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SBN § 188 Dnr 2022-000185  
 
Svar på motion om strategi för beslut om enskilda avlopp enligt 
Växjö kommuns modell 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Martin Petersson, Mil-
jöpartiet de gröna att:  
• Laholms kommun utreder om samma eller liknande strategi som i 

Växjö kommun för enskilda avlopp kan användas i Laholms 
Kommun.  

 
Kommunfullmäktiges presidium har den 5 september 2022 remitte-
rat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2023. 
 
Växjö kommuns principbeslut gällande enskilda avlopp  
I april 2022 fattade miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö kom-
mun ett principbeslut gällande enskilda avlopp som innebär att de 
frångår den omvända bevisbördan och i stället lägger ansvaret att på-
visa olägenhet på miljöavdelningen: 
 
”Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar följande principer vid beslut 
om förbud att släppa ut avloppsvatten från enskilda avloppsanlägg-
ningar. 
 
1. Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten läggs endast på de 

avloppsanläggningar där någon form av olägenhet kan konstate-
ras som påverkar människors hälsa och/eller den lokala miljön. 

 
2. Vattenprov skall tas vid anläggningens utsläppspunkt där det är 

möjligt när man vid tillsyn har tvivel om anläggningens funktion. 
På vilket sätt fastighetsägaren kan bevisa att anläggningen funge-
rar ska anges enligt fastställda krav. Finns enskild brunn som 
skulle kunna påverkas av avloppsanläggningen skall vattenprov 
tas för att: 

 1. Bekräfta eller utesluta förorening från avloppet. 
 2. Bidra till god vattenstatus i de enskilda brunnar som finns i 

kommunen. 
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3. Resultaten av de tagna proverna sammanställs och blir en del av 
kommunens arbete med hållbar god vattenstatus i kommunens 
samtliga recipienter. Årligen skall denna redovisning ges till an-
svarig nämnd. 

 
Principer enligt punkt 1 och punkt 2 blir gällande från och med att 
beslutet tagits av nämnden.” 
 
Vad gäller kostnaderna för provtagning och analys beslutade de att 
vattenprover som utförs på en anläggnings utsläppspunkt eller 
dricksvattenbrunn ska täckas av nuvarande taxa och inte leda till en 
ökad kostnad för ägaren av avloppsanläggningen. Nämnden avser att 
söka täckning för ökade kostnader på grund av vattenprovtagning 
hos kommunstyrelsen om nämndens budget som helhet riskerar att 
gå med underskott. 
 
En nämndsledamot har överklagat beslutet till förvaltningsrätten. 
 
Som en följd av principbeslutet från april fattade nämnden den 4 ok-
tober beslut om omprövning av förbud om beslutet om förbud att 
släppa ut avloppsvatten inte är äldre än 1 januari 2019. För att en 
omprövning ska beviljas krävs att fastighetsägaren ansöker om en 
omprövning. 
 
Vid sammanträdet beslutade nämnden också om en revidering av till-
synsplanen för återstoden av 2022 genom att följande tillsyn tas bort: 
 
1.  ”Den planerade tillsynen av enskilda avloppsanläggningar tas bort 

från tillsynsplanen 2022 med anledning av att nämnden fattade ett 
principbeslut i april. Ett beslut som ännu inte vunnit laga kraft då 
det är överklagats till förvaltningsrätten. I väntan på dom i förvalt-
ningsrätten tas denna tillsyn bort för innevarande år. 

 
Då tillsyn redan har genomförts och bedömningar har kommunice-
rats gäller följande: 
 
2.  Genomförd tillsyn som resulterade i en bedömning som godkände 

avloppsanläggningen kommer kvarstå och inga vidare åtgärder 
kommer vidtas eller beslutas. 

 
3. Genomförd tillsyn som resulterade i en bedömning som innebär 

att anläggningen ej uppfyller krav för godkänd rening, men där 
nämnden ännu ej fattat beslut om förbud skall ses som ännu ej 
genomförd tillsyn och skall hanteras enligt punkt 1 i detta beslut. 
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4. Genomförd tillsyn som resulterade i en bedömning som innebär 
att anläggningen ej uppfyller krav för godkänd rening och där 
nämnden har fattat ett beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten 
skall de enskilda avloppsägarna hänvisas till omprövningsbeslu-
tet. Har inspektionen ägt rum under år 2022 och förbudet fattats 
samma år skall ingen tillsynsavgift tas ut för en eventuellt begärd 
omprövning. 

 
Beslutet berör alla former av enskilda avlopp.” 
 
I Växjö kommun antogs ett miljöprogram 2006. I miljöprogrammet 
ingick bland annat en punkt om att förbättra statusen på enskilda av-
loppsanläggningar. Inventeringen av avloppen har utgått från an-
läggningarnas status och 2017 var de färdig med de avlopp som bara 
bestod av slamavskiljare eller som hade enklare rening i form av till 
exempel stenkistor, efter det fortsatte arbetet att bedriva tillsyn på 
infiltrationer anlagda före 1995. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Växjö kommun har inför be-
slutet i oktober tagit fram en konsekvensanalys för omprövning av 
avloppsförbud enligt de nya principerna. Deras bedömningen är att 
omprövning endast kan göras utifrån förvaltningslagen, och att de 
nya principerna nämnden beslutade om inte kan ligga till grund för 
en sådan omprövning. Utöver det lyfter de även fram att omprövning 
av förbuden kommer ta mycket handläggningstid i anspråk. En ytter-
ligare sak som lyfts fram är risken för att det kommer in skadestånds-
anspråk från fastighetsägare som fått förbud enligt tidigare arbetssätt 
och åtgärdat sina avlopp. 
 
Tillsyn av enskilda avlopp i Laholms kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden i Laholms kommun har ett uppdrag att 
utföra tillsyn enligt miljöbalken. En del av denna tillsyn sker på en-
skilda avlopp. Tillsyn på enskilda avlopp är en av kommunens åtgär-
der enligt det juridiskt bindande åtgärdsprogrammet för Västerhavets 
vattendistrikt.  
 
I Laholms kommun finns cirka 4 500-4 700 enskilda avloppsanlägg-
ningar. Miljöenheten påbörjade inventering av dessa år 2013 och 
fram tills idag har mer än 2 000 avloppsanläggningar inventerats. In-
venteringen omfattar avloppsanläggningar anlagda innan år 2000, i 
inventeringen ingår alla typer av avloppsanläggningar så som sten-
kistor, sjunkbrunnar och infiltrationer. Andelen icke godkända av-
loppsanläggningar bedöms följa rikssnittet och motsvarar cirka 60 
procent av alla avloppsanläggningar (av de anlagda innan år 2000). 
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Majoriteten av de som inte bedöms uppfylla dagens krav består av 
enklare lösningar till exempel slamavskiljare med efterföljande sten-
kista eller sjunkbrunn. Det finns idag cirka 600 pågående invente-
ringsärende och de flesta av dessa är pågående då avloppen ännu inte 
åtgärdats. Det finns beslut om förbud på avloppsanläggningar i cirka 
250 av de ärendena. I de övriga av de 600 ärendena har det av olika 
anledningar inte beslutats om förbud ännu.  
 
I motionen anges att ”när kommunen beslutar att en grupp bostads-
fastigheter ska anslutas till kommunalt VA så underkänns befintliga 
enskilda avlopp på schablonmässiga grunder, inte från faktiskt kon-
staterad risk att de enskilda anläggningarna hotar människors hälsa 
och miljön.” Detta påstående är felaktigt. Vid en bedömning av om 
ett område ska omfattas av verksamhetsområde för allmänt VA så 
görs en bedömning av hela områdets möjlighet att ordna VA på ett 
sätt som inte innebär en risk för människors hälsa eller miljön. Hän-
syn 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. Om 
det med hänvisning till människors hälsa eller miljön finns risker 
med avloppshanteringen i ett område blir kommunen skyldig att be-
stämma ett verksamhetsområde och tillgodose behovet av vatten 
och/eller avlopp. 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 
sammanhang.  
 
De befintliga enskilda avloppen i ett nytt utpekat verksamhetsom-
råde döms inte ut schablonmässigt, däremot blir fastighetsägaren till 
en fastighet inom området skyldig att betala en anslutningsavgift när 
VA dras fram. Nyare enskilda avloppsanläggningar löses dock in. 
Detta regleras i Lagen om allmänna vattentjänster medan bedömning 
av enskilda avloppsanläggningar görs enligt miljöbalken. 
 
Provtagning 
Vid besvarandet av denna motion har kontakt tagits med Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV) som är tillsynsvägledande myndigheten 
för enskilda avlopp. HaV menar att varje tillsynsmyndighet själv 
måste ta ställning till hur tillsynen utövas. De hänvisar dock till att 
orenat avloppsvatten riskerar att sprida smittämnen och miljö- och 
hälsofarliga ämnen, till exempel läkemedelsrester, samt att bidra till 
övergödning. Detta är grunden till att avloppsvatten måste renas i en 
avloppsanläggning. En avloppsanläggning kan se olika ut, men den 
gemensamma nämnaren är att den är avgränsad fysiskt, det vill säga 
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man vet var avloppsvattnet kommer in, var och hur det renas och var 
det renade avloppsvattnet kommer ut.  
 
HaV hänvisar också till deras tillsynsvägledning för enskilda avlopp. 
Av den kan sammanfattningsvis sägas att det är komplext att ta prov 
från enskilda avloppsanläggningar och att provtagning främst är till-
lämplig på prefabricerade avloppslösningar (till exempel minire-
ningsverk) där det finns en tydlig utsläppspunkt. För markbaserade 
reningsanläggningar (till exempel infiltration) sker utsläppet diffust 
vilket försvårar möjligheten till provtagning avsevärt. Stickprov ut-
gör dessutom endast en indikation på anläggningens funktion då det 
är många olika aspekter som påverkar provtagningsresultatet. För in-
filtrationsanläggningar kan det i stället för provtagning vara aktuellt 
med uppföljning av funktionen genom att mäta avståndet till grund-
vattennivån, detta avstånd är avgörande för att få en fungerande re-
ning i infiltrationsanläggningen. Avslutningsvis hänvisar HaV också 
till den stora mängd domar från mark- och miljööverdomstolen som 
idag finns och utgör rättspraxis inom området. 
 
När det gäller provtagning i närliggande dricksvattenbrunnar som 
grund för att avgöra risk för påverkan från ett enskilt avlopp hänvisar 
HaV till Sveriges geologiska undersökning SGU. Kontakt har därför 
också tagits med SGU som anger att provtagning i en brunn kan ge 
en indikation om avloppspåverkan. Indikationen är dock främst an-
vändbar för att bedöma påverkan på det specifika objektet (brunnen) 
vid den specifika tidpunkten (provtagningstillfället). Resultatet säger 
väldigt lite om grundvattenskyddet i övrig omgivning eller på längre 
sikt. Flera tidsberoende faktorer har betydelse för föroreningssprid-
ningen från avloppsanläggningen. Exempel på dessa faktorer är 
grundvattennivåer och flödesriktningar vid provtagningstillfället 
(grundvattensituationen varierar under året och kan i varierande ut-
sträckning påverka flödesvägar och transporthastighet från avlop-
pet), belastning på avloppssystemet senaste tiden samt uttaget från 
dricksvattenbrunnen.  
 
Utöver detta lyfter SGU fram att påverkansbedömning baserad på 
vanligt förekommande metoder för att bedöma mikrobiell påverkan 
(exempelvis E.coli) inte entydigt signalerar avloppspåverkan. Andra 
källor kan orsaka liknande påverkan. Det är naturligtvis också sällan 
användbart att provta dricksvattenbrunnar för att bedöma ytvatten-
påverkan. 
 
Beroende på vilka parametrar som ska provtas så kostar en vattena-
nalys för avloppsvatten cirka 1 500 kr, för analys av dricksvatten i 
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enskild brunn är kostnaden från cirka 500 kr och uppåt (även här be-
ror det på vilka parametrar som ska analyseras). 
 
Samhällsbyggnadsnämndens synpunkter 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att den modell som Växjö kom-
mun valt gällande enskilda avlopp inte är aktuell för Laholms kom-
mun av flera olika anledningar. En av dessa är att Växjö kommuns 
principbeslut i sig lämnar många frågetecken gällande hur det ska 
genomföras praktiskt. Till exempel framgår inte vilka parametrar 
som ska analyseras eller hur man ska tolka analysresultaten. Även 
om ett prov från dricksvattenbrunnen visar att vattnet är tjänligt in-
nebär det inte att avloppsanläggningen kan ha påverkat vattenkvali-
teten negativt tidigare eller kommer att påverka negativt framöver. 
Det är också oklart om man ska ta hänsyn till grannars dricksvatten-
brunnar eller ytvattenförekomster som kan ligga både närmare av-
loppsanläggningen och i ett mer utsatt läge.  
 
I Laholms kommun består majoriteten av de avloppsanläggningar 
som inte godkänns i inventeringen av avlopp av enklare lösningar så 
som stenkistor och sjunkbrunnar. Av gällande lagstiftning och rätts-
praxis framgår tydligt att detta är avloppslösningar som inte uppfyll-
ler dagens krav. Laholms kommun får inte lov att stifta egna lagar 
och ska därför följa det som gäller enligt ovan. Samhällsbyggnads-
nämnden anser att det därför inte finns behov av provtagning kopplat 
till dessa anläggningar (i Växjö kommun är dessa anläggningar redan 
åtgärdade sedan tidigare och får därför antas att de inte ingår i even-
tuell kommande provtagning). Vad gäller infiltrationsanläggningar 
som det också finns många av i Laholms kommun men där relativt 
få (som är korrekt anlagda enligt dagens krav) underkänns så bedöms 
det inte heller vara aktuellt med provtagning. En infiltrations funkt-
ion bedöms på andra sätt och provtagning av denna typ av avlopps-
anläggning är inte lämplig då det sker ett diffust utsläpp och alltså 
inte finns en specifik utsläppspunkt där prov kan tas. Ett stickprov 
för ett enskilt avlopp samt i vissa fall närliggande dricksvatten-brun-
nar som föreslås i Växjö kommun skulle heller inte ge en korrekt bild 
av en avloppsanläggnings påverkan på miljö och hälsa, detta fram-
hålls också av både HaV och SGU vilka får anses ha expertkunskap 
inom området. I stället skulle det krävas långa provtagningsserier 
med höga krav på både provtagare och analys för att kunna dra några 
slutsatser av utsläppen. Som jämförelse kan nämnas att vid de större 
avloppsreningsverken i Laholms kommun bedöms utsläppen som 
årsmedelvärden och baseras på provtagning som genomförs åter-
kommande under året, vid vissa så ofta som varje vecka. I Laholms 
kommun inventeras ungefär 300 enskilda avlopp varje år. Hur många 
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av dessa som skulle kunna vara aktuella för provtagning om liknande 
principbeslut som i Växjö kommun skulle fattas är svårt att säga i 
dagsläget men att det skulle innebära stora kostnader är givet. Kost-
naden skulle kunna läggas på den enskilda fastighetsägaren eller fi-
nansieras av skattemedel. Med tanke på kommande besparingar som 
Laholms kommun står inför anser samhällsbyggnadsnämnden att 
finansiering via skattemedel är uteslutet. En finansiering via skatte-
medel skulle också innebära att samtliga kommuninvånare, även de 
som har kommunalt VA och därför redan betalar VA-avgift, skulle 
få betala för kontrollen av enskilda avlopp. 
 
Utöver principbeslutet om provtagning har Växjö kommun också be-
slutat om att en omprövning av redan beslutade förbud ska genom-
föras om fastighetsägaren begär detta. Att genomföra motsvarande i 
Laholms kommun skulle även det innebära stora kostnader, främst i 
form av handläggningstid. Det finns också bestämmelser i förvalt-
ningslagen angående på vilka grunder ett beslut kan omprövas. Sam-
hällsbyggnadsnämnden anser att en kommuns egna principbeslut 
inta kan ändra gällande lagstiftning och heller inte ligga till grund för 
omprövning av redan beslutade förbud på avloppsanläggningar. Att 
dessutom dra en tydlig gräns för vem som ska ha rätt att få sitt förbud 
omprövat är direkt olämpligt då man genom detta åsidosätter likabe-
handlingsprincipen. Det skulle också kunna innebära risk för skade-
ståndsanspråk från fastighetsägare som inte får möjlighet att få för-
budet omprövat eller som redan åtgärdat sin bristfälliga avloppsan-
läggning. I Laholms kommun har det anlagts över 1300 enskilda av-
lopp sedan år 2013, majoriteten av dessa som ett resultat av invente-
ringen.  
 
Växjö kommuns principbeslut har överklagats till förvaltningsrätten 
men dom har ännu inte meddelats. Samhällsbyggnadsnämnden stäl-
ler sig dock mycket tveksam till om en kommunal nämnd kan besluta 
om en principiell tolkning av de allmänna hänsynsreglerna i miljö-
balken, så som nämnden i Växjö gjort då de genom sitt principbeslut 
frångår miljöbalkens omvända bevisbörda. 
 
Sammanfattningsvis anser samhällsbyggnadsnämnden att det varken 
finns behov, lagstöd eller andra skäl till att anta samma eller liknande 
strategi som i Växjö kommun för enskilda avlopp i Laholms Kom-
mun. Konsekvenserna av en sådan strategi skulle bli omfattande, inte 
minst utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Samhällsbyggnadsnämnden 
anser inte heller att det finns något behov av att utreda frågan ytter-
ligare och motionen ska därför avslås. 
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Beslutsunderlag 
Motion den 22 augusti 2022 
Tjänsteskrivelse 
Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2022 § 195 
 
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 § 189 Dnr 2022-000229  
 
Yttrande till kommunstyrelsen över en remiss från Miljödepar-
tementet gällande reviderat direktiv om rening av avloppsvatten 
från tätbebyggelse - förslag från europeiska kommissionen 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar följande synpunkter gäl-
lande remissen till kommunstyrelsen: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser i grunden positivt på att avloppsdi-
rektivet revideras samt de höga ambitionsnivåer som förslaget till ett 
nytt avloppsdirektiv visar på. Framför allt bedöms förslagen gällande 
krav på rening av mikroföroreningar vara positivt. Förslagets höjda 
ambitionsnivå och krav kommer dock med högsta sannolikhet inne-
bära stora konsekvenser för VA-huvudmannen då det kan medföra 
att det krävs stora ombyggnationer på befintliga avloppsreningsverk. 
Genomförandetiderna innebär också i vissa fall en utmaning då en 
ombyggnation av ett reningsverk är både kostsamt samt kan vara 
tidskrävande då det förutom själva byggnationen kan ta lång tid med 
en ansökningsprocess om det krävs nytt tillstånd enligt miljöbalken. 
När det gäller förslagets faktiska konsekvenser för VA-huvudman-
nen anser samhällsbyggnadsnämnden att detta är något som La-
holmsbuktens VA bäst svarar för. Samhällsbyggnadsnämnden har 
därför inga ytterligare synpunkter på remissen. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en remiss från Miljöde-
partementet gällande ”Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten 
från tätbebyggelse - förslag från europeiska kommissionen” till sam-
hällsbyggnadsnämnden och till Laholmsbuktens VA AB. Syn-
punkter ska lämnas senast den 5 januari 2023. 
 
Direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/-
EEG) Direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (ne-
dan kallat avloppsdirektivet) är ett av de viktigaste politiska instru-
menten inom EU:s regelverk på vattenområdet för att skydda miljön 
och människors hälsa. Direktivet från 1991 är ett genomförandedi-
rektiv under ramdirektivet för vatten. Direktivet reglerar kvalitets-
krav på avloppsvatten från tätorter med mer än 2000 personekviva-
lenter (pe).  
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I Laholms kommun är det endast Ängstorps avloppsreningsverk som 
tar emot avloppsvatten från mer än 2000 pe. Direktivet anger ut-
släpps- och kontrollkrav för till exempel biologiskt och kemiskt sy-
reförbrukande ämnen, kväve och fosfor som släpps ut i känsliga om-
råden. Det finns också ett krav att avloppsslam om möjligt ska åter-
användas och uppströmskrav på anslutna verksamheter. 
 
I Sverige är bestämmelserna införda genom miljöbalken, vatten-
tjänstlagen (LAV) och föreskrifter från Naturvårdsverket. Sverige 
saknar dock fortfarande regler om hur de känsliga områdena ska ut-
ses. 
 
EU-kommissionen har beslutat att öppna avloppsdirektivet för revis-
ion.  
 
Förändringar i avloppsdirektivet 
Förslaget innebär en skärpning av flera nu gällande krav. Nedan re-
dogörs för några av betydande ändringar som föreslås. 
 
Begränsningsvärdet för utsläpp av kväve sänks från 15 mg/l till 6 
mg/l för reningsverk med en belastning på 10 000 – 100 000 pe. Sam-
tidigt förbjuds utsläppen ta hänsyn till naturlig kväveretention. 
Ängstorps avloppsreningsverk har idag via sitt tillstånd villkor som 
anger att det totala utsläppet av kväve inte får överstiga 10 mg/l. 
 
Det föreslås bli krav på rening av mikroföroreningar (såsom läkeme-
delsrester) för alla reningsverk över 100 000 pe. Detsamma gäller för 
reningsverk med en belastning på 10 000-100 000 pe i områden där 
koncentrationen eller ackumulationen av mikroföroreningarna utgör 
en risk för människors hälsa eller miljön. Krav ställs också på att de 
företag som sätter miljöpåverkande läkemedel och andra kemiska 
ämnen på marknaden ska vara med och bekosta reningen om ämnena 
sätts på marknaden över en viss kvantitet. 
 
Riskbedömning av utsläppens påverkan på till exempel miljökvali-
tetsnormer och badvatten ska genomförs och vid behov ska åtgärder 
utöver direktivets krav vidtas.  
 
Regelbundna energirevisioner ska genomföras och energineutralitet 
ska gälla på nationell nivå för alla reningsverk med belastning på 
över 10 000 pe. Uppföljning av utsläpp av klimatpåverkande gaser 
så som metan och lustgas ska göras. 
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Reningsverk med en belastning på över 1000 pe kommer att omfattas 
av direktivet (olika reningsverk omfattas dock av olika krav bero-
ende på storlek). I Laholms kommun innebär det att även Knäreds 
avloppsreningsverk kommer att omfattas. 
 
Kraven på industrier och andra verksamheter som är har utsläpp till 
avloppsreningsverken blir tydligare.  
 
Ett nationellt system för övervakning av hälsoparametrar (smitta) ge-
nom analys av avloppsvatten ska införas.  
 
Medlemsländerna ska systematiskt arbeta med att främja återanvänd-
ning av renat avloppsvatten. Dessutom förtydligas krav på att slam 
ska behandlas, återvinnas och återanvändas när det är lämpligt, i en-
lighet med avfallshierarkin.  
 
Utöver ovanstående sker förändringar gällande bland annat inform-
ation till allmänheten avseende avloppsreningsverk, planering av åt-
gärder som avser ledningar, dagvatten och bräddningar samt att rap-
portering av direktivets efterlevnad till EU ska ske med tätare inter-
vall. 
 
Genomförandetiderna för direktivet varierar för de olika artiklarna 
men majoriteten ska genomföras under perioden 2025-2040. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens remiss 
Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2022 § 196 
 
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 § 190 Dnr 2022-000230  
 
Miljöenhetens behovsutredning för år 2023-2025 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner miljöenhetens behovsutred-
ning för år 2023–2025. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Hos en tillsynsmyndighet ska det finnas en utredning om tillsynsbe-
hovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. En-
ligt livsmedelsverkets föreskrift om offentlig kontroll av livsmedel 
ska kontrollmyndigheten årligen fastställa en plan för myndighetens 
livsmedelskontroll. För övriga delar av miljöenhetens ansvarsom-
råde saknas krav på behovsutredning och tillsynsplaner i lagstift-
ningen men för att ge en tydlig översikt för hela enheten finns ett 
behov att alla områden omfattas av behovsutredningen. En behovs-
utredning har därför tagits fram som omfattar hela miljöenhetens till-
synsverksamhet och bedömer behovet och de resurser som behövs 
för att klara tillsynen för år 2023-2025. Behovet baseras på lagstift-
ningarnas syften, miljö- och folkhälsomål, miljökvalitetsnormer, 
miljö- och hälsotillståndsbeskrivningar och omvärldsanalys. Be-
hovsutredningen är grunden för den operativa tillsynen och visar på 
det resursbehov som finns om tillsynens mål och övriga åtaganden 
ska uppfyllas. Detta innebär att utredningen redovisar det faktiska 
personalbehovet. Utredningen tar inte hänsyn till faktiska resurser, 
utan visar vad som behövs för att klara all tillsyn och övriga uppdrag 
som myndigheten ansvarar för.  
 
Avvägningar och prioriteringar mellan olika tillsynsområden ska inte 
göras i behovsutredningen utan sker i nämnds-, verksamhets- och 
tillsynsplan. Däremot ligger behovsutredningen till grund för even-
tuella prioriteringar mellan målen och fungerar som underlag för 
myndighetens beslut om verksamhetsmål, strategier, åtgärder och in-
satser. Den utgör också underlag i planeringen av tillsynsavgifter och 
begäran om anslag. 
 
Behovsutredningen resulterar i 
- en redovisning av problemområden, det vill säga områden som 

motverkar uppfyllandet av lagstiftningens syfte och mål, samt 
verksamheter och åtgärder där det finns behov av tillsyn inom re-
spektive problemområde. 
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- vilken eller vilka tillsynsmetoder som ger störst miljönytta. Olika 
tillsynsområden kan behöva olika slags tillsynsinsatser, till exem-
pel traditionell tillsyn, systemtillsyn, rådgivning, utbildning med 
flera. Olika metoder bör viktas mot varandra för att få fram vilken 
metod som ger bäst resultat. 

- behovet av resurser, det vill säga arbetstid, kompetens och behov 
av pengar för att vidta tillsynsinsatser. 

 
Beslutsunderlag 
Miljöenhetens behovsutredning för år 2023-2025 
Tjänsteskrivelse 
Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2022 § 197 
 
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 § 191 Dnr 2022-000231, Mi 2022-1481 
 
Miljöenhetens handlingsplan för arbete med förorenade områ-
den  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar miljöenhetens handlingsplan för 
arbete med förorenade områden. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Naturvårdsverket har i samverkan med andra centrala tillsynsvägle-
dande myndigheter tagit fram en nationell strategi för tillsyn enligt 
miljöbalken. Ett av fokusområdena i strategin är förorenad mark, och 
det finns en övergripande nationell målsättning om att senast till år 
2050 ska alla förorenade områden med potentiellt mycket stor eller 
stor risk för människors hälsa eller miljön, så kallade riskklass 1 och 
2 objekt, vara åtgärdade.  
 
Alla tillsynsmyndigheter med tillsynsansvar över dessa områden be-
höver planera och genomföra denna tillsyn, till exempel genom en 
handlingsplan. Tillsynsmyndigheterna ska även ha tillräcklig för-
måga och kunskap att kunna bedriva tillsyn av prioriterade förore-
nade områden. Tillsynen av prioriterade förorenade områden ska öka 
vilket ska leda till ett ökat antal pågående undersökningar och åtgär-
der. 
 
Inom Laholms kommun finns det cirka 315 potentiellt eller konsta-
terat förorenade objekt. Antalet prioriterade objekt (riskklass 1 och 
2) i kommunen uppgår till 54. Kommunen har tillsynsansvar över 53 
objekt, denna uppgift ligger på miljöenheten. 
 
En handlingsplan har tagits fram för hur miljöenhetens arbete med 
tillsyn av förorenade område ska bedrivas. Den innehåller bland an-
nat lägesbeskrivning, mål, prioriteringsgrunder och strategi. Hand-
lingsplanen ska gälla tills vidare, dock som längst till 31 december 
2049. Handlingsplanen är under denna tid styrande för miljöenhetens 
arbete med förorenade områden. Planen ska under giltighetstiden 
hållas aktuell, följas upp och vid behov justeras, minst vart fjärde år. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöenhetens handlingsplan för arbete med förorenade områden 
Tjänsteskrivelse 
Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2022 § 198 
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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: 
Miljöenheten 
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SBN § 192 Dnr 2022-000232, SBN2022-591 
 
Förhandsbesked för nylokalisering av enbostadshus samt kom-
plementbyggnader  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte bevilja förhandsbesked 
för nylokalisering av enbostadshus samt komplementbyggnader på 
fastigheten xx, med anledning att åtgärden inte uppfyller bestämmel-
serna om markens lämplighet i 2 kapitlet, plan- och bygglagen, PBL. 
 
Avgift  
Förhandsbesked 0 kronor 
Kommunikation  0 kronor  
 
Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 27 juli 2022 och beslut 
fattades den 14 december 2022, vilket innebär att lagstadgade tids-
frister för handläggningen har överskridits med tio veckor. Avgiften 
för beslut om lov, expediering och kungörelse och andra tids- och 
kostnadskrävande åtgärder har reducerats med fem femtedelar med 
stöd av 12 kapitlet 8 a § plan- och bygglagen (PBL).  
_____ 
 
Upplysningar  
Handlingar som legat till grund för beslutet finns tillgängliga på 
Byggnadsenheten, Humlegången 6, 312 80 Laholm. För att ta del av 
dem kontakta byggnadsenheten via telefon 0430-152 80 eller via 
mejl samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se. 
_____ 
 
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 om förhandsbesked för nylokalisering av enbostadshus 
samt komplementbyggnader på del av fastigheten xx. Enligt inläm-
nad ansökan vill man bygga 140 kvm enbostadshus, 100 kvm ga-
ragebyggnad samt 200 kvm stall/verkstad i U-formation med gårds-
plan.  

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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Fastigheten xx är knappt 12 ha stor och är belägen i de sydvästra 
delarna av zz, cirka 500 m söder om Zvägen och är taxerad som lant-
bruksenhet, bebyggd. Fastigheten är bebyggd i dess syd-östra del av 
gårdsbebyggelse med bostadshus och komplementbyggnader. Fas-
tigheten utgörs utöver gårdsbebyggelsen av inhägnad betesmark i 
dess mittersta parti. Fastighetens norra delar utgörs av betes/åker-
mark samt skogsmark. Fastigheten ansluter till åkermark åt norr, sö-
der och öster och mot Lagan i väster. Tänkt byggnation är redovisad 
i fastighetens nordöstra del på en öppen yta som åt norr, väster och 
öster omges av skogsmark och mot söder ansluter till betesmark. Re-
dovisad tomtstorlek 3 000 kvm.  
 
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplanelagt område och utan-
för sammanhållen bebyggelse men omfattas av kommunens över-
siktsplan, ÖP 2030. Den aktuella platsen har ingen utpekad markan-
vändning men ligger inom riksintresse för naturvård Laholms områ-
det (NN22) samt kulturmiljövård Lagadalen (NN40). Den aktuella 
marken utgörs av åkermark i klass 5 enligt Jordbruksverkets klassi-
ficering på 1970-talet. På åkermarken något söder om den utpekade 
platsen återfinns fornlämning L1997:6652 Boplats.  
 
Synpunkter har inkommit från två av de berörda grannarna, qq och 
vv. Fastighetsägaren till qq anger följande. Området där det är tänkt 
att bygga innehåller ett rikt djurliv och har ett ekologiskt värde med 
skyddade arter. Vägen som leder till den nya planerade vägen är re-
dan hårt utsatt av tung trafik och bör inte belastas ytterligare. 
 
Fastighetsägaren till vv (kommunens plan- och exploateringsenhet 
(PLEX)) anger följande. Att anlägga en tillfartsväg på jordbruksmark 
tillhörande Laholms kommun anses inte vara lämpligt och medgi-
vande till detta alternativ kommer inte att lämnas. Redovisad huspla-
cering verkar vara över ledning med servitut som ger vv (kommu-
nalägd) rätt att behålla, underhålla och förnya vattenledningen. Inte 
heller detta anser vi vara lämpligt. 
 
Sökande har fått ta del av inkomna synpunkter och beretts möjlighet 
att yttra sig över detta. Eventuellt svar med yttrande ska vara bygg-
nadsenheten tillhanda senast 12 december. 
 
Yttrande Laholmsbuktens VA 
Laholmsbuktens VA (LBVA) har beretts tillfälle att yttra sig över 
möjligheten att ansluta till kommunalt VA. LBVA anger att möjlig-
het till kommunalt VA saknas, avståndet är för långt för att det ska 
anses att det är möjligt. 
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Yttrande miljöenheten  
Miljöenheten har beretts tillfälle att yttra sig utifrån miljölagstift-
ningen och anger bland annat följande: 
Byggnaderna samt tillfartsväg planeras på jordbruksmark. Nybygg-
nation på platsen samt placering av tillfartsvägen står i strid mot mil-
jöbalkens bestämmelser för hushållning av mark. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 
Miljöenheten bedömer att planerad byggnation inte kan anses vara 
av sådant väsentligt samhällsintresse att jordbruksmark får tas i an-
språk. 
 
Sökande har uppgett att de i första hand vill ansluta kommunalt vat-
ten och avlopp. Miljöenheten anser att kommunalt vatten och avlopp 
är den bästa lösningen på platsen, men att vatten och avlopp även går 
att ordna enskilt. En enskild avloppsanläggning på platsen kan 
komma att omfattas av krav på hög skyddsnivå för hälsoskydd. För 
att anlägga ett enskilt avlopp krävs tillstånd enligt miljöbalken. 
 
Miljöenheten bedömer att lokaliseringen är olämplig på grund av att 
föreslagen byggnation samt tillfartsväg placeras på jordbruksmark. 
 
Yttrande Länsstyrelsen  
Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig med anledning att det 
finns fornminnen registrerade i närheten av den tänkta platsen. Läns-
styrelsen anger bland annat följande: Den planerade tillfartsvägen 
(söderifrån) planeras att anläggas tvärs över en registrerad fornläm-
ning, L1997:6652. Cirka 140 meter väster om den planerade bebyg-
gelsen finns även Övrig kulturhistorisk lämning, L1997:6653. 
 
Den aktuella fastigheten var strandbunden cirka 5000 f.Kr. Enligt 
SGU:s jordartskarta är markens beskaffenhet isälvssediment sand 
och marknivån kring 30 meter över havet. 
 
Fornlämningen har en okänd utsträckning. Inför arbetsföretaget be-
höver därför en förundersökning på platsen för den planerade vägen 
enligt 2 kapitlet § 13 kulturmiljölagen (1988:950) göras, med syfte 
att fastställa och dokumentera fornlämningens karaktär, datering, ut-
bredning och komplexitet samt ta vara på fynd. 
 
Med fornlämningens komplexitet avses fornlämningens olika delar 
och hur dessa relaterar till varandra. Resultaten ska kunna ligga till 
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grund för länsstyrelsens värdering av fornlämningens kunskapspot-
ential inför kommande beslut. 
 
Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning söks hos länsstyrel-
sen och arbetsföretaget bekostas av exploatören enligt 2 kapitlet §§ 
12-14. 
 
Yttrande planekolog  
Kommunens planekolog har beretts tillfälle att yttra sig utifrån riks-
intressen/naturvärden.  
 
Kommunens planekolog anger bland annat följande. Ytorna för fö-
reslagen bebyggelse utgör betesmark och glesa talldungar som betas. 
Tallarna är vackra inslag i landskapet men välutvecklade kronor. Re-
dan på häradsekonomiska kartan är ytan barrskog, vilket innebär att 
träddungen har kontinuitet. På ortofoton ses det att det under senare 
tid har det blivit lövuppslag i anslutning till barrområdet som binder 
samman talldungen med Lagan. Detta sammanhängande grönom-
råde utgör ett stråk som är relativt obrutet av bebyggelse och infra-
struktur. Det är en av få platser längs norrsidan av Lagan, i anslutning 
till Laholm, där de oplöjda ytorna är breddade och den gröna korri-
doren är mer omfångsrik. 
 
Området ingår i riksintresset för naturvård Laholmsbukten-Elds-
bergaåsen-Genevadsån-Lagan i registerbladet anges det att ”Lagans 
stränder utgör ett värdefullt strandkomplex och ger en vacker land-
skapsbild.” Bestämmelsen i miljöbalken innebär att riksintressenas 
värden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada. Det innebär att om det finns en risk för påtaglig skada ska 
riksintresset skyddas mot åtgärden. Området ingår även i det kom-
munala naturvårdsintresset Lagans dalgång Laholm-Ysby. Bebyg-
gelsen bedöms inte påtagligt skada riksintresset för naturvård men 
då området bidrar till en vacker landskapsbild bör värdena för land-
skapsbilden beaktas och skada på denna bör minimeras. 
 
Beslutsmotivering 
Tillämpliga bestämmelser:  
Av 2 kapitlet 1 § plan- och bygglagen PBL framgår att vid pröv-
ningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna 
och enskilda intressen.  
 
Av 2 kapitlet 2 § PBL framgår att vid planläggning och prövningen 
i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till 
att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-14  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän syn-
punkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning 
med mark- och vattenområden i 3 kapitlet och 4 kapitlet 1-8 §§ mil-
jöbalken ska tillämpas.  
 
Av 2 kapitlet 3 § PBL framgår att planläggning enligt denna lag ska 
med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter 
samt mellankommunala och regionala förhållanden främja  
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning 

av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,  
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och an-

vändbar för alla samhällsgrupper,  
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råva-

ror samt goda miljöförhållanden i övrigt,  
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och  
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  
 
Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen 
som anges i första stycket 1-5.  
 
Av 2 kapitlet 4 § PBL framgår att vid planläggning och i ärenden om 
bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk 
för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig 
för ändamålet.  
 
Av 2 kapitlet 5 § PBL framgår att vid planläggning och i ärenden om 
bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till  
1. människors hälsa och säkerhet,  
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,  
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfalls-

hantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i öv-
rigt,  

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bul-
lerstörningar, och  

5.risken för olyckor, översvämning och erosion.  
 
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel 
av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
energiförsörjningen och energihushållningen.  
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Av 2 kapitlet 6 § PBL framgår att vid planläggning, i ärenden om 
bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov 
enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och pla-
ceras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till 
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 

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

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

arna av stridshandlingar, 
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 orienterings-

förmåga att använda området, och 
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 
 
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. 
 
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende 
byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggel-
seområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen 
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och till-
varatas. Lag (2014:477). 
 
Av 2 kapitlet 6 a § PBL framgår att vid planläggning och i ärenden 
om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader  
1.  lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 

möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga 
om omgivningsbuller, och  

2.  utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för 
människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.  

 
Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt 
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt 
och som inte är ringa eller helt tillfällig.  
Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked.  
 
Av 2 kapitlet 9 § PBL framgår att vid planläggning av mark och vat-
tenområden samt lokalisering, placering och utformning av 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-14  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte 
ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten 
eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvatt-
net eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa 
och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Av 3 kapitlet 2 § PBL framgår att översiktsplanen ska ange inrikt-
ningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Pla-
nen ska även ge vägledning för beslut om  
1 .hur mark- och vattenområden ska användas, och  
2 .hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.  
 
Planen är inte bindande.  
 
Av 4 kapitlet 2 § PBL framgår att kommunen ska med en detaljplan 
pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och 
byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för  
1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnads-

verk, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, om-
fattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samord-
ning eller till förhållandena i övrigt,  

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen 
behöver ske i ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö 
som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller om-
fattning eller till förhållandena i övrigt,  

3. en åtgärd som kräver bygglov,  
a) om åtgärden innebär att ett område kan tas i anspråk för, eller om 

den vidtas i ett område som redan har tagits i anspråk för, att an-
lägga - ett industriområde, - ett köpcentrum, en parkeringsanlägg-
ning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, - en skidbacke, skid-
lift eller lin-bana med tillhörande anläggningar, - en hamn för fri-
tidsbåtar, - ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande an-
läggningar, utanför sammanhållen bebyggelse, - en campingplats, 
- en nöjespark, eller - en djurpark, och  

b) om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 
4. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnads-

verket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som 
avses i 9 kapitlet 4 a §, och  

a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande, eller 

b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfat-
tas av lagen (1999:381) om åt-gärder för att förebygga och be-
gränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och  
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5. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet 
som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor.  

 
Första stycket 3 gäller inte åtgärder som enligt föreskrifter medde-
lade med stöd av 16 kapitlet 1 § 1 inte ska antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan.  
 
Trots första stycket 4 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket 
kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller 
förhandsbesked. Lag (2021:785).  
 
Prövningen vid begäran om förhandsbesked ska avse frågan 
huruvida den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen och 
huruvida aktuell mark är lämplig för den åtgärd som ansökan avser 
(2 kapitlet och 9 kapitlet 17 § PBL). Vid denna bedömning ska 3 
kapitlet miljöbalken om hushållning med vatten- och markområden 
samt 4 kapitlet 1-8 §§ samma lag om skydd av riksintressen tillämpas 
(2 kapitlet 2 § PBL).  
 
Kommunens översiktsplan ska redovisa de allmänna intressena som 
bör beaktas vid avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen 
samt vara vägledande för beslut om användning av mark- och vat-
tenområden (2 kapitlet 1 § och 3 kapitlet 2 § PBL).  
 
En prövning ska göras om den sökta åtgärden behöver prövas med 
en detaljplan, en prövning av det så kallade detaljplanekravet (4 ka-
pitlet 2 § PBL).  
 
Detaljplanekravet  
Byggnadsenheten gör bedömningen sett till förutsättningarna i det 
enskilda fallet att den sökta åtgärden kan prövas inom ramen för för-
handsbesked.  
 
Hushållningsbestämmelserna i 3 kapitlet 4 § miljöbalken 
Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga sam-
hällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk 
(3 kapitlet 4 § miljöbalken).  
 
Med jordbruksmark avses både åker- och betesmark både kultiverad 
och naturlig. Sådan mark är brukningsvärd om den med hänsyn till 
läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för 
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jordbruksproduktion. Med att marken tas i anspråk avses sådana åt-
gärder som på ett varaktigt sätt drar marken ur produktion, såsom 
utbyggnad av bostadsområden, industrier, upplag med mera  
 
Det kan anses förenligt med bestämmelsen att komplettera befintlig 
bebyggelse med någon enstaka byggnad eller anlägga odlingslotter.  
 
Fastighetstaxeringen, vare sig avsaknad av taxeringen eller taxe-
ringen som annat än lantbruksenhet är inte avgörande för om 3 ka-
pitlet 4 § miljöbalken blir tillämplig men ska utgöra en omständighet 
som ska beaktas (se MÖD-dom 9 juni 2020 i mål P 8347-19).  
 
Vid bedömning av marken är brukningsvärd kan vägas in om marken 
har brukats i närtid och om den ingår i ett större sammanhängande 
område som består av jordbruksmark (jmf MÖD-dom 2022-04-04 i 
mål P-6420-21).  
 
Den utpekade marken utgörs av ett cirka 3 000 kvm stort område 
som ligger insprängt i skogsmark och omges av skog åt tre väder-
streck, mot norr, väster och öster. Mot söder ansluter marken till ett 
öppet område betesmark. Enligt kommunens Ortofoton som sträcker 
sig tillbaka till 1970-talet har den mark som idag utgörs av betesmark 
söder om den utpekade platsen vid något tillfälle skördats och däref-
ter hållits öppen.  
 
Den mark som nu ska tas i anspråk är av begränsad storlek och enligt 
Ortofoton har i alla fall den största delen av marken avskilts från öv-
rig betes- och/ eller åkermark i söder genom gångstig söderifrån och 
genom skogsmarken mot nordöst.  
 
Sökande har redovisat två förslag till tänkt tillfartsväg. Ett förslag är 
att tillfartsväg går i gräns mellan fastigheterna xx och vv söderifrån. 
Tillfartsvägen är redovisad i gräns mellan betesmark i väster och 
åkermark i öster och går från befintlig bebyggelse i söder. Sträck-
ningen är cirka 170 meter lång för att sedan vika av västerut genom 
skogsmarken och ytterligare cirka 90 meter fram till bebyggelsen.  
 
Det andra förslaget innebär att tillfartsvägen förläggs från enskild 
väg öster på kommunens mark på fastigheten vv. Tillfartsvägen för-
läggs på åkermark i gränsen mellan vv och qq. Sträckningen är cirka 
290 meter för att sedan vika av åt sydväst ytterligare cirka 130 meter 
fram till bebyggelsen.  
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Enligt kommunens Ortofoton från 2004 har marken där tillfartsväg 
redovisas både för alternativ ett och alternativ två utgjorts av sam-
manhängande åkermark. Alternativ ett skulle innebära en vägsträck-
ning som är cirka 260 meter lång och alternativ två en vägsträckning 
som är cirka 420 meter lång.  
 
Byggnadsenheten gör bedömningen att den utpekade marken för be-
byggelsen inte utgör sådan brukningsvärd jordbruksmark som avses 
i 3 kapitlet 4 § Miljöbalken. Däremot innebär redovisade tillfartsvä-
gar att betes- eller åkermark tas i anspråk. Även om marken för be-
byggelse inte bedöms utgöras av brukningsvärd jordbruksmark så 
bedöms betes- och åkermarken på vilken tillfartsvägarna ska anläg-
gas som sådan mark. Enligt rättspraxis ska inte bara byggnationens 
ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark beaktas utan även 
ianspråktagande av mark för till exempel tillfartsväg, parkering och 
tomtyta (se MÖD-dom 2021-04-30 i mål P 2501-20)  
 
Uppförande av enbostadshus har i rättspraxis inte ansetts utgöra ett 
sådant väsentligt samhällsintresse som kan tillåta att brukningsvärd 
jordbruksmark tas i anspråk (se MÖD-dom 1 april 2016 i mål P 4087-
15). Den sökta åtgärden kan inte heller anses vara en sådan komplet-
tering som kan tillåtas (se MÖD-dom 2019-11-08 i mål P 4193-19).  
 
Hushållningsbestämmelserna i 3 kapitlet 4 § Miljöbalken angående 
brukningsvärd jordbruksmark innebär hinder för den sökta åtgärden.  
 
Riksintressen  
Exploateringsföretag och andra ingrepp i områden av riksintresse får 
endast komma till stånd om det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ 
4 kapitlet miljöbalken och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 
skadar områdenas natur- och kulturvärden (4 kapitlet 1 § miljöbal-
ken). Mark och vattenområden (både inom och utanför riksintressen) 
ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada natur- eller kulturmiljön (3 kapitlet 6 § miljöbalken).  
 
Den aktuella platsen omfattas av riksintresse för Kulturmiljövård 
Lagadalen (NN40) samt naturvård Laholms området (NN22). 
Värdet för Kulturmiljövård Lagadalen (NN40) ligger i välbevarade 
kraftverksmiljöer från tidigt 1900-tal. Exempel på vattenkraftsut-
byggnaden vid 1900- talets början i södra Sverige. Uttryck för riksin-
tresset är sju monumentalt formade kraftverksmiljöer i tidstypisk stil, 
med bebyggelse, dammar, tilloppskanaler och nyskapade sjösystem.  
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Den sökta åtgärden bedöms inte påverka riksintresset för kulturmil-
jövården.  
 
Värdeomdömena för riksintresset naturvård Laholms området, är att 
området har stort värde för forskning rörande frostmarksmorfologi 
och de geologiska processer som format landskapet efter den sen-
aste nedisningen. 
 
Som förutsättningar för bevarande anges att tillräckligt skydd för de 
vetenskapliga värdena är att jordbruket inom området bibehålles. 
Den sökta åtgärden bedöms inte innebära en sådan påtaglig skada på 
riksintresset för naturvård att det innebär hinder för åtgärden. 
 
Med stöd av planekologens yttrande bedöms inte den sökta åtgärden 
innebära påtaglig skada på riksintresset för naturvård att det utgör 
hinder för åtgärden. Men då området bidrar till en vacker landskaps-
bild bör värdena för landskapsbilden beaktas och skada på denna bör 
minimeras. 
 
Åtgärden möter inget hinder i 2-8 §§ miljöbalken och det är svårt att 
avgöra om dessa flertalet negativa och varaktiga påverkansfaktorer 
innebär en påtaglig skada på riksintressena. Riksintressena utgör där-
för inte ett direkt hinder mot åtgärden men bör vägas in vid bedöm-
ningen av markens lämplighet.  
 
Teknisk försörjning med mera  
Miljöenheten bedömer att det är möjligt att lösa enskilt vatten och 
avlopp. 
 
Tillfartsvägar är redovisad dels söderifrån från befintlig bebyggelse, 
dels österifrån. Alternativ ett skulle innebära en vägsträckning som 
är cirka 260 meter lång och alternativ två en vägsträckning som är 
cirka 420 meter lång. Sett till möjligheterna att lösa trafik bedöms 
dessa finnas, trots att själva markens anläggande strider mot hushåll-
ningsbestämmelserna samt att alternativet söderifrån läggs över re-
gistrerad fornlämning. Vägarna från vilken anslutningar redovisats 
bedöms klara den ökade belastningen som ett bostadshus med tillhö-
rande komplementbyggnader skulle innebära.  
Vad berörd granne framfört medför ingen annan bedömning.   
 
För att mark ska vara lämpad för bebyggelse ska det även vara möj-
ligt att ordna avfallshantering, elektronisk kommunikation och sam-
hällsservice i övrigt.  
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Anpassning och hänsyn till omgivningen 
Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den av-
sedda platsen på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan (2 kapitlet 6 § p. 1 PBL).  
 
Bebyggelsestrukturen i närområdet utgörs av mindre och större 
gårdsbyggnationer med bostadshus och komplementbyggnader 
kopplade till jordbruket i området men även mindre byggnationer 
med bostadshus och tomtmark. 
 
Den i ansökan föreslagna bebyggelse med bostadshus, garage samt 
stall/verkstad med gårdsplan stämmer in på den bebyggelsestruktur 
som finns i området.  
 
Den sökta åtgärden bedöms uppfylla kravet på hänsyn och anpass-
ning i 2 kapitlet 6 § p. 1 PBL.  
 
Kommunens översiktsplan, ÖP 2030 
Av översiktsplanens riktlinjer och rekommendationer i del 1 på sidan 
50 framgår att ”Inga onödiga intrång bör göras på skogs- och jord-
bruksmark”.  
 
Sammanfattning  
Ansökan om förhandsbesked avser en prövning av markens lämplig-
het för den sökta åtgärden. Prövningen sker mot plan- och byggla-
gens bestämmelser, främst i 2 kapitlet men även mot 3 kapitlet och 
4 kapitlet 1-8 §§ miljöbalken.  
 
Eftersom tillåtelse för nybyggnad av bostadshus med komplement-
byggnader på den utpekade marken skulle innebära att bruknings-
värd jordbruksmark tas i anspråk och det inte bedöms vara ett vä-
sentligt samhällsintresse att bygga ett enbostadshus är åtgärden inte 
förenlig med hushållningsbestämmelserna i 3 kapitlet 4 § MB. Åt-
gärden strider även mot riktlinjerna och utvecklingsstrategierna i 
kommunens översiktsplan. Det allmänna intresset att bevara den 
brukningsvärda jordbruksmarken väger tyngre än det enskilda intres-
set att bebygga den och marken bedöms inte lämplig för bebyggelse 
från allmän synpunkt. Den utpekade platsen har även naturvärden i 
form av ett sammanhängande grönområde som utgör ett stråk som är 
relativt obrutet av bebyggelse och infrastruktur. Det är dessutom en 
av få platser längs norrsidan av Lagan, i anslutning till Laholm, där 
de oplöjda ytorna är breddade och den gröna korridoren är mer om-
fångsrik. 
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Den aktuella platsen bedöms därför vara alltför känslig för att den 
sökta åtgärden ska kunna tillåtas. Det allmänna intresset att bevara 
marken oexploaterad väger tyngre än det enskilda intresset att be-
bygga marken. 
 
Åtgärden kan inte tillåtas genom ett förhandsbesked.  
 
Byggnadsenheten föreslår följande i tjänsteskrivelsen: 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte bevilja förhandsbesked 
för nylokalisering av enbostadshus samt komplementbyggnader på 
fastigheten xx, med anledning att åtgärden inte uppfyller bestämmel-
serna om markens lämplighet i 2 kapitlet, plan- och bygglagen, PBL. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens delar byggnadsenhetens bedömning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan  2022-07-27  
Karta  2022-10-23 
Karta  2022-11-14 
Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2022 § 199 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Knut Slettengren (M) med instämmande av Ove Bengts-
son (S) och Lars-Bertil Pettersson (SD): Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att inte bevilja förhandsbesked för nylokalisering av enbo-
stadshus samt komplementbyggnader på fastigheten xx. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på sitt eget förslag om avslag och finner att sam-
hällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutet skickas med delgivningskvitto till 
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SBN § 193 Dnr 2022-000233, SBN2022-503 
 
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att befintlig komplement-
byggnaden är delvis placerad på prickad mark, mark som inte får be-
byggas, vilket innebär att utgångsläget är planstridigt. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att åtgärden ändrad användning av 
komplementbyggnad till bostadsändamål är förenlig med detaljpla-
nens syfte, eftersom området är planlagt för bostad och komplement-
byggnaden är ett komplement till bostadsändamålet. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att avvikelsen beträf-
fande utgångsläget för befintlig komplementbyggnad på mark som 
inte får bebyggas, är att betraktas som en liten avvikelse och förenlig 
med detaljplanens syfte. Befintlig komplementbyggnad har funnits 
mycket länge på fastigheten och innebär inte någon olägenhet för 
omkringliggande fastigheter. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov, för ändrad 
användning av komplementbyggnad till bostadsändamål på fastig-
heten xx. 
 
Kontrollansvarig behövs inte i detta ärende. Byggherren ansvarar 
själv för kontrollen av genomförandet 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat 
ett startbesked. Följande handlingar ska lämnas in som underlag till 
startbesked: 
Ventilationsritningar 
VVS-ritningar 
Brandskyddsbeskrivning – redovisning av brandavskiljning 
 
Avgift  kronor 
Bygglov   0  
Startbesked  3 623  
Kommunikation  0  
Totalt:  3 623 
 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 31 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-14  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

Avgiften för beslutet är i enlighet med taxa som har beslutats av kom-
munfullmäktige. Tidsfristen började löpa den 20 juni 2022 och beslut 
fattades den 14 december 2022, vilket innebär att lagstadgade tids-
frister för handläggningen har överskridits med mer än 10 veckor. 
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 får utföras.  
Åtgärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att beslutet 
publicerats i Post- och Inrikes Tidningar, detta gäller även om start-
besked har lämnats.  
 
Åtgärden ska utföras enligt Boverkets byggregler (BBR) samt enligt 
eurokoderna (EKS). 
 
Åtgärderna måste ha påbörjats senast två år från den dag beslutet fick 
laga kraft, annars upphör beslutet att gälla. För att en åtgärd ska anses 
påbörjad ska de egentliga byggnadsarbetena ha kommit i gång. Åt-
gärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick laga 
kraft (9 kapitlet 43 § plan- och bygglagen (PBL)). 
 
Enligt 10 kapitlet, 4 § plan- och bygglagen får ett byggnadsverk inte 
tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder 
förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden när arbetena är 
avslutade, så att slutbesked kan lämnas. Vilket görs enklast via e-
tjänsten: minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT 
 
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 telefon 0430-152 
80 eller via mejl samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://minutbygg.laholm.se/LAH-BYGG-SLUT
mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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Upplysning om hur du överklagar 
Du kan överklaga detta beslut till länsstyrelsen. Skrivelsen med 
överklagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, Samhälls-
byggnadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från den dag då 
du fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som 
överklagas och vilken ändring som begärs. 
 
Ärendebeskrivning 
NN har ansökt om bygglov för ändrad användning av komplement-
byggnad på fastigheten xx. Åtgärden innebär att delar av befintligt 
garage ändrar användning till bostadsändamål. Fastigheten omfattas 
av detaljplan 1381K-19 och 1381K-26 som vann lagakraft den 29 
april 1961 samt den 4 september 1967. 
 
I det aktuella ärendet är komplementbyggnaden placerad delvis på 
prickad mark, vilket innebär att utgångsläget inte är planenligt.  
 
Huvudregeln för att bygglov ska kunna ges inom ett område med 
detaljplan är att utgångsläget ska vara planenligt. Detta innebär att 
både den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser ska 
stämma överens med gällande detaljplan. Detta gäller även om den 
åtgärd som ansökan avser följer bestämmelserna i gällande detalj-
plan. 
 
Byggnadens placering in på prickmark, mark som inte får bebyggas, 
utgörs av cirka 61 kvm vilket motsvarar 44 % av byggnadens totala 
area på cirka 137 kvm. Det motsvarar cirka 2,1 meter in på den 6 
meter breda prickmarken. Det planstridiga utgångsläget bedöms inte 
vara ett sådant, vars avvikelse utgör en godtagbar liten avvikelse. 
 
Beslutsmotivering 
Tillämpliga bestämmelser:  
  
Av 9 kapitlet 30 § PBL, framgår att 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 ti-

digare 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 
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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 §§. 

 
Av punkt 13 i övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen, 
PBL framgår att avvikelse från bestämmelserna i en detaljplan som 
antagits innan äldre plan- och bygglagen, ÄPBL kan förklaras vara 
en sådan avvikelse som avses i 30 § första stycket 1 b PBL. 
 
Ursprungsbygglovet för komplementbyggnaden går inte att ta del av 
därav kan inget exakt årtal för bygglovet bestämmas. Men med an-
ledning av att det finns ett bygglov för ändrad användning för kom-
plementbyggnaden som beviljades 1955, från ladugård till garage-
byggnad, kan man konstatera att ursprungsbygglovet är beviljat före 
1987. Eftersom vi kan utgå från att bygglov beviljades innan äldre 
plan- och bygglagen, ÄPBL samt plan- och bygglagen, PBL och lo-
vet innebär en avvikelse från detaljplanen, ska avvikelsen prövas. 
  
Både detaljplanen och byggnaden är uppförda innan äldre plan- och 
bygglagen, 1987, varpå planenligt utgångsläge ska prövas. För att 
bygglov ska ges för en åtgärd inom detaljplanerat område krävs en-
ligt 9 kapitlet 30 § 1 a plan- och bygglagen att den fastighet och det 
byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljpla-
nen.  
 
Det byggnadsenheten behöver ta ställning till är om avvikelsen av-
seende komplementbyggnadens placering på prickmark är en avvi-
kelse som kan förklaras vara liten och förenlig med detaljplanens 
syfte.  
 
I det aktuella fallet är 61 kvm av komplementbyggnadens 137 kvm 
placerat på prickmarken det vill säga 44 % är placerat på mark som 
inte får bebyggas, vilket byggnadsenheten inte anser är en liten av-
vikelse, utan en stor avviksel i mått och tal. 
 
Benämningen gällande ”liten avvikelse” kan exemplifieras med ex-
empelvis praxis gällande placering på prickmark. I en dom från 
Mark- och miljööverdomstolen i mål P 10047-17 ses placering med 
3,5 meter in på en 8 meter bred remsa prickad mark inte vara en liten 
avvikelse då det motsvarar cirka 44 % ”över otillåten placering” gäl-
lande prickmarken.  
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I andra mål som Mark- och miljööverdomstolen prövat avseende 
mindre avvikelser gällande överskridande av byggnadsarea, både för 
nybyggnation och för tillbyggnader, har 5 % och 10 % inte setts som 
mindre avvikelser vilket bör kunna appliceras som vägledning och 
praxis avseende avvikelsebedömning även här, se exempelvis MÖD 
2019-06-20 mål nr P 1257–19/2019:16 samt MÖD 2018-04-20 mål 
nr P 11778–17/MÖD 2018:4. I det sist nämnda målet förklarades 
även att 10 % som schablonmässig godtagbar avvikelse inte var för-
enligt med gällande praxis avseende liten avvikelse.  
 
Den sammanlagda bedömningen angående förutsättningar och rå-
dande förhållanden i de enskilda fallen har stor betydelse.  
 
Byggnadsenheten gör bedömningen att det föreligger planstridigt ut-
gångsläge då byggnaden inte överensstämmer med den gällande pla-
nen från 1961 samt 1967 med anledning av placering på prickmark. 
Några tidigare medgivna bygglovsbeslut kan inte läggas till grund 
för att hävda planenligt utgångsläge. Det finns därmed inte förutsätt-
ningar att bevilja bygglov för den ansökta åtgärden även om åtgärden 
i sig, i form av ändrad användning, följer bestämmelserna i gällande 
detaljplan. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden liksom beredningsutskottet har en an-
nan uppfattning och anser att bygglov kan beviljas. 
 
Beslutsunderlag 
Plan- och sektionsritning  2022-09-12  
Fasadritning  2022-09-08  
Fasadritning  2022-09-08  
Ansökan  2022-06-20  
Situationsplan  2022-06-20  
Karta  2022-11-08 
Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2022 § 200 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
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Beslutet skickas till: 
Beslutet skickas med delgivningskvitto till: 
 
Underrättelse om beslutet per brev till: 
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SBN § 194 Dnr 2022-000234, SBN2022-926 
 
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage och förråd 
samt fasadändringar  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar vid sammanträdet att gran-
narna inte blivit hörda i detta nya ärende. Samhällsbyggnadsnämn-
den beslutar därför att återremittera ärendet till byggnadsenheten för 
att genomföra ett grannehörande. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Detta är en omprövning i nämnden av en åtgärd med samma utfö-
rande har fått avslag i en tidigare ansökan SBN 2022-00317, besluts-
nummer SBN BU § 188/22. Omprövningen sker på grund av de ad-
ministrativa fel uppkom i samband med kommuniceringen av den 
förra tjänsteskrivelsen och som resulterade i att sökande inte fick 
möjlighet att kommentera på sagd tjänsteskrivelse.  
 
I samband med denna nya granskning av ärendet har ytterligare en 
planavvikelse kommit till dags, den om sammanbyggnad med hu-
vudbyggnad.  
 
NN ansöker om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastig-
heten xx. Den sökta åtgärden innebär tillbyggnad av ett garage och 
förråd om cirka 61 kvm samt att man söker för fasadändring för byte 
av räcket till altanen. Tillbyggnaden är placerad på baksidan av fas-
tigheten mot xgränd.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan1381-P09/9, Kv Kräftan, Örnen, 
Bikupan och del av Hummern lagakraftvunnen 29 september 2009.  
Åtgärden avviker från detaljplanen i att den tar i anspråk cirka 2/3 av 
den korsprickade marken (kors-prickade marken är cirka 88 kvm och 
åtgärden tar upp 61 kvm, cirka 70%) samt att åtgärden är samman-
byggd med huvudbyggnaden.  
 
Sökande har meddelats om avvikelsen i fråga om överarea på kors-
prickad mark men vill ha sitt ärende prövat i nämnden.  
 
Planavvikelsen i fråga om att åtgärden är sammanbyggd med huvud-
byggnaden meddelas sökande i och med kommuniceringen av denna 
tjänsteskrivelse.  
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Då detta ärende är en omprövning och förslaget har samma utform-
ning som föregående ansökan har inget grannhörande skett. Dock var 
ärendet skickats ut på grannhörande i det förra ärendet och negativa 
synpunkter har kommit in från grannen på qq. Dessa synpunkter kan 
sammanfattas: 
-tillbyggnaden kommer skymma solen och innebära insyn från trap-
pan “väsentliga insynsbesvär” 
-det kommer också skymma och skugga vårt växthus. 
 
Det finns ytterligare kommentarer om altanens utformning och dess 
avstånd till dem, men då altanen har beviljat bygglov DB § S-750/04, 
den 19 november 2004, anses dessa kommentarer inte relevant i detta 
ärende. En bild har skickats med ansökan och ligger under bifogad.  
 
Besvarande av kommentarer på grannyttrandet: 
Tillbyggnaden anses ej orsaka väsentligt mer skymning av solljus än 
vad som redan sker på platsen. I dagsläge finnes ett tätt, relativt högt 
staket mot grannens växthus. Även om detta staket kommer att om-
formas till en något högre en vägg av åtgärden anses detta inte orsaka 
väsentlig skillnad i fråga om dagsljus, skuggning eller insyn.  
 
Beslutsmotivering 
Av 30 §, 9 kapitlet, plan- och bygglagen framgår att 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 ti-

digare 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 
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 §§. 

 
Av 31b § framgår att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 
får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
eller områdesbestämmelsernas syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
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2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att områ-
det ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

 
Planens syfte är att göra en översyn av de befintliga detaljplanerna i 
Laholms stadskärna med inriktning mot att värna de kulturhistoriska 
ingresserna samt att införa skyddsbestämmelser för befintlig bebyg-
gelse som bedöms värdefulla. Vidare är det beskrivet att i den kultu-
rella upplevelsen som Laholms stad innebär är det viktigt att staden 
behåller sin starka identitet och att stadens utformas på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stadsbilden. Planen innebär att särskild 
skydd ska ges till kulturhistoriska miljöer och byggnader. Planbe-
stämmelserna är utformade därefter.  
 
Avvikelse 1 innebär att drygt 2/3 delar av den korsprickade marken 
ianspråktas samt att åtgärden sammanbyggs med huvudbyggnaden. 
Gällande plan medger för att 1/3 av den korsprickade marken be-
byggs.  
 
Avvikelse 2 innebär att ett garage och förråd, vilket inte är inte bo-
stadsändamål utan komplement till bostadsändamål, sammanbyggas 
med huvudbyggnaden. Detta är inte en sådan tillbyggnad som planen 
medger för sammanbyggnad. 
 
Överarean på korsprickad mark är drygt dubbelt så stor som planen 
tillåter och är i absoluta mått och tal en avvikelse som utifrån gäl-
lande rättspraxis bedöms som stor. Mark- och miljööverdomstolen 
har vid flertalet vägledande avgöranden konstaterat, att inte kan an-
ses vara en liten avvikelse att överskrida byggnation på korsprickad 
mark. Bedömningen ska dock inte endast göras utifrån avvikelsen 
storlek. 
 
Planavvikelsen i fråga om åtgärdens sammanbyggnad med huvud-
byggnaden föreslår en typ av byggnation som inte är av en sådan 
småstadskaraktär som planen vill måna om, mindre fristående gårds-
byggnader. Det är byggnadsenhetens åsikt att skulle föreslagen 
byggnation bli tillåten skulle sådan småstadskaraktär som är värt att 
måna om att gå förlorad. Byggnadsenhetens anser således inte att åt-
gärden kan anses som förenlig med detaljplanens syfte för byggnat-
ion av komplementbyggnader i viktiga kulturmiljöer.  
 
Kommentarer på sökandes skrivelse 
Det borde vara brukligt att dessa kommentarer skulle handla om pla-
navvikelsen och varför åtgärden ändå skulle vara accepterad. Detta 
finner man inte sökandes kommentarer. Kommentarerna handlar 
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mest om vad sökande och grannen har kommit överens om och vad 
nu har grannen ändrat sig om. Det finnes även kommentarer om 
skuggning och insyn.  
 
Byggnadsenheten har redan kommenterat dessa frågor i texten ovan 
under ”Besvarande av kommentarer på grannyttrandet” och det är 
inte dessa frågor som ger skäl till avslag.  
 
Ytterligare kommentarer finns där det hävdas att åtgärden skulle 
skapa en ordningsam, säkrare och bättre gårdsmiljö. 
 
Byggnadsenhetens håller med att det inte går att frånse att gårdsom-
rådet är i behov av upprustning och renovering. Byggnadsenhetens 
håller dock inte med om att det enda sättet att uppnå detta är att be-
bygga på det sätt som åtgärden föreslår. Det byggnadsenhetens åsikt 
att mindre komplementbyggnader av fristående karaktär är planens 
syfte och åtgärden motsäger sig detta.  
 
Den samlade bedömningen är att åtgärden inte kan ses som en 
mindre avvikelse och inte är förenligt med detaljplanens syfte. Bygg-
nadsenheten anser därför, att med anledning av ovanstående bedöm-
ningen, att åtgärden avviker från detaljplanen och förutsättningar för 
att bevilja bygglov finns inte. 
 
Byggnadsenheten föreslår följande i tjänsteskrivelsen:  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte bevilja bygglov för till-
byggnad av enbostadshus på fastigheten xx i form av garage och för-
råd då åtgärden avviker från gällande detaljplan i två avseenden.  
1. Åtgärden tar i anspråk drygt 2/3 (70 %) av den korsprickade mar-

ken. Gällande plan medger endast för att 1/3 av den korsprickade 
marken bebyggs. 

2. Åtgärden är sammanbyggt med huvudbyggnaden. Gällande plan 
medger endast att mindre tillbyggnad för bostadsändamål får ut-
föras sammanbyggt med huvudbyggnad.  

 
Föreslagen åtgärd bedöms inte utgöra små avvikelser som är menat 
enligt 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen, vilket innebär att förut-
sättningar att bevilja bygglov enligt 9 kapitlet 30 – 32 a §§ plan- och 
bygglagen saknas. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan  2022-11-17  
Situationsplan  2022-11-17  
Planritning  2022-11-17  
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Sektionsritning  2022-11-17  
Fasadritning söder och norr  2022-11-17  
Fasadritning väst och öst 2022-11-17  
Illustration street view  2022-11-17  
Illustration birds eye 2022-11-17  
Fotografier  2022-11-17  
Övrigt Kommentarer till ansökan - från sökanden 2022-11-17  
Remissyttrande Kulturmiljö Halland 2022-11-15  
Remissyttrande qq 2022-10-27  
Fotografier till remissyttrande 29 2022-10-27  
Karta Översiktskarta till nämnd 2022-10-25 
Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2022 § 201 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Knut Slettengren (M): Samhällsbyggnadsnämnden 
konstaterar vid sammanträdet att grannarna inte blivit hörda i detta 
nya ärende. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar därför att återremit-
tera ärendet till byggnadsenheten för att genomföra ett grannehö-
rande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram sitt eget förslag om att återremittera ärendet 
mot om ärendet ska behandlas idag och finner att samhällsbyggnads-
nämnden beslutar att återremittera ärendet. 
 
Beslutet skickas till: 
Byggnadsenheten 
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SBN § 195 Dnr 2021-000091  
 
Rättelse av avtal gällande avyttring av lös egendom 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner påskrivet avtal mellan Av-
fallsenheten och Marbäcks Entreprenad AB med giltighetstid 2022-
04-15 till 2023-05-15.  
 
Beslutsmotivering 
Samhällsbyggnadsnämnden har i sin delegationsordning ett avsnitt 
som avser Upphandling, avsnitt 4. I detta avsnitt finns även bestäm-
melse gällande avyttring av lös egendom. Inom verksamhetsområdet 
samhällsservice får chef för samhällsservice sälja lös egendom till ett 
värde som inte överstiger tre prisbasbelopp (2022: 144 000 kr). Vär-
det av det nu aktuella avtalet beräknas uppgå till cirka 158 000 kro-
nor. Samhällsbyggnadsnämnden ska därför fatta beslut om att ingå 
avtalet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Vid en genomgång av påskrivna avtal så uppdagades det att avtal har 
slutits mellan Laholms kommun, Avfallsenheten och Marbäcks Ent-
reprenad AB i strid med delegationsordningen inom samhällsbygg-
nadsnämnden. 
 
Avtalet mellan Avfallsenheten, Laholms kommun och Marbäcks 
Entreprenad AB har undertecknats av enhetschef på Avfall. Enligt 
delegationsordningen 4.9 får verksamhetschef för respektive verk-
samhet avyttra lös egendom för ett belopp som inte överstiger 3 pris-
basbelopp. Enhetschef för Avfall saknar enligt delegationsordningen 
behörighet att sälja lös egendom. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Avtal 2021:000 0091 
Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2022 § 203 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
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Beslutet skickas till: 
Marbäcks Entreprenad AB 
Verksamhetschef för samhällsservice 
Chef för avfallsenheten 
Upphandling 
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SBN § 196 Dnr 2021-000312  
 
Upphandling beläggningsarbete - rättelse av avtals påskrift 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner påskrivet avtal mellan La-
holms kommun och Sydbeläggningar AB, giltighetstid 2022-06-01 
till 2023-05-31. 
 
Beslutsmotivering 
Samhällsbyggnadsnämnden har i sin delegationsordning ett avsnitt 
som avser upphandling, avsnitt 4. I detta avsnitt finns även bestäm-
melse gällande ramavtal. Enligt delegationsordningen gäller sär-
skilda bestämmelser för ramavtal där upphandlingschefen står som 
delegat och inte förvaltningschef. I detta ärende har förvaltningsche-
fen i god tro undertecknat handlingen. Samhällsbyggnadsnämnden 
ska därför fatta beslut om att ingå avtalet. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Vid en genomgång av påskrivna avtal så uppdagades det att avtal har 
slutits mellan Laholms kommun, Driftenheten och Sydbeläggningar 
AB i strid med delegationsordningen inom samhällsbyggnadsnämn-
den. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Avtal 2021:000 312 
Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2022 § 204 
 
Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-
samma. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 
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SBN § 197 Dnr 2022-000226  
 
Riktlinjer för Trygghetsboende i Laholms kommun 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande yttrande till kommun-
styrelsen: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att förslaget för Riktlinjer för 
trygghetboende är tillräckligt utrett men vill nämna följande: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig negativ till socialnämndens 
förslag om att ansökan om ersättning för bovärd och gemensamhets-
lokal i trygghetsboende ställs till samhällsbyggnadsnämnden då detta 
avviker från samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden och reg-
lemente. Bedömning av den fysiska tillgängligheten i trygghetsbo-
enden och gemensamhetslokaler utifrån plan- och bygglagens be-
stämmelser prövas genom bygglovsprövning vid ny- och/eller om-
byggnad och behöver inte prövas på nytt vid ansökan om ersättning. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ledningsutskott gav den 8 mars 2022 § 64 kom-
munstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda riktlinjerna för trygg-
hetsboende i Laholms kommun med avsikt att klargöra begreppet 
trygghetsboende och lämna förslag på eventuella revideringar av nu-
varande riktlinjer. Förslag på reviderade riktlinjer togs fram och 
skickades på remiss till socialnämnden innan antagande av kommun-
fullmäktige. 
 
Socialnämnden har inkommit med följande förslag på ändringar:  
1. Barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvalt-

ningen, kultur och utvecklingsförvaltningen, Laholmshem, Funkt-
ionsrättsrådet samt Kommunala pensionärsrådet även skall lämna 
yttrande.  

2. Laholmshem tar ansvar för förmedlande av trygghetsbostäder  
3. Åldersgränsen för trygghetsboende är från 70 år.  
4. Ansökan om ersättning för bovärd och gemensamhetslokal i 

trygghetsboende ställs till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Riktlinjer för trygghetboende bedöms vara tillräckligt utrett i förelig-
gande förslag.  
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Däremot bedöms socialnämndens förslag om att ansökan om ersätt-
ning för bovärd och gemensamhetslokal i trygghetsboende ställs till 
samhällsbyggnadsnämnden som olämplig utifrån samhällsbygg-
nadsnämndens ansvarsområden och reglemente. Bedömning av den 
fysiska tillgängligheten i trygghetsboenden och gemensamhetsloka-
ler utifrån plan- och bygglagens bestämmelser prövas genom bygg-
lovsprövning vid ny- och/eller ombyggnad och behöver inte prövas 
på nytt vid ansökan om ersättning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 23 november 2022 
Beredningsutskottets protokoll den 30 november 2022 § 205 
 
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 § 198 Dnr 2022-244, SBN2022-790, SBN2022-792, 
SBN2022-805, SBN2022-827 

 
Jungfrun 1 - Anståndsbeslut i avvaktan på att planarbete avslu-
tas  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att frågan om bygglov för änd-
rad användning (till bostäder) samt om- och tillbyggnad av bebyg-
gelse på fastigheten Jungfrun 1 i Laholms centrum i ärendena 
SBN2022-790, SBN2022-792, SBN2022-805, inte ska avgöras för-
rän planarbetet gällande kvarteret Jungfrun med flera har avslutats 
med stöd av 9 kapitlet 28 § plan- och bygglagen, PBL. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar också att byggnadsenheten ska 
fortsätta handläggningen av ärendet SBN2022-827 på fastigheten 
Jungfrun 1. 
_____ 
 
Upplysningar 
Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att 
ansökningen om lov kom in till samhällsbyggnadsnämnden, ska 
dock ärendet om lov avgöras utan dröjsmål. 
 
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, samhälls-
byggnadsnämnden, 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 
Torggränd AB ansöker om bygglov för ändrad användning (till bo-
städer) samt om- och tillbyggnad av bebyggelse på fastigheten Jung-
frun 1 i Laholms centrum.  
 
Förutsättningarna i nuläget är att fastigheten omfattas av detaljplan 
1381-P93/8 som vann laga kraft den 28 juni 1993.  

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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Tillåten markanvändning är kvartersmark avsedd för bebyggelse för 
bostäder, kontor och handel samt odlingsområde. Bebyggelsen inom 
fastigheten och även trädgården är upptagen i Laholms kommuns be-
varandeplan för innerstaden (Laholms innerstad – bygd att bevara).  
 
I slutet av 2019 beslutade kommunstyrelsen att en ny detaljplan 
skulle tas fram. Detaljplanen avser kvarteret Jungfrun med flera i vil-
ken den aktuella fastigheten ingår. Syftet med detaljplanen är bland 
annat att bevara handel och verksamheter i Laholms centrum samt 
att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  
 
Ärendet avser frågan gällande anståndsbeslut i väntan på att planar-
betet avslutas.  
 
Beslutsmotivering 
Om ett ärende om lov avser en byggnad eller ett markområde som 
omfattas av ett påbörjat arbete för att anta en detaljplan får byggnads-
nämnden besluta om att ärendet om lov inte ska avgöras förrän plan-
arbetet har påbörjats, 9 kapitlet 28 § plan- och bygglagen, PBL.  
 
För de aktuella ärendena om lov har ett planarbete påbörjats för att 
anta en ny detaljplan. Syftet med detaljplanen är att planlägga bu-
tikslokaler med skyltfönster mot Storgatan och Hästtorget med an-
vändningen centrum, där enbart centrumverksamhet får finnas i bot-
tenplan mot gata. Anledningen härtill är att säkerställa den fortsatta 
förekomsten av handel och andra verksamheter i centrala Laholm. 
Vidare syftar detaljplanen även till att skydda kulturhistoriskt värde-
full bebyggelse. Den påbörjade detaljplanen innehåller bestämmel-
ser om hur ändringar ska utföras varsamt samt vad som behöver be-
aktas för att bebyggelsen kulturvärden ska skyddas.  
 
Med anledning att de sökta åtgärderna avser förändring av använd-
ningen av byggnaderna aktualiseras kraven på bland annat tillräck-
ligt utrymme för parkering, lastning och lossning av bilar. Den nu 
gällande detaljplanen ger uttryck för en problematik kring detta ge-
nom planbeskrivningen där det står att vid framtida ändringar av 
byggnader inom kvarteret måste särskild uppmärksamhet ägnas åt 
behovet av parkeringsplatser. Problematiken kring parkeringsplatser 
har uppmärksammats vid handläggningen av bygglov inom fastig-
heten.  
 
Den nya detaljplanen föreslås innehålla detaljerade bestämmelser 
gällande varsamhet vid ändring och skydd av bebyggelsens kultur-
värden.  
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Det finns även en möjlighet att med detaljplanen att se över parke-
ringsbehov och lösning på behovet.  
 
Med anledning av ovan anser byggnadsenheten att frågan om lov inte 
ska avgöras förrän planarbetet har avslutats med stöd av 9 kapitlet 28 
§ PBL.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens delar byggnadsenhetens bedömning 
för ärendena SBN2022-790, SBN2022-792, SBN2022-805, men har 
en annan uppfattning för ärende SBN2022-827. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
SBN 2022-790 
Ansökan 2022-10-03  
Situationsplan  2022-10-03 
Plan-, sektion- och fasadritning  2022-10-03  
 
SBN 2022-792 
Ansökan 2022-10-03  
Situationsplan  2022-10-03 
Plan- och sektionsritning  2022-10-03  
 
SBN 2022-805 
Ansökan 2022-10-04 
Situationsplan  2022-10-04 
Plan-, fasad- och sektionsritning 2022-10-03  
 
SBN 2022-827 
Ansökan 2022-10-12 
Situationsplan  2022-10-12 
Planritning 2022-10-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ove Bengtsson (S): Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att frågan 
om bygglov för ändrad användning (till bostäder) samt om- och till-
byggnad av bebyggelse på fastigheten Jungfrun 1 i Laholms centrum 
i ärendena SBN 2022-790, 2022-792, 2022-805, inte ska avgöras för-
rän planarbetet gällande kvarteret Jungfrun med flera har avslutats 
med stöd av 9 kapitlet 28 § plan- och bygglagen, PBL. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar också att byggnadsenheten ska 
fortsätta handläggningen av ärendet SBN2022-827 på fastigheten 
Jungfrun 1. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar på Ove Bengtssons förslag och finner att sam-
hällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutet skickas med delgivningskvitto till: 
Torggränd AB 
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SBN § 199 Dnr 2022-235, Mi2022-1517, SBN2022-936 
 
Lantmäteriets samrådsärende gällande upplåtelse av lednings-
rätt för vatten- och avloppsledningar inom fastigheten Rän-
neslöv 21:1 (N21334) 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till 
Lantmäteriet: 
 
Nämnden har inga synpunkter på åtgärden ur strandskyddssynpunkt 
eller detaljplanesynpunkt. 
 
Beslutsmotivering 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att åtgärden inte motver-
kar syftet med strandskyddet. Åtgärden motverkar heller inte syftet 
med detaljplanen som berörs, och bedöms vara en mindre av avvi-
kelse från detaljplanen. 
____ 
 
Ärendebeskrivning 
Lantmäteriet har fått in en ansökan om bildande av ledningsrätt för 
VA-ledningar.  
Lantmäteriet har begärt samråd med Laholms kommun om åtgärden 
motverkar syftet med detaljplanen som gäller för området, och om 
den kan betraktas som en mindre avvikelse.  
Lantmäteriet begär även samråd avseende strandskydd; om åtgärden 
motverkar syftet med strandskyddet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Lantmäteriets samrådsärende 
 
 
Beslutet skickas till: 
Lantmäteriet, Fastighetsbildning, 801 82 Gävle, lantmateriet@lm.se 
 

mailto:lantmateriet@lm.se
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SBN § 200 Dnr 2022-243, SBN2022-951, Mi2022-1546  
 
Lantmäteriets samrådsärende gällande upplåtelse av lednings-
rätt för vatten- och avloppsledningar inom fastigheten xx med 
flera (N2223) 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till 
Lantmäteriet: 
 
Nämnden har inga synpunkter på åtgärden ur strandskyddssynpunkt 
eller planeringssynpunkt. 
 
Beslutsmotivering 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att åtgärden inte strider 
mot strandskyddet eller strandskyddets syften. Ledningen bedöms 
inte hindra kommande bebyggelse eller planläggning. Det finns inga 
övriga lokala bestämmelser som hindrar ledningarnas sträckning, 
och samhällsbyggnadsnämnden har inga synpunkter på att särskilda 
föreskrifter krävs 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Lantmäteriet har fått in en ansökan om bildande av ledningsrätt för 
VA-ledningar.  
 
Lantmäteriet har begärt samråd med Laholms kommun om åtgärden 
strider mot strandskyddet eller motverkar syftet med strandskyddet, 
och om ändringen leder till olämplig bebyggelse, till att områdets 
ändamålsenliga användning försvåras eller till att lämplig planlägg-
ning motverkas. Lantmäteriet ställer också frågor om ledningarnas 
sträckning är lämplig med hänsyn till övrigt gällande bestämmelser 
och om ledningsrätten behöver innehålla särskilda föreskrifter för 
ledningshavaren vid utövandet av rättigheten.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Lantmäteriets samrådsärende 
 
 
Beslutet skickas till: 
Lantmäteriet, Fastighetsbildning, 801 82 Gävle, lantmateriet@lm.se 
 

mailto:lantmateriet@lm.se
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SBN § 201 Dnr 2021-000131  
 
Gång- och cykelväg, nybyggnad av gc-väg mellan Tjärby och 
Lilla Tjärby 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar redogörelse för investeringspro-
jektet enligt tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen.  
____ 
 
Ärendebeskrivning 
Den 2 september 2019 beslutade kommunfullmäktige om medfinan-
sieringsavtal för utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Lilla 
Tjärby och Tjärby i enlighet med regional plan. Avtalet innebar att 
kommunen skulle finansiera hälften av projektet som då beräknades 
till 10 300 000 kronor. Under 2021 inkom Trafikverket med ett nytt 
medfinansieringsavtal som innebar ökade kostnader för projektet till 
totalt 13 000 000 kronor. Samhällsbyggnadsnämnden fick i samma 
beslut som det nya medfinansieringsavtalet godkändes tilläggsanslag 
om 1 500 000 kronor till totalt 6 500 000 kronor för projektet.  
 
Invigning av gc-vägen som var en del i den regionala planen för ut-
byggnad av gc-vägnätet skedde senhösten 2021 och den sista utbe-
talningen till Trafikverket skedde under sommaren 2022.  
 
När summering nu görs av projektets ekonomi så konstateras det att 
kommunens kostnader i utbyggnadsskedet har uppgått till 6 528 167 
kronor alltså en avvikelse på -28 167 kronor. Den överskjutande de-
len i projektet har hanterats inom samhällsbyggnadsnämndens bud-
get. Trafikverket har haft motsvarande kostnader i projektet alltså 
6 528 167 kronor. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kostnader kronor 
År 2019 913 084 
År 2020 790 650 
År 2021 461 702 
År 2022 4 362 731 
Summa 6 528 167 
 
Ursprunglig budget 2018 5 000 000 
Extra anslag 2021 1 500 000 

 
Diff  - 28 167  
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2022. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 202 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 Klagomål miljöskydd, nu beslut om avgift för tillsyn som ska 
redovisas vid nästa sammanträde. Ärendet redovisas av tf miljöchef. 
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SBN § 203 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 30 november 2022. 
 
Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-
styckning från xx samt fastighetsreglering berörande zz och xx. 
 
Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till samhällsbygg-nads-
nämnden. Samhällsvägledarna har under perioden 31 oktober till 24 
november 2022 utfärdat fyra beslut om parkeringstillstånd för rörel-
sehindrade. 
 
Byggnadsenhetens beslut från och med den 5 november till och med 
den 30 november 2022. 
 
Miljöenhetens beslut från och med den 8 november till och med den 
2 december 2022. 
 
Förteckning över delegationsbeslut registrerade i ärendehanterings-
systemet Ciceron från och med den 4 november till och med den 2 
december 2022. 
 
Räddningstjänstens delegationsbeslut enligt förteckning daterad den 
5 december 2022. 
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Beslut om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och åter-
ställningsbidrag ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Under 
perioden 5 november till den 2 december 2022 har tio nya bostads-
anpassningsbidrags ärende registrerats. Handläggaren för bostadsan-
passning har under samma period beviljat 12 ansökningar om bo-
stadsanpassningsbidrag och avslagit tre.  
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SBN § 204 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. Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens protokoll; Bygg-

lov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på 
fastigheten xx, nu fråga om prövningstillstånd. Samhällsbygg-
nadsnämnden har beviljat bygglov. Beslutet överklagades. Läns-
styrelsen avslog överklagandena. Länsstyrelsens beslut överkla-
gades. Mark- och miljödomstolen upphäver, med ändring läns-
styrelsens beslut och samhällsbyggnadsnämndens beslut. Mark- 
och miljööverdomstolen ger nu inte prövningstillstånd. Mark- 
och miljödomstolens avgörande står därför fast.  

 
b. Länsstyrelsens beslut; Länsstyrelsen godkänner kommunalt be-

slut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen beslutar att god-
känna Laholms kommuns beslut om strandskyddsdispens för 
byggnation av ekonomibyggnad på fastigheten xx. Länsstyrelsen 
anser inte att det finns någon grund för att pröva kommunens be-
slut. 

 
c. Länsstyrelsens beslut; Beslut om tillstånd till ingrepp i fornläm-

ning inom fastigheten xx i Laholms stad i Laholms kommun. 
Diab AB har ansökt om markplanering för förvaring av PET 
material på fastigheten. Med stöd av 2 kapitlet 12 § Kulturmiljö-
lagen lämnar länsstyrelsen tillstånd till ingrepp i fornlämning om 
anmälningsplikt om fornlämning skulle påträffas under pågående 
arbete. 

 
d. Länsstyrelsens beslut; Tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken till 

täkt på fastigheterna xx och zz. Länsstyrelsens miljö-prövnings-
delegation meddelar LBC-Ängstorp AB tillstånd till sten-, sand- 
och grustäkt till och med den 9 november 2032. 
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e. Länsstyrelsens beslut; Föreläggande enligt miljöbalken för un-
derhållsröjning och kantträdsavverkning i kraftledningsgata. 
Ansjö Skog och Markkonsult AB har lämnat in en anmälan om 
samråd, gällande skogliga underhållsåtgärder längs befintlig 
krafledning från Snibemosse vid länsgränden i söder upp till Ön 
sydost om Knäred. Länsstyrelsen förelägger att Ansjö Skog och 
Markkonsult AB ska vidta försiktighetsåtgärder till skydd för na-
tur- och kulturmiljön. 

 
f. Länsstyrelsen beslut; Överklagande av byggnadsnämndens be-

slut angående bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastig-
heten xx nu fråga om inhibition. Samhällsbyggnadsnämnden har 
meddelat positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostads-
hus med tillhörande komplementbyggnad. Därefter har genom 
delegation bygglov beviljats. En granne har överklagat beslutet. 
Länsstyrelsen bifaller grannens inhibitionsyrkande och förordnar 
att byggnadsnämndens beslut den 5 oktober 2022 D22-001101 
tills vidare inte ska gälla. 

 
g. Länsstyrelsen beslut; Överklagande av byggnadsnämndens be-

slut angående bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på 
fastigheten xx, nu fråga om inhibition. Samhällsbyggnadsnämn-
den har meddelat positivt förhandsbesked för nybyggnad av en-
bostadshus med tillhörande komplementbyggnad. Därefter har 
genom delegation bygglov beviljats. En granne har överklagat 
beslutet. Länsstyrelsen bifaller grannens inhibitionsyrkande och 
förordnar att byggnadsnämndens beslut den 5 oktober 2022 D22-
001101 tills vidare inte ska gälla. 

 
h. Länsstyrelsens beslut; Föreläggande enligt miljöbalken för batte-

ripark på fastigheten xx. Helios Nordic Energy AB har anmält om 
samråd för batterilager som ska verka för att bibehålla rätt fre-
kvens på det allmänna elnätet och agera som stödtjänst när elnätet 
kräver detta. Länsstyrelsen förelägger att Helios Nordic Energy 
AB ska vidta försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön. 

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

nämndens beslut den 11 september 2020, S-707, angående för-
bud mot fortsatt arbete på fastigheten xx på xvägen 34. Länssty-
relsen avslår överklagandet. 

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

nämndens beslut den 11 september 2020, S-708, angående för-
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bud mot fortsatt arbete på fastigheten xx på xvägen 36. Länssty-
relsen avslår överklagandet. 

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

nämndens beslut den 11 september 2020, S-709, angående för-
bud mot fortsatt arbete på fastigheten xx på xxvägen 38. Länssty-
relsen avslår överklagandet. 

 
l. Länsstyrelsens beslut; Föreläggande enligt miljöbalken för nyan-

läggning av markkabel för tele/data i Laholms kommun. Peab 
Anläggning AB har anmält om samråd för nyanläggning av 
markkabel för tele/data på en sträcka av 1 550 meter. Arbetet 
kommer att ske i terräng, vägområde som kan beröra naturminne, 
naturreservat, vattenskyddsområde samt riksintressen. Marken 
kommer att återställas i samma skikt som innan. Länsstyrelsen 
förelägger att Peab Anläggning AB ska vidta försiktighetsåtgär-
der till skydd för naturmiljön. 

 
m. Länsstyrelsens beslut; Överklagande av samhällsbyggnadsnämn-

dens beslut den 23 februari 2022 DB 2022-96, angående förbud 
att släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på fastigheten xx, 
till den bristfälliga avloppsanläggningen från och med den 1 no-
vember 2023. Länsstyrelsen ändrar nämndens beslut endast på så 
sätt, att den tidpunkt då förbudet börjar gälla flyttas fram till 1 år 
och 8 månader efter det att detta beslut vunnit laga kraft. 

 
n. Länsstyrelsens beslut; Angående samråd enligt miljöbalken gäl-

lande förnyelse av Svenska kraftnäts luftledning inom befintlig 
ledningsgata mellan Breared, Halmstads kommun, Hallands län 
och Söderåsen Bjuvs kommun Skåne län. Länsstyrelsen föreläg-
ger att Svenska Kraftnät ska vidta försiktighetsåtgärder till skydd 
för natur- och kulturmiljön. 

 
o. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom; Tillsynsavgift. Samhälls-

byggnadsnämnden har påfört verksamhetsinnehavaren en avgift 
för tillsyn av serveringsverksamhet av alkoholdrycker under 
2021. Verksamhetsinnehavaren överklagade fakturan. Förvalt-
ningsrätten avslår överklagandet. 

 
p. Länsstyrelsens beslut; Föreläggande enligt miljöbalken angå-

ende anläggande av kraftstation på fastigheten xx. En anmälan 
om samråd har lämnats av Svenska kraftnät. Syftet är att möjlig-
gör att planerad vindkraftsproduktion kan föras ut på 
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transmissionsnätet. Länsstyrelsen förelägger Svenska kraftnät att 
vidta försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön. 

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

nämndens beslut angående bygglov för tillbyggnad av enbostads-
hus på fastigheten xx. Miljö- och byggnadsnämnden avslog an-
sökan om bygglov. Sökanden överklagade beslutet. Länsstyrel-
sen avslår överklagandet. 

 
r. Jordbruksverkets beslut; Smittförklaring och restriktioner. Jord-

bruksverket beslut att smittförklara Statkraft Sverige AB:s fisk-
odlingsanläggning med xx. Jordbruksverket beslutar att belägga 
anläggningen med ett antal restriktioner. 

 
s. Länsstyrelsens beslut; Beslut om extra utbetalning av statsbidrag 

för kalkningsåtgärder 2022. Länsstyrelsen beslutar om en extra 
utbetalning till kalkningshuvudman (kommunstyrelsen) på 383 
210 kronor på grund av ökade omkostnader. 

 
t. Överklagande av samhällsbyggnämndens beslut angående kla-

gomål på buller från väg och järnväg på fastigheten xx. Samhälls-
byggnadsnämnden har beslutat att lämna klagomål på buller från 
väg och järnväg vid fastigheten xx utan åtgärd. Fastighetsägaren 
har överklagat nämndens beslut och yrkat att väghållaren ska 
sätta upp någon sorts ljudbarriär. Länsstyrelsen upphäver sam-
hällsbyggnadsnämndens beslut och återförvisar ärendet till 
nämnden för erforderlig utredning. 

 
u. Länsstyrelsens beslut; Angående anmälan enligt miljöbalken om 

avverkning från skogsmark till bete på fastigheten xx. Länssty-
relsen beslutar att de planerade arbetena inte föranleder någon åt-
gärd från myndighetens sida ur naturmiljösynpunkt om de utförs 
i enlighet med vad som angivits i ärendet. 

 
v. Länsstyrelsens beslut; Ansökan om tillstånd för att överta vilt-

hägn på fastigheten xx och hålla vilt. Länsstyrelsen beslutar att 
lämna sökanden tillstånd att överta vilthägn på fastigheten xx och 
där hålla dovhjort i hägnet. Tillståndet gäller till och med 30 no-
vember 2032. 

 
w. Länsstyrelsens beslut; Upphävande av strandskydd inom fastig-

heten xx. Länsstyrelsen beslutar att det område som har marke-
rats på karta inom fastigheten xx inte längre ska omfattas av 
strandskydd. 
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SBN § 205 Dnr 2022-000001  
 
Informations- och diskussionsärenden  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationerna. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
a) Ledamöternas och ersättarnas inspel 
 
b) Information om pågående detaljplaner 

Mikael Lennung 
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SBN § 206 Dnr 2022-000189 
 
Ändring av sammanträdesdag för samhällsbyggnadsnämnden i 
januari månad år 2023 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sammanträdet på måndagen 
den 2 januari flyttas fram till tisdagen den 3 januari 2023. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 13 § i reglementet för samhällsbyggnadsnämnden, samman-
träder nämnden på den dag och tid som nämnden bestämmer.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens reviderade årsplan 2023 med bered-
ningsutskott 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 207 Dnr 2022-000248 
 
Tilläggsavtal för insamling av hushållsavfall i Gamleby 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner bifogat tilläggsavtal för in-
samling av hushållsavfall i Gamleby, vilket avser speciallösning med 
flakbil. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommande insamling med 4-facks kärl och flakbil i Gamleby ingår 
inte i dagens avtal med entreprenören Ohlssons. Därav har ett till-
äggsavtal tagits fram som komplettering till huvudavtalet. 
 
Tilläggsavtalet avser all insamling av hushållsavfall inklusive alla 
förpackningar från de adresser där 4-facksbilen inte kan köra utan 
hämtningen kommer att ske med flakbil. Fulla kärl kommer att häm-
tas av flakbil intill fastighetsgräns för att sedan köras i väg och töm-
mas över i en 4-facksbil utanför Gamleby och därefter sättas tillbaka. 
 
Ersättning per timme med flakbil är 890 kronor. Hur många timmar 
per månad uppdraget kommer att ta är svårt att veta innan det är i 
gång men uppskattningsvis kommer det att kosta cirka 40 000 kro-
nor/månad vilket ger en årlig kostnad på cirka 500 000 kronor. 
Kostnaderna är dock väldigt osäkra då det till stor del handlar om 
antal hämtställen med flakbilen. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till beslut, tilläggsavtal för insamling av hushållsavfall i 
Gamleby, 2022-12-12. 
Som bilaga finns tilläggsavtalet, 2022-12-12. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Tilläggsavtalet skickas till Ohlssons AB, Landskrona 
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