
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-25  
 

  

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 



 

 

 
 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2023-01-25 

§ Ärendelista 

§ 14 Dnr 2022-000251 

Samhällsbyggnadsnämndens internbudget för år 2023 

§ 15 Dnr 2022-000260 

Mellby 23:1 (Mellby 421) - Förhandsbesked för nylokalisering av två 

enbostadshus  

§ 16 Dnr 2022-000259 

Pråmhuset 1:1 - Rivningslov för rivning av enbostadshus  

§ 17 Dnr 2022-000268 

Göstorp 3:49 (Göstorpsvägen 125) - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus  

§ 18 Dnr 2022-000261 

Mellby 7:37 (Tärnvägen 21) - Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

§ 19 Dnr 2022-000267 

Åmot 2:4 - Yttrande till länsstyrelsen gällande anmälan om vattenverksamhet 

§ 20 Dnr 2021-000308 

Handlingsplan utsortering av hushållsavfall inom kommunala verksamheter 

§ 21 Dnr 2022-000154 

Besparingsåtgärder inom gatubelysning 

§ 22 Dnr 2022-000186 

Redovisning till kommunstyrelsen över samhällsbyggnadsnämndens 

energibesparingsåtgärder inom nämndens verksamheter 

§ 23 Dnr 2021-000285 

Revidering av beslut gällande trafikföring för stadsdelen Gamleby i Laholms 

centrum 

§ 24 Dnr 2022-000054 

Redovisning av ärende i samband med uppföljning av beslut enligt 

uppföljningsplan för intern kontroll för år 2022 

§ 25 Dnr 2022-000255 

Anmälan av delegationsbeslut 2023 

§ 26 Dnr 2022-000256 

Anmälningar 2023 

§ 27 Dnr 2022-000257 

Informations- och diskussionsärenden 2023 



 

 

Laholms kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden har haft sammanträde den 25 januari 2023 

Protokollet som justerats den 30 januari 2023, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 31 januari 2023 

 till och med den 21 februari 2023 intygas. 

Malin Gunnarsson 

Nämndsekreterare 

 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-25 

Sida 
1 (x) 

 

Plats och tid Svanen, klockan 09:00 – 15:15 

Beslutande Thor Gunnar Bjelland (M), ordförande 

 Ove Bengtsson (S) 

 Mikael Sandén (SD 

 Angeline Eriksson (C) 

 Caroline Ugglesjö (M) 

 Pierre Lothigius KD) 

 Lars-Bertil Pettersson (SD) 

 Birger Bäkmark (MED) 

 Siv Pålsson (S) 

  

Övriga deltagande  Kjell Magnusson (M), ersättare 

 Kjeld Eslared (C), ersättare 

 Sverker Johansson (C), ersättare 

 Lars-Göran Jarl (SD), ersättare 

 Per-Ove Andersson (SD), ersättare 

 Leif Sunesson (S), ersättare 

 Margareta Lindgren (MP), ersättare 

 

 Niklas Wilsson, förvaltningschef § 14-27  

 Mickael Abrahamsson, bygglovshandläggare § 16-17 

 Joacim Enggren, bygglovshandläggare § 15 

 Catharina Örnhagen, bygglovshandläggare § 18 

 Lina Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 19, 27a 

 Charlotta Hansson byggnadschef § 15-19, 27b 

 Ingela Månsson, samhällsservicechef § 20, 23, 27a, 27c 

 Kristian Svärd, projektledare § 21 

 Fredrik Nilsson, stabschef § 14-27 

 Annica Hegefeldt § 19, 27a 

 Mila Sladic § 14-27 

 Jonas Påhlsson, kanslichef § 14-27  

 Malin Gunnarsson, nämndsekreterare § 14-27 

  

 

 

Utses att justera Caroline Ugglesjö 

  

Plats och tid för justering Digital justering den 30 januari klockan 09:00 

 

Paragrafer  §§ 14-27 

 

 

Underskrifter Protokollet har justerats med digital signering 

 

 

Ordförande Thor Gunnar Bjelland (M) 

 

 

Justerande Caroline Ugglesjö



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-25  

 
 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 14 Dnr 2022-000251 

 

Samhällsbyggnadsnämndens internbudget för år 2023 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Skattefinansierad verksamhet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens för-

slag till internbudget för år 2023 inklusive budgeterade kvalitetsmått. 

Nettokostnadsram för Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget år 

2023 är enligt kommunfullmäktiges beslut i november 131.170 tkr. 

Bruttokostnaden motsvarar 161.609 tkr i kostnader och 30.439 tkr i 

intäkter. 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Avfallsverksamhetens omsättning under år 2023 budgeteras till 

47.400 tkr och omsättning avseende VA verksamheten år 2023 bud-

geteras till 74.230 tkr. 

 

Ärendebeskrivning 

Med utgångspunkt från den av kommunfullmäktige fastställda bud-

geten ska respektive nämnd fastställa en internbudget. Budgeten till-

delas i form av en nettobudgetram men nämnderna tillämpar brutto-

budgetering för att uppnå jämförbarhet mellan budget och redovis-

ning samt för att bilda underlag för finansiella bedömningar och sam-

manställningar. Detta innebär att samtliga kostnader respektive in-

täkter inom nämndernas verksamhetsområden ska tas upp i intern-

budgeten. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 januari 2023. 

Tjänsteskrivelse 

Internbudget 2023 

Kvalitetsnivåer 2023 Internbudget 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Verksamhet ekonomi/ ekonomichef 
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§ 15 Dnr 2022-000260 

 

Mellby 23:1 (Mellby 421) - Förhandsbesked för nylokalisering 

av två enbostadshus  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte bevilja förhandsbesked 

för nylokalisering av två enbostadshus på del av fastigheten Mellby 

23:1. 

 

Åtgärden uppfyller inte bestämmelserna om markens lämplighet i 2 

kap. plan-och bygglag (2010:900) (PBL), samt att det ligger nära be-

fintligt planlagt område och att föreslagen placering kan förhindra en 

framtida planläggning. 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser nylokalisering av två enbostadshus på del av fastig-

heten Mellby 23:1.  

I ärendet är tre alternativa lokaliseringar redovisade. Fastigheten är 

bebyggd med gårdsbebyggelse. Den utpekade platsen utgörs av 

brukningsvärd jordbruksmark i ett större åkerlandskap och den mark 

som avses tas i anspråk för bebyggelse utgörs av åkermark som bru-

kas. 

 

Den sökta åtgärden är inte ett sådant väsentligt samhällsintresse som 

tillåter att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk och inte heller 

en sådan komplettering till befintlig bebyggelse som kan tillåtas. Det 

har inte heller framkommit att behovet inte kan tillgodoses genom 

att annan mark tas i anspråk. Åtgärden strider även mot översiktspla-

nens rekommendationer och riktlinjer.  

 

Byggnadsenheten föreslår att ansökan om förhandsbesked avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 januari 2023. 

Tjänsteskrivelse Reviderad 2023-01-13 

Ansökan 2022-07-13  

Situationsplan Alternativ 2. 2022-07-13  

Situationsplan Alternativ 1. 2022-07-13  

Situationsplan Alternativ 3. 2022-07-13  

Svar på tjänsteskrivelse från sökande 
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Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma 

 

Reservation 

Caroline Ugglesjö (M): Jag reserverar mig mot samhällsbyggnads-

nämndens beslut att inte bevilja förhandsbesked för nylokalisering 

av två enbostadshus på del av fastigheten Mellby 23:1. Jag anser att 

denna jordbruksmark inte är mer värdefull än annan jordbruksmark 

i kommunen som blir beviljade förhandsbesked om bygglov. Därtill 

anser jag att sökandes skäl är behjärtansvärda enligt hans ansökan. 

 

Upplysning 

Avgift i enlighet med taxa som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Fakturan skickas separat. 

 

Beslutet skickas till: 

Delges: Sökande 
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§ 16 Dnr 2022-000259 

 

Pråmhuset 1:1 - Rivningslov för rivning av enbostadshus 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja rivningslov för hu-

vudbyggnaden på fastigheten Pråmhuset 1:1 med stöd av 9 kapitlet 

34 §, plan- och bygglag (2010:900) (PBL). 

 

För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 

Som kontrollansvarig godtas Magnus Axelsson, Skepparegatan 18, 

302 36 Halmstad. 

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan avser rivningslov för huvudbyggnaden på fastigheten 

Pråmhuset 1:1. Byggnaden har inte några skyddsbestämmelser i gäl-

lande detaljplan men är upptagen i byggnadsinventeringen för kul-

turhistoriska byggnader, klass B. Kulturmiljö Halland har yttrat sig i 

ärendet och bedömer att byggnaden ska bevaras. Sökande önskar 

dock riva byggnaden då den är i mycket dåligt skick. En besiktning 

har genomförts som påvisar stora skador på byggnaden.  

 

Byggnadsenheten kan konstatera att den aktuella byggnaden har ett 

kulturhistoriskt värde. Gällande detaljplan som är framtagen 1998 

har dock inte valt att skydda byggnaden på något sätt utan har istället 

lagt prickad mark på stora delar av huvudbyggnaden. Den äldre delen 

av huvudbyggnaden är dessutom i väldigt dåligt skick och det skulle 

innebära oskäligt höga kostnader att renovera. Vid en samlad bedöm-

ning anser byggnadsenheten därför att det inte finns fog att förbjuda 

en rivning och rivningslov ska därför lämnas. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 januari 2023. 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan 2022-09-12 

Situationsplan 2022-09-12 

Bilaga – Statusbesiktning 2022-09-12 

Yttrande – Kulturmiljö Halland 2022-11-03 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma 
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Upplysning 

Avgift i enlighet med taxa som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Fakturan skickas separat. 

 

Åtgärderna måste ha påbörjats senast två år från den dag beslutet fick 

laga kraft, annars upphör beslutet att gälla. För att en åtgärd ska anses 

påbörjad ska de egentliga byggnadsarbetena ha kommit igång. Åt-

gärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick laga 

kraft. (9 kap. 43 § PBL). 

 

Innan åtgärden får påbörjas måste ett startbesked lämnas enligt 10 

kap. PBL 

Du får dock inte påbörja åtgärden förrän fyra veckor efter att beslutet 

kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om du har fått ett start-

besked. Beslut kungörs oftast ett par dagar efter bygglovets besluts-

datum. 

 

Beslutet skickas till: 

Sökande 

Kulturmiljö Halland, dk  

  

Underrättelse om beslutet per brev till:  

Lagered 11:9  

Lagered 4:44  

Lagered 4:43  

Lagered 11:1  

Lagered S:2 
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§ 17 Dnr 2022-000268 

 

Göstorp 3:49 (Göstorpsvägen 125) - Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybygg-

nad av enbostadshus och tillhörande komplementbyggnad på fastig-

heten Göstorp 3:49. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är viktigt med nybyggnat-

ion och nyetablering även på landsbygden eftersom kommunen be-

höver en levande landsbygd. Därför anser nämnden att byggande av 

ett enbostadshus på den aktuella platsen utgör ett sådant väsentligt 

samhällsintresse, som motiverar att brukningsvärd jordbruksmark 

får tas i anspråk. 

 

För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 

Som kontrollansvarig godtas  

Niklas Högberg, Stationsplan 1, 312 45 Veinge 

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och tillhörande komple-

mentbyggnad på fastigheten Göstorp 3:49. Fastigheten ligger utanför 

planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. Marken be-

står av jordbruksmark och är utpekad i översiktsplanen som en del 

av ”stora opåverkade områden”. Byggnaderna som önskas uppföras 

är ett enbostadshus om 172 kvadratmeter och en komplementbygg-

nad om 180 kvadratmeter, båda byggnaderna uppförs i en våning och 

placeras i nordvästra delenarna av fastigheten.  

Byggnadsenheten gör bedömningen att byggnaderna uppfyller de 

krav som framgår av plan- och bygglagen. Platsen bedöms dock vid 

en lokaliseringsprövning inte som lämplig med anledning av att den 

utgör jordbruksmark, bedöms strida mot kommunens översiktsplan 

samt att det finns en risk för människors hälsa vid utbyggnad av en-

skilt avlopp på fastigheten. Som förslag till beslut lämnar därför 

byggnadsenheten att bygglov inte ska lämnas. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 januari 2023. 

Tjänsteskrivelse Rev. 2023-01-12 

Karta 

Karta Lokalisering 

Situationsplan 
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Fasadritning 

Planritning samt illustration 

Takplansritning 

Sektionsritning 

Plan-, sektion- och fasadritning - Komplementbyggnad 

Svar på tjänsteskrivelse från sökande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma 

 

Upplysning 

Avgift i enlighet med taxa som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Fakturan skickas separat. 

 

Åtgärderna måste ha påbörjats senast två år från den dag beslutet fick 

laga kraft, annars upphör beslutet att gälla. För att en åtgärd ska anses 

påbörjad ska de egentliga byggnadsarbetena ha kommit igång. Åt-

gärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick laga 

kraft. (9 kapitlet 43 § plan-och bygglag (2010:900) (PBL)). 

 

Innan åtgärden får påbörjas måste ett startbesked lämnas enligt 10 

kap. PBL 

Du får dock inte påbörja åtgärden förrän fyra veckor efter att beslutet 

kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om du har fått ett start-

besked. Beslut kungörs oftast ett par dagar efter bygglovets besluts-

datum. 

 

Beslutet skickas till: 

Sökande 

 

Underrättelse om beslutet per brev till: 

Göstorp 3:26 

Göstorp 3:29  

Göstorp 3:30 

Göstorp 3:38 

Göstorp 3:7 

Veinge-Skogsgård 2:14 

Veinge-Skogsgård 2:16 
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§ 18 Dnr 2022-000261 

 

Mellby 7:37 (Tärnvägen 21) - Bygglov för tillbyggnad av fritids-

hus  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbygg-

nad av fritidshus på fastigheten Mellby 7:37. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att 4 meter från tomtgräns kan tol-

kas som en liten avvikelse.  

 

För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 

Som kontrollansvarig godtas  

Petter Moberg, Fasanvägen 52, 312 61 Mellbystrand 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus om ca 49 kvm 

inom detaljplanerat område. I planen anges att huvudbyggnad ska 

placeras minst 4,5 meter till tomtgräns.  

 

Tillbyggnaden med takterrass ovanpå, som avses byggas till befintlig 

byggnad åt öst, medför en placering som är 0,5 meter närmare tomt-

gränsen än vad planen tillåter. Av tillbyggnadens totala 49 kvm är 

det 8 kvm som placeras för nära gränsen, dvs. 16 % av tillbyggnaden. 

Sett till hela byggnaden rör det sig om 7 % då befintlig byggnad har 

en yta på 67 kvm och ihop med tillbyggnad totalt 116 kvm. Takvin-

kel är inte reglerad i detaljplanen och någon väsentlig olägenhet be-

döms inte skapas i och med takterrassen. 

 

Då åtgärden initialt beviljades lov 2010 var förutsättningarna och 

granskningen inte de samma som idag. Sedan bygglov beviljades 

2010 har åtgärden beviljats ”förnyade lov” fyra gånger. Sedan det 

senast beviljade lovet har beslut tagits i högre instans som ändrar 

praxis i fråga om liten avvikelse. 

 

Åtgärden kan i viss mån ses som begränsad inom den enskilda fas-

tigheten men att överskridandet skulle vara motiverat utifrån bygg-

nadstekniska skäl har inte anförts, dock rådande situation till följd av 

Covid-19. Tillbyggnadens volym är relativt stor i jämförelse med be-

fintlig byggnad och intrycket av byggnaden som helhet är att den 

planerade åtgärden skulle innebära en påtaglig volymökning av 

byggnaden mot tomtgränsen, då tillbyggnadens långsida på 15,67 

meter förläggs längsmed granntomten 
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Byggnadsenhetens samlade bedömning är att avvikelsen inte är liten 

varpå förutsättningar att bevilja bygglov saknas. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 januari 2023. 

Tjänsteskrivelse  

Situationsplan 2022-11-07  

Plan-, sektion- och fasadritning 2022-11-07  

Övriga ritningar 2022-11-07 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma 

 

Upplysning 

Avgift i enlighet med taxa som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Fakturan skickas separat. 

 

Åtgärderna måste ha påbörjats senast två år från den dag beslutet fick 

laga kraft, annars upphör beslutet att gälla. För att en åtgärd ska anses 

påbörjad ska de egentliga byggnadsarbetena ha kommit igång. Åt-

gärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick laga 

kraft. (9 kapitlet 43 § plan-och bygglag (2010:900) (PBL)). 

 

Innan åtgärden får påbörjas måste ett startbesked lämnas enligt 10 

kap. PBL 

Du får dock inte påbörja åtgärden förrän fyra veckor efter att beslutet 

kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om du har fått ett start-

besked. Beslut kungörs oftast ett par dagar efter bygglovets besluts-

datum. 

  

Beslutet skickas till: 

Sökande 

Underrättelse om beslutet per brev till:  

Mellby 14:34, Mellby 14:37, Mellby 14:4, Mellby 7:28, Mellby 7:38 

samt Mellby 7:42 
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§ 19 Dnr 2022-000267 

 

Åmot 2:4 - Yttrande till länsstyrelsen gällande anmälan om vat-

tenverksamhet  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande yttrande till länsstyrel-

sen: 

I WSP:s förstudie (2019-10-18) tar man upp att stranden i norra 

Mellbystrand har en måttlig till hög erosionskänslighet och att den 

mest omfattande erosionen har observerats i södra Mellbystrand och 

Skummeslövstrand. Rapporten saknar information om hur den före-

slagna bryggan kan påverka sand- och sedimentdynamiken och såle-

des stranden både norr och söder om bryggan. Om sand som är nöd-

vändig för uppbyggnad inte finns tillgänglig (på grund av till exem-

pel bryggor, murar eller hövder) kommer mer material att eroderas 

från andra delar av stranden. Detta kan orsaka en större reträtt av 

stränder vid områden där sådana konstruktioner finns än vad som an-

nars vore fallet. Om det finns risk att bryggan i den föreslagna ut-

formningen skadar dynamiken kan en annan utformning eller place-

ring behöva väljas, för att inte riskera att orsaka andra kostnader i 

framtiden, till exempel för sandfodring.  

Samhällsbyggnadsnämnden anser därför att en undersökning gäl-

lande påverkan på sand- och sedimentdynamik bör göras för att visa 

vilka eventuella effekter anläggandet av bryggan kan få. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen i Laholms kommun har till länsstyrelsen i Hal-

lands län anmält vattenverksamhet samt ansökt om dispens från 

strandskyddet för att anlägga en badbrygga i Mellbystrand. Länssty-

relsen har gett Laholms kommun tillfälle att yttra sig i ärendet. Läns-

styrelsen har beviljat anstånd för yttrande till den 6 februari 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 januari 2023. 

Tjänsteskrivelse 

Remiss från länsstyrelsen, 2022-11-10 

Bilagor 

 

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: 

Länsstyrelsen i Hallands län, halland@lansstyrelsen.se 
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§ 20 Dnr 2021-000308 

 

Handlingsplan utsortering av hushållsavfall inom kommunala 

verksamheter 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av redovisningen och in-

formationen bakom tjänsteskrivelsens förslag till handlingsplan och 

överlåter till Samhällsserviceverksamheten att samordna arbetet 

framåt. 

 

Ärendebeskrivning 

I nämndsplan för samhällsbyggnadsnämnden åren 2018–2022 finns-

uppdrag att öka utsorteringsgraden av hushållsavfall inom kommu-

nens verksamheter så som skolor, äldreboende och övriga kommu-

nala lokaler. 

Handlingsplan 

Utifrån det underlag som samlats in och de dialoger som förts mellan 

Kommunfastigheter Laholm AB, fastighetsstrateg, Laholms kom-

mun samt tjänsteman inom samhällsbyggnadsförvaltningen och be-

rörda förvaltningschefer, kommun- och ekonomichef i Laholms 

kommun så föreslås följande: 

-Utse en samordningsgrupp som håller samman samtliga nämnders 

arbete inkl. deltagare från Kommunfastigheter AB, och äger imple-

menteringen av förändringar, processer och rutiner.  

-Samordningsgruppen ska ta fram en ekonomisk kalkyl som presen-

teras i respektive förvaltning. I det fall förvaltningen inte har de eko-

nomiska förutsättningarna att genomföra förändringarna i sina inre 

verksamheter så ska detta redovisas till varje nämnd som tar detta in 

i sitt kommande budgetarbete. 

-Kommunfastigheter AB tar fram sin ekonomiska kalkyl för att in-

samling ska kunna ske utifrån beslutade lagar och bestämmelser 

(Miljöbalken 1998:808 kap.26 §9, Avfallsförordningen 2020:614 

kap.1 §10, kap.3 §§1,3 och 4a, Laholms kommunsföreskrifter för av-

fallshantering §§ 8,9,10,11,31) 

-Ansvar för samordningsgruppen är verksamhetschef för Samhälls-

service, övriga gruppmedlemmar utser varje förvaltning samt Kom-

munfastigheter AB 

-Revidera gränsdragningslistan inkl. städpolicyn mellan kommunen 

och bolaget för att få en systematik i hanteringen av insamling av 

fastighetsnära hushållsavfallet. Ansvar för revidering sker inom tolk-

ningsgruppen mellan Laholms kommun och bolaget. 
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Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 januari 2023. 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-12 

Enkät, excellfil utsortering inventering 

Brev till verksamheterna 

Diagram samtliga förvaltningar kommentarer inkl förslag på hand-

lingsplan 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma 
 

Beslutet skickas till: Samhällsservice 
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§ 21 Dnr 2022-000154 

 

Besparingsåtgärder inom gatubelysning 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner återrapporteringen med till-

hörande slutsatser efter remittering av ”Konsekvensutredning gäl-

lande nedsläckning av belysningspunkter i den offentliga miljön”. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har inte för avsikt att släcka ner gatlam-

porna igen utan ska satsa på att förnya belysningen till LED-lampor 

och kan på så vis sänka elförbrukningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 oktober 2022 att ge-

nomföra en neddragning av belysningsgraden i den offentliga miljön 

där resultaten inte blev det förväntade. Den 16 november beslutade 

nämnden att ompröva beslutet och samtidigt gav samhällsbyggnads-

förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvensen av följande:  

- 50 % av lamporna (armaturer) i gatubelysningen släcks. 

- Lamporna vid korsningar, övergångsställen- och busshållplatser 

ska vara tända. 

- Vid skolor och förskolor ska lamporna vara tända. 

I avvaktan på att utredningen ska färdigställas med remissyttranden, 

ska samtliga lampor tändas upp igen. 

Den framtagna konsekvensutredningen har remitterats till kommun-

styrelsen, socialnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, barn- 

och ungdomsnämnden, Laholmshem AB, Kommunfastigheter i La-

holm AB samt Polismyndigheten för yttrande snarast dock senast 9:e 

januari 2023 

 

Följande yttranden har inkommit: 

Laholmshem AB/ Kommunfastigheter i Laholm AB ink 

Polismyndigheten och Laholms kommuns säkerhetsenhet ink. 

Kommunstyrelsen ink.  

Barn- och ungdomsnämnden ink.  

Kommunala pensionärsrådet ink.  

Kultur- och utvecklingsnämnden ink.  

Socialnämnden ink. 

 

Laholmshem AB/ Kommunfastigheter i Laholm AB har inget att er-

inra. 
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Polismyndigheten och Laholms kommuns säkerhetsenhet skickar ett 

gemensamt yttrande där de konstaterar att den remitterade utred-

ningen tagit hänsyn till medskick som inkommit från dem tidigare. 

De är dock i grunden negativa till nedsläckningen oberoende av om-

fattning då belysning är en trygghetsfaktor som har stor betydelse för 

många Laholmare. Skulle Samhällsbyggnadsnämnden ändå komma 

fram att genomföra utredningens förslag p g a besparingskrav har 

Polismyndigheten och Laholms kommuns säkerhetsenhet inget yt-

terligare att erinra under förutsättning att det tas hänsyn till samtliga 

inkomna yttranden. 

 

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande ” Laholms kommun be-

slutar att inte släcka gatubelysningen. Kommunen kan ompröva sitt 

beslut vid akut behov, exempelvis extraordinära händelser. Kommu-

nen ska fortsätta arbetet med att energieffektivisera befintlig gatube-

lysning samt att långsiktigt modernisera styrsystemet.”  

 

Kommunstyrelsens yttrande tolkas som att kommunstyrelsen ställer 

sig negativt till remitterat förslag.  Kommunstyrelsen menar att sam-

hällsbyggnadsnämnden bör i stället fokusera på långsiktiga åtgärder 

för att göra besparingar i ett längre perspektiv,  

t ex en belysningsplan som ger en samlad grep om behoven av un-

derhålls- och investeringsåtgärder och ansvarsförhållanden inom be-

lysningsanläggningen som kan utgöra stöd vid planering, utförande 

och kvalitetssäkring samt planering av besparingsåtgärder på lång 

sikt utifrån ekonomiaspekter och långsiktiga effekter vad gäller den 

totala energianvändningen såsom energisnåla ljuskällor, ljusstyr-

ning, adaptiv- och närvarostyrd belysning mm.  

 

I kommunstyrelsens yttrande konstateras att några viktiga samhälls-

aspekter saknas, bland annat jämställdhetsperspektiv, barnperspek-

tiv, suicidprevention, men även naturpåverkan d v s ljusförorening-

ens påverkan på nattaktiva djur. 

 

Barn- och ungdomsnämndens yttrande tar inte tydlig ställning till det 

remitterade förslaget. De anser att belysningen ska vara tänd vid 

samtliga förskole- och skolenheter samt uttrycker oro för elevernas 

trygghet längs vägar och gång- och cykelbanor under färd till och 

från förskolor och skolor vid eventuell neddragning av gatubelys-

ningen.  

 

Kommunala pensionärsrådet har enats med kommunstyrelsens re-

missvar. 
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Kultur- och utvecklingsnämnden påpekar i sitt yttrande att en partiell 

nedsläckning av belysning i offentliga miljöer alltid har negativ på-

verkan på upplevd trygghet och säkerhet i samhället. De ser positivt 

på utredningens förslag att behålla belysningen intakt kring Campus 

Laholm, Folkhälsocentrum och i anslutning till kollektivtrafikpunk-

terna. De påtalar dock att samma resonemang bör tillämpas i anslut-

ning till övriga idrottshallar i kommunen. I övrigt ser de positivt på 

samhällsbyggnadsnämndens ambition att bidra till besparingar av el, 

både ur en effektbesparande och ekonomisk aspekt och ställer sig 

bakom samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Socialnämnden tar inte tydlig ställning till det remitterade förslaget 

men ser positivt på att ärendet har konsekvensutretts och remitterats 

till nämnder mm. De konstaterar att arbetsmiljörelaterade delarna 

lyfts i konsekvensutredningen men efterfrågar i sitt yttrande att en 

eventuell negativ påverkan på den psykiska hälsan utreds. De lyfter 

även upp att ett beslut om partiell nedsläckning av belysningspunkter 

i offentliga miljöer påverkar samtliga nämnder och samtliga invånare 

i Laholms kommun och att beslutsgången bör granskas. Ifall frågan 

bedöms vara av principiell beskaffenhet så bör frågan lyftas till 

Kommunstyrelsen alternativt Kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattningsvis är merparten av remissinstanser negativa till re-

mitterat förslag men positiva till konsekvensutredning och remitte-

ring. Påverkan på trygghet och säkerhet bedöms som stor för alla 

kommunala nämnder och för samtliga invånare i Laholms kommun. 

Kultur- och utvecklingsnämnden efterfrågar utökad belysning vid 

samtliga kommunala idrottshallar och Barn- och ungdomsnämnden 

efterfrågar utökning av prioriterade områden för belysning till samt-

liga skolvägar inkl. gång- och cykelvägar vilket betyder i praktiken 

huvuddelen av den kommunala belysningsanläggningen. Kommun-

styrelsen efterfrågar mer långsiktiga åtgärder ur ett samhällplane-

ringsperspektiv. De flesta remissinstanser föredrar och rekommen-

derar mindre drastiska kortsiktiga besparingsåtgärder. Ur ett ekono-

miskt perspektiv blir föreslagna åtgärder för kostsamma i förhållande 

till energibesparingseffekter.  

 

Slutsatser utifrån inkomna yttranden: 

-Arbete med långsiktiga åtgärder för att effektivisera kommunens 

drift av belysningsanläggning bör prioriteras och påbörjas omgå-

ende. 

-Kortsiktiga åtgärder bör fokuseras på mindre drastiska besparingsåt-

gärder där kostnader för genomförande vägs upp mot energibespa-

ringseffekter. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

-Beslut om kortsiktiga åtgärder bör lyftas upp till Kommunstyrelsen 

utifrån den principiella beskaffenheten av ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 januari 2023. 

Tjänsteskrivelse 

Yttrande från Laholmshem AB/ Kommunfastigheter i Laholm AB 

ink. 2022-12-02 

Yttrande från Polismyndigheten och Laholms kommuns säkerhets-

enhet ink. 2022-12-08 

Yttrande från Kommunstyrelsen ink. 2022-12-12 

Yttrande från Barn- och ungdomsnämnden ink. 2022-12-15 

Yttrande från Kommunala pensionärsrådet ink. 2022-12-21 

Yttrande från Kultur- och utvecklingsnämnden ink. 2022-12-21 

Yttrande från Socialnämnden ink. 2022-12-23 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsservice – Driftenheten 

Laholmshem AB/ Kommunfastigheter i Laholm AB 

Polismyndigheten och Laholms kommuns säkerhetsenhet 

Kommunstyrelsen 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kommunala pensionärsrådet 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

Socialnämnden 
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§ 22 Dnr 2022-000186 

 

Redovisning till kommunstyrelsen över samhällsbyggnads-

nämndens energibesparingsåtgärder inom nämndens verksam-

heter 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden rapporterar följande energibespa-

ringsåtgärder;  

 

Beslut att inte starta den konstfrusna isbanan på torget. 

Beslut att släcka 2/3-delar av gatubelysningen samt minimera julbe-

lysning (Återkallades den 16:e november). 

Starta köksutrustningen i rätt tid, för att minimera drifttid. 

Optimera diskhantering 

Avstängning av luftning och omrörning av lakvatten vid vinterlag-

ring. 

Optimera körning av komprimator på Ahla. 

Släckning av belysning nattetid på Ahla ÅVC. 

Ändrade rutiner vid återställning så att maskiner inte står i gång i 

onödan (Räddningstjänsten) 

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen uppdrog i september 2022 åt statliga myndigheter att 

vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den stat-

liga förvaltningen. Man uppdrog också länsstyrelserna att stötta 

kommunerna i deras arbete att spara energi. Kommunstyrelsen fat-

tade i oktober beslut om att uppmana nämnderna att genomföra och 

återrapportera energibesparingsåtgärder. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 januari 2023. 

Tjänsteskrivelse den 23 december 2022. 

Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 19:e oktober 2022 § 164 

Beslut Kommunstyrelsen den 11:e oktober 2022 § 191 

 

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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§ 23 Dnr 2021-000285 

 

Revidering av beslut gällande trafikföring för stadsdelen Gam-

leby i Laholms centrum 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt trafikföringsförslag 2 i 

tjänsteskrivelsen, med tillägget att det förbjuds genomfartstrafik på 

Kyrkogränd samt början av St. Clemens gränd, i norrgående riktning. 

 

Ärendebeskrivning 

Under våren 2022 tog kommunens tillsammans med konsultfirman 

Afry fram en utredning gällande trafikföring i centrala Laholm och 

Gamleby. Bakgrunden till utredningen är de nya fyrfackskärlen i 

Gamleby, som kräver att sopbilar kommer fram. I detta ligger även 

framkomlighetsproblem för brandbilar.  

Den 15 september 2022 genomfördes samråd med allmänheten, där 

främst boende och näringsidkare deltog. Detta i syfte för att samla in 

synpunkter för att ha en grund att basera beslut på. Utifrån detta har 

två förslag till beslut tagits fram.  

Beslutet gällande Gamleby togs i nämnden 19 oktober 2022 enligt 

förslag B.  

¨Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förslag B ska ligga till 

grund för en ny trafikföring och reglering i form av skyltning och lo-

kala trafikföreskrifter för stadsdelen Gamleby i Laholms tätort. ¨  

Dåvarande trafikingenjör ansåg det olämpligt att använda ’Förbud 

mot infart – undantag boende’ eftersom detta innebar att inga andra 

än boende kunde använda parkeringar och att det inte var kontroller-

bart av polisen. Istället användes ’motorfordonstrafik förbjuden – 

gäller genomfart’ där möjlighet gavs att använda markerade parke-

ringar, men ingen genomfart tilläts och det var kontrollerbart av poli-

sen. 

Hade ’förbud mot infart – Gäller ej fordon med tillstånd’ används 

hade det motsvarat förslaget ’undantag boendetrafik, men därmed 

måste tillstånd utfärdas för samtliga boende och markerade parke-

ringar hade inte kunnat användas mer än de med tillstånd. Detta är 

samma andemening som det som nämnd beslutade om i oktober 

2022. 

Med ’gångfartsområde’ blir det fullt tillåtet att köra genomfartstrafik, 

inga begränsningar. Därför ändrades inte Adams gränd och Evas 

gränd utan ’motorfordonstrafik förbjuden - gäller genomfart’ bibe-

hölls. 

Under december 2022 genomförde Avfallsenheten planering av infö-

randet av fyrfackskärl och upptäcker då en del brister. Resultatet av 
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det visar på brister i trafikdragningen och då främst på S:t Clemens 

gränd och inpassagen från Hästtorget till Gamlebygatan och dess 

framkomlighet för större transportbilar. 

Ett brev med beslutade och nödvändiga förändringar skickades ut till 

fastighetsägare i Gamleby 23 december 2022 för att informera och 

även ge fastighetsägare möjlighet att inkomma med synpunkter in-

nan justering och beslut sker i samhällsbyggnadsnämnden början på 

januari. 

Inbjudan till samråd med fastighetsägare är utskickad 10 januari 

2023 och kommer ske 19 januari 2023 mellan beredningsutskott och 

nämndsmötet i januari 2023. 

19 januari 2023 genomfördes samråd med invånare i Gamleby och 

andra intressenter på restaurang Gröna Hästen. Inbjudan gick till 

samtliga fastighetsägare i Gamleby via postombud och även på La-

holms kommuns hemsida annonserades inbjudan och information 

kring samrådet. 

Under samrådet redovisades förslag till beslut som tjänsteman berett 

till kommande nämnd i januari. Ett utkast av de synpunkter kring tra-

fikföringen som framfördes av deltagare på samrådet; 

- Vända körriktningen av Gamlebygatan, från väster till öster med 

körning ut till Hästtorget 

- Ökat antal tungtrafik som kör i Gamleby sedan årsskiftet 

- Parkerings möjligheter på Krukmakaregränd, västra sidan mellan 

Kyrkogatan och Vingesgatan 

- Parkeringarna på Vingesgatan upptas av personal som arbetar i när-

heten 

- Inga enkelriktade gator i Gamleby 

- Generellt upplevdes det som att trafiken ökat och att trafikanterna 

inte respekterar skyltningen  

Utifrån rådande situation så har två förslag tagits fram som besluts-

underlag för samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Förslag 1 

- Revidering att göra S:t Clemens gränd, Lilla gränd, Skolgränd samt 

mellan Gamlebytorg och Kyrkogatan dubbelriktad för trafik innebär 

att trafikflödet möjliggör för avfallsfordon, räddningsfordon och 

större transportfordon att ta sig på ett smidigare sätt igenom dessa 

gränder utan att göra åverkan på några byggnader eller inte att kunna 

nå fram. 

Syfte: Boende och besökande till ovanstående gator eller angrän-

sande kommer medföra ett bättre trafikflöde generellt från dagens 

trafikflöde. 
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- Skyltningar för parkeringar i den södra delen och på västra sidan av 

Krukmakaregränd från Vingesgatan. 

Syfte: Tydliggör var parkering får ske. 

 

- Tillföra en rörelsehindrad parkering på Vingesgatan. 

Syfte: Skapa ett mervärde som tillfredsställer behovet för individen 

som har behov av en särskild parkering i området. 

 

- Borttagandet av den östra parkeringen i hörnan Kyrkogatan, S:t Cle-

mens gränd och Kyrkogränd. 

Syfte: Skapar bättre förutsättningar att ta sig in på den enkelriktade 

biten av S:t Clemens gränd då hinder byggs bort. 

 

- Kompletteringen av trafikskyltningen på Torggränd med motortra-

fik förbjuden – gäller genomfart. 

Syfte: Tydliggör att trafik som inte har ärende till gränden inte ska 

ta sig in där utan välja Storgatan i stället. Det minimerar också 

olycksrisken vid utkörning från Torggränd till Storgatan, både för 

gångtrafikanter och för fordonstrafikanter. 

 

I bilagan Vägriktning 23_01_11 finns samtliga körriktningar och 

tillkommande parkeringsförändringar inritade. 

 

Förslag 2 

- Revidering att göra S:t Clemens gränd, Lilla gränd, Skolgränd samt 

Kyrkogränd mellan Gamlebytorg och Kyrkogatan dubbelriktad för 

trafik innebär att trafikflödet möjliggör för avfallsfordon, rädd-

ningsfordon och större transportfordon att ta sig på ett smidigare 

sätt igenom dessa gränder utan att göra åverkan på några byggnader 

eller inte att kunna nå fram. 

Syfte: Boende och besökande till ovanstående gator eller angrän-

sande kommer medföra ett bättre trafikflöde generellt från dagens 

trafikflöde. 

 

- Vända körriktningen på Gamlebygatan från Gamlebytorg med ut-

fart Hästtorget. 

Syfte: Minska trafikflödet in i Gamleby från Hästtorget. 

 

- Zonförbud för tung trafik mellan kl. 11-06 med undantagsskylt för 

renhållningsfordon i hela Gamleby 

Syfte: Minska på tungtrafik som inte har ärende i Gamleby begrän-

sas tillträde men att ändå möjliggöra för behörig trafik som behöver 

leverera till fastigheterna under en begränsad tid framkomlighet. 
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Renhållningsfordon behöver kunna ta sig in och ut utan begränsad 

tid. Ökar tryggheten för gående i området. 

 

- Brogränd, komplettera med ¨Motorfordonstrafik förbjuden - gäller 

genomfart¨. 

Syfte: Inte leda in obehörig trafik till Gamlebygatan och använda 

vägarna som en smitväg till Hästtorget. 

 

- Krukmakaregränd västra sidan, komplettera med ytterligare 2+2 alt 

2+1 parkeringar mellan Kyrkogatan och Vingesgatan med mötes-

del. Uppmätning behöver göras för att se hur många parkeringar 

som går att märka upp till parkeringar. 

Syfte: Skapa fler parkeringar med mötesdel så inga fordon behöver 

backa och utsätta oskyddade för fara. 

 

- Borttagande av två parkeringar på Lilla gränd och på Gamlebytor-

get. 

Syfte: Skapa framkomlighet då angränsande vägar görs om till dub-

belriktade körvägar. 

 

- Skyltningar för parkeringar i den södra delen och på västra sidan av 

Krukmakaregränd från Vingesgatan tydliggör var parkering får ske  

Syfte: Skapa mervärde som tillfredsställer behovet för individen.  

 

- Tillföra en rörelsehindrad parkering på Vingesgatan  

Syfte: Skapa mervärde som tillfredsställer behovet för individen 

som har behov av en särskild parkering i området. 

 

- Borttagandet av en parkering av tre i hörnan Kyrkogatan, S:t Cle-

mens gränd och Kyrkogränd. 

Syfte: Skapar bättre förutsättningar att ta sig in på S:t Clemens 

gränd då hinder byggs bort. 

 

- Kompletteringen av trafikskyltningen på Torggränd med motortra-

fik förbjuden – gäller genomfart. 

Syfte: Tydliggör att trafik som inte har ärende till gränden inte ska 

ta sig in där utan välja Storgatan i stället. Det minimerar också 

olycksrisken vid utkörning från Torggränd till Storgatan, både för 

gångtrafikanter och för fordonstrafikanter. 

 

- Komplettera med trafikspegel i hörnan av Storgatan och Köpmans-

gatan. 

Syfte: Underlätta för passerande att se mötande trafik och undvika 

backningar och utsättande av oskyddade för fara. 
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I bilagan Vägriktning 23_01_23 finns samtliga körriktningar och 

tillkommande parkeringsförändringar inritade. 

 

Framtida trafikutredning Laholms centrum 

För att framtida få en sammanhängande förståelse kring trafikfrå-

gan i centrala Laholm så behöver även Gamleby involveras. Den 

utredning som bröts ut från trafikutredningen gällande Laholms 

centrum dvs. Gamleby gjordes för att kunna ställa om för möjliggö-

randet av insamling av fyrfackskärl i Gamleby 1 januari 2023. 

Gamleby behöver involveras igen i utredningen så helheter tas och 

möjliggör för boende, besökare och andra intressenter en samlad 

bild och förståelse hur sammanhangen kring trafikföringen håller 

ihop i Laholms centrum. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 11 januari 2023. 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-24 

Vägriktning inkl. markerade förändrad parkering 

Trafik bilaga 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-27 

Brev till fastighetsägare Ändrad trafikföring i Gamleby, utskick 

2022-12-23  

Synpunkter 

Inbjudan till samråd 19 januari 2023, utskick 2023-01-10 

Trafikutredning trafikföring centrala Laholm Gamleby 

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-19 

 

Förslag på sammanträdet:  

Ove Bengtsson (S): Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt tra-

fikföringsförslag 2 i tjänsteskrivelsen, med tillägget att det förbjuds 

genomfartstrafik på Kyrkogränd samt början av St. Clemens gränd, 

i norrgående riktning.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer trafikföringsförslag 1 mot Ove Bengtssons (S) 

förslag till beslut och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i 

enlighet med Ove Bengtssons (S) förslag. 

 

Beslutet skickas till: 

Driftenheten 
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§ 24 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 informationen. 

 

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: 

 

Justeraren valde inget ärende i december, därav finns det inget 

ärende att redovisa för samhällsbyggnadsnämnden i januari. 

 

 
_____ 
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§ 25 Dnr 2022-000255 

 

Anmälan av delegationsbeslut 2023 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger redovisningen av delegations-be-

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 11 januari 2023. 

 

Miljöenhetens beslut från och med den 3 december 2022 till och med 

den 17 januari 2023. 

 

Byggnadsenhetens beslut från och med den 01 december 2022 till 

och med den 11 januari 2023. 

 

Förteckning över delegationsbeslut registrerade i ärendehanterings-

systemet Ciceron från och med den 6 december 2022 till och med 

den 12 januari 2023. 

 

Räddningstjänstens delegationsbeslut enligt förteckning daterad den 

09 januari 2023. 

 

Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till samhällsbyggnads-

nämnden. Samhällsvägledarna har under perioden december 2022 

till januari 2023 utfärdat 14 beslut om parkeringstillstånd för rörel-

sehindrade varav 5 är avslag. 

 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och åter-

ställningsbidrag ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Under 

perioden 3 december 2022 till den 16 januari 2023 har 7 nya bostads-

anpassningsbidrags ärende registrerats samt 2 reparationsbidrags 

ärenden. Handläggaren för bostadsanpassning har under samma 
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period beviljat 9 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Dessu-

tom har 1 ansökning om reparationsbidrag beviljats. 

____ 
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§ 26 Dnr 2022-000256 

 

Anmälningar 2023 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger förteckningen över anmälningar 

till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till samhällsbyggnads-

nämnden sedan förra sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar: 

 

a. Länsstyrelsens beslut: Samråd enligt miljöbalken för etablering 

av en anläggning för lagring av energi i form av batterier på fas-

tigheten Lagered 12:5. Länsstyrelsen vidtar med anledning för 

samråd ingen åtgärd enligt 12 kapitlet 6 §. 

 

b. Länsstyrelsens beslut: Förelägger Helios Nordic Energy AB med 

stöd av 12 kapitlet 6 § miljöbalken att vidta försiktighetsåtgärder 

för batteripark på fastigheten Ränneslövs prästgård 1:7.  

 

c. Länsstyrelsens beslut: Med stöd av 47 § väglagen lämnar Läns-

styrelsen tillstånd att anlägga en bullervall och bullerplank utmed 

väg 24. En ansökan om bygglov har tidigare avskrivits genom 

delegation då man ansåg att det inte är bygglovspliktigt.  

 

d. Länsstyrelsens beslut: Efter Laholms kommuns trafikutredning 

upphäver Länsstyrelsens lokala trafikföreskrift om stopplikt på 

viss del av Brogränd från och med den 1 januari 2023. Brogränd 

görs enkelriktad i sydostlig färdriktning från Lagavägen.  

 

e. Vänersborgs tingsrätt – Mark- och miljödomstolens dom: Över-

klagande av beslut om ändring av hämtställe för avfall från Furu-

stigen 5. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att fastighets-

innehavaren till Furustigen 5 hämtningsställe för avfallshämtning 

är korsningen Furustigen och Bergtallsvägen. Detta för att där är 

anses risken för olycka med personskador lägre och det nya hämt-

ningsstället medför bättre arbetsmiljö för renhållaren. Fastighets-

innehavaren överklagade beslutet till länsstyrelsen som beslutade 

om avslag.  Mark- och miljödomstolen avslår också överklagan-

det. 
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f. Länsstyrelsens beslut: Begäran om upphävande av strandskydd 

inom fastigheterna Knäredsön 1:3, 1:10, 1:9. Länsstyrelsen be-

slutar att avskriva ärendet då man anser att området inte omfattas 

av strandskyddsbestämmelser.  

 

g. Länsstyrelsens beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 

2022-11-16 att bevilja förhandsbesked på Bögilt 1:4 för nyloka-

lisering av enbostadshus samt att bevilja strandskyddsdispens. 

Länsstyrelsen bedömer att det inte föreligger skäl att pröva beslu-

tet om strandskyddsdispens.  

 

h. Länsstyrelsens beslut: Svenska Reimpregnerings AB lavTOX har 

ansökt om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga 

kemiska produkter. Samhällsbyggnadsnämnden har beretts till-

fälle att yttra sig i ärende men har avstått ifrån detta. Länsstyrel-

sen i Halland och Skåne har beslutat om tillstånd med villkor. 

 

i. Länsstyrelsens beslut: Föreläggande enligt miljöbalken för utök-

ning av våtmark på fastigheten Plingshult 1:3. Kjell Strandberg 

har inkommit med en anmälan om vattenverksamhet enligt 19 § 

förordningen om vattenverksamheter. Anmälan gäller utökning 

av befintlig våtmark. Länsstyrelsen föreläggande gäller försiktig-

hetsmått enligt miljöbalken. 

 

j. Länsstyrelsens beslut: Trafikverket har inkommit till Länsstyrel-

sen en anmälan om vattenverksamhet, gällande reparation av bro 

över Lagan angränsande till fastigheten Knäred 5:46. Länsstyrel-

sen beslutar att arbetena inte föranleder någon åtgärd från myn-

dighetens sida.  

 

k. Länsstyrelsens beslut: Lämnar tillstånd till Veinge Betong AB 

om yrkesmässig vägtransport av farligt avfall och icke-farligt av-

fall. Tillståndet omfattar även styckegods-, tank-, container- och 

flaktransport av alla slag av icke-farligt avfall och gäller tills vi-

dare.  

 

l. Länsstyrelsens beslut Tillsynsvägledning: 2021 förändrade La-

holms kommun nämnds- och förvaltningsorganisationen med an-

svar för tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelsen bedömde 2022-

06-16 att den nya organisationen inte uppfyllde kommunallagen 

och miljötillsynsförordningen. 2023-01-02 begärde därför läns-

styrelsen att få ta del av de ändrade reglementena samt 
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information om den nya jävsnämndens ledamöter. Detta skicka-

des därav till Länsstyrelsen 2023-01-03. 

 

m. Länsstyrelsens beslut: Anmälan enligt miljöbalken om etable-

ring av en anläggning för lagring av elektrisk energi i batterier på 

fastigheten Ysby 7:2. Länsstyrelsen beslutar att anmälan om sam-

råd inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida ur natur-

miljösynpunkt om åtgärderna utförs i enlighet med vad som an-

givits i ärendet. 

 

n. Länsstyrelsens beslut: Förbjuder anmälaren att utföra vissa av de 

anmälda avverkningar och schaktarbeten inför byggnation av 

lantbruksbyggnader och lantbruksanläggningar på Göstorp 1:21. 

De förelägger att vidta försiktighetsåtgärder till skydd för natur-

miljön i de delar avverkning och schaktning tillåts. Länsstyrelsen 

beslutar även att meddela disens från biotopskyddsbestämmel-

serna i miljöbalken för att ta bort tre stenmurar. 

 

o. Länsstyrelsens beslut: Upphäver delegationsbesluten om bygg-

lov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad på 

fastigheten Åstarp 9:9 då placeringen av byggnaderna bland an-

nat skiljer sig för mycket i förhållande till vad det positiva för-

handsbeskedet avsåg samt placeras på jordbruksmark som läns-

styrelsen bedömer är brukningsvärd. Länsstyrelsen beslutar även 

att inhibition ska vara gällande fram till dess att besluten vinner 

laga kraft.  

 

p. Överklagande av förbud: Ägaren av fastigheten Fåglasång 1:27 

har överklagat miljöenhetens delegationsbeslut, om förbud att 

släppa ut avloppsvatten från bostadshuset till avloppsanlägg-

ningen på grund av att reningen i avloppsanläggningen inte är 

tillräcklig och avloppet uppfyller därmed inte kraven på rening 

enligt miljöbalken. 

_____ 
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§ 27 Dnr 2022-000257 

 

Informations- och diskussionsärenden 2023 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationerna. 

 

Ärendebeskrivning 

a) Ledamöternas inspel. 

 

b) Information om överklagade ärenden: Lagaholm 3:3 – Bygglov 

för nybyggnad av transformatorstation samt uppförande av proviso-

risk transformatorstation 

Charlotta Hansson 

 

c) Måltidsenheten informerar om deras verksamhet.  

Sarah Bengtsson, Henrik Årneby 

 

_____ 

 
 

 


