-
tiveras med att då hamnar timtaxan för de som arbetar inom plan- 
och bygglovsområdet på samma nivå som exempelvis miljöinspek-
törerna.  
  forts 
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Höjningen påverkar främst intäkterna för arbete med detaljplaner då 
timtaxan främst nyttjas i planarbetet.  
 
Justering av prisbasbelopp 
Den av kommunfullmäktige beslutade taxan för plan- och bygglovs-
verksamheten är baserad på prisbasbeloppet. Som multiplicerings-
faktor i taxan används en tusendel av prisbasbeloppet, för 2022 är 
prisbasbeloppet 48 300 kronor och för år 2023 ökas prisbasbeloppet 
till 52 500 kronor 
 
Som ett exempel kan anges att bygglovskostnaden för en nybyggnad 
på 200 m2 inklusive startbesked, planavgift, nybyggnadskarta och ut-
stakning ökar med drygt 5 000 kronor om taxan beräknas med 2023 
års prisbasbelopp jämfört med 2022 års prisbasbelopp. 
 
Byggnadsenheten anser att taxan är konstruerad så att den ska följa 
prisbasbeloppet samt spegla nedlagd handläggningstid och med hän-
syn till det bör plan- och bygglovstaxan för 2023 baseras på 2023 års 
prisbasbelopp. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Bilaga – förslag till justerad taxa 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 138 
 
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 § 138 Dnr 2022-000136  
 
Avfallstaxa 2023 (LFS 2.13) 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta fö-
religgande förslag till avfallstaxa att gälla från och med 1 januari 
2023. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Höjning av taxan 
Höjning av taxan är kopplad till framtaget förslag till budget för 2023 
samt den ekonomiska treårsplanen för avfallsverksamheten. Avfall-
staxan ska fortsatt möta de investeringar som genomförts de senaste 
åren samt nu införandet av 4-facksinsamling i Gamleby inne i La-
holm.  
 
Som tidigare kommer taxan att styras mot att det ska vara mer lön-
samt att sortera och ha hämtning av matavfall samt förpacknings-
material medan det ska vara dyrare att ha hämtning av osorterat 
restavfall.  
 
Den avgiftshöjning som är framräknad för att möta finansieringsbe-
hovet är cirka 3,6 miljoner kronor för 2023. Höjningen är utfördelad 
på flera olika delar av taxan varav de största posterna är; 
- Grundavgift villa/lägenhet 
- Insamling från 4-facks kärl 
- Insamling restavfall från kärl/container 
- Slam 
 
Anledning till att det är dessa delar i taxan som höjs mest beror bland 
annat på följande;  
 
Grundavgiften; Enheten betalar fortsatt av för tidigare utförda stora 
investeringar och med dessa kapitalkostnader.  
 
Rörliga hämtningsavgiften; Bland annat är insamlingsentreprenaden 
dyrare delvis genom att fler kärl töms vilket beror på fler invånare 
och nya abonnemang, även fler abonnemang av matavfalls- och tid-
ningskärl finns nu. Till detta kommer en fördyring genom förändrad 
insamling i Gamleby när 4-facks kärl införs med bland annat en extra 
flakbil samt personal för uppdraget.  
  forts 
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Flera entreprenader har även större indexhöjningar än tidigare som 
speglar det höga dieselpriset och världsläget.  
 
Från sommaren 2022 har enheten även ett nytt avtal för matavfalls-
påsar där bristen på papper har gjort att påsarna nu är markant dyrare.  
 
Abonnemang 
Med föreslagen höjning av taxan kommer ett 4 facks abonnemang 
kosta kunden; 
 
Inklusive grundavgift och moms , År 2022 2023 
4-facks abonnemang permnent  2 709  3 001 
4-facks abonnemang fritid  2 055  2 299 
 
Taxor kan inte jämföras rakt av mellan kommuner då exempelvis 
upplägg, innehåll och förutsättningar kan skilja sig stort åt. Av 12 
slumpvis utplockade kommuner med 4-facks hämtning och med 
2022-års taxa hamnar Laholm på andra plats, näst billigast.  
 
Kommun Taxa kr/år  Kommun Taxa kr/år 
Lund 4 334  Hässleholm 3 084 
Ängelholm 3 550  Norrköping 3 000 
Kungsbacka 3 546  Härnösand 2 910 
Klippan 3 424  Huddinge 2 750 
Eslöv 3 297  Laholm 2 709 
Jönköping 3 215  Åstorp 2 700 
 
Övriga förändringar 2023 
- Byggavfall, FNI 
Enligt ny lagstiftning måste kommunen erbjuda FNI, fastighetsnära 
insamling, av vissa rena byggfraktioner som uppstått hos privatper-
soner där arbetet utförts i egen regi. Möjlighet till hämtning i Big 
Bags finns med i taxan från 1 januari 2023.  
 
- Fettavskiljare 
Insamling av frityrfett från restaurangkök, både emballerat i dunk 
och från fettavskiljare i mark, faller återigen in under kommunalt av-
fallsansvar. Därav finns insamling av fett återigen som tjänst i taxan 
från 1 januari 2023. 
 

 
  forts 
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- I Gamleby där avfallsinsamlingen sker med flakbil kommer till-
äggstjänsten för gångavstånd inte att erbjudas för 4-fackskärl. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Avfallstaxa LFS 2.13, 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 139 
 
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 § 139 Dnr 2022-000135  
 
Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt 
tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) (LFS 2.12) 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslu-
tar att anta föreslagen taxa för tillsyn enligt Lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO), samt tillsyn och tillstånd enligt Lagen 
(2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE), att gälla från 
och med den 1 januari 2023. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen 
(2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) nämner att 
kommunen ska genomföra tillsyn och hantera tillståndsärenden. 
Kostnaden för tillsyn och tillstånd finns idag i en gemensam taxa som 
gjordes om år 2018, Laholms författningssamling 2.12 med tillhö-
rande bilaga 2.12 
 
Nuvarande taxa följer SKR riktlinjer och har tagits fram gemensamt 
med räddningstjänsterna i Halland. Taxan har en framräknad hand-
läggningskostnad per timme, som sedan multiplicerats med en ge-
nomsnittlig tidsåtgång för olika typer av objekt och hantering. 
 
Under år 2021 och 2022 har lagstiftningen för tillsyn och tillstånd 
förändrats och taxan bör justeras för att anpassas till dessa föränd-
ringar.  
 
I LSO har det blivit möjligt att ta betalt för hela tillsynsärendet. Ti-
digare var det enbart tillsynsbesöket som ingick. Det har också kom-
mit en ny föreskrift som tydligare anger vilka objekt som bör tillsy-
nas. I LBE har kommit krav på att göra fler prövningar vid tillstånds-
ansökan.  
 
Räddningstjänsterna i Halland har utvärderat nuvarande taxa, samt 
stämt av med SKR. Resultatet blev att man gärna fortsätter med nu-
varande taxeform, men att det bör göras justeringar kring vilka objekt 
och vilken hantering som finns med, samt justering kring den ge-
nomsnittliga tidsåtgången.  
 
  forts 
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Utöver detta rekommenderade SKR att respektive kommun bör se 
över den framräknade handläggningskostnaden, då indexuppräk-
ningen inte alltid följer den faktiska kostnadsutveckling och eventu-
ella organisationsförändringar.  
 
Då räddningstjänsten bytt nämnd och det var fyra år sedan taxan 
gjordes har en ny handläggningskostnad tagits fram. Den nuvarande 
är år 2022 på 890 kronor per timme, medan den nya förslås att bli 
990 kronor per timme. 
 
I tabellen nedan visas exempel på skillnad mellan nuvarande och för-
slaget på justeringar. 
 
År   2022  2023 
Handläggningskostnad per timme  890 kronor 990 kronor 
(tillsyn och tillstånd) 
Tillsyn förskola  4 183 kronor  5 606 kronor 
Nytt tillstånd: 
Restaurang med gasol  5 518 kronor  6 138 kronor 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 24 augusti 2022. 
Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillsyn och 
tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LFS 2.12) 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 140 
 
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 § 140 Dnr 2022-000170, MBN2019-83  
 
Detaljplan för Åmot 1:100 med flera i Mellbystrands centrum - 
Granskning 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att gå ut på granskning med för-
slag till detaljplan för Åmot 1:100 med flera, Mellbystrands centrum, 
enligt 5 kapitlet 11 § i plan- och bygglagen (2010:900/2014:900).  
 
Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, 
en miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 7 maj 2012 (§ 74) 
att ge samhällsbyggnadsnämnden (dåvarande miljö- och byggnads-
nämnden) i uppdrag att upprätta sju detaljplaner för Mellbystrands 
centrum, varav en var detaljplanen för Åmot 1:100 med flera. Detalj-
planearbetet har föregåtts av ett planprogram, gestaltningsprogram 
samt en markanvisningstävling. Planområdet är beläget i centrala 
Mellbystrand.  
 
Detaljplanen upprättas på bekostnad av kommunen och exploatörer 
kommer vid bygglov betala planavgift.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra mötesplatser, bostäder, 
verksamheter och parkeringsplatser och samtidigt stärka en centrum-
karaktär med hög arkitektonisk och gestaltningsmässig utformning. 
Platsen ska utvecklas med hänsyn till befintliga kulturmiljövärden 
samt säkerställa att dessa inte förvanskas.  
 
Planområdet är beläget i centrala Mellbystrand. I väster ligger havet 
och cirka 800 meter öster om planområdet går väg E6. Området om-
ges av bostadsbebyggelse i 1-3 våningar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 januari 2022 att gå ut 
på samråd med planförslaget. Samråd pågick 28 februari 2022 till 
och med 27 mars 2022. Samrådsmöte hölls den 15 mars 2022 på 
Strandhotellet i Mellbystrand.  
 
 
 
  forts 
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Detaljplaneförslaget innebär att ny bebyggelse möjliggörs tillsam-
mans med säkerställandet av befintlig kulturhistorisk värdefull be-
byggelsemiljö i Mellbystrand centrum. Den tillkommande bebyggel-
sen skapar en tydlig entré in i Mellbystrand centrum. Ny bebyggelse 
som harmoniserar med Mellbystrands karaktär kommer uppföras och 
innehålla både bostäder och centrumverksamheter. Den arkitekto-
niska utformningen kommer ge ett mervärde till platsen och skapa 
ett unikt centrum.  
 
I planområdets norra delar planläggs ett torg som knyter samman 
Strandhotellet med den tillkommande bebyggelsen och skapar en 
mötesplats för besökande och boende i Mellbystrand. På torget kan 
uteserveringar anläggas i anslutning till den nya bebyggelsen med 
centrumverksamhet i bottenplan. På torget finns även möjlighet att 
anlägga vissa typer av lekredskap för att öppna upp ytan för alla åld-
rar. I söder finns möjlighet att anlägga en torgbildning inom kvar-
tersmarken enligt det förslag som presenterats av markanvisnings-
tävlingens vinnare.  
 
I planområdets västra delar planeras en park med lekplats. Parken 
ska tillsammans med torget stärka centrums dragningskraft och möj-
liggöra för människor att nyttja den allmänna platsmarken som finns 
i Mellbystrand. Parken ska bli en mötesplats för boende och besö-
kare, barn, unga och äldre samt ha en viktig funktion för dagvatten-
hantering. I parken kommer även parkeringsplatser och en service-
byggnad finnas. 
 
I den södra delen av detaljplaneområdet möjliggörs för allmänna och 
infiltrerbara parkeringsplatser samt ett område för tekniska anlägg-
ningar. Ett mindre befintligt naturområde bibehålls för att stärka 
grönstrukturen i kusten och möjliggöra infiltrationsytor.  
 
Kvarteret i det direkta centrum består av åtta flerbostadshus som va-
rierar mellan cirka 1,5 – 3,5 våningar med tillhörande komplement-
byggnader med en maximal nockhöjd på 4,5 meter. De åtta husen 
består av fyra olika typhus. Typhusen har alla olika höjd och karaktär 
som skapar en variation i området och skapar bostäder med olika 
stora lägenheter (1–4 rum och kök) som passar en bred målgrupp. 
Detaljplanen möjliggör mellan 200 och 700 kvadratmeter (kvm) 
byggnadsarea för den tillkommande bebyggelsen baserat på områ-
dets storlek och förutsättningar. 
   forts 
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I bottenvåningarna finns möjlighet för verksamhetslokaler. Nockhöj-
derna (10,0 – 15,0 meter) är tilltagna så att de möjliggör byggnation 
med hållbara bjälklag, så kallade hybrid bjälklag eller bjälklag i KL-
trä för att kunna frångå klassiska, men mindre hållbara betongbjälk-
lag. Trä är det dominerande fasadmaterialet i Mellbystrand och är 
enligt tradition det fasadmaterial som passar bäst in i kulturland-
skapet. Trä eller trä i kombination med andra material säkerställs där-
för med en utformningsbestämmelse. 
 
Komplementbebyggelsen regleras med en utpekad lokalisering på 
fastigheten på innergården mot parken, en exploateringsgrad på 450 
kvm och en planbestämmelse som reglerar att varje enskild komple-
mentbyggnad får vara maximalt 85 kvm.  
 
Ny bebyggelse möjliggörs även på fastigheterna för Åmot 1:61 
(Lundströmsbodar) och Västra Mellby 2:139 (Mellbystrands livs). 
Byggnationen är anpassad till Mellbystrands karaktär och blir en del 
av att förlänga centrumområdet.  
 
Fastigheten där Lundströmsbodar är lokaliserad får en utökad bygg-
rätt för att kunna utveckla ny bebyggelse inom fastigheten. Det nya 
användningsområdet innebär att befintlig bebyggelse blir planenlig 
och förenklar fastighetsregleringen av befintlig byggnation. Det in-
nebär att kvartersmarken utökas i väster. Planförslaget möjliggör ny 
bebyggelse i form av flerbostadshus, radhus och/eller centrumverk-
samhet på området. Sammanlagt kommer den befintliga och den till-
kommande bebyggelsen ha en maximal byggnadsarea på 1150 kvm. 
Av dessa får maximalt 200 kvm vara komplementbyggnader med en 
nockhöjd på 4,5 meter. Byggnaden får vara maximalt 12,0 meter i 
nockhöjd, vilket möjliggör 3 våningar där bottenvåningen kan vara 
förhöjd för att inrymma lokaler. För att fastigheten inte ska delas 
finns en planbestämmelse gällande minsta fastighetsstorlek på 2 100 
kvadratmeter. 
 
Byggnaden på fastigheten Mellby 2:139, Mellbystrands livs, är tänkt 
att rivas för att ge plats åt ny byggnation på området. Användnings-
området föreslås utökas cirka 8 meter mot väster (jämfört med be-
fintlig detaljplan) för att möjliggöra ett tillskott på fler bostäder och 
möjlighet att utveckla centrumverksamhet samtidigt som det grön-
stråket och infiltrationsmöjligheterna i Mellbystrand bibehålls. 
 
  forts 
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Planförslaget möjliggör för flerbostadshus, radhus och/eller cent-
rumverksamhet med en total byggnadsarea på maximalt 650 kvm. 
Av dessa får maximalt 150 kvm vara komplementbyggnader med en 
nockhöjd på 4,5 meter. Byggnaden får maximalt vara 12,0 meter i 
nockhöjd, vilket möjliggör 3 våningar med en förhöjd bottenvåning 
anpassad för centrumverksamhet. Fastigheten får vara som minst 1 
500 kvadratmeter för att bibehålla fastigheten som en fastighet. 
 
Ny bebyggelsen ska till största del utföras källarlös och grundkon-
struktioner som placeras under nivån +4,5 meter över RH2000 ska 
utföras vattentålig för att säkra bebyggelsen inom detaljplanen mot 
framtida klimatförändringar.  
 
Detaljplanen säkerställer att kulturhistorisk värdefull bebyggelse, 
Strandhotellet, Hallandsgården och telegrafstationen skyddas med 
hjälp av planbestämmelser. Det innebär att Mellbystrand unika ka-
raktär och identitet kommer att kunna bibehållas samtidigt som cent-
rum utvecklas för att fler ska kunna bo, leva och vistas i Mellbystrand 
under hela året.  
 
Detaljplanen medför även att kommunen övertar huvudmannaskapet 
för samtliga allmänna platser inom området. Gatorna Kustvägen, Si-
byllavägen, Birger Pers väg och Rombergs väg ingår i planförslaget.  
 
Detaljplaneförslaget för Åmot 1:100 med flera, Mellbystrands cent-
rum bedöms vara färdigt för granskning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 141 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsenheten 
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SBN § 141 Dnr 2022-000112, SBN2021-000669 
 
Dömestorp 1:20 (Karupsvägen 41) - Förhandsbesked för nyloka-
lisering av två enbostadshus  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
byggnadsenheten för vidare handläggning, med att undersöka hur 
eventuell projekteringen av en cykelbana i området och dess place-
ring kan komma att påverka denna fastighet Dömestorp 1:20. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avsåg ursprungligen förhandsbesked för nylokalisering av 
fyra enbostadshus på fastigheten Dömestorp 1:20. Kulturmiljö Hall-
and hördes som remissinstans och ansåg att fyra tomter på det mar-
kerade området inte bedöms vara lämpligt i området då de separata 
tomterna blir mycket små och bildar en småhusbebyggelse i det i öv-
rigt öppna åkerlandskapet. I området ligger husen generellt ensamma 
ute på åkrarna eller längs med en väg. I det aktuella förslaget bildas 
en grupp av småhus som är främmande i området. För att uppfylla 
kraven om lämplig placering och utformning enligt 2 kapitlet 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 bebyggelsestruk-
turen.  
 
Efter remissyttrande från Kulturmiljö Halland gjordes bedömningen 
att marken ansågs vara lämpad för bebyggelse av enbostadshus, men 
att fyra enbostadshus inte uppfyllde anpassningskravet i 2 kapitlet 6 
§ plan- och bygglagen och förslag till beslut var att neka ansökan vid 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i juni. Efter att ha tagit del 
av tjänsteskrivelse med förslag till nekat beslut valde sökande att om-
studera sin ansökan till att omfatta nylokalisering av två enbostads-
hus i stället för fyra. Prövningen avser nu om två enbostadshus kan 
accepteras på platsen.  
 
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.   forts 
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Det utpekade markområdet för bebyggelse är drygt 8 500 kvm stort 
och begränsas av väg 115 i norr och befintlig bebyggelse i söder. 
 
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. Någon er-
inran mot åtgärden har inte lämnats in. 
 
Något nytt remissutskick till remissinstanser har inte bedömts nöd-
vändigt då de omkringliggande omständigheterna för åtgärden inte 
har ändrats och marken bedömts lämplig för bebyggelse av enbo-
stadshus. Trafikverket, kommunens planekolog och miljöenheten 
såg inga hinder för åtgärden. Kulturmiljö Halland hade synpunkter, 
men dessa har sökande nu tagit i beaktande i sin omstuderade ansö-
kan.   
 
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.  forts 
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Företräde ska enligt denna paragraf ges åt sådan användning som 
från allmän synpunkt medför en god hushållning. Vid denna bedöm-
ning ska bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenom-
råden 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. Den mark som ska tas i anspråk för 
bebyggelse bedöms med hänsyn till omständigheterna inte utgöras 
av brukningsvärd jordbruksmark. Hushållningsbestämmelserna en-
ligt 3 kapitlet 4 § Miljöbalken, MB, utgör inte hinder för åtgärden.  
 
Riksintressen 
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 Hal-lands yttrande kan 
ny bebyggelse tillåtas men bör då följa den traditionella byggnads-
kulturen i området.  
 
Riksintressena innebär inte hinder för den sökta åtgärden, om an-
passning sker till den befintliga bebyggelsen i området.  
 
Stora av exploatering opåverkade områden 
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.  forts 
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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. 
 
Bebyggelsen 
Av rekommendationerna och riktlinjerna avseende bebyggelse på 
landsbygden framgår bland annat följande: 
Bosättning på landsbygden stöds av kommunen. Det är samhällse-
konomiskt positivt att områden med god service och bra vägar i 
första hand utnyttjas. Inga onödiga intrång ska göras på skogs- och 
jordbruksmark. Vatten och avlopp skall kunna lösas utan olägen-
heter för hälsa eller miljö. Tomt för fritids- eller bostadshus bör nor-
malt 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.  
 
Byggnadsenheten gör bedömningen att det på den utpekade platsen 
är möjligt att uppföra två enbostadshus i indraget läge från vägen i 
norr och det finns därför förutsättningar att följa den lokala bebyg-
gelsestrukturen. Av inlämnat underlag framgår även byggnaderna är 
tänkt att utformas i 1,5 plan med träfasad och sadeltak i rött eller 
svart enligt den traditionella bebyggelsestrukturen. Det finns därför 
möjlighet att uppfylla anpassningskraven i 2 kapitlet 6 § PBL. Åt-
gärden bedöms även kunna tillåtas utan att inverka negativt på riks-
intresset för kulturmiljövård.  
 
 
  forts 
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Buller 
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 accep-
tabel 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. Bygg-
nadsenheten bedömer att det finns tillräckligt utrymme på platsen att 
uppföra bostadsbebyggelse på den utpekade platsen utan att riktvär-
dena för buller överskrids.  
 
Teknisk försörjning 
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 
trafikmängden till området än vad den befintliga vägen skulle klara 
av. Även el, avfallshantering, elektronisk kommunikation med mera 
bedöms gå att lösa. Det har inte heller framkommit något i utred-
ningen som skulle innebära risk för människors hälsa och säkerhet 
eller betydande olägenhet på annat sätt. Miljöenheten bedömer att 
vatten och avlopp går att lösa enskilt.  
 
Byggnadsenhetens bedömning 
Byggnadsenheten gör den samlade bedömningen att marken är lämp-
lig att bebyggas med två enbostadshus. Byggnadsenheten föreslår 
därför att samhällsbyggnadsnämnden ska meddela positivt förhands-
besked. Byggnadsenheten anser att för placering och utformning be-
höver villkoras för att uppfylla kraven på anpassning enligt 2 kapitlet 
6 § PBL, se under rubriken villkor.  
 
Villkor  
För att byggnaderna ska uppfylla kravet på anpassning ska de place-
ras i indraget läge och parallellt med vägen i norr.  
  forts 
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Byggnaderna, både bostadshus och komplementbyggnader, ska ut-
formas med träfasad, en kombination av trä med puts eller tegel kan 
tillåtas. Fasadkulör i falurött, gult, vitt eller ljust grått. Tak ska utfor-
mas som sadeltak med högrest vinkel i rött eller svart. 
 
Beredningsutskottet delar byggnadsenhetens bedömning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 142 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ove Bengtsson (S): Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återre-
mittera ärendet till byggnadsenheten för vidare handläggning, med 
att undersöka hur eventuell projekteringen av en cykelbana i området 
och dess placering kan komma att påverka denna fastighet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på Ove Bengtssons förslag om återremiss mot 
om ärendet ska avgöras i dag och finner att samhällsbyggnadsnämn-
den beslutar att återemittera ärendet. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Byggnadsenheten 
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SBN § 142 Dnr 2022-000171, SBN2022-173 
 
Rivningslov för uthus samt bygglov för tillbyggnad av enbo-
stadshus  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att detaljplanen som omfat-
tar den aktuella fastigheten och byggnaderna innehåller inga skydds-
bestämmelser eller något rivningsförbud. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att uthuset inte är en sådan särskilt 
värdefull byggnad som ska bevaras. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar därför att bevilja rivningslov 
för rivning av uthus på fastigheten xx. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att neka bygglov för till-
byggnad av enbostadshus på fastigheten xx, då förutsättningarna för 
att bevilja bygglov inte är förenliga med förvanskningsförbudet och 
varsamhetskravet i plan- och bygglagen. 
 
För att genomföra åtgärden avseende rivningen krävs en certifierad 
kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas: 
- vv 
 
Rivningen får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden läm-
nat ett startbesked.  
 
Följande handlingar ska lämnas in som underlag till startbesked:  
- Förslag på kontrollplan för rivningen 
 
Avgift kronor 
Rivningslov   0  
Kommunikation   0  
Nekat bygglov   0  
Nybyggnadskarta   1 932 
Totalt:   1 932  
 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 22 februari 2022 och 
beslut fattades den 21 september 2022, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har överskridits med 31 veckor.  forts 
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Avgiften för beslut om lov, expediering och kungörelse och andra 
tids- och kostnadskrävande åtgärderhar reducerats med fem femte-
delar med stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL). 
_____ 
 
Upplysningar 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att åtgärden avseende riv-
ning 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 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. Åt-
gärderna 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. 
 
Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på La-
holms kommun, Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 Laholm. 
För att ta del av dem kontakta byggnadsenheten via mejl samhalls-
byggnadsnamnden@laholm.se eller via telefon 0430-152 80. 
 
Upplysning om hur du överklagar 
Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med över-
klagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, samhällsbygg-
nadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag då du 
fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas 
och vilken ändring som begärs. 
 
Ärendebeskrivning 
NN ansöker dels om rivningslov för rivning av uthus och dels om 
bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten xx 
  forts 
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Den aktuella fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad i 1,5 plan 
med frontespis och inglasad veranda mot gatan. Fasadmaterial är lig-
gande och stående spontad gul panel och takmaterialet utgörs av röd-
målat falsat plåttak. Byggnadens fasad- och takmaterial tillsammans 
med snickarglädjen vid frontespisen och gavlarna knyter byggnaden 
an med 1890-talets villaarkitektur. Intill villans sydvästra kortsida 
finns ett rektangulärt uthus med svart falsat plåttak, murad skorsten 
och fasader av stående röd träpanel vilken troligen är uppförd runt 
sekelskiftet 1900.  
 
Den nu inlämnade ansökan avser att riva det röda uthuset för att till-
låta en tillbyggnad på den större villans sydvästra kortsida. Tillbygg-
naden avses uppföras i ett och ett halvt plan och bindas samman med 
villan genom en lägre passage (entré). Redovisat fasadmaterial på 
tillbyggnaden är stående röd lockpanel med röda takpannor.  
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av de-
taljplan 1381-P84/2 som vann laga kraft 1984-04-06. Detaljplanen 
innehåller inga skyddsbestämmelser eller rivningsförbud avseende 
de två aktuella byggnaderna.   
 
Ärendet har skickats på remiss till Kulturmiljö Halland med anled-
ning av befintlig bebyggelse på fastigheten.  
 
Remiss Kulturmiljö Halland 
Kulturmiljö Halland framför bland annat följande. Även om fastig-
heten inte är upptagen i den länstäckande bebyggelseinventeringen 
så innefattar den flertalet utmärkande kulturhistoriska värden så som 
arkitektoniska, byggnadstekniska och miljöskapande. 
 
Kulturmiljö Halland anser att borttagandet av det röda uthuset inne-
bär en förlust av kulturhistoriska värden så som arkitektoniska och 
miljöskapande. Stugbyggnaden har troligtvis existerat i samspel med 
den större villan sedan de två uppfördes och de skapar tillsammans 
en miljö som speglar det bostadsideal som växte fram vid sekelskiftet 
1900. De anser vidare att den föreslagna tillbyggnaden kommer att 
inverka negativt på den större villans kulturhistoriska värden. Att 
bygga ihop villans gula träpanel med en ny röd panel kommer att 
resultera i ett avvikande intryck för byggnaden. Kulturmiljö Halland 
anser sammantaget att åtgärderna strider mot förvanskningsförbudet 
och varsamhetskravet i plan- och bygglagen 8 kapitlet 13 och 17 §§. 
  forts 
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De tillägger även att om rivningslovet trotts detta godkänns anser de 
att tillbyggnaden bör utformas som en fribyggd byggnad utan förbin-
delse till den gula villan och med en mindre volym så att den därav 
inte inverkar negativt på upplevelsen av villan. Dessutom anser de 
att takbeklädnaden bör vara plåt, falsat plåttak, vilket är ett material 
som präglar det kringliggande områdets bebyggelse. 
 
Beslutsmotivering 
Lovplikten för rivningslov framgår av 9 kapitlet 10 § plan- och bygg-
lagen, PBL. Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del 
av en byggnad 
   1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt 
något annat i planen, och 
   2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbe-
stämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs. 
 
Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen 
får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områ-
desbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov. 
 
Förutsättningarna för rivningslov framgår av 9 kapitlet 34 § PBL. 
Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller bygg-
nadsdel 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. 
 
Förutsättningarna för bygglov framgår av 9 kapitlet 30 § PBL. Bygg-
lov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en 
tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser 
eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kapitlet 2 § första stycket 
andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 
   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljpla-
nen börjar löpa, och 
   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kapitlet 6 § första 
stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kapitlet 1 §, 2 § 
första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. forts 
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Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § 
första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller 
byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. 
 
Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ 
eller motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedöm-
ningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med 
detaljplanen, Lag (2018:636). 
 
Att det krävs rivningslov att riva det aktuella uthuset framgår av 9 
kapitlet 34 § PBL. Om förutsättningarna för rivningslov är uppfyllda 
ska rivningslov beviljas. Den detaljplan som omfattar den aktuella 
fastigheten och byggnaderna innehåller inga skyddsbestämmelser 
och det finns inte heller något rivningsförbud. Därmed är förutsätt-
ningarna i 9 kapitlet 34 § p. 1 PBL uppfyllda. Det som återstår är om 
byggnaden bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde 
vilket framgår av andra punkten samma paragraf.  
 
I Boverkets Byggregler 1:2213 under rubriken särskilt värdefull 
byggnad framgår att en byggnad kan vara särskilt värdefull om den 
tydliggör tidigare samhällsförhållanden. Som exempel anges bygg-
nader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekono-
miska villkor, arbetsförhållanden, olika gruppers livsvillkor, stads-
byggnadsideal eller arkitektoniska ideal samt värderingar och tanke-
mönster.  
 
Avseende byggnaders ålder anges vidare att byggnader från tiden 
före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin huvudsakliga ka-
raktär bevarad, utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet 
att flertalet av dem kan antas uppfylla något av kriterierna för särskilt 
värdefull byggnad.  
 
Kulturmiljö Halland anser i sitt yttrande att borttagande av uthuset 
skulle innebära en förlust av kulturhistoriska värden så som arkitek-
toniska och miljöskapande. De skriver även att stugbyggnaden tro-
ligtvis existerat i samspel med den större villan sedan de två uppför-
des och de skapar tillsammans en miljö som speglar det bostadsideal 
som växte fram vid sekelskiftet 1900.  
 
 
  forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 40 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-21  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  

 

forts 
 
Byggnadsenheten bedömer med stöd av Kulturmiljö Hallands be-
skrivning av byggnaden och omgivningen i sitt yttrande och av ex-
emplen i 1:2213 Boverkets byggregler om särskilt värdefulla bygg-
nader att uthuset som nu avses rivas är en sådan särskilt värdefull 
byggnad som ska bevaras. Att byggnaden inte är med i den länsom-
fattande inventeringen, skyddas av skyddsbestämmelser eller riv-
ningsförbud i detaljplanen eller är upptagen i något kommunalt do-
kument föranleder ingen annan bedömning. Det saknas därför förut-
sättningar att bevilja rivningslov enligt 9 kapitlet 34 § p. 2 PBL.  
 
Med anledning av ovan anser byggnadsenheten att det inte heller 
finns möjlighet att bevilja bygglov för tillbyggnationen då rivningen 
är en förutsättning för att få till stånd tillbyggnationen. Byggnads-
enheten delar även Kulturmiljö Hallands bedömning att tillbyggna-
den, i sin nuvarande utformning, inte är förenlig med förvansknings-
förbudet och varsamhetskravet i 8 kapitlet 13 och 17 §§ PBL. Det 
saknas därför även förutsättningar att bevilja bygglov enligt 9 ka-
pitlet 30 § första stycket p. 4 PBL.  
 
Sammanfattningsvis saknas förutsättningar att bevilja varken riv-
ningslov för rivning av uthus eller bygglov för tillbyggnad av enbo-
stadshus. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet har en an-
nan uppfattning än byggnadsenheten och anser att rivningslov kan 
beviljas, men att bygglov ska nekas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan 2022-02-22 
Situationsplan rivning  2022-02-22 
Situationsplan tillbyggnad 2022-05-31 
Plan- och sektionsritning 2022-05-31 
Fasadritning 2022-05-31 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 143 
 
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: 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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SBN § 143 Dnr 2022-000172, SBN2022-307  
 
Bygglov för nybyggnad av fritidshus  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att åtgärden avviker från 
gällande bestämmelser i detaljplanen vad gäller byggnadshöjden. 
Gällande plan medger en byggnadshöjd på 3,5 meter och åtgärden 
får en byggnadshöjd på 3,8 meter. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att avvikelsen på 0,3 meters över-
skridande av byggnadshöjden kan ses som en liten avvikelse. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybygg-
nad av fritidshus på fastigheten xx. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 
Som kontrollansvarig godtas: 
 
VV. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat 
ett startbesked. Samhällsbyggnadsnämnden 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 bygg-
förordningen (PBF). 
 
Avgift  kronor 
Bygglov   0  
Startbesked   13 524  
Kommunikation   0  
Planavgift   17 871  
Nybyggnadskarta   5 676  
Utstakningsavgift   9 177  
Totalt:   46 248  
 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 5 april 2022 och beslut 
fattades den 21 september 2022, vilket innebär att lagstadgade tids-
frister för handläggningen har överskridits med mer än 5 veckor.  forts 
forts 
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Avgiften för beslut om lov, expediering och kungörelse och andra 
tids- och kostnadskrävande åtgärderhar reducerats med fem femte-
delar med stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL). 
_____ 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän 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. 
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.  
 
Observera att tillstånd även kan krävas från andra myndigheter. 
 
Utstakning krävs. Utstakning får göras först efter beslut om 
startbesked. Beställning görs i god tid hos Laholms kommun, 
mätningsavdelningen tfn 0430-152 36, 152 88, 155 13 eller 152 91. 
 
Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på 
Laholms kommun, Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 
Laholm. För att ta del av dem kontakta byggnadsenheten via mejl 
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se eller via telefon 0430-152 
80. 
Upplysning om hur du överklagar 
Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 
överklagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, 
samhällsbyggnadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från 
den dag då du fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut 
som överklagas och vilken ändring som begärs. forts 

 

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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Ärendebeskrivning 
NN har ansökt om bygglov för nybyggnad av fritidshus med integre-
rat garage om cirka 278,3 kvm fastigheten xx. Fastigheten är idag 
obebyggd.  
 
Byggnaden är av traditionell form i att den presenterar en tydlig lång- 
och kortsida där långsidorna reser sig mot en takås. Byggnaden är 
utformat med sadeltak och är uppfört i vit putsad fasad med ett tak i 
grå metall. Byggnaden presenterar en långsida mot väst med en altan 
som löper utmed hela byggnadens längd med olika altandörrar som 
leder ut på altanen, alla dörrar är överbyggda med 3 stycken stora 
pergolor. Byggnaden har sin huvudentré på ’baksidan’ av bygganden 
(mot öst). Det integrerade garaget är sammanbyggt i vinkel med en 
mindre förskjutning från gavellivet i norr och garaget angörs från en 
stickväg (servitut 1381-85/59) mot norr. Stickvägen är även tillfarts-
väg till bakomliggande fastighet qq.  
 
Den aktuella fastigheten omfattas av detaljplan 1381-P07/15, Mell-
bystrand södra delen, laga kraftvunnen 5 mars 2009. Åtgärden avvi-
ker från en av de gällande bestämmelserna i detaljplanen i avseende 
att åtgärden har för hög byggnadshöjd. Gällande plan medger för en 
byggnadshöjd på 3,5 meter och åtgärden har en byggnadshöjd på 3,8 
meter.  
 
Byggnadshöjden ska räknas från den medelnivå som marken har in-
vid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från all-
män plats, ska dock beräkningen utgå från den allmänna platsens me-
delnivå invid tomten. Byggnadens placering på fastigheten är sådan 
att den mot väst hamnar 4 meter från allmän plats, vilket betyder att 
byggnadshöjd ska mätas där.  
 
Redogjord byggnadshöjd på ritningarna är 3,5 meter men denna höjd 
är mätt från medelmarknivån intill fasad. vilket betyder den är fel-
aktig. Kommunens mätingenjör har tagit höjder på den allmänna 
platsen framför åtgärden och där den är något lägre blir åtgärdens 
byggnadshöjd 3,8 meter vilket är 0,3 meter för högt.  
 
Sökande har meddelats detta men önskar att få ärende prövat av sam-
hällsbyggnadsnämnden. Med anledning av att åtgärden innebär en 
avvikelse från gällande detaljplan har berörda sakägare (grannar) be-
retts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandena ska lämnas in sen-
ast 12 augusti 2022. Inga synpunkter har kommit in.  forts 
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Beslutsmotivering 
Lagrummet 
2 kapitlet 6 § plan och bygglag, PBL  
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till  
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 

och intresset av en god helhetsverkan, 
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor 

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

arna av stridshandlingar, 
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- 

och hygienförhållanden, 
5. möjligheterna att hantera avfall,  
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,  
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-

måga att använda området, och 
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.  
 
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.  
 
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende 
byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggel-
seområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen 
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och till-
varatas, Lag (2014:477).  
 
9 kapitlet 30 § plan och bygglag, PBL  
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om  
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser  
 a. överensstämmer med detaljplanen, eller 
 b. avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en 

tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmel-
ser 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  
   forts 
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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 §§.  

 
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § 
första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller 
byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1.  
 
Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ 
eller motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedöm-
ningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med 
detaljplanen Lag (2018:636). 
  
9 kapitlet 31 § plan och bygglag, PBL  
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för 
en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, 
om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestäm-
melsernas syfte och  
1.  avvikelsen är liten, eller  
2.  åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att områ-

det ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
Lag (2014:900).  

 
1 kapitlet 3 § plan och byggförordning, PBF  
 
Med byggnadshöjd avses i denna förordning den höjd som byggna-
den har enligt andra och tredje styckena. Vid beräkningen får bygg-
naden delas upp i flera byggnadskroppar och höjden beräknas för 
varje del för sig, om det finns särskilda skäl.  
 
Byggnadshöjden ska räknas från den medelnivå som marken har in-
vid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från all-
män plats, ska dock beräkningen utgå från den allmänna platsens me-
delnivå invid tomten, om inte särskilda skäl föranleder annat.  
 
Byggnadshöjden ska räknas upp till skärningen mellan fasadplanet 
och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör bygg-
nadens tak.  
 
 
  forts 
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Bedömning 
Den beräkningsgrundande fasaden ska vara den fasad som har störst 
allmän påverkan. I detta fall bedöms det vara fasaden mot väst, där 
den allmänna platsmarken finnes och det är således här som bygg-
nadshöjden ska räknas från. Byggnaden är placerad 4 meter från 
denna fastighetsgräns. Det är väl värt att notera att det räcker med att 
en del av byggnaden ligger närmare allmän plats än sex meter (se 
exempelvis dom P 10408-18 Mark- och miljööverdomstolen) för att 
beräkningen av byggnadshöjden ska ske utifrån den allmänna plat-
sens medelnivå. 
 
För att frångå huvudregeln om att byggnadshöjden ska beräknas uti-
från den allmänna platsens medelnivå krävs särskilda skäl. I detta fall 
rör det sig om nybyggnation är det svårt att ange särskilda byggnads-
tekniska skäl för att motivera för en förhöjd byggnadshöjd och det är 
även mycket svårt att se varför inte skulle finns mycket goda möjlig-
heter att anpassa byggnaden efter tomtens förutsättningar och höjden 
på den allmänna platsen. Då marken inte är särskilt kuperad faller 
också detta argument bort för särskilt skäl.  
 
Avvikelsen i fråga om byggnadshöjd ses inte vara en liten avvikelse 
sett till förutsättningarna då åtgärden avser nybyggnation samt att 
inga särskilda skäl finnes och beräkning av byggnadshöjden utifrån 
den allmänna platsens medelmarknivå.  
 
Utefter praxis och bedömning ser byggnadsenheten att avvikelsen i 
fråga om 0,3 meters överskridande av byggnadshöjden inte är fören-
lig med detaljplanens syfte och inte kan anses vara en sådan liten 
avvikelse som avses i 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen, vilket 
innebär att förutsättningar att bevilja bygglov enligt 9 kapitlet 30–32 
a §§ plan- och bygglagen saknas.  
 
Bemötande av yttrande från sökande  
Yttrandet har sammanfattats:  
Avvikelsen är liten. För att styrka sitt argument har det angett två 
ärenden; ett rättsfall och ett ärende från vår egen nämnd.  
 
MÖD Rättsmål P6311-16, 2017-01-16 – Nybyggnation av restau-
rang i Nacka där gällande plan medgav för en byggnadshöjd på 6,4 
meter och en liten avvikelse gavs för byggnadshöjd på 0,3 meter. 
Svar: För det första är avvikelsen mindre i absoluta tal och mått; av-
vikelsen i detta fall är cirka 8,6 % och cirka 4,7 % i Nacka.  forts 
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För det andra, och kanske mer relevant, är att till följd av överklagat 
ärende med beslut från Länsstyrelsen den 29 mars 2021, 403-167-
2021 har rutiner och tillvägagångssätt för beräkningen av byggnads-
höjden enligt 1 kapitlet 3 § av PBF skärpts.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden Laholms Kommun Dnr 2022-000067, 
SBN2021-592, 2022-04-20 – Bygglov för nybyggnad av fritidshus 
samt installation av eldstad och nybyggnad av garage.  
Svar: Detta ärende har av tjänsteman skrivit fram för avslag i enlighet 
med gällande lag och praxis. Nämnden har valt att gå emot tjänste-
mannens rekommendation och ta ett annat beslut.  
 
Vidare beskriver sökanden att de tycker att föreslagen byggnation 
bebygger fastigheten på ett bra och estetiskt sätt samt att tomtens för-
utsättningar tas till vara.  
Svar: Detta är en subjektiv iakttagelse och samhällsbyggnadsnämn-
den understryker att när det gäller nybyggnation finns mycket goda 
möjligheter att anpassa byggnaden efter tomtens förutsättningar och 
höjden på den allmänna platsen. Att tomten ligger i en svacka är inte 
ett skärskil skäl att frångå lag och praxis, speciellt inte vid nybygg-
nad.  
 
Således manar sökandes skrivelse inte till någon annan bedömning 
av samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet har en an-
nan uppfattning än byggnadsenheten och anser att bygglov kan be-
viljas 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   2022-08-24  
Karta   2022-08-25 
Situationsplan med höjder på allmän platsmark,  2022-08-11  
Brev   2022-08-10  
Situationsplan   2022-04-05  
Planritning A-40-1-1-101  2022-04-05  
Fasadritning A-40-3-102 söder väster,  2022-04-05  
Fasadritning A-40-3-101 Öster norr 2022-04-05  
Sektionsritning A-40-2-101   2022-04-05  
Ansökan   2022-04-05 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 144 
  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 att bygglov bör nekas. 
Inte på grund av avvikelsen i bygghöjd på 0,3 meter utan på grund 
av att tomten har blivit olämplig att bebygga enligt plan. Eventuellt 
hade ett hus på stolpar gått att bygga där, vilket inte är förenligt med 
detaljplanen. Detaljplanen borde ha gjorts om och hänsyn tagits till 
dagens situation med det man vet idag om havsnivåhöjning och sky-
fall.  
 
Tomten är en lågpunkt en svacka som ligger på 2,6 - 3,4 meter över 
havet. Klimatanpassningsplanen rekommenderar en golvhöjd på 4,5 
meter över havet. Här blir golvnivån på 3,45- 3,60 meter över havet. 
Stor risk föreligger för att tomt och hus kommer att drabbas av över-
svämning. 
 
Nu är det som det är och det minsta kommunen kan göra är att kom-
municera riskerna för översvämning med fastighetsägaren och doku-
mentera detta. Det finns också en risk att fastigheten som ligger i 
riskzon för översvämning redan när den bebyggs, inte kommer att gå 
att försäkra och detta bör fastighetsägare upplysas om. 
 
Beslutet skickas till: 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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SBN § 144 Dnr 2022-000173, SBN2022-378 
 
Bygglov för fasadändring av enbostadshus, solceller  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att fastigheten xx omfattas 
av riksintresse för kulturmiljövården och är upptagen i länstäckande 
bebyggelseinventering. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att solcellerna som avses placeras 
på takfallen mot innegården inte kommer att påverka denna kultur-
historiska värdefulla miljö negativt. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar därför att bevilja bygglov för 
placering av solceller på enbostadshus på fastigheten xx. 
 
Kontrollansvarig behövs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar 
själv för kontrollen av genomförandet. 
 
Startbesked lämnas för beviljad åtgärd. 
 
Avgift kronor 
Bygglov   298 
Startbesked   1 256 
Kommunikation   54 
Totalt:   1 608 
 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 29 juni 2022 och beslut 
fattades den 21 september 2022, vilket innebär att lagstadgade tids-
frister för handläggningen har överskridits med fyra veckor. Avgif-
ten för beslut om lov, expediering och kungörelse och andra tids- och 
kostnadskrävande åtgärder har reducerats med fyra femtedelar med 
stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL). 
_____ 
 
Upplysningar 
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.  
 
  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 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 byggåtgär-
der förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden när arbetena är 
avslutade, så att slutbesked kan lämnas. Vilket görs enklast via e-
tjänsten: minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT 
 
Observera att tillstånd även kan krävas från andra myndigheter. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
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 över-
klagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, samhällsbygg-
nadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag då du 
fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas 
och vilken ändring som begärs. 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov har kommit in från NN och avser utvändig änd-
ring av enbostadshus i form av installation av solceller på fastigheten 
xx. För fastigheterna gäller detaljplan 1381K-1 med laga kraftdatum 
den 18 februari 1944.  
 
  forts 
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Byggnaderna vars tak avses förses med solceller ligger i en U-form 
över de två fastigheterna och solcellernas placering är på takfallen 
som vetter in mot gården. Solcellerna monteras utanpå befintlig tak-
täckning. Taktäckning består på två av taken av röda glaserade tegel-
pannor. Ett tredje tak skiljer sig då det hör till en förrådsbyggnad som 
ligger ”innanför” de yttre huskropparna, det vill säga på gården och 
denna byggnad har ett särskiljande lägre, låglutande mörkt papptak. 
Solcellerna, som är helsvarta enligt produktbladet, placeras liggande 
mot takfallet och följer således byggnadens form.  
 
Fastigheten är placerad i Laholms stadskärna i Gamleby, ett särskilt 
bevarandevärt område där byggnaderna har en tydlig kulturhistorisk 
karaktär och utformning. Fastigheterna xx omfattas av riksintresset 
för kulturmiljövården Laholms stad med Lagaholm (N41) och kul-
turmiljöprogrammet för Laholms innerstad. 
 
XX är upptagen i den länstäckande bebyggelseinventeringen i vilken 
den klassificerats i byggnadsklass C för byggnadshistoriskt värde, 
identitetsvärde samt ett miljöskapande värde. Ärendet har med an-
ledning av ovan beskrivning skickats till Kulturmiljö Halland på re-
miss. 
 
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 9 ka-
pitlet 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 byggnaderna en inkludering i bebyg-
gelseinventeringen samt är placerad inom riksintresset för kulturmil-
jövården varpå det får ses vara av sådan betydelse att bygglov krävs 
för solceller och omfattas därför inte av undantaget i 3c §. Byggna-
den får mot bakgrund av placering inom riksintresse och inkludering 
i bebyggelseinventeringen anses ingå i ett sådant bebyggelseområde 
som avses i 8 kapitlet 13 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.  
  forts 
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Den omfattas därmed av det förbud mot förvanskning som föreskrivs 
i bestämmelsen. I yttrandet från Kulturmiljö Halland framgår att de 
solceller som avses placeras på tak till byggnadskroppen inne på går-
den är acceptabla med hänvisning till det flacka papptaket samt den 
avskärmade, diskreta ytan. Däremot anses solceller på de tegelklädda 
takfallen inte acceptabla då dessa kommer inverka negativt på de in-
dividuella byggnadernas kulturhistoriska värden och områdets ka-
raktär som helhet. På de tegelklädda takfallen bryter solcellerna av 
mot det befintliga takmaterialet. 
 
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 bebyggelsen och de kulturvärden som föreligger fastig-
heten får ses ha för stor negativ inverkan i denna kulturhistoriskt vär-
defulla miljö. Byggnadsenheten konstaterar att förutsättningar för att 
bevilja lov saknas då krav enligt 8 kapitlet 13 och 17 §§ plan- och 
bygglagen inte uppfylls och därför lämnas som förslag till samhälls-
byggnadsnämnden att bygglov inte ska beviljas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet har en an-
nan uppfattning än byggnadsenheten och anser bygglov kan beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga (yttrande från KMH) 2022-07-04 
Fotografier (fotomontage solceller/takfall)  2022-06-20 
Fasadritning   2022-06-20 
Ansökan   2022-05-02 
Övrigt, bilaga solceller   2022-06-20 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 145 
 
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 § 145 Dnr 2022-000175, SBN2022-333 
 
Bygglov för nybyggnad av plank  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att åtgärden nybyggnad av 
plank som placeras i fastighetsgräns och på prickmark, mark som 
inte får bebyggas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar vidare att placering av plank 
i fastighetsgräns strider mot Laholms kommuns riktlinjer gällande 
plank i tätbebyggda områden. Policyn säger att planket ska dras in 
lika långt som det är högt när det placeras utmed en väg. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov 
för nybyggnad av plank på fastigheten xx. 
 
Avgift  kronor 
Bygglov  0  
Kommunikation  0  
Totalt:  0  
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 19 april 2022 och be-
slut fattades den 21 september 2022, vilket innebär att lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har överskridits med fler än 5 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).  
_____ 
 
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. 
 
Upplysningar  
Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på La-
holms kommun, Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 Laholm. 
För att ta del av dem kontakta byggnadsenheten via mejl samhalls-
byggnadsnamnden@laholm.se eller via telefon 0430-152 80. forts 
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Ärendebeskrivning 
NN har ansökt om bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten 
xx. 
 
Åtgärden innebär ett plank i fastighetsgräns i väster, mot Kustvägen. 
Planket placeras på prickad mark, mark som inte får bebyggas. Med 
anledning av det har ärendet varit ute på grannhörande, inga negativa 
synpunkter har kommit in. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplanen 1381-P10/12. I planbeskriv-
ningen lyfts den gröna miljön och den rika vegetationen som karak-
täriserar Mellbystrand. För att karaktären ska bevaras är det viktigt 
att vegetationen, både på tomterna och i grönområdena, bevaras och 
hanteras varsamt. Stora ingrepp i tomtmarken kan få konsekvenser 
för hela gatumiljön i ett område. Varje enskild tomt måste därför be-
handlas som en del av den totala miljön. Vidare beskrivs det att na-
turmarken med fördel kan behållas på tomten eftersom det kräver 
mindre skötsel och smälter väl in med omgivningen. Befintliga träd 
och buskar bör därför sparas. De ger dessutom skydd för väder och 
vind men även insyn.  
 
Eftersom planket placeras i fastighetsgräns strider placeringen mot 
Laholms kommuns riktlinje gällande plank i tätbebyggda område. 
Policyn säger att planket ska dras in lika långt som det är högt när 
det placeras utmed en väg. 
 
Beslutsmotivering 
6 kapitlet 1 § plan- och byggförordningen I fråga om andra anlägg-
ningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, upp-
föra, flytta eller väsentligt ändra 
7. mur och plank. 
 
9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen. Trots 30 § första stycket 2, 31 § 
1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en 
detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig 
med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och  
1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att områ-

det ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
Lag (2014:900). 

 
  forts 
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Åtgärden avviker från detaljplanen så till vida att planket önskas pla-
ceras på prickad mark, mark som inte får bebyggas. Planket avviker 
mot Laholms kommuns policy att ett plank mot vägen ska dras in 
lika långt som det är högt. I det aktuella fallet skulle planket behöva 
dras in 1,75 meter från vägen. 
 
Att placera plank/staket på prickad mark kan ses som en godtagbar 
liten avvikelse och bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte i 
enlighet med 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen. Gällande plan-
kets placering utmed vägen får en bedömning göras sett till bland 
annat placering och utformning/anpassningskravet och omgivnings-
påverkan/eventuell olägenhet ska alltid prövas i samband med bygg-
lov. 
 
Anpassningskravet: 
Enligt 2 kapitlet 6 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk vara 
lämpligt utformat i för-hållande till stads- och landskapsbild, natur- 
och kulturvärden på platsen samt intresset av en god helhetsverkan. 
Kravet innebär att åtgärden ska anpassas till den befintliga miljön 
och även om den ses som ett nytt inslag i miljön skall ändringar och 
tillägg göras varsamt så be-fintliga karaktärsdrag respekteras och till-
varatas.  
 
Olägenhet: 
Vid bedömning huruvida en åtgärd innebär eller medför en bety-
dande olägenhet enligt 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen. Det fram-
går av rättspraxis att det ska vara fråga om en olägenhet som är vä-
sentlig för att den ska vara en betydande olägenhet och i aktuellt fall 
ses inte någon väsentlig olägenhet föreligga för någon av de om-
kringliggande fastigheterna. 
 
Vid bedömning huruvida placeringen utmed fastighetsgräns skulle 
kunna skapa olägenhet är inte aktuellt då åtgärden varken placeras i 
en korsning, i en kurva eller vid en utfart. 
 
Bedömning 
Byggnadsenheten bedömer att åtgärden med dess placering på 
prickad mark ses som en liten avvikelse samt bedöms vara förenlig 
med detaljplanens syfte och inte innebära någon olägenhet för om-
kringliggande fastigheter.  
 
  forts 
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Med tanke på planbeskrivningen ska varje enskild tomt bevaras och 
anpassas till den rika vegetationen. Den sökta åtgärden skulle inne-
bära att sökande tar hänsyn till befintliga träd och buskar. Placeras 
däremot planket en bit in på tomten har sökande uppgett att de behö-
ver ta bort tallarna som finns där idag. 
 
Ser man hur omgivningen ser ut så finns det låga staket i fastighets-
gräns samt häckar i fastighetsgräns. En viktig frågeställning man bör 
fundera över är vad som händer om grannar vill ha olika höjder på 
sina plank, det skulle skapa olika avstånd från planken till vägen. En-
hetligheten skulle försvinna i området och ge ett osammanhängande 
intryck.  
 
Om plankets avvikelse från kommunens generella riktlinje om pla-
cering 1,75 meter från vägen kan godtas bedömer byggnadsenheten 
att förutsättningar för bygglov finns. Huruvida avvikelsen från den 
generella riktlinjen ska tas lämnar byggnadsenheten till samhälls-
byggnadsnämnden att avgöra. 
 
Beredningsutskottet avstod från att bereda ärendet och har överlåtit 
till samhällsbyggnadsnämnden att besluta om ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan  2022-04-19  
Situationsplan och fasad 2022-04-19  
Karta  2022-08-16 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 147 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sverker Johansson (C) med instämmande av Mikael Sandén (SD): 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att åtgärden nybyggnad av 
plank som placeras i fastighetsgräns och på prickmark, mark som 
inte får bebyggas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar vidare att placering av plank 
i fastighetsgräns strider mot Laholms kommuns riktlinjer gällande 
plank i tätbebyggda områden. Policyn säger att planket ska dras in 
lika långt som det är högt när det placeras utmed en väg. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov 
för nybyggnad av plank på fastigheten xx. forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram Sverker Johansson 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 § 146 Dnr 2022-000176, SBN2022-385 
 
Bygglov för nybyggnad av carport  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att åtgärden avviker från 
gällande detaljplan, då punktprickad mark inte få bebyggas. Åtgär-
den i form av nybyggnad av carport är placerad på prickmark. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden avser att åtgärden är förenlig med de-
taljplanens syfte, eftersom området är planlagt för bostad och en car-
port är ett komplement till bostadsändamålet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avvikelsen är liten och nöd-
vändig för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt vis. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybygg-
nad av carport på fastigheten XX. 
 
Kontrollansvarig behövs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar 
själv för kontrollen av genomförandet.  
 
Startbesked lämnas för beviljad åtgärd.  
 
Avgift   Kronor 
Bygglov   0  
Startbesked   1 449  
Kommunikation   0   
Totalt:   1 449  
 
Faktura på avgiften skickas separat.  
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 3 maj 2022 och beslut 
fattades den 21 september 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).  
_____ 
 
 
 
  forts 
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Upplysning om hur du överklagar 
Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med över-
klagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, samhällsbygg-
nadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag då du 
fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas 
och vilken ändring som begärs. 
 
Upplysningar  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att åtgärden får utföras. Åt-
gärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet pub-
licerats i Post- och Inrikes Tidningar, detta gäller även om startbe-
sked 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. Åt-
gärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick laga 
kraft, (9 kapitlet 43 § plan- och bygglagen (PBL).)  
 
Enligt 10 kapitlet, 4 § plan- och bygglagen får ett byggnadsverk inte 
tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder 
förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked.  
 
Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden när arbetena är 
avslutade, så att slutbesked kan lämnas. Vilket görs enklast via e-
tjänsten: minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT  
 
Observera att tillstånd även kan krävas från andra myndigheter.  
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.  
 
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.  
 
  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. 
 
Ärendebeskrivning 
NN har ansökt om bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten 
XX. 
 
Den aktuella fastigheten omfattas av detaljplan 1381K-1 med anta-
gandedatum den 18 februari 1944. I detaljplanens 3 § framkommer 
att man inte får bebygga punktprickad mark. Carporten är i sin helhet 
placerad på prickmark. 
 
Med anledning av att carporten placeras på prickmark har berörda 
grannar beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga negativa syn-
punkter har kommit in till byggnadsenheten. Sökande har sedan tidi-
gare beviljats tidsbegränsat bygglov för carporten med anledning av 
placeringen på prickmark. Tiden för det tidsbegränsade bygglovet 
löper ut den 8 juni 2024 och efter det finns ingen möjlighet att för-
länga det tidsbegränsade då maximala tiden på 15 år passerat.  
 
Beslutsmotivering 
Förutsättningarna för att bevilja bygglov återfinns i 9 kapitlet plan- 
och bygglagen, PBL. Av 9 kapitlet 30 § första stycket 2 PBL framgår 
att bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om 
åtgärden inte strider mot detaljplanen. 
 
Av 31 b § samma kapitel framgår att trots 30 § första stycket 2 får 
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områ-
desbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelserna syfte och avvikelsen är liten, eller åtgärden 
är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Det byggnadsenheten behöver ta ställning till är om den sökta åtgär-
den är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten eller 
av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  
 
 
  forts 
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Avseende den sökta åtgärden i form av nybyggnaden som avviker 
gällande placering på prickmark så kan åtgärden få ses vara förenlig 
med detaljplanens syfte eftersom området är planlagt för bostad och 
en carport är ett komplement till bostadsändamål. 
 
Om avvikelsen är liten och nödvändig för att området ska kunna an-
vändas på ett ändamålsenligt sätt är bedömningen att åtgärden inte 
uppfyller det kriteriet. Eftersom hela carporten är placerad på prick-
mark är avvikelsen i mått och tal stor. Det finns också sedan tidigare 
ett garage i området som fyller behovet av parkering för bil. Bygg-
nadsenheten gör bedömningen att avvikelsen är så stor att vi inte kan 
bevilja den enligt 9 kapitlet 31 b § PBL. 
 
Byggnadsenheten föreslår i tjänsteskrivelsen att nämnden inte ska-
bevilja bygglov för nybyggnad av carport då åtgärden inte har förut-
sättningar att beviljas enligt 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen 
(PBL). 
 
Beredningsutskottet avstod från att bereda ärendet och har överlåtit 
till samhällsbyggnadsnämnden att besluta om ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan   2022-05-03  
Plan-, sektion- och fasadritning A-40.01 2022-05-03  
Karta   2022-08-23 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 148 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Knut Slettengren (M) med instämmande av Kennet 
Gertsson (M): Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att åtgärden 
avviker från gällande detaljplan, då punktprickad mark inte få be-
byggas. Åtgärden i form av nybyggnad av carport är placerad på 
prickmark. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden avser att åtgärden är förenlig med de-
taljplanens syfte, eftersom området är planlagt för bostad och en car-
port är ett komplement till bostadsändamålet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avvikelsen är liten och nöd-
vändig för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt vis. 
  forts 
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybygg-
nad av carport på fastigheten xx. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram sitt eget förslag till beslut och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till: 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 65 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-21  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: _____________________________  

 

SBN § 147 Dnr 2022-000177, Mi-2022-883 
 
Anmälan om djurhållande verksamhet enligt miljöbalken  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande försiktighetsmått 
för NN verksamhet med organisationsnummer vv på fastigheten xx: 
 
1. Verksamheten ska bedrivas i överstämmelse med vad som angivits 

i anmälan och vad verksamhetsutövaren i övrigt åtagit sig, om inte 
annat framgår av det här beslutet. 

 
2. Hantering av gödsel och fodermedel inom anläggningen ska ske 

på ett sådant sätt att spill och läckage till omgivningen förebyggs 
och begränsas och så att olägenheter inte uppstår för närboende. 
Efter transport och spridning av gödsel ska vid behov vägar snar-
ast rengöras från jord- och gödselspill 

 
3. Risk för påverkan på diken och vattendrag vid spridning av gödsel 

och bekämpningsmedel ska minimeras. Intill öppna diken, vatten-
drag och sjöar ska en ständig bevuxen zon lämnas fri från sprid-
ning. Zonens bredd ska anpassas efter risken för ytavrinning från 
fälten, men får inte vara mindre än sex meter. Zonen får brytas 
och förnyas en gång i växtföljden, dock högst en gång per fem år.  

 
4. Vid spridning av stallgödsel ska särskild hänsyn tas till väderleks-

förhållanden så att minsta möjliga växtnäringsförlust och luktolä-
genhet uppstår för närboende.  

 
5. Spridning av stallgödsel får inte ske närmare än 30 meter från 

dricksvattenbrunnar och andra vattentäkter. Spridning av stallgöd-
sel får inte heller ske närmare än 30 meter från bostadshus, om 
inte ägare gett sin tillåtelse.  

 
6. Kvävegödsling till höstsäd med flytgödsel eller handelsgödsel får 

oavsett jordart inte ske under tiden den 1 augusti-28 februari.  
 
7. På P-AL V klassad mark får det tillföras högst 15 kg P/ha och år 

förutsatt att marken har låg fosformättnadsgran och hög fosfor-
bindningskapacitet.  

 
 
 
   forts 
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 På arealer med P-AL klass IV B får fosfortillförseln som genom-

snitt under en femårsperiod högst motsvara bortförseln med skör-
den. Bestämning av ett skiftes fosforklass ska göras som ett me-
delvärde över skiftet.  

 
8. Spridning av flytgödsel ska baseras på aktuella analyser av göd-

selns kväve- och fosforinnehåll. Analys av kväve ska tas årligen, 
och analys av fosfor ska tas minst en gång vart tredje år. Ana-
lyserna ska tas i samband med första spridningen för året.  

 
9. Markkartering av all spridningsarealer på åker som brukas av 

verksamheten ska ske minst en gång vart tionde år. Krav på mark-
kartering gäller inte för skiften som endast tillfälligt (kortare tid 
än tre år) finns i växtföljden.  

 
10.Drivningsvägar ska utformas och skötas så att föroreningar av yt- 

och grundvatten med gödsel eller jordpartiklar inte kan ske. 
Ytorna ska mockas vid behov.  

 
11.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) 
 
12.Utrymmen inom verksamheten för förvaring av kemikalier, avfall 

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

 
13.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.  

 
14.Betydande förändringar i verksamheten ska anmälas till miljöen-

heten.  
 
 
  forts 
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Beslutet har fattats med stöd av 26 kapitlet 9 och 19 §§ Miljöbalken 
och 27 § förordning (198:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd och med hänvisningar till 9 kapitlet 6 § samt 2 kapitlet 3 och 
7 §§ 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. 
 
Beslutsmotivering 
Miljöenheten bedömer att verksamheten är placeras i en utpräglad 
jordbruksbygd på en fastighet där det sedan tidigare har bedrivits 
lantbruk med djurhållning. Miljöenheten anser att så länge det totala 
djurantalet inte överskrider 317 djurenheter, kan antal djur i de olika 
åldersgrupperna skilja från det anmälda antalet. Vid stora och lång-
variga förändringar av djurantal mellan åldersgrupperna kan miljö-
enheten kräva en ny uträkning av gödsellagringsbehovet och sprid-
ningsbehovet.  
 
Detta beslut hindrar inte samhällsbyggnadsnämnden att i efterhand 
ställa krav på ytterligare försiktighetsåtgärder om behov skulle upp-
stå.  
 
Verksamheten och markerna som brukas ligger i Genevadsån/Bros-
torpsåns avrinningsområde som enligt VISS uppnår måttlig ekolo-
gisk status. För att verksamheten ska bidra till att Genevadsån/ 
Brostorpsån uppnår god ekologisk status krävs restriktioner för göd-
selhanteringen och spridningen, vilket motiverar de beslutade 
skyddsåtgärderna. Miljöenheten bedömer att verksamheten med 
dessa försiktighetsmått kan bedrivas utan att riskera att påverka vat-
tenförekomsten så pass mycket att god ekologisk status inte kan upp-
nås till år 2033. Hur verksamhetens arbete sker för att minimera eller 
upphöra påverkan på de berörda vattenförekomsterna ska dock vara 
ett kontinuerligt arbete i verksamhetens egenkontroll och omfatta 
både vidtagna och planerade åtgärder.  
 
Verksamheten har redovisat att det kommer finns tillräckligt med 
lagringskapacitet att tillgå när byggnationerna är färdiga.  forts 
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Verksamheten har inte redovisat tillräckligt med spridningsareal för 
den utökade verksamheten, då alla djur inte kommer finnas på gården 
direkt. Efter hand djurantalet ökar så kommer spridningsarealen även 
behöva ökas eller att gödsel transporteras bort till andra lantbrukare 
eller till biogasproduktion. Spridningsarealen eller transportjournal 
kommer kontrolleras under den återkommande tillsynen.  
 
Betesmark som motsvarar betets andel av djurens foderstat får räknas 
in. Areal som ligger i träda och annan areal där gödsel inte får spri-
das, såsom skyddszoner, ska räknas bort.  
 
Luktolägenheter för närboende uppstå i begränsad omfattning, då 
främst i samband med gödselspridning. Speciell försiktighet vid 
samlad bebyggelse bör iakttas vid gödselspridning.  
 
Motivering p.2: Spill och läckage av gödsel och foder kan innebära 
påverkan på miljön eller människors hälsa. Det kan vara svårt att helt 
förhindra spill och läckage men det är viktigt att ha strategier och 
rutiner för att undvika det samt så att olägenhet inte uppstår för när-
boende.  
 
Motivering p.3: Skyddszoner är en åtgärd för att minska näringsläck-
age av framför allt fosfor. Tillsynsmyndigheten kan begära redovis-
ning av skyddszoner om myndigheten anser att det behövs i tillsynen.  
 
Motivering p.5: Verksamheten ska enligt kravet på egenkontroll 
känna till var samtliga dricksvattenbrunnar finns i anslutning till 
spridningsarealen samt informera den som sprider gödsel om detta. 
samhällsbyggnadsnämnden anser att 30 meter är ett lämpligt krav på 
minsta skyddsavstånd till en dricksvattenbrunn eller andra vattentäk-
ter för att minimera risken att vattenkvalité påverkas.  
 
Motivering p.6: Jordbruksmark i Halland och Skåne har betydligt 
högre kväveläckage än i övriga delar av landet. Minskad spridning 
av stallgödsel på hösten till förmån för spridning på våren eller i väx-
ande gröda är en viktig åtgärd för att begränsa kväveutlakningen till 
vatten. Höstsäd tar inte upp mer kväve på hösten än vad som normalt 
frigörs från marken och kvävegödsling på hösten ger inte någon be-
visad skördeökning. Förbud mot höstspridning är en viktig och kost-
nadseffektiv åtgärd för att minska kväveutlakningen (Länsstyrelsens 
yttrande i Mark- och miljödomstolens dom M 4138-15, 2016-08-11). 
  forts 
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Motivering p.7: För de arealer som är klassade som P-AL 5 och 4b 
och 4a ska intentionen vara att minska klassningen och därmed 
minska risken för läckage. Enligt allmänna råd till 2 kapitlet 3 § mil-
jöbalken bör förrådsgödsling med fosfor om möjligt undvikas.  
 
Mark- och miljööverdomstolen har dock bedömt (dom M 7490-16, 
2017-06-13) att det finns förutsättningar att tillåta en tillförsel av 
högst 15 kg fosfor per hektar och år på P-AL klass V, förutsatt att 
marken har hög fosforbindningskapacitet samtidigt som fosformätt-
nadsgraden är låg. För att undvika uppgödsling av mark i P-AL klass 
4b bör tillfärsen av fosfor under en femårsperiod inte överstiga det 
som förs bort med skörden. En aktuell markkartering och kontinuer-
liga analyser av flytgödsel är nödvändigt för att kunna anpassa göds-
lingen.  
 
Motivering p.9: Markkartering bör utföras med högst tio års mellan-
rum för att ligga till grund för den planerade växtnäringstillförseln i 
växtodlingsplanen. All mark inom egen drift, både ägd och arrende-
rad, bör enligt praxis omfattas av kravet på kartering. Naturbetes-
mark behöver dock inte markkarteras.  
 
Motivering p.10: Det är viktigt att drivningsvägar utformas och sköts 
på ett sådant sätt att näringsläckage av gödsel och jordpartiklar inte 
sker. Detta kan ske utan att ytor hårdgörs. Behovet av eventuella åt-
gärder ska bedömas kontinuerligt av verksamheten samt kommer att 
följas upp vid tillsyn.  
 
Meddelade försiktighetsmått för buller är hämtade från Naturvårds-
verkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (2015). 
 
Lagar och bestämmelser 
Verksamheten är anmälningspliktig enligt 9 kapitlet 6 § miljöbalken. 
Verksamheten klassas enligt 2 kapitlet 31 § miljöprövningsförord-
ningen (2016:1188) med verksamhetskod 1.20 - anläggning med sta-
digvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter.  
 
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.  
  forts 
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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 bedriver en verksamhet hushålla med råvaror 
och energi samt utnyttja möjligheten till återanvändning och återvin-
ning. 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. 
 
Egenkontrollprogram ska finnas (förordningen 1998:901 om verk-
samhetsutövarens egenkontroll). Kravet innebär att det ska finnas en 
fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret i verksamheten. 
Det ska finnas en fortlöpande kontroll av utrustning med mera för 
drift och kontroll. Verksamheten ska fortlöpande och systematiskt 
undersöka och bedöma riskerna i sin verksamhet. Förteckning ska 
finnas om de kemiska produkterna som hanteras inom verksamheten 
och som kan innebära risker från hälso- och miljösynpunkt.  
 
Från 1 november 2020 ska enligt avfallsförordning (2020:614) upp-
gifter om farligt avfall antecknas innan det transporteras bort från 
verksamheten. Senast 2 dagar efter det har antecknats ska det regi-
streras i Naturvårdsverkets avfallsregister. Om registrering inte görs 
i tid kan en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor tas ut.  
 
Detaljerade bestämmelser angående djurtäthet, gödselspridning, lag-
ring av gödsel, spridningsareal och regler för höst- och vinterbe-
vuxen mark finns i förordning (SFS 1998:915) om miljöhänsyn i 
jordbruket och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) 
om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.  
 
 
  forts 
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Bestämmelser angående spridning av bekämpningsmedel finns i för-
ordning (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel, Naturvårdsverket 
föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsme-
del (NFS 2015:2), Statens användare av växtskyddsmedel (SJVFS 
2015:49) och föreskrifter och allmänna råd (2014:42) om integrerat 
växtskydd. 
 
Ändringar av verksamheten, som är av betydelse för miljö från stör-
ningssynpunkt, är anmälningspliktiga enligt 11 § miljöprövningsför-
ordningen (2013:251) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Vid olycka eller om olägenheter uppkommer, till exempel läckage 
av drivmedel eller bekämpningsmedel till mark eller omgivningen, 
ska räddningstjänsten, miljöenheten samt andra berörda omedelbart 
underrättas.  
 
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. 
 
Ärendebeskrivning 
NN har den 21 juni 2022 skickat in en anmälan för en verksamhet 
med mjölkproduktion på fastigheten xx. Tidigare ägare har drivit 
slaktsvinsproduktion på gården. Den befintliga gården kommer 
byggas ut åt nordvästra hållet, vilket innebär att samråd enligt 12 ka-
pitlet 6 § har skickats in till länsstyrelsen för avverkning samt schakt-
arbeten. Länsstyrelsens ärende är under handläggning. Verksam-
heten kommer ha 317 djurenheter varav 250 är mjölkkor och resten 
ungdjur. Uppbyggnaden av verksamheten kommer ske under 1-2 år. 
Driften kommer bestå av mycket bete och robotmjölkning.   
 
Gödselhantering 
Verksamhetens behov kommer vid fullt antal djur vara 6 762 m3 flyt-
gödsel. Befintligt på gården finns det 2 070 m3 lagringsutrymme till 
flytgödsel. Två brunnar till kommer byggas på totalt 4 800 m3. Verk-
samheten har även planerat för att i framtiden anlägga en biogasan-
läggning.  
 
Spridningsareal 
Verksamhetens behov av spridningsareal är 296 hektar. Tillgängligt 
till gården finns 97 ha samt 10 ha i arrende.  
 
  forts 
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Verksamhetsutövarna har uppgett att areal kommer att finnas till-
gängliga i takt med att antalet djur ökar. Alternativt kommer gödsel 
att säljas från gården till exempelvis biogasproduktion. Markkarte-
ring finns från tidigare ägare från 2015.  
 
Uttag av vatten 
Vatten tas ur egen grävd brunn på fastigheten. Uttagsmöjligheten i 
befintlig brunn beräknas till 10 m3/dygn. Ytterligare en brunn plan-
eras att borras.  
 
Utsläpp till vatten 
Disk- och spolvatten från stallarna samt pressvatten från plansilo 
kommer ledas till gödselbrunn.  
 
Utsläpp till luften 
Utsläpp till luft sker i form av ammoniakavgång och metan från stal-
lar och lagring. Genom en väl avvägd foderstat och hög produktion 
kommer kväveöverskottet att hållas nere. Frekvent utgödsling kom-
mer att ske och produktionen kommer till stor del vara betesbaserad.  
 
Kemikalier 
Verksamheten använder sig av diskmedel, ensileringsmedel, desin-
fektionsmedel, medel till klövbad och rengöringsmedel. Verksam-
heten har även en cistern som kommer innehålla 10 m3 diesel, den är 
besiktad till och med den 28 februari 2026.  
 
Avfall 
Avfall uppstår i form av plast och kadaver. Plasten kommer lämnas 
till svepretur och kadaver hämtas av svensk lantbrukstjänst.  
 
Buller 
Det buller som uppstår i verksamheten är främst vid transporter, där 
bilarna planeras att fyllas fullt för att optimera transporterna.  
 
Transporter 
Transporter sker genom slaktbil, fodertransport, gödseltransport och 
mjölkbil. Totalt beräknas det bli cirka 250 lastbilstransporter per år. 
Förutom mjölkbilen som är oberoende hämtning kommer transporter 
framför allt ske dagtid.  
 
 
  forts 
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Egenkontroll 
En egenkontroll kommer att utarbetas efter relevant svensk lagstift-
ning.  
 
Delbeslut 
Den 11 juli beslutade samhällsbyggnadsnämnden i ett delbeslut i 
ärendet att den anmälningspliktiga verksamheten inte får påbörjas 
förrän samhällsbyggnadsnämnden fattat ett annat beslut i ärendet. 
Anledningen till delbeslutet om tillfälligt förbud, är att invänta ytt-
rande från grannar.  
 
Kommunicering 
Länsstyrelsen har getts möjlighet att yttra sig om anmälan. Inga syn-
punkter har kommit in.  
 
Även berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig om anmälan. 
 
Berörda grannar är från fastigheterna qq, vv, ww, zz och hh. Även x-
vägsamfällighetsförening har skickat in synpunkter. Nedanför är en 
sammanfattning av varje grannes yttrande och verksamhetens bemö-
tande. Verksamheten har fått förslag till beslut skickat till sig och 
även grannarnas yttrande.  
 
hh 
Fastighetsägaren har inga synpunkter på placeringen av byggna-
derna, men anser att inga djur bör gå på bete på markerna runt fas-
tighetsägarens fastighet. Om ungdjur ändå måste beta där ska ordent-
lig stängsling göras för att skydda trädgården. Fastighetsägaren anser 
även att lantmäteriet bör komma ut och göra en utredning av fastig-
hetsgränsen.  
 
Verksamhetens svar på yttrande:  
Verksamheten är måna om att stängslingen är bra och ser inte att det 
finns någon risk för att djuren skulle komma utanför stängslade mar-
ker. Sannolikhet kommer det inte beta några djur i närheten av fas-
tighetsägarens fastighet då vägen är en naturlig avgränsning som är 
svår att flytta djur över.  
 
zz 
De är negativt inställda till skövlingen av skogen där planerad gårds-
plan ska vara. 
   forts 
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De uppger även oro för lukt och buller då deras sommarboende är 
närmast gården. De har även gett med några förslag på alternativa 
placeringar. 
 
Verksamhetens svar på yttrande:  
Verksamheten har tänkt spara en del träd som en zon mellan deras 
verksamhet och den yttrandes fastighet med förhoppning att deras 
utsikt inte kommer påverkas. Vad gäller buller- och luktpåverkan har 
de försökt placera byggnaderna och lagringen så långt ifrån gran-
narna som möjligt. Det som påverkar placeringen är bland annat 
vägen, kullen på södra sidan, dalen på östra sidan, smittspridning vid 
körning av fordon, kostnader och lagkraven för brandsäkerhet. Alla 
lagringsbehållare för gödsel kommer ha stabila svämtäcken. Totalt 
beräknas cirka 250 lastbilstransporter per år, varav mjölkbilen är 
drygt 180 stycken.  
 
ww 
Fastighetsägaren vill inte att de huvudsakliga transporterna går på 
grusvägen förbi hans fastighet.  
 
Verksamhetens svar på yttrande:  
In- och utfart kommer anläggas från vägen norr om det planerade 
gårdscentrat. Trafiken på grusvägen kommer därmed att minska.  
 
x- vägsamfällighetsförening 
Föreningen vill undersöka hur slitaget blir på vägen både under 
byggnationerna och sen när verksamheten är i gång.   
 
Verksamhetens svar på yttrande:  
Verksamheten utgår från att det inte kommer bli mer och/eller tyngre 
trafik på vägen efter att verksamheten tagits i bruk. Marken odlas, 
gödslas och skördas i dagsläget. Det är möjligt att trafiken tillfälligt 
kommer att öka under byggtiden, men att de kommer se till att vägen 
inte blockeras av byggtrafik.  
 
vv 
Fastighetsägaren anser att fastighetens färskvatten ska skyddas mot 
påverkan av den tänkta byggnationen, samt att marken som byggnat-
ionen är tänkt att byggas på berör avvattningen mot hans ägor genom 
koncentrering och eventuell miljöpåverkan på avvattningsmiljön. 
Gödsel och foderhantering riskerar att få stor påverkan på hans fas-
tighet då det ofta är västlig vindriktning. forts 
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Ökade transporter kommer även belasta han miljömässigt via ljud, 
buller och avgaser.  
 
Verksamhetens svar på yttrande:  
Gällande vattenbrunnen kommer hänsyn tas enligt gällande regler 
som finns vid gödselspridning intill dricksvattenbrunnar. Verksam-
heten vill ha en dialog med fastighetsägaren för att märka ut fastig-
hetens dricksvattenbrunn så att rätt avstånd kan hållas. Avrinningen 
från de nya byggnaderna ska försöka ledas om för att rinna ut på de-
ras egen åkermark. Pressvatten från foderhantering kommer ledas till 
gödselbrunnar som kommer vara byggda enligt lag och ha ett stabilt 
svämtäcke. Trafikintensiteten förbi grannens fastighet kommer inte 
att förändras då denna väg endast används som tillfart till ett litet 
område med jordbruksmark som har brukats tidigare i den östra de-
len av fastigheten.  
 
qq 
Fastighetsägarna är negativt inställda till storleken på lantbruket och 
tycker att det är mer i linje med en industri än ett vanligt familje-
lantbruk och att det inte är normal förekomst på landet och landsbyg-
den. Fastighetsägarna anser att vägen inte är gjord för den typen av 
transport som krävs för byggnationen och även löpande för driften 
av gården. Risken för buller och råmande kor kommer öka för det 
kommer att finnas djur runt deras fastigheten. Fastighetsägarna anser 
att vattenuttaget kan påverka deras dricksvattenbrunn och att utsläpp 
av metan kan påverka deras luftkvalité. Gödseldoften från närlig-
gande mark som kommer ske veckovis och inte månadsvis kommer 
skapa stor olägenhet på deras fastighet och öka mängden insekter.  
 
Verksamhetens svar på yttrande:  
Det planerade fysiska läget på nybyggnationen är valt utifrån bästa 
möjliga placering inom deras fastighet. Landskapet har under decen-
nier utvecklats till det jordbrukslandskap som det idag är. Nederbör-
den som beräkna fall på fastigheten uppnår att bidra med cirka 500 
000 m3 grundvatten på ett år och verksamhetens behov till djuren är 
beräknad till 13 140 m3 per år. Bullerstörning från verksamheten ver-
kar osannolika för dem med tanke på avståndet mellan gården och 
grannen är cirka 550 meter. Lukt kan förekomma i samband med 
spridning av gödsel, och kommer ske ett fåtal gånger per år. Brunnar 
kommer ha stabila svämtäcke och i framtiden vill de investera i en 
biogasanläggning där rötresterna som blir över luktar mindre än obe-
handlad gödsel.   forts 
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Miljöenheten tar ingen ställning angående påverkan på vägen eller 
ersättningar för fastigheters värde eller utredningar om fastighets-
gränser. Miljöenheten tar även ingen ställning om fällning av träd för 
byggnation då detta är ett ärende hos Länsstyrelsen som är under 
handläggning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 149 
 
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 § 148 Dnr 2022-000152  
 
Yttrande till kommunstyrelsen över förstudie avseende övnings-
byggnad för räddningstjänsten 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ett nytt 
övningshus beställs enligt förstudien. 
______ 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänstens övningsområde med tillhörande övningshus är 
gammalt och slitet. Vid besiktning av byggnaden har det bedömts att 
betongkonstruktionens livslängd är slut och en renovering är inte 
möjlig. Övningshuset används flitigt av både räddningstjänsten, 
Risk- och säkerhetsutbildningen på Osbecksgymnasiet och 
samverkande organisationer inom och utom kommunen. För att 
säkerställa effektiva insatser, en god arbetsmiljö och möjligheter för 
deltidsbrandmän och huvudarbetsgivare att bidra till en väl 
fungerande räddningstjänst behövs det övningsmöjligheter fram-
över. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har remitterat förstudien avseende övningsbygg-
nad för räddningstjänstens behov, för yttrande till samhällsbygg-
nadsnämnden innan beslut om beställning kan ske. Senast den 30 
september 2022 ska kommunstyrelsen ha samhällsbyggnadsnämn-
dens yttrande. 
 
Förra året inträffade ett antal större bränder i kommunen. Bränderna 
på Stortorget och Osbecksgymnasiet är händelser som kunde fått be-
tydligt större omfattning och konsekvens om de inte hanterats på rätt 
sätt i alla delar. Hela kedjan från SOS och den övergripande led-
ningen i Halland till enskild brandman som hanterar verktyg och ut-
för uppgifter i rökig och riskfylld miljö måste fungera för att nå ett 
gott resultat. 
 
Räddningstjänstens övningsanläggning invid Ängstorps reningsverk 
har varit i bruk sedan 80-talet. Anläggningen har varit utsatt för stora 
påfrestningar när byggnaden värmts upp genom vedeldning för att 
genomföra rökövningar under mer än fyrtio år. Påfrestningar från vä-
der och vind och ett idogt övande har tagit ut sin rätt. År 2020 ge-
nomförde därför Kommunfastigheter en förstudie angående övnings-
huset som sedan kompletterades under 2021. forts 
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I samband med förstudien genomförde konsultföretaget Sweco en 
besiktning av byggnaden och då konstaterades att betongkonstrukt-
ionens livslängd är slut och att en renovering av befintliga lokaler 
inte är möjlig. 
 
Kommunens riskbild med många och varierande miljöer innebär att 
det ställs stora krav på räddningspersonalens kompetens för att han-
tera olika typer av olyckor effektivt. Personal övningstid är begrän-
sad och det är många färdigheter och kunskaper som skall vidmakt-
hållas. Detta ställer stora krav på att övningarna genomförs effektivt 
med bra övningsplanering, engagerade instruktörer och goda öv-
ningsmiljöer. Nuvarande övningshus och tillhörande övningsområde 
nyttjas flitigt av Räddningstjänsten, Risk och säkerhetsutbildningen, 
MBU, Nattpatrullernas Förstinsatspersoner, Ungdomsbrandkåren, 
Polisen och vid externutbildning inom och utom kommunen. Kom-
mande uppbyggnad av det civila försvaret kommer också innebära 
ett ökat behov av övningsmiljöer framöver.  
 
I närområdet finns det övningsanläggningar i Halmstad och Falken-
berg. Dessa nyttjas emellanåt för övning av moment som inte kan 
göras i egen regi och de organisationerna nyttjar ibland även La-
holms övningsanläggning för vissa övningar.  
 
För att vidmakthålla kompetensen som rökdykare måste varje brand-
man genomföra fyra rökövningar om året, varav två med värmetill-
sats. Att genomföra dessa fyra ”måsteövningar” på annan ort (Halm-
stad eller Falkenberg) innebär ungefär 250 000 årligen i ökade kost-
nader för hyra, personalens restid med mera. Det innebär även att 
personalen inte kan ha beredskap samtidigt som de övar utan måste 
öva på sina vaktfria veckor. Hylte kommun har nyligen beslutat om 
att bygga ett eget övningshus för att minska kostnaderna i samband 
med att hyra övningshus hos andra. Hylte har ungefär hälften av La-
holms personalstyrka. 
 
Bemanning av kommunens räddningsstyrkor är ett ständigt återkom-
mande bekymmer och det finns ständigt ett behov av att rekrytera 
brandmän. Arbetet är påfrestande för både brandmannen, familjen 
och huvudarbetsgivaren. I kommunen är det ett fyrtiotal företag och 
verksamheter som har en brandman anställd. Det innebär att de har 
en anställd som lämnar sin arbetsplats vid larm för att i stället tjänst-
göra som brandman på en olycksplats. 
  forts 
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Många verksamheter har dessutom mer än en brandman anställd.  
 
En anledning till att många stannar i yrket och att arbetsgivare tillåter 
sina anställda att vara brandmän är att man känner att man gör en 
viktig insats, att man är bra på det man gör och att övning och utbild-
ning känns meningsfullt och effektivt. Att belasta deltidsbrandmän 
och deras huvudarbetsgivare ytterligare kommer försvåra rekrytering 
och möjligheten att behålla redan anställd personal. 
 
Räddningstjänsten har behov av en bra, säker och ren övningsplats 
som möjliggör att övningar kan genomföras utifrån de behov som 
finns i organisationen. Övningarna kan genomföras snabbt, enkelt 
och effektivt för att använda brandmännens och huvudarbetsgivarnas 
tid så effektivt som möjligt och möjliggöra fler säkra och effektiva 
räddningsinsatser i framtiden. 
 
Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 23 augusti 2022. 
Svar på begäran om komplettering från kommunfastigheter 
Protokoll KS 2022-08-09 § 149 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 152 
 
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 § 149 Dnr 2022-000127  
 
Yttrande till kommunrevisionen över rapporten "Granskning 
av kommunen som attraktiv arbetsgivare" 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande svar på kommunrevis-
ionens granskning;  
 
Nämnden anser att en stor del av arbetet med att göra kommunen till 
en attraktiv arbetsgivare bör vara kommunövergripande, och inklu-
dera kommunala bolag, dels av effektivitetsskäl, dels på grund av att 
invånare och potentiella anställda ser kommunen som en helhet, och 
därför bör budskapen vara samordnade. Nämnden ser positivt på att 
vara en del av formuleringen av detta. Nämnden ser också positivt 
på att nämndens ledamöter utbildas i vad arbetsgivaransvar innebär. 
Även detta bör göras kommunövergripande och ledas av HR-verk-
samheten, då ansvaret är lika för alla nämnder.  
 
Avseende uppföljning av kompetensförsörjningsplaner och analyser 
av avslutningssamtal så avser nämnden inarbeta detta i 2023 års in-
ternkontrollplan. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska 
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Granskningens syfte har varit 
att bedöma om styrelserna och nämnderna arbetar på ett systematiskt 
sätt för att bli en attraktiv arbetsgivare. Granskningen har genomförts 
genom intervjuer och dokumentstudier på samtliga förvaltningar 
samt Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB. Utred-
ningen konstaterar att ett arbete är påbörjat för att göra kommunen 
till en attraktiv arbetsgivare, men att en del kvarstår, bla avseende en 
gemensam definition av begreppet och avseende uppföljning och 
analys. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar kommunrevisionen 
kommunstyrelse och nämnder att:  
 
•  delta i formuleringen/utformningen av vad det innebär att vara en 

attraktiv arbetsgivare,  
•  säkerställa att samtliga ledamöter fullt ut ges möjlighet att sätta 

sig in i vad arbetsgivaransvaret omfattar,  
  forts 
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•  säkerställa att uppföljningen och återrapportering av kompetens-

försörjningsplaner (handlingsplaner) genomförs, samt  
•  sammanställa genomförda avslutssamtal som grund för analys och 

utveckling 
 
Kommunrevisionen önskar erhålla svar på granskningsrapporten 
senast den 15 oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 153 
 
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 § 150 Dnr 2022-000161  
 
Motverka ökade livsmedelskostnader 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av utredningen och beslutar 
följande: 
 
- Godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens utredning kring mot-

verka ökade livsmedelskostnader. 
 
- Skicka godkänd utredning vidare till kommunstyrelsen för att be-

akta i budgetutredning år 2023 kompensation för ökade kostnader 
inom beställande nämnder. 

_____ 
 
Sammanfattning 
Syfte, uppdrag och påverkan 
Serviceverksamheten ska tillsammans med övriga berörda verksam-
heter i kommunen utreda handlingsalternativ för att kunna hantera 
den uteblivna budgetkompensationen som begärdes med anledning 
av inte förutsägbara och hastigt ökade livsmedelskostnader under 
början av 2022. Målet är att hålla budgeten för 2022, men framtill 
och med augusti 2022 visar prognosen ett underskott på 2,2 mkr för 
hela året. 
 
Enligt uppdraget från fullmäktige ska särskilt fokus riktas mot hand-
lingsalternativ kopplat till möjligheter att välja mindre kostsamma 
produkter, revidering av befintliga menyer där effekten blir kost-
nadsminskningar samt en översyn av kvalitetsnivån som kan ge kost-
nadsminskningar.   
 
Utredningen som gjorts på uppdrag av förvaltningschef inom sam-
hällsbyggnadsförvaltningen visar på påverkan både på kort- och 
långsikt, både på verksamhetens utförande gällande kvalité, påver-
kan på kunden/gästen/brukaren och påverkan på felbalanserat uttag i 
den ¨normala¨ livsmedelsproduktionen, dvs livsmedel som idag har 
en ¨normal¨ produktion idag kommer att bli en bristvara i framtiden.  
 
Förändringar på långsikt och som behöver följas upp är skolresulta-
ten, barns och ungas mående, påverkan på barn och unga i socioeko-
nomisk utsatthet och äldres utsatthet kring undernäring, depression 
och ensamhet.  
  forts 
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Det vill säga hur förhåller barnkonventionen och Agenda 2030 till 
eventuella försämringar på grund av högre livsmedelskostnader och 
samtidigt en oförändrad budget 2022, oavsett indexregleringar och 
högre livsmedelskostnader på generellt 40 procent över år 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
På kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) i april under punkten 
kompletteringsbudget 2022 togs ärendet upp kring ökade livsmedels-
kostnader på grund av inflationsökningar. Något som samhällsbygg-
nadsnämnden skickat vidare till kommunstyrelsen att beakta vid 
kompletteringsbudget 2022.  
 
Nedanstående kursivatext är tagen från tjänsteskrivelse KSLU kom-
pletteringsbudget 2022 Ciceron KS 2022-028.  
 
Ökade livsmedelskostnader i kommunen på grund av inflationsök-
ningar. 
Enligt kommunens livsmedelsupphandling ska prisjusteringar ge-
nomföras fyra gånger per år enligt Dagligvaruleverantörernas för-
bund. Den första revideringen är nu genomför under februari må-
nad. 
I februari månads revidering ökade kostnaderna med elva procent 
från grossisten. Troligt vis med tanker på rådande situation i Europa 
med kriget så kommer en fortsatt ökning ske framöver också. 
Kostnadsökningarna har sina förklaringar genom ökningar i föl-
jande områden, transportkostnader, råvarubrist, ökade kostnader 
för förpackningsindustrin och inte minst energiförbrukningen.  
Inför budgeten 2022 räknades livsmedelskostnaderna upp med två 
procent enligt index. Med tanke på utvecklingen återfinns således 
inget utrymme för den senaste revideringen om elva procent.  
Då måltidsenheten är en internt funderande enhet kommer kostnads-
ökningen inte att belasta köpande nämnders verksamheter under 
2022 då priset för måltiderna redan är fastställda. Däremot kommer 
denna ökning behöva beaktas inför 2023 och därefter. 
Troligtvis kommer en liknande revidering i maj efter nästa prisjuste-
ring behövas att diskuteras med tanke på utvecklingen i samhället. 
 
Vid en eventuell kommande budgetkompensation skulle prisutveckl-
ingen få följande effekter på nedanstående förvaltningar utifrån re-
videringen i februari. 
 
  forts 
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Barn- och ungdomsnämnden    900 tkr 
Socialnämnden    825 tkr 
Kultur- och utvecklingsnämnden   120 tkr 
Summa tillägg totalt 1 845 tkr 
 
Uppdrag: Enligt Kommunstyrelsens förslag till kompletteringsbud-
get för 2022 så ges ett uppdrag till nämnderna att motverka ökade 
livsmedelskostnader. KSLU föreslår fullmäktige att avvakta med att 
kompensera köpande nämnder i detta läge men kommer att följa ut-
vecklingen under året. Däremot får säljande förvaltning, samhälls-
byggnadsförvaltningen och köpande förvaltningar i uppdrag att 
motverka prisökningarna inom måltidsenheten. Exempelvis måste 
säljande och köpande verksamheter ser över vilka produkter som 
köps in med mera men även se över befintliga menyer för att mot-
verka ökningen. Även kvalitetsnivån bör beaktas  
 
Samhällsservice utredning 
Samhällsservice har genomfört en utredning för att motverka ökade 
livsmedelskostnader och vilka konsekvenser som en ökad inflation 
ger på Måltidsenheten och på beställande nämnder, denna redovisas 
i bilagan Slutrapport Motverka ökade livsmedelskostnader.  
 
I korta drag så konstaterar utredningen att med den inflationstakt och 
den brist på livsmedel som världsläget just nu är i så är det svårt om 
inte helt omöjligt att bibehålla de kvalitetskrav som tagits fram både 
nationellt, regionalt och internt om inte en ökad budget år 2023 till-
skjuts beställande nämnder, det vill säga barn- och ungdoms-, kultur 
och utvecklings- och socialnämnden. 
 
Påverkan kommer indirekt ske mot barn, unga och äldre. Med påver-
kan menar utredningen att måltidsenheten kommer få göra avkall på 
kvalitén, minska på utbudet(valmöjligheten), inte bereda särskild 
specialkost utan hänvisa till vegetariskt alternativ, svårt att nå upp 
till nationella riktlinjerna i skollagen och i socialtjänstlagen samt 
livsmedelsrekommendationer för skola och äldreomsorg enligt livs-
medelslagen. 
 
Ytterligare konsekvenser som behöver följas upp enligt utredningen 
är förändringar översikt så som skolresultaten, barn och ungas må-
ende, påverkan på barn och ungas socioekonomiska utsatthet, äldres 
sociala utsatthet, undernäring, ensamhet och eventuell depression.  
  forts 
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Avsteg kring FN:s mål hållbar utveckling, Agenda 2030, samt avsteg 
från barnkonventionen behöver kommuniceras med beställande 
nämnder samt med berörda kunder/gäster/brukare som berörs av den 
ekonomiska påverkan som påverkar menysättning och utbud för att 
motverka ökade livsmedelskostnader 2022 och eventuellt 2023 en-
ligt beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Ekonomi 
Samhällsbyggnadsnämnden tar i sin nämndsplan 2023 upp utökade 
kostnader för måltider med anledning av att måltidspriset höjts avse-
ende livsmedel till verklig nivå jämfört med kostnad enligt avtal un-
der hösten 2022, transporter har höjts till den nivå och kostnad som 
gäller under hösten 2022 och personalkostnader har höjts med 2,5% 
för att täcka beräknade avtalsenliga löneökningar under 2023. Kö-
pande nämnder har hitintills och enligt budgetriktlinjerna fått kom-
pensation för volymförändringar, där ordinära personalkostnadsök-
ningar ingår. Övriga justeringar för att täcka kostnaderna avseende 
livsmedel och transporter till 2023, är utöver denna kompensation. 
 
Köpande nämnder av måltider, det vill säga socialnämnden (SON), 
barn- och ungdomsnämnden (BUN) och kultur- och utvecklings-
nämnden (KUN), har inte prognos avseende volymer 2023 klara för-
rän senare i höst, men med de volymer som gäller detta år blir kost-
nadsökningen avseende livsmedels 4,8 mkr och transporter 0,4 mkr, 
sammanlagt 5,2 mkr fördelat på de tre nämnderna, i huvudsak SON 
och BUN. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beredningsutskottets protokoll den 7 september 2022 § 154 
 
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 § 151 Dnr 2021-000183  
 
Revidering av lokalbehovsplan för samhällsbyggnadsförvalt-
ningen 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag till 
reviderad lokalbehovsplan. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Den 23 juni 2021 antog samhällsbyggnadsnämnden nuvarande lo-
kalbehovsplan. Planen ska årligen revideras och redovisas för kom-
munstyrelsen. Under det gånga året har samhällsbyggnadsförvalt-
ningen gjort vissa justeringar avseende organisation, och personalens 
fysiska placeringar, samt påbörjat vissa ombyggnationer, varför lo-
kalbehovsplanen behöver uppdateras. 
 
En lokalbehovsplan är en kort- och långsiktig planering av verksam-
hetsnämndens samlade lokalbehov. I lokalbehovsplanen ska verk-
samhetsnämnden analysera behovet av verksamhetslokaler, med ut-
gångspunkt i bland annat befolkningsutveckling och tillväxtmålet 
2040, demografi, översiktsplanering, bostadsförsörjningsprogram-
met, nuläge och pågående förändringar.  
 
Syftet med lokalbehovsplanerna är att redogöra för hur förutsätt-
ningar och behov av verksamhetslokaler ser ut framöver, för att i tid 
kunna planera för och möta dem. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad lokalbehovsplan för Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen 
Beslut Kommunstyrelsen 2021-04-30 § 80 
Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-23 § 123 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram förslag till beslut och finner att samhälls-
byggnadsnämnden beslutar i enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 152 Dnr 2022-000054  
 
Redovisning av ärende i samband med uppföljning av beslut en-
ligt uppföljningsplan för intern kontroll för år 2022 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av redovisningen. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände uppföljningsplan för intern 
kontroll för år 2022 den 23 februari 2022 § 25. Enligt den ska juste-
raren välja ut ett till två ärenden från listan över anmälda delegat-
ionsbeslut som ska redovisas vid kommande sammanträde: 
 
Från miljöenhetens lista med delegationsbeslut valde justeraren ären-
det Miljösaktionsavgift för att ej underrättat tillsynsmyndigheten in-
nan installation av köldmedieanläggning, som ska redovisas vid 
nästa sammanträde. Ärendet redovisas av miljö- och hälsoskyddsin-
spektören. 
 
Från byggnadsenhetens lista med delegationsbeslut valde justeraren 
ärendet Bygglov för tillbyggnad av djurklinik som ska redovisas vid 
nästa sammanträde. Ärendet redovisas av bygglovhandläggaren. 
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SBN § 153 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 7 september 2022. 
 
Miljöenhetens beslut från och med den 13 augusti till och med den 8 
september 2022. 
 
Byggnadsenhetens beslut från och med den 12 augusti till och med 
den 7 september 2022. 
 
Förteckning över delegationsbeslut registrerade i ärendehanterings-
systemet Ciceron från och med den 15 augusti till och med den 2 
september 2022. 
 
Räddningstjänstens delegationsbeslut enligt förteckning daterad 2 
september 2022.  
 
Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till samhällsbygg-nads-
nämnden. Samhällsvägledarna har under perioden 15 augusti till 30 
augusti 2022 utfärdat fem beslut om parkeringstillstånd för rörelse-
hindrade. 
 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och åter-
ställningsbidrag ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Under 
perioden 13 augusti till den 9 september 2022 har tio nya bostadsan-
passningsbidrags ärende registrerats samt ett reparationsbidrags 
ärende.   forts 
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Handläggaren för bostadsanpassning har under samma period bevil-
jat sju ansökningar om bostadsanpassningsbidrag och en ansökan om 
reparationsbidrag. 
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SBN § 154 Dnr 2022-000003  
 
Anmälningar  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger förteckningen över anmälningar 
till handlingarna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut och andra dokument som kommit in till samhällsbyggnads-
nämnden sedan förra sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över anmälningar: 
 
a. Länsstyrelsens beslut; Ändring av byggnadsminnet Backstugan i 

Fladalt i Laholms kommun. Vid byte av sticketak har rötskador i 
takstolar och hammarband upptäckts. Länsstyrelsen beslutar en-
ligt kulturmiljölagen att lämna tillstånd till ingrepp i stommen vid 
takrenovering på Backstugan i Fladalt, fastigheten xx 

 
b. Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom, Bygglov 

för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på fas-
tigheten xx. Samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus. Beslutet överklagades. Länsstyrel-
sen avslog överklagandena. Länsstyrelsens beslut överklagades. 
Mark- och miljödomstolen upphäver, med ändring länsstyrelsens 
beslut och samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

 
c. Regeringens beslut om att ge uppdrag åt de statliga myndighet-

erna att vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder 
inom den statliga förvaltningen. Kommuner och regioner ska en-
ligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verk-
samhet. I lagen om kommunal energiplanering och förordningen 
om kommunal energiplanering finns bestämmelser om kommu-
nernas skyldigheter att energiplanera. 

 
d. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av samhällsbyggnadsnämn-

dens beslut angående bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
och garage på fastigheten xx. Samhällsbyggnadsnämnden bevil-
jade sökanden marklov och bygglov. Beslutet överklagades. 
Länsstyrelsen upphäver det överklagande beslutet för att förut-
sättningar för att bevilja lov inte är uppfyllda. forts 
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e. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens dom; Bygglov för 

plank (värmepump) på fastigheten xx. Miljö- och byggnads-
nämnden ansåg att värmepumpen var ett bygglovspliktig plank 
och avslog därför ansökan om bygglov den 6 december 2018. 
Ärendet överklagades till länsstyrelsen och vidare till Mark- och 
miljödomstolen som båda avslog överklagan. Sökanden fick 
prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och 
miljööverdomstolen upphäver miljö- och byggnadsnämndens be-
slut och förklarar att värmepumpens utomhusdel inte kräver 
bygglov. 
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SBN § 155 Dnr 2022-000001  
 
Informations- och diskussionsärenden  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationerna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
a) Ledamöternas och ersättarnas inspel 
 
b) Information om ”matkravet” i alkohollagen för serveringsställen 

med serveringstillstånd 
 Sebastian Stjärneblad 
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