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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
Tid och plats
Onsdagen den 27 november 2019 klockan 08.00-10.30 i sammanträdesrum
Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby.
Beslutande

Kent Danielsson (C), ordförande
Frederik Svärd (M), vice ordförande
Caroline Holmqvist Henrysson (S), 2:e vice ordförande
Jenny Anderberg (C)
Peter Berg (M)
Tomas Nielsen (S), §§ 174-196, deltog inte i § 197 på grund av jäv
Tommy Odgaard Andersen (SD), ersättare för Tomas Nielsen (S), § 197
Torgny Elmén (SD) ersättare för Christina Bertilfelt (S)
Elisabeth Lindström Johannesson (MP) ersättare för Jorge Rodriguez (S)
Bengt Carlsson (KD
Henrik Pettersson (SD), §§ 174-186, §§ 188-197, deltog inte i § 187 på grund
av jäv
Tommy Odgaard Andersen (SD), ersättare för Henrik Pettersson (SD), § 187
Pär Augustsson (SD)

Övriga
deltagande

Tommy Odgaard Andersen (SD) inte tjänstgörande politiker, §§ 174-186,
§§ 188-196
Trond Strangstadstuen, förvaltningschef
Anna E Andersson, miljöchef
Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare
Gustaf Krantz Stahm, planarkitekt, §§ 180-183
Ulla Gunnarsson, planarkitekt, §§ 180-183
Adina Mårtensson, miljöinspektör, §§ 196-197
Rozeta Beqa, miljöinspektör, §§ 196-197

Justerare

Bengt Karlsson (KD)

Justeringens
tid och plats

Miljö- och byggförvaltningen den 28 november klockan 10.15.

Paragrafer

174-197

Sekreterare

Lise-Lotte Jonasson

Ordförande

Kent Danielsson (C)
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
Bengt Carlsson (KD)
Justerare

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

den 27 november 2019

Tillkännagivandet
publicerat

den 29 november 2019

Överklagningstid

den 29 november – 20 december 2019

Tillkännagivandet
avpublicerat

den 27 december 2019

Förvaringsplats
för protokollet

Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9 i Ljungby

Underskrift
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
Elinge 17:1, överklagan av beslut om föreläggande med vite om att inte elda
otillåtet avfall, uppstädning samt att inkomma med uppgifter och förslag på
provtagningsplan. Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län, ärende nummer
505-5673-2019 ................................................................................................... 47
Berghem 9:3 och 9:11, överklagan av beslut om förbud med vite att utföra
lackering samt föreläggande med vite att montera ned lackeringsanläggningen
på fastigheterna. Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län, ärende nummer
505-6218-2019 ................................................................................................... 48
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 174

Fastställande av dagordning

Ärende som utgår:
•
•

Justerandes sign

Ryssby 26:16, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus.
Odensjö-Ryd 1:11, förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig
avloppsanläggning
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 175

Meddelande och information
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden och
information som inkommit från den 17 oktober 2019 till och med den 27
november 2019.

Sammanfattning
1. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län, daterat den 17 oktober 2019.
Länsstyrelsen tilldelar projektmedel om 15 048 000 kronor för att utföra
efterbehandlingsåtgärd vid Lidhults före detta sågverk.
2. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län, daterat den 17 oktober 2019.
Länsstyrelsen förelägger Södra Skogsägarnas ekonomiska förening att ta
prov och analysera dricksvatten på Lidhult 1:257 vartannat år med start 2020.
3. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län, daterat den 24 oktober 2019.
Länsstyrelsen beslutar att betala ut bidrag till kalkning av sjöar och
vattendrag 2019, del 2.
4. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län, daterat den 29 oktober 2019.
Länsstyrelsens rapport om uppföljning av miljöbalkstillsynen i Ljungby
kommun den 9 september 2019.
5. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län, daterat den 7 november 2019.
Länsstyrelsen upphäver nämndens överklagade beslutet om avslag av
strandskyddsdispens för enbostadshus med komplementbyggnad på
Bökö 1:6.
6. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län, daterat den 20 november 2019.
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet om bygglov för nybyggnad
av två fritidshus på Bolmsö-Skeda 1:22 och återförvisar ärendet till nämnden
för fortsatt handläggning.
7. Dom från Mark- och miljödomstolen, daterad den 20 november 2019.
Mark- och miljödomstolen avslår överklagat beslut om antagande av
detaljplan avseende fastigheten Vinkelhaken 13 med flera i Ljungby.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 176

Delegationsärenden
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från
den 23 oktober 2019 till och med den 19 november 2019.

Sammanfattning av ärendet
•
•
•
•

Justerandes sign

Miljö, livsmedel-, hälsoskydd med flera
Bygg-, rivnings- och marklov
Slutbesked/slutbevis
Administrativa ärenden, rättidsprövning av överklagade beslut
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 177
2019/2015

Plan för intern kontroll 2020
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner risk- och väsentlighetsanalysen 2019 och
beslutar att intern kontroll för 2020 sker inom områden:
• Journalföring av handläggningstid kopplat till fakturering på
miljöavdelningen.
• Uppföljning av mål och aktiviteter.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden ska varje år anta en särskild plan för granskning/uppföljning av den
interna kontrollen. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens
revisorer tillsammans med rapport angående resultatet av det gångna årets
granskning.
Intern kontroll är en del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Målet för den
interna kontrollen är att skapa en rimlig grad av säkerhet så att verksamhetens
mål uppnås. En god intern kontroll kännetecknas av:
•
•
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att godkänna risk- och
väsentlighetsanalysen 2019 och att besluta att intern kontroll för 2020 sker inom
områden journalföring av handläggningstid för miljöavdelningen kopplat till
fakturering samt uppföljning av mål och aktiviteter

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förslag till internkontroll har tagits fram genom diskussion i förvaltningens
ledningsgrupp. I risk och väsentlighetsanalys 2019 daterad den 6 november
2019 finns de väsentliga områden som har identifierats och riskerna med dessa.
Denna analys ligger till grund för vilken/vilka interna kontroller som
förvaltningen anser ska ske i verksamheten under 2020. Förvaltningens förslag
är:
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
• Journalföring av handläggningstid kopplat till fakturering på
miljöavdelningen
Det finns en risk att det inte journalförs handläggningstid och resultatet
av detta blir att timavgiften blir fel eller orättvis. En risk är också att hela
handläggningstiden inte faktureras. Senast gjordes en intern kontroll
2019, men då genomförandet av kontrollen har varit bristfällig föreslås
det att kontrollen görs på nytt 2020. Kontrollen kan då även fånga upp
relevant funktionalitet i nytt ärendehanteringssystem.
• Uppföljning av mål och aktiviteter
De senaste verksamhetsåren har graden av måluppfyllelse varit relativt
låg. Vid bristfällig uppföljning av aktiviteter finns risk att verksamhetens
arbete inte styr mot målen. Det föreslås internkontroll där det dels
kontrolleras att verksamheten följs upp enligt fastställda intervall, samt
att det kontrolleras om satta mål är realistiska i förhållande till
tillgängliga resurser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 6 november 2019.
Risk- och väsentlighetsanalys 2019 daterad den 6 november 2019.
Skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 178
2019/2033

Förslag till nytt internhyressystem, yttrande till tekniska
nämnden
Beslut
Miljö- och byggnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den
8 oktober 2019, som yttrande till tekniska nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har gett fastighetsavdelningen i uppdrag att ta fram förslag
till nytt internhyressystem. Förslaget skickades den 2 oktober 2019 på remiss till
nämnden.
Miljö- och byggförvaltningen har i tjänsteskrivelse, daterad den 8 oktober 2019,
meddelat att förvaltningen instämmer generellt i förslag till beslut i
tjänsteskrivelse ”komponentavskrivning och nytt internhyressystem”, samt
reflektioner i bilagan PM ”Ett nytt internhyressystem för Ljungby kommun”,
men vill även lämna följande synpunkter:
• Det saknas en konkret och tydlig redogörelse för nytt internhyresreglemente.
Aktuella skrivelser uppfattas dels som ett resonemang kring ett nytt
internhyressystem, och dels som förslag till beslut på generell nivå och på
enskilda delar i ett tilltänkt system. I det fall att ett internhyresreglemente
beslutas senare bördetta framgå i aktuella skrivelser med förtydligande att
även det skickas på remiss till lokalhyrande förvaltningar.
• Med avsaknad av förslag till internhyresreglemente ger aktuella underlag inte
en tillräcklig tydlig bild av hur ett nytt internhyressystem skulle fungera, båda
vad gällermodell för hyressättning och ekonomiska konsekvenser för
kommunen i stort på kort och lång sikt.
• Det beskrivna internhyressystemet skulle i relativt stor grad påverka
kommunens och hyrande verksamheters ekonomi. Även olika parters roller
och ansvar kommer påverkas. Till förslag till nytt internhyressystem bör det
därför tas fram en konsekvensanalys som redogör för risk och sårbarhet.
• Kommunens lokalbestånd bidrar till stor del till kommunala verksamheters
belastning på miljön. Generella miljöaspekter kring förslag till nytt system
bör beskrivas i större omfattning. En miljökonsekvensbedömning kan vara
relevant att ta fram.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
• Aktuella underlag förklarar i tydlighet att det saknas ekonomiska medel för
att säkra ändamålsenliga lokaler. På samma gång beskrivs även strategier
förkostnadsreducering. Det bör generellt understrykas att förslag till beslut
totalt sett inte kommer leda till kostnadsreducering.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att anta förvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad den 8 oktober 2019, som yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 8 oktober 2019.

Skickas till
Tekniska nämnden

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 179
2019/0738

Medborgarförslag om att bygga ett nytt kommunhus,
yttrande till kommunstyrelsen Ks2018/0005.100
Beslut
Miljö- och byggnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
den 6 oktober 2019, som yttrande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till Ljungby kommun med följande förslag:
”Bygg ett nytt kommunhus och samla all kommunal verksamhet under samma
tak. Bygg huset mitt i centrum i stället för biblioteket. Sälj det gamla
kommunhuset och låt bygga om till lägenheter. Köp El-Centers lokaler (eller
erbjud alternativa lokaler) och bygg där Åsikten II och åstadkom synergieffekter
med Åsikten I. Renovera biblioteket med nytt tak osv. Pengarna för
försäljningen av det gamla kommunhuset bör räcka till renoveringen.”
Kommunstyrelsen vill att miljö- och byggnämnden yttrar sig i frågan om
lämplig placering.
Miljö- och byggförvaltningen har i tjänsteskrivelse, daterad den 6 november
2019, yttrat sig enbart utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv och ser att det
aktuella medborgarförslag generellt ligger i linje med önskad utveckling av
Ljungby stad så som det bland annat framkommer av gällande centrumsplan och
översiktsplanens samrådsförslag.
En utveckling där det byggs bostäder för personer i alla åldrar i attraktiva lägen
läng med Lagan ån och en utveckling där viktig offentlig service ligger centralt
placerad i staden och som med fördel bidrar till att förstärka den centrala
stadsstrukturen.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att anta förvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad den 6 oktober 2019, som nämndens yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 6 november 2019.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-11-27

14(49)

Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 180
2019/1987

Långraden 5, 6, 7 och 12 samt Ljungby 7:130, beslut om
planuppdrag att ta fram en ny detaljplan
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram
en ny detaljplan för Långraden 5, 6, 7 och 12 samt Ljungby 7:130.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering av planområdet från
att vara parkering till att göra det möjligt att bebygga området med blandade
användningsområden som bostäder, centrumändamål och kontor.
Bebyggelsen kan vara mellan 4 och 5 våningar då en hög exploateringsgrad
passar in i den redan bebyggda miljön och för att utnyttja områdets attraktiva
läge med närhet till viktig samhällsservice, centrum och kollektivtrafik.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att ge planavdelningen
i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Långraden 5, 6, 7 och 12 samt Ljungby
7:130.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen ser positivt på en exploatering av planområdet då området
utnyttjas bättre som bebyggt än för parkering som nuvarande detaljplan tillåter.

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 181
2019/0510

Cedern 1 och del av Kvarnarna 2:2, beslut om samråd av
detaljplan
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplan för Cedern 1 och del av
Kvarnarna 2:2 skickas ut på samråd.
Beslutet är fattat med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 5 kapitlet, § 11.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun är i en fas där målet är att ha en befolkning på 35 000
invånare år 2035. Samtidigt är flera skolor och förskolor i behov av renovering
eller i så dåligt skick att de bör rivas. En del i att klara behovet av lokaler för alla
barn som behöver en plats i förskola är att uppföra en ny förskola med åtta
avdelningar i två våningar inom Cedern 1. Eftersom fastigheten inte är
tillräckligt stor så att utrymmet räcker till åtta avdelningar ska en del av
Kvarnarna 2:2 läggas till.
Cedern 1 är redan idag planlagd för ”daghem” men har en begränsad
byggnadshöjd på fyra meter. Cedern 2 är planlagd för gruppboende och kommer
behålla samma användning och bestämmelser.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att besluta att
detaljplan för Cedern 1 och del av Kvarnarna 2:2 skickas ut på samråd.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Detaljplanen kan skickas ut på samråd.

Skickas till
Tekniska förvaltningen.

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 182
2019/1343

Bolmstad 2:45 del av med flera, beslut om granskning av
detaljplan
Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplan för del av Bolmstad 2:45
med flera skickas ut för granskning.
2. Nämnden bedömer att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket planerar tillsammans med Ljungby kommun att anlägga en gång-,
cykel- och mopedväg (GCM-väg) mellan Ljungby och Tannåker med en
överföringsledning för vatten och avlopp i marken där under. Vägsträckningen
och ledningen ska anläggas på norra sidan av väg 555 från Ljungby fram till
avfarten mot Bolmstad hamn. Strax före avfarten går GCM-vägen/ledningen
över väg 555 och anläggs efter 90-graderskurvan i Bolmstad på den västra sidan
om vägen. Trafikverket arbetar för tillfället med en vägplan för GCM-vägen.
Under det inledande arbetet med Trafikverkets vägplan för GCM-vägen har det
identifierats att det finns två gällande detaljplaner som delvis behöver upphävas
eftersom de inte stämmer överens med den kommande vägplanen. Någon ny
detaljplan behöver inte upprättas för det område som upphävs.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att besluta att
detaljplan för del av Bolmstad 2:45 med flera skickas ut för granskning.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Detaljplanen kan skickas ut för granskning.

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 183
2019/1090

Lidhult 1:91, beslut om samråd av detaljplan
Sökande:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplan för fastigheten Lidhult 1:91
skickas ut på samråd.
Beslutet är fattat med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 5 kapitlet, § 11.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen för Lidhult 1:91 från
bostäder till industri. Detta för att kunna genomföra en sammanslagning av
fastigheterna Lidhult 1:91 och Lidhult 1:344.
Planområdet ligger i västra Lidhult, cirka 500 meter ifrån de centrala delarna av
samhället.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att besluta att
detaljplan för fastigheten Lidhult 1:91 skickas ut på samråd.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Detaljplanen kan skickas ut på samråd.

Skickas till
Sökande och tekniska förvaltningen.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 184
2019/2059

Bollstad 1:2, ansökan om strandskyddsdispens för
utökning av tomtplats
Fastighet:

Bollstad 1:2

Sökande:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet
för utökning av tomtplats samt anordnande av tomtplatsavgränsning.
2. Den utökade tomtplatsen ska helt och hållet avgränsas med staket eller
liknande mot strandskyddat område enligt situationsplan daterad den
27 november 2019.
Beslutet är fattat med stöd enligt 7 kapitlet, §§ 18b-c, 25 miljöbalken (MB).
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 7 oktober 2019.
Platsen ligger i Bollstad, cirka en kilometer nordöst om Bolmsö skola.
Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land. Föreslagen placering
ligger helt inom strandskyddat område.
Förslaget innebär utökning av tomtplats intill en befintlig bostadsbyggnad.
Fastigheten är tänkt att avstyckas och kommer efter avstyckningen att vara cirka
1 600 kvadratmeter stor.
Enligt uppgifter från sökande byggdes huset innan år 1965 och det har alltid
använts för bostadsändamål.
Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt
friluftsliv samt inom ett område som har mycket stora naturvärden enligt
naturvårdsprogrammet.
Platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen. Enligt tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen är området lämpligt för nya bostäder, där marken ligger högt i förhållande
till sjön är det lämpligt med ny bebyggelse.
Sökande har som särskilt skäl angett att området redan har tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att platsen
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
ligger inom område för landsbygdsutveckling där det är en byggnad,
verksamhet, anläggning eller åtgärd som bidrar till landsbygdsutveckling.
Kommunekologen har besökt platsen den 7 oktober 2019 och anser inte att
odlingsmark ska tas i anspråk då den idag brukas aktivt.
En fri passage lämnas mellan tomten och strandkanten.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att meddela dispens
från strandskyddsförordnandet för utökning av tomtplats.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Strandskyddsdispens bör ges. Tomtplatsen placering och utformning kommer att
bryta ett område med sammanhängande aktiv jordbruksmark. Förvaltningens
bedömning är att jordbruksmarken redan idag bryts av det befintliga huset och
dess tillfartsväg samt att det är en mindre del av jordbruksmarken som tas i
anspråk tomt.
Motivering
Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens från
strandskyddsförordnandet ska kunna ges. Det ska finnas så kallade särskilda skäl
samt att syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga att djur- och
växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till
strandområden inte försämras.
Nämnden bedömer att förutsättningar finns för att dispens från
strandskyddsförordnandet ska kunna ges. Det finnas ett särskilt skäl samt att
syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga att djur- och växtliv inte
påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden
inte försämras.
Skäl att meddela dispens för anläggande av tomtplats och anordnande av
tomtplatsavgränsning bedöms föreligga. Fastigheten ligger inom område utpekat
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Åtgärden anses bidra till
landsbygdsutvecklingen då tomten blir mer lämpad för sitt ändamål.
Tomtplatsens storlek efter utökningen anses vara lämplig för bostadsändamål.
Med hänsyn till att åtgärden inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den
biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt, bedöms åtgärden inte motverka
strandskyddsbestämmelsernas syfte.
Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte påtagligt skadar de aktuella
riksintressena.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
För handläggning av ärendet har nämnden rätt att ta ut en avgift enligt taxa för
Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av
kommunfullmäktige den 29 september 2014 § 83, med efterföljande
revideringar.
Upplysningar
Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit
beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.
Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft.
Vid anläggande av ny avloppsanläggning ska ansökan om tillstånd lämnas in till
miljöavdelningen i god tid innan dessa arbeten påbörjas. Vid en ansökan om
tillstånd att inrätta en ny avloppsanläggning kan det krävas hög skyddsnivå på
det utgående avloppsvattnet.
Avgift: 4 932 kronor. Faktureras separat.
Skickas till
Sökande samt Länsstyrelsen i Kronobergs län.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 185
2019/2000

Aspebacken 25, ansökan om rivningslov av
industribyggnad
Fastighet:

Aspebacken 25

Sökande:

XXX.

Kontrollansvarig:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beviljar rivningslov för rivning av del av
industribyggnad.
2. Kontrollansvarig krävs.
3. Färdigställandeskydd krävs inte.
4. Tekniskt samråd krävs.
5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat
startbesked.
6. Avgiften för rivningslovet är 18 903 kronor i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår
av medskickat debiteringsunderlag.
Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 34, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9 samt 14
plan- och bygglagen (PBL).
Sammanfattning av ärendet
Förslaget innebär att delar av industribyggnaden rivs. Delar som omfattas av
rivningen är den västra delen av byggnaden längs Storgatan och upptar en
byggarea på cirka 4 000 kvadratmeter samt byggnad placerad i norra delen av
fastigheten med en byggnadsarea på 320 kvadratmeter.
Rivningslov har tidigare beviljats för rivning av 3 900 kvadratmeter av
byggnaden längs Storgatan samt den fristående byggnaden.
Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan – P00/11. Enligt gällande
detaljplan får fasad mot Storgatan inte förvanskas. För den fristående byggnaden
gäller att byggnaden inte får rivas, bestämmelsen grundar sig på felaktig
information och åtgärden anses därför stämma med detaljplanens syfte.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
Kulturparken Småland har gjort en inventering av fastighetens byggnadsbestånd
och redovisar att byggnadsdelen längs Storgatan ur ett årsringsperspektiv bör
betraktas som kulturhistoriskt intressant men att det i sammanhanget inte är
tillräckligt starkt för att motivera ett bevarande. Kulturparken Småland anser att
del av byggnaden längs Storgatan bör förses med ett rivningsförbud.
Inventeringen redovisar att den fristående byggnadens ålder, ursprungliga
utformning och placering ej har kunnat fastställas men att betydande
förändringar genomförts har konstaterats. Magasinet bedöms inte längre bära på
så höga kulturhistoriska värden att ett bevarande nödvändigtvis ska eftersträvas.
Stadsarkitekten ser att ansökan om utökat rivningslov är förenlig med
intentionerna i den kulturhistoriska inventeringen, och att rivningslov därför kan
beviljas.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att bevilja rivningslov
av industribyggnad.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Rivningslov kan meddelas.
Motivering
Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som
inte omfattas av rivningsförbud enligt detaljplan eller bör bevaras på grund av
byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller
konstnärliga värde, enligt 9 kapitlet 34 § PBL.
Då det kommit fram i utredningar att den fristående byggnaden inte har det
kulturhistoriska värde man trott när man tog fram detaljplanen samt att rivningen
av magasinet stämmer överens med yttrande från kulturparken Småland anser
nämnden att rivningen av magasinet överensstämmer med gällande detaljplan.
Nämnden bedömer även att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte och att
byggnaden inte bedöms vara av ett sådant värde att rivningslov inte kan beviljas.
Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 17 oktober 2019 och beslut
fattades den 27 november 2019, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för
handläggning har hållits.
Upplysningar
Rivningsplan ska upprättas och lämnas in till miljö- och byggnämnden för beslut
innan arbetena påbörjas.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-11-27

23(49)

Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
Du kallas till tekniskt samråd hos miljö- och byggförvaltningen. Kontakta
byggnadsinspektör via bygglov@ljungby.se för överenskommelse om tid och
plats för samrådsmötet. Vid samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig
också närvara.
Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in
till nämnden:
• Kontrollplan
• Redovisning av farligt och icke farligt avfall som kan väntas uppkomma vid
rivningen.
• Uppskattade avfallsmängder.
• Vem som kommer att vara transportör och mottagare av avfallet.
Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska
samrådet.
Rivningslovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Rivningslovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.
www.poit.se
Åtgärderna får påbörjas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Postoch Inrikes Tidningar och startbesked har meddelats.
Faktura i ärendet skickas separat.
Skickas till
Sökande samt fastighetsägare till Aspebacken 24, 25, Herkules 1, 3, Kvadraten
16, 2:20, Ljungby 7:84, 7:90, 7:91, 7:92, 7:93, 7:104, 7:125, 7:178, 7:182,
Trekanten 4, 6 och Vinkelhaken 13.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 186
2019/2025

Hjortseryd 1:23, ansökan om nybyggnad av
konferensanläggning samt relax/spa
Fastighet:

Hjortseryd 1:23

Sökande:

XXX.

Kontrollansvarig:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av
konferensanläggning samt relax/spa.
2. Kontrollansvarig krävs.
3. Tekniskt samråd krävs.
4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat
startbesked.
5. Avgiften för bygglovet är 23 181 kronor i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår
av medskickat debiteringsunderlag.
Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 31, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14, 12
kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL).

Sammanfattning av ärendet
Platsen ligger i Hjortseryd cirka 3,7 kilometer sydväst om Vrå samhälle. Den
föreslagna byggnationen ligger inom strandskyddat område. Strandskyddet för
Hjortserydssjön sträcker sig 100 meter inåt land.
Strandskyddsdispens har tidigare meddelats av miljö- och byggnämnden den 17
maj 2017, § 80. Länsstyrelsen beslutade om att inte överpröva ärendet.
Förslaget innebär nybyggnad av en konferensanläggning med tillhörande
relax-/spaavdelning i en våning. Byggnaden placeras gömd inne i kullen sydöst
om de befintliga byggnaderna på fastigheten och upptar en bruttoarea på 190
kvadratmeter.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
Miljö- och byggnämnden har tidigare beviljat bygglov för nybyggnad av
konferensbyggnad den 20 december 2017, § 176 på samma placering.
Byggnaden skulle då ha en bruttoarea på 157 kvadratmeter. Bedömningen har
gjorts att utökningen tillsammans med flera inre ändringar gör att åtgärden
kräver ett nytt bygglov.
Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har stora
naturvärden klass 3 enligt naturvårdsprogrammet samt inom
kulturmiljöprogrammet. Platsen ligger inte inom ett utpekat område för
landsbygdsutveckling.
Enligt kulturmiljöprogrammet riktlinjer för framtida utveckling ska ny
bebyggelse anpassas med särskild hänsyn till områdets karaktärsdrag och den
lokala byggnadstraditionen samt befintlig bebyggelses placering i landskapet.
Fastighetsägare till Hjortseryd 1:6, 1:14 och 2:2 har godkänt förslaget.
Fastighetsägare till Hjortseryd 1:15, 1:16, 1:17 och 1:22 har fått tillfälle att
lämna synpunkter men inte svarat.
Kommunekologen har yttrat sig den 15 maj 2017 i samband med
strandskyddsdispensen och bedömt att plasten för den aktuella byggnaden ligger
inom hemfridszonen för de befintliga byggnaderna. Marken som tas i anspråk
för den planerade byggnaden bedöms endast göra ett litet intrång i områdets
livsmiljö. Uppförandet av byggnaden bedöms därmed godtagbart enligt
strandskyddsbestämmelserna och förenligt med länets naturvårdsprogram. En
exakt placering av byggnaden bör göras med hänsyn till att bevara de större
ekarna i området.
Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har meddelat att avloppsfrågan
går att lösa.
Ärendet har diskuterats med stadsarkitekten gällande kulturmiljöprogrammet.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för
nybyggnad av konferensanläggning samt relax/spa.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Bygglov kan meddelas.
Motivering
Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31 PBL.
Byggnaden uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet och
användbarhet.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte skadar det aktuella
riksintresset.
Hjortseryd var inte utpekat i det tidigare kulturmiljöprogrammet som gällde när
det första bygglovet gavs, ändringarna och utökningen påverkar inte
byggnationen så stort att det inte bedöms vara förenligt med gällande
kulturmiljöprogram.
Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 11 oktober 2019 och beslut
fattades den 27 november 2019, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för
handläggning har hållits.
Upplysningar
Samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken kan krävas med annan berörd
myndighet, exempelvis länsstyrelsen för åtgärder som väsentligt ändrar
naturmiljön eller åtgärder som görs inom ett område som påverkar natur- och
kulturmiljön.
Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked
kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.
Du kallas till tekniskt samråd med miljö- och byggförvaltningen. Kontakta
byggnadsinspektör via bygglov@ljungby.se för överenskommelse om tid och
plats för samrådsmötet. Vid samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig
också närvara.
Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in
till nämnden:
• Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar
Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska
samrådet.
Beslut från andra myndigheter kan krävas.
Vid anläggande av ny avloppsanläggning ska ansökan om tillstånd lämnas in till
miljöavdelningen i god tid innan dessa arbeten påbörjas.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom
två år och avslutas inom fem år från den dag då strandskyddsdispensen vann
laga kraft.
Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.
www.poit.se
Åtgärderna får påbörjas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Postoch Inrikes Tidningar och startbesked har meddelats.
Faktura i ärendet skickas separat.
Skickas till
Sökande samt fastighetsägare till Hjortseryd 1:6, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:22
och 2:2
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 187
2019/1934

Ljungby 13:14, ansökan om bygglov för nybyggnad av
nätstation
Fastighet:

Ljungby 13:14

Sökande:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av nätstation.
2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden. (Åtgärderna får påbörjas
först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar)
3. Kontrollplanen som inkom den 16 september 2019 fastställs.
4. Kontrollansvarig krävs inte.
5. Tekniskt samråd krävs inte.
6. Anläggningen får tas i bruk innan nämnden har lämnat slutbesked.
7. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivs ut:
- signerad kontrollplan för slutbesked
8. Avgiften för bygglovet är 7 185 kronor i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår
av medskickat debiteringsunderlag.
Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 31c, 40a, 10 kapitlet §§ 4, 10, 14 samt
23-24 plan- och bygglagen (PBL).
Jäv
På grund av jäv deltar inte Henrik Pettersson (SD) i handläggning eller beslut i
detta ärende.
Sammanfattning av ärendet
Platsen ligger i Eka industriområde.
Förslaget innebär nybyggnad av en nätstation för eldistribution med en
byggnadsarea på 28 kvadratmeter. Byggnaden placeras 13 meter norr om
fastigheten Aggregatet 1 och 15 meter öster om Näsvägen.
Förslaget avviker från gällande detaljplan – P03/20.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
Enligt förslaget kommer byggnaden att placeras på mark som enligt detaljplanen
är avsedd för naturområde.
Fastighetsägare till Eka 3:17 har godkänt förslaget.
Fastighetsägare till Aggregatet 1, Ljungby 13:14, Muttern 4 och Rotorn 2 har
fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att bevilja bygglov för
nybyggnad av nätstation.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Bygglov och startbesked kan meddelas.

Motivering
Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31c PBL.
Byggnaden uppfyller krav på utformning, placering och användbarhet.
Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.
Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 16 september 2019 och beslut
fattades den 27 november 2019, handläggningstiden har förlängts med
ytterligare 10 veckor, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning
har hållits.
Upplysningar
Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.
Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.
www.poit.se.
Faktura i ärendet skickas separat.
Skickas till
Sökande samt fastighetsägare till Aggregatet 1, Eka 3:17, Ljungby 13:14,
Muttern 4 och Rotorn 2.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 188
2014/2466

Ivla 5:6, förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig
avloppsanläggning
Fastighet:

Ivla 5:6

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om
60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten i befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Ivla 5:6.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag
om viten § 3.
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en
avloppsanläggning bestående av en tvåkammarbrunn med okänd efterföljande
rening. Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband med
inventering som genomfördes 1983.
Inga personer är folkbokförda på fastigheten och den används sannolikt för
fritidsboende.
I maj 2016 fick fastighetsägarna meddelande om att avloppsanläggningen måste
åtgärdas. Därefter har fastighetsägaren vid tre tillfällen begärt och fått utökad tid
för att skicka in en ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning. När inga
handlingar inkommit fattades den 6 juni 2017 beslut om förbud mot utsläpp till
befintlig avloppsanläggning. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 18
september 2017 och började gälla efter 24 månader.
Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.
Inspektion genomfördes den 6 november 2019. Observationer vid inspektionen
bekräftar att uppgifter om avloppet enligt ovan stämmer.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att besluta om förbud
mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.
Förvaltningens bedömning och överväganden
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas.
Förbudet bör förenas med vite.
Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:
• Grundvatten av god kvalitet.
• Levande sjöar och vattendrag.
• Ingen övergödning.
• God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Ivla 5:6 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön,
enligt MB 2 kapitel 3 §.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan
överklagas. Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 189
2015/0511

Mårarp 2:14, förbud mot utsläpp av avloppsvatten i
befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Mårarp 2:14

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer
XXX med vite om 30 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten i
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Mårarp 2:14.
2. Nämnden förbjuder Susan Hantosi, personnummer 19680506-0743
med vite om 30 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten i befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Mårarp 2:14.
3. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att ni tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag
om viten § 3.
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med markledning som
efterföljande rening. Som underlag för uppgifterna ligger beslut om tillstånd för
inrättande av avloppsanläggning, daterad den 19 september 1986. Inga personer
är folkbokförda på fastigheten, varför det kan antas att den nyttjas för
fritidsboende.
I mars 2015 fick fastighetsägarna meddelande om att avloppsanläggningen
måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning
den 30 juli 2015. Beslutet omprövades efter begäran från fastighetsägarna om
utökad tid för åtgärd. Förbudet har vunnit laga kraft den 3 september 2015 och
började gälla efter 48 månader.
Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
Inspektion av avloppsanläggningen genomfördes den 11 november 2019. Endast
första kammaren i anläggningen var möjlig att inspektera. Ytterligare ett lock
observerades men då det fanns en risk för att det skulle gå sönder vid lyft
inspekterades detta inte. Området där infiltrationen, enligt situationsplan för
tillstånd 1986, ska vara placerad förefaller användas som infartsväg till huset.
Någon luftning fanns inte.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att besluta om förbud
mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.
Förvaltningens bedömning och överväganden
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas.
Förbudet bör förenas med vite.
Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:
• Grundvatten av god kvalitet.
• Levande sjöar och vattendrag.
• Ingen övergödning.
• God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Mårarp 2:14 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön,
enligt MB 2 kapitel 3 §.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan
överklagas. Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 190
2015/1286

Flattinge 2:16, förbud mot utsläpp av avloppsvatten i
befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Flattinge 2:16

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om
60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten i befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Flattinge 2:16.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag
om viten § 3.
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med markledning som
efterföljande rening. Uppgifter om avloppet har hämtats från tillstånd för enskild
avloppsanläggning utfärdat den 16 augusti 1983. Fastighetsägaren är
folkbokförd på fastigheten.
I juli 2015 fick fastighetsägaren meddelande om att avloppsanläggningen måste
åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den
19 augusti 2015. Eftersom inget delgivningskvitto inkom skickades ett nytt
beslut den 5 september 2017. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 26
september 2017 och började gälla efter 24 månader.
Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.
Inspektion av avloppsanläggningen genomfördes den 11 november 2019.
Trekammarbrunnens placering stämmer inte överens med den situationsplan
som bifogades ansökan inför beslut 1983. Slamförekomsten i trekammarbrunnen
var normal. Någon antydan till efterföljande rening hittades inte vid
inspektionstillfället.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att besluta om förbud
mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.
Förvaltningens bedömning och överväganden
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas.
Förbudet bör förenas med vite.

Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:
• Grundvatten av god kvalitet.
• Levande sjöar och vattendrag.
• Ingen övergödning.
• God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Flattinge 2:16 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön,
enligt MB 2 kapitel 3 §.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan
överklagas. Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 191
2012/0972

Agunnaryds-Ryd 7:1, förbud mot utsläpp av
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Agunnaryds-Ryd 7:1

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX med vite om
60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten i befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Agunnaryds-Ryd 7:1.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag
om viten § 3.
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande
stenkista. Uppgifterna framkom vid en inspektion som genomfördes den 14
september 2017. Fastighetsägaren är folkbokförd på fastigheten. I augusti 2017
fick fastighetsägaren meddelande om att avloppsanläggningen måste åtgärdas.
Efter genomförd inspektion förelades fastighetsägaren med ett beslut om förbud
mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 15 september
2017. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 9 oktober 2017 och började
gälla efter 24 månader.
Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att besluta om förbud
mot utsläpp och att förbudet förenas med ett vite.
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.
Förvaltningens bedömning och överväganden
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas.
Förbudet bör förenas med vite.
Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:
• Grundvatten av god kvalitet.
• Levande sjöar och vattendrag.
• Ingen övergödning.
• God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Agunnaryds-Ryd 7:1 inte uppnår tillräcklig rening och att det
därmed inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att
det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är
en rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är
svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt
ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön,
enligt MB 2 kapitel 3 §.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan
överklagas. Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 192
2014/1414

Skärseryd 1:30, ansökan om utdömande av vite samt nytt
föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i
befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Skärseryd 1:30

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden ansöker hos Mark- och miljödomstolen i Växjö om
utdömande av vite på 60 000 kronor, enligt nämnden beslut daterat den 7
november 2018 §178 punkt 1.
2. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, samordningsnummer XXX, att
släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten
Skärseryd 1:30. Förbudet förenas med vite om 100 000 kronor.
3. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag
om viten § 3.
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande
stenkista. Uppgifterna har lämnats av tidigare ägare i samband med en
inventering.
Inspektion av avloppsanläggningen gjordes den 11 september 2018 denna
bekräftar att tidigare lämnade uppgifter stämmer. I januari 2016
kommunicerades fastighetsägaren om att avloppsanläggningen måste åtgärdas.
Därefter har det beslutats om förbud mot utsläpp i befintlig anläggning. Beslutet
delgavs fastighetsägaren den 6 oktober 2016 och började gälla efter 24 månader.
När ingen ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning lämnats in
beslutade Miljö- och byggnämndens den 7 november 2018, §175 att förbjuda
utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning. Förbudet förenades
med vite och delgavs till fastighetsägaren den 15 januari 2019.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
Någon ansökan har ännu inte inkommit till nämnden.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att ansökan om
utdömande om vite samt besluta om nytt förbud mot utsläpp och att förbudet
förenas med ett vite.
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägare.
Förvaltningens bedömning och överväganden
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas.
Förbudet bör förenas med vite.
Motivering
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:
• Grundvatten av god kvalitet.
• Levande sjöar och vattendrag.
• Ingen övergödning.
• God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från
fastigheten Skärseryd 1:30, inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Ett beslut får förenas med vite enligt MB 26 kapitlet 14 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön,
enligt MB 2 kapitel 3 §.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
Skickas till
Mark- och miljödomstolen i Växjö.
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information om hur man överklagar.
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 193
2010/1098

Balkeryd 1:19, upphävande av tidigare beslut om förbud
mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig
avloppsanläggning
Fastighet:

Balkeryd 1:19

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 3 oktober 2018, § 159, om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren meddelades i en skrivelse i augusti 2013 att befintlig
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.
Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 3 oktober 2018, § 159,
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat
med vite.
Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och
entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till
förvaltningen den 19 september 2019. Enligt de inkomna handlingarna har
anläggningen utförts enligt beslutet.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att upphäva tidigare
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig
anläggning kan upphävas.
Skickas till
Fastighetsägare samt Inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 194
2016/1914

Ivla 4:25, upphävande av tidigare beslut om förbud mot
utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Ivla 4:25

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 20 mars 2019, § 46, om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren meddelades i en skrivelse i november 2016 att befintlig
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.
Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 20 mars 2019, § 46, om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat med
vite.
Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och
redovisning om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till förvaltningen
den 8 april 2019. Enligt de inkomna handlingarna har anläggningen utförts
enligt beslutet.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att upphäva tidigare
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig
anläggning kan upphävas.
Skickas till
Fastighetsägare samt Inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 195
2016/2130

Vedåsa 2:2, upphävande av tidigare beslut om förbud mot
utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Vedåsa 2:2

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 4 september 2019, § 127,
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren meddelades i en skrivelse i december 2016 att befintlig
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.
Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 4 september 2019, § 127,
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat
med vite.
Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och
entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till
förvaltningen den 28 oktober 2019. Enligt de inkomna handlingarna har
anläggningen utförts enligt beslutet.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott förslår nämnden att upphäva tidigare
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig
anläggning kan upphävas.
Skickas till
Fastighetsägare samt Inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 196
2011/2034

Elinge 17:1, överklagan av beslut om föreläggande med
vite om att inte elda otillåtet avfall, uppstädning samt att
inkomma med uppgifter och förslag på provtagningsplan.
Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län, ärende
nummer 505-5673-2019
Beslut
Miljö- och byggnämnden står fast vid tidigare taget beslut som är fattat enligt
miljöbalken och har med hjälp av jurist gjort en bedömning av vem beslutet ska
riktas till.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade den 26 juni 2019, § 104, att förelägga
företrädarna för dödsboet med vite om att inte elda otillåtet avfall, uppstädning
samt att inkomma med uppgifter och förslag på provtagningsplan.
Nämndens beslut överklagades av en av företrädarna för dödsboet den
18 september 2019. Överklagandet har efter rättidsprövning skickats till
länsstyrelsen för avgörande eftersom inga nya omständigheter påvisats som kan
föranleda omprövning.
Nämnden har nu fått tillfälle att yttra sig inför länsstyrelsens beslut över den
komplettering som företrädarna för dödsboet inkommit med.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att stå fast vid tidigare
beslut.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen anser att nämndens tidigare tagna beslut ska kvarstå.
Skickas till
Länsstyrelsen i Kronoberg län
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
MBN § 197
2009/0339

Berghem 9:3 och 9:11, överklagan av beslut om förbud
med vite att utföra lackering samt föreläggande med vite
att montera ned lackeringsanläggningen på fastigheterna.
Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län, ärende
nummer 505-6218-2019
Beslut
1. Miljö- och byggnämnden bestrider överklagan och yrkar att länsstyrelsen
fastställer nämndens tidigare tagna beslut och beslutar om fortsatt förbud då
ärendet avgörs.
2. Nämnden beslutar att lämna förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den
20 november 2019, som yttrande till länsstyrelsen.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Tomas Nielsen (S) i handläggning eller beslut i detta
ärende.
Sammanfattning av ärendet
Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 2 oktober 2019, MBN § 150
förelades verksamhetsutövaren om förbud med vite om lackering samt
föreläggande med vite att montera ned lackeringsanläggning på fastigheterna
Berghem 9:3 och 9:11.
Verksamhetsutövaren överklagade den 23 oktober 2019 beslutet. Överklagandet
har efter rättidsprövning skickats till länsstyrelsen för avgörande eftersom inga
nya omständigheter påvisats som kan föranleda omprövning.
Den 25 oktober 2019 meddelade länsstyrelsen att det överklagade beslutet tills
vidare inte ska gälla (inhibition).
Nämnden har nu fått tillfälle att yttra sig innan länsstyrelsen beslutar i frågan.
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden i tjänsteskrivelse, daterad den
20 november 2019, att besluta:
•
•
Justerandes sign

Att bestrida verksamhetsutövarens överklagande och yrka att
länsstyrelsen fastställer nämndens beslut och beslutar om fortsatt förbud
då ärendet avgörs.
Att lämna förvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till länsstyrelsen.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter
som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende
som handlar om myndighetsutövning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 20 november 2019.
Yrkanden
Kent Danielsson (C), Caroline Holmquist Henrysson (S), Elisabeth Lindström
Johannesson (MP) och Bengt Carlsson (KD) yrkar att nämnden bestrider
överklagan och att länsstyrelsen fastställer nämndens tidigare tagna beslut om
fortsatt förbud då ärendet avgörs. De yrkar också på att besluta förvaltningen
tjänsteskrivelse, daterad den 20 november 2019, lämnas som yttrande till
länsstyrelsen.
Skickas till
Länsstyrelsen i Kronoberg län

Justerandes sign

