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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

Tisdagen den 19 maj 2020, klockan 8.00-12.15 i sammanträdesrum Märtasalen,
Storgatan 6 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),
Jimmy Stansert (S)
Christina Bertilfelt (S)
Simon Byström (KD) ersättare för Bengt Carlsson (KD
Henrik Pettersson (SD)
Pär Augustsson (SD)

Övriga
deltagande

Trond Strangstadstuen, förvaltningschef
Anna E Andersson, miljöchef
Therese Lindström, plan- och byggchef
Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare
Ulla Gunnarsson, planarkitekt § 70, punkt 14-15

Justerare

Henrik Pettersson (SD)

Justeringens
tid och plats

Miljö- och byggförvaltningen den 19 maj 2020, klockan 16.00

Paragrafer

69-85

Sekreterare

Lise-Lotte Jonasson

Ordförande

Kent Danielsson (C)

Henrik Pettersson (SD)
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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.
Justerare

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

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

den 19 maj 2020

Tillkännagivandet
publicerat

den 20 maj 2020

Överklagningstid

den 20 maj – 10 juni 2020

Tillkännagivandet
avpublicerat

den 15 juni 2020

Förvaringsplats
för protokollet

Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9 i Ljungby

Underskrift

Lise-Lotte Jonasson
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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.
MBN § 69

Fastställande av dagordning
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen.

Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden utgår från dagordningen:
•
•
•

Rättaren 4, bygglov för tillbyggnad av industri.
Hölminge 2:33, nybyggnad av ett enbostadshus.
Utökning av personalbudget för att uppdatera äldre detaljplaner, utgår
och blir en informationspunkt.

Följande ärenden tillkommer på dagordningen:
•

Bökö 1:6, föreläggande om yttrande från Mark- och miljödomstolen.

Nämndinitiativ:
•

Justerandes sign

Den Socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnämnden väcker
nämndinitiativ med anledning av de ovanligt höga vattenflödena i
kommunen under vintern 2020 och att kommunen har ansvar och tillsyn
över många dricksvattentäkter.
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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 § 70

Meddelande och information
Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen och godkänner redovisningen
av meddelanden som inkommit under perioden 8 april till och med den
19 maj 2020.

Sammanfattning av ärendena

Justerandes sign

1.

Beslut från Kommunfullmäktige 24 februari och 30 mars 2020, beslut om
reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden. Gäller § 7 Deltagande på
distans samt § 12 Ordning.

2.

Beslut från Krisledningsnämnden daterat den 8 april 2020, beslut om hur
krisledningsnämndens funktion ska utövas med anledning av
smittspridningen av coronaviruset Covid-19.

3.

Beslut från Krisledningsnämnden daterat den 8 april 2020, beslut om att
överta miljö- och byggnämndens verksamhetsområde inom miljöskydd och
livsmedelskontroll.

4.

Beslut från Krisledningsnämnden daterat den 8 april 2020, beslut om att
senarelägga debitering av årliga avgifter inom miljöskydd och
livsmedelskontroll.

5.

Beslut från Kommunstyrelsen daterat den 14 april 2020, beslut om att
Kommunstyrelsen antar förslag till reviderad verksamhetsplan för
upphandling av fordon och transporter.

6.

Beslut från Kommunstyrelsen daterat den 14 april 2020, beslut om att utöka
antalet serviceorter och bevilja ytterligare medel till arbetet med
översiktsplanen.

7.

Beslut från Kommunstyrelsen daterat den 14 april 2020, beslut om
prioritering av möjlig höghastighetsjärnväg i översiktsplanen.

Sammanträdesprotokoll
2020-05-19

6(43)

Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn,
adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om
myndighetsutövning.
8. Dom från Mark- och miljödomstolen daterad den 15 april 2020, domstolen
avslår nämndens ansökan om utdömande av vite från den 27 november
2019.
9.

Beslut från Kommunfullmäktige daterat den 27 april 2020, beslut om att
skjuta upp budgetarbetet inför år 2021.

10. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 28 april 2020,
överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad av carport på Höken 7.
Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut.
11. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat den 29 april 2020,
överklagande av beslut att avvisa ett överklagande efter rättidsprövning.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
12. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat den 6 maj 2020,
överklagande av bygglov för nybyggnad av två fritidshus på Bolmsö-Skeda
1:22, Länsstyrelsen avslår överklagandena.
13. Föreläggande från Mark- och miljödomstolen daterat den 7 maj 2020, vill
nämnden lämna in ett skriftligt svar till domstolen och nämnden går med på
eller motsätter sig det begärs i handlingarna. Svar till domstolen senast den
28 maj 2020.
14. Information från plan- och byggchefen om att eventuell utökning av tjänst
på planavdelningen för uppdatering av äldre detaljplaner lyfts i
budgetarbetet för 2021.
15. Genomgång av planavdelningen om hur planprocessen fungerar. Under de
två första åren i varje ny mandatperiod håller förvaltningen korta
utbildningar/information på nämndens sammanträden om de olika processer
som nämnden beslutar om.
16. Information från förvaltningschefen om rapport insiktsmätningen 2019,
löpande insikt om uppföljning av kommunens service (NKI).
17. Information från miljöchefen om hur Kronofogdens verkställighet på Össjö
6:5 har skett.

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 § 71

Delegationsärenden
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från
den 1 april till och med 30 april 2020 enligt delegationslista daterad den 12 maj
2020.

Beslutsunderlag
Delegationslista, daterad den 12 maj 2020.

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 § 72

2020-64

Bokslut 2020, handlingsplan för resultat i balans
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar följande för att säkra ett ekonomiskt resultat i
balans:
1. Begära kompensation från kommunstyrelsen för eventuella förlorade intäkter
till följd av krisledningsnämndens beslut att senarelägga debitering av årliga
avgifter.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att anpassa kostnader till förväntade intäkter inom
respektive avdelning och verksamhetsområde.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden ansvarar att bedriva verksamheten inom ramen av tilldelad budget
från kommunfullmäktige. Verksamhet finansieras i övrigt till större del av
intäkter i form av avgifter och bidrag.
När prognos eller delårsbokslut visar på ett väntat underskott för hela året, bör
det göras en handlingsplan för att om möjligt säkra ett resultat i balans.
Prognosen efter första kvartal visar ett väntat underskott på 578 tkr, vilket utgör
5,6% av tilldelade medel från KF.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2020.
Prognos efter kvartal 1 (korrigerad den 21 april 2020).

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande för att säkra ett ekonomiskt
resultat i balans:

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.
- Begära kompensation från kommunstyrelsen för eventuella förlorade intäkter
till följd av krisledningsnämndens beslut att senarelägga debitering årliga
avgifter.
- Ge förvaltningen i uppdrag att anpassa kostnader till förväntade intäkter inom
respektive avdelning och verksamhetsområde.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-05-19

10(43)

Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn,
adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om
myndighetsutövning.
MBN § 73

2020-846

Intern kontroll 2020, revidering av risk- och
väsentlighetsanalys
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner uppdaterad risk- och väsentlighetsanalys.

Sammanfattning av ärendet
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.

November 2019 antog nämnden plan för intern kontroll 2020 där följande
kontroller ska genomföras:
• Journalföring av handläggningstid kopplat till fakturering på
miljöavdelningen.
• Uppföljning av mål och aktiviteter
En risk- och väsentlighetsbedömning innehåller två moment. Det ena momentet
är att identifiera händelser och företeelser som kan utgöra en risk, det vill säga
ett hot, ett hinder eller negativ påverkan på kommunen. Det andra är att bedöma
hur allvarligt det blir om dessa skulle bli verklighet, det vill säga hur stor
sannolikheten är att de identifierade riskerna inträffar samt konsekvenserna av
dem. Denna analys ligger till grund för vilken/vilka interna kontroller som ska
ske i verksamheten. Analysen aktualiseras två gånger per år, en gång under
hösten i samband med beslut om plan för intern kontroll och en gång under
våren.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag till beslut.

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 27 april 2020.
Risk- och väsentlighetsanalys daterad den 27 april 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner uppdaterad risk- och
väsentlighetsanalys.

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 § 74

2020-202

Remiss om förslag på åtgärdsplan för energi och klimat
2020-2025, yttrande till Kommunstyrelsen
Beslut
Miljö- och byggnämnden lämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande
till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Den 16 december antog kommunfullmäktige en ny klimat- och energiplan.
Planen innehåller mål för klimat- och energiarbetet och redogör för var fokus på
åtgärder ska vara. Klimat- och energiplanen utgör också en del i arbetet med
kommunens åtagande genom Borgmästaravtalet för klimat- och energi till 2030.
Kommunen behöver ta fram och lämna in en ny åtgärdsplan inom ramen för
åtagandet genom Borgmästaravtalet. Åtgärdsplanen benämns Sustainable
Energy and Climate Action Plan (SECAP) och ska följa de riktlinjer som gäller
utifrån Borgmästaravtalet. Kommunstyrelsen samordnar arbetet utifrån
borgmästaravtalet och sammanställer en åtgärdsplan över de åtgärder som ska
rapporteras in. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
åtgärdsplan. Flera av kommunens nämnder och bolag berörs av åtgärderna som
framgår i kommunledningsförvaltningens förslag till åtgärdsplan.
Kommunledningsförvaltningen vill att förslaget skickas på remiss till
kommunens nämnder och bolag eftersom flera av kommunens nämnder och
bolag berörs av åtgärderna.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag till beslut öppet till
nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 30 april 2020

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.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden lämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som
nämndens yttrande till Kommunstyrelsen.
Yrkanden
Kent Danielsson (C) yrkar att förvaltningens tjänsteskrivelse lämnas som
nämndens yttrande till Kommunstyrelsen.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med sitt yrkande.
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Skickas till
Kommunstyrelsen

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 § 75

2019-1090

Lidhult 1:91, beslut om antagande av detaljplan
Beslut
Miljö- och byggnämnden antar detaljplan för Lidhult 1:91
Beslutet är fattat enligt plan- och bygglagen 5 kapitel, § 27 samt 6 kapitlet, § 7
miljöbalken.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen
Avsikten är att lägga samman fastigheterna Lidhult 1:91 och Lidhult 1:344.
Eftersom planbestämmelserna i gällande detaljplan föreskriver industri för
Lidhult 1:344 och bostäder för Lidhult 1:91 och att fastigheterna måste ha
samma användningsområde för att kunna läggas samman krävs en
planändring. Sökanden önskar att båda fastigheterna får industri som
användningsområde och att Lidhult 1:91 prickmarkeras vilket betyder att
den inte får bebyggas.
Beskrivning av området
Planområdet som innefattar Lidhult 1:91 ligger öster om Bassaråsvägen
som en grön oas intill Welands verksamhetslokaler. Inga hus finns numera
på fastigheten. Däremot växer här en del lövträd där det inte är gräsbevuxet.
Fastigheten som ägs av Weland Lidhult AB är till ytan ca 4500 kvm. I
gällande detaljplan är Lidhult 1:91 avsett för bostäder.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar att
detaljplanen kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 4 maj 2020.

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.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden antar detaljplanen.
Skickas till
Sökande, Tekniska förvaltningen, Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Kronobergs län

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 § 76

2020-336

Torg 14:19, bygglov för nybyggnad av ett inglasat
enbostadshus
Fastighet:

Torg 14:19

Sökande:

XXX.

Kontrollansvarig:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden återremitterar ärendet för att sökande ska åtgärda
tillgängligheten som inte är uppfylld med inkomna ritningar.
Reservation
Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielson (S), Jimmy Stansert (S) och
Christina Bertilfelt (S) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten ligger i norra delen av Lagan samhälle, cirka 300 meter sydöst om
Berga kyrka.
Förslaget innebär nybyggnad av enbostadshus i en våning med en byggnadsarea
på 216 kvadratmeter. Byggnaden placeras 6,5 meter från fastighetsgräns i
sydväst och 8 meter från fastighetsgräns i nordväst mot gata.
Förslaget avviker från gällande detaljplan – P82/15.
Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en byggnadsarea på max 190
kvadratmeter, efter förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en
byggnadsarea på 216 kvadratmeter.
Fastighetsägare till Torg 14:2, 14:3, 14:18, 14:20, 14:21 och 14:34 har godkänt
förslaget.
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 byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden avslår ansökan om
bygglov.
Förslag till beslut är kommunicerat med sökande.
Sökande har inkommit med reviderade planritningar den 18 maj 2020.
Tillgängligheten är inte uppfylld.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen anser att bygglov inte bör beviljas, då liknande avvikelser inte har
tagits tidigare samt att tillgänglighetskraven inte uppfylls.
Yrkande
Henrik Pettersson (SD), Peter Berg (M), yrkar på återremittering för att sökande
ska komplettera sin ansökan.
Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att bygglov inte beviljas.
Mötet ajourneras mellan klockan 10.35-10.45.
Efter ajournering så vidhåller Caroline Holmqvist Henrysson (S) sitt tidigare
yrkande. Kent Danielsson (C) yrkar på återremittering.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i
enlighet med yrkande från Kent Danielsson (C), Henrik Pettersson (SD) och
Peter Berg (M).

Skickas till
Sökande.
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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 § 77

2020-473

Löckna 1:49, strandskyddsdispens för nybyggnad av ett
enbostadshus
Fastighet:

Löckna 1:49

Sökande:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden meddelar strandskyddsdispens för nybyggnad av
ett enbostadshus.
2. Tomtplatsen ska avgränsas med staket eller liknande mot strandskyddat
område i nordväst, sydväst och sydöst enligt situationsplan daterad den
13 mars 2020.
Beslutet är fattat med stöd enligt 7 kapitlet, §§ 18b-c, 25 miljöbalken (MB).

Sammanfattning av ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 13 mars 2020.
Fastigheten ligger i byn Löckna vid sjön Bolmens västra sida, cirka tre kilometer
nordöst om Odensjö. Fastigheten ligger helt inom strandskyddat område.
Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land.
Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea på cirka
240 kvadratmeter. Byggnaderna placeras i anslutning till de befintliga
byggnaderna i området.
Nämnden har tidigare beviljat strandskyddsdispens den 28 mars 2012, § 49 och
förhandsbesked den 30 maj 2012, § 88 på den aktuella platsen men tiden har
upphört att gälla. Fastigheten styckades av för bostadsändamål under 2015.
En fri passage med en bredd på 25-30 meter kommer att lämnas mellan
strandkanten och den planerade tomten.
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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 kommunens översiktsplan ligger platsen inom område utpekat för
naturvårdsprogrammet med stora naturvärden, riksintresse för rörligt friluftsliv
samt LIS-område (landsbygdsutveckling inom strandnära läge).
Enligt LIS-planen finns det förutsättningar för nybyggnad av ett fåtal nya
bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse.
Kommunekologen har i yttrande daterat den 21 mars 2012 bedömt att förslaget
är förenligt med strandskyddets syfte och inte kommer påverka den biologiska
mångfalden på något betydande sätt. ”Möjligheten att röra sig i området
vidmakthålls på en rimlig nivå och de viktigaste livsmiljöerna ligger utanför
tänkta tomtplatser”.
Som särskilt skäl till dispensen har sökanden angett att området redan har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden meddelar
strandskyddsdispens

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden meddelar strandskyddsdispens för
nybyggnad av ett enbostadshus.
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.
Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den
biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt bedömer nämnden att åtgärden
inte motverkar strandskyddsbestämmelsernas syfte.
Fastigheten ligger inom ett utpekat LIS-område och föreslagen byggnation
bedöms ligga i direkt anslutning till befintlig bebyggelse varvid det finns ett
särskilt skäl till att meddela dispensen.
En fri passage lämnas mellan föreslagen tomtplats och strandlinjen.
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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.

Upplysningar
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.
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.
Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit
beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet.
Några arbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har
meddelats.
Avgift: 6 954 kronor. Faktura skickas 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 § 78

2019-2113

Sunnerö 1:3, strandskyddsdispens för nybyggnad av ett
fritidshus
Fastighet:

Sunnerö 1:3

Sökande:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för
nybyggnad av ett fritidshus.
Beslutet är fattat med stöd av 7 kapitlet §§ 15 samt 18 b-d miljöbalken.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 17 oktober 2019.
Miljö- och byggnämnden avslog den 5 februari 2020, §13 samma
dispensansökan. Sökande överklagade detta beslut men överklagandet inkom för
sent. Sökande önskar nu ett nytt beslut som i sin tur kan överklagas.
Platsen ligger i Sunnerö, cirka 2,5 kilometer norr om Tannåker kyrka öster om
sjön Bolmen. Strandskyddet för sjön Bolmen är 200 meter inåt land. Föreslagen
placering ligger helt inom strandskyddat område.
Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus med en byggnadsarea på cirka
50 kvadratmeter. Byggnaden och tomten placeras mer än 200 meter från
närmsta befintliga bostadshus.
Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt
friluftsliv samt inom ett område som har mycket stora samt särskilt stora
naturvärden enligt naturvårdsprogrammet. Platsen ligger även inom ett
fornlämningsområde (område för fossil åkermark).
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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.
Platsen ligger inte inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen men ligger inte långt ifrån två utpekade områden. Enligt
tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är
områdena lämpliga för ny bebyggelse av bostäder.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden inte meddelar
strandskyddsdispens.
Förslag till beslut är kommunicerat med sökande.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden inte meddelar dispens från
strandskyddsförordnandet.

Yrkanden
Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar på att strandskyddsdispens inte
meddelas.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkandet från
Caroline Holmqvist Henrysson (S) och finner att de gör så.
Motivering
Nämnden bedömer att förutsättningar inte finns för att dispens från
strandskyddsförordnandet ska kunna ges. Nya byggnader ska uppföras i
anslutning till befintliga bostadshus för att skälet ska vara tillämpbart. Endast
enstaka undantagsfall, huvudsakligen i glest bebyggda delar av landet kan ett
hus anses ligga i anslutning till ett befintligt bostadshus om avståndet är 200
meter. I större delen av södra Sverige bör avståndet i allmänhet vara klart
mindre än så för att bestämmelsen ska vara tillämplig.
Nämnden har inte gjort någon bedömning av hur åtgärden påverkar växt- och
djurlivet och allmänhetens framkomlighet då det inte finns något särskilt skäl att
tillämpa för att ge en strandskyddsdispens på platsen.
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.
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.

Upplysningar
Avgift: 2 318 kronor. Faktureras separat.

Skickas till
Sökande med mottagningsbevis och information hur man överklagar.
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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 § 79

2014-1376

Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, bygglov för nybyggnad av
tre vindkraftverk
Fastighet:

Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10

Sökande:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden avslår bygglov för nybyggnad av tre
vindkraftverk.
2. Avgiften för beslutet är 50 088 kronor i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Fastställd avgift framgår av medskickat
debiteringsunderlag.
Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 31 plan- och bygglagen (PBL).
Sammanfattning av ärendet
Platsen ligger cirka fem kilometer nordöst om Agunnaryds samhälle, öster om
Stensjön. Platsen ligger utanför strandskyddat område.
Förslaget innebär nybyggnad av tre vindkraftverk med en totalhöjd på 150
meter. Verkens placering är angivna med koordinater.
Ansökan om bygglov för nyetablering av tre vindkraftverk inkom till miljö- och
byggförvaltningen den 24 juli 2014. Ansökan har sedan kompletterats vid flera
tillfällen. Miljö- och byggförvaltningen har även förelagt sökande om att
inkomma med uppgifter den 19 juni 2017. En komplettering i ärendet
inlämnades den 2 oktober 2017, dock saknas de uppgifter som efterfrågas. Ett
nytt föreläggande skrevs den 2 november 2018. Kompletteringar inkom men
ansökan bedömdes fortfarande inte vara fullständig. Nämnden gjorde
bedömningen att det saknades skalenliga fasadritningar samt uppgifter i
miljöärendet för att ärendet skulle anses komplett för att hantera bygglovsfrågan.
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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 avvisade ansökan den 28 maj 2019, §84. Sökande
överklagade nämndens beslut och länsstyrelsen avvisade överklagandet den
26 september 2019 och återförvisade ansökan till nämnden för fortsatt
handläggning.
Enligt kommunens översiktsplan ligger verken inom och i närhet av värdefulla
naturtyper enligt länsstyrelsen (sumpskog och våtmark). Det nordligaste verket
ligger även i närhet av ett område som har stora naturvärden enligt
naturvårdsprogrammet.
I kommunens vindkraftsplan, antagen av kommunfullmäktige den 23 april 2018
Kf § 38, som är ett tillägg till översiktsplanen har områden pekats ut som är
lämpliga för etablering av vindkraft. Den aktuella platsen ligger inte inom ett
sådant utpekat område.
I vindkraftsplanen har man angett riktlinjer för vindkraftsetablering, där man
bland annat anger att avståndet mellan vindkraftverk och kyrkor eller bostäder
ska vara minst 1 000 meter. Med aktuell placering av verken hamnar två
bostadshus inom ett avstånd på 1 000 meter från två olika verk. Det finns även
riktlinjer om att etablering av vindkraftverk ska ske i väl sammanhållna grupper
- där det finns gynnsamma vindförhållanden. Det avstånd mellan vindkraftverk
som brukar anses önskvärt för en god elproduktion är minst 5 gånger
rotordiametern vilket i detta fall skulle bli cirka 600 m. I ljudberäkningarna är
avståndet mellan verk 1 och 2 cirka 900 m och mellan verk 1 och 3 cirka 1200
m. Genom att placera vindkraftverk i väl sammanhållna grupper blir påverkan
på landskapsbilden heller inte lika utbredd. I området där vindkraftsparken tänkt
etableras råder vindförhållanden som enligt Vindlovs vindkartering ligger på en
vindhastighet av ca 6,5 m/s. Runtomkring vindkraftsparken finns även många
höga träd som skulle medföra en ytterligare bromsning i vindhastigheten. Även i
vindkarteringen som gjorts i samband med framtagandet av Ljungby kommuns
vindkraftsplan ser man att aktuellt område ligger inom ett område där
uträkningar visat mindre än åtta meter per sekund i området på 150 meters höjd.
Därför anses detta inte som en optimal markanvändning eller optimalt
utnyttjande av vinden som resurs.
Anmälan enligt miljöbalken behandlas i separat ärende, dnr 2015/1068.
Fastighetsägare till Deranäs 1:4 (en av två delägare), Loftesnäs 1:5 (en av tre
delägare), Nockarp 1:4, 1:5, Nockarp 1:8 (en av två delägare), Ryssby-Östraby
6:5 har godkänt förslaget.
Fastighetsägare till Agunnaryds-Hyltan 1:4, Bockaboda 1:2, Brunnsberg 1:1,
1:2, 1:3, Deranäs 1:3, 1:4 (en av två delägare), Fåglasång 1:3, 1:4, Loftesnäs 1:3,
1:4, 1:5 (två av tre delägare), 1:6, Muggeboda 1:2, 1:4 (en av två delägare),
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.
Nockarp 1:8 (en av två delägare), 1:9, 1:10, 1:12, 2:9, 2:13, 2:14, Tumhult 1:2,
1:6, Ugglansryd 1:29, Västenstorp 2:1, 2:2, Århult 2:3, 2:6, 2:9, 2:10, 2:14,
Åståkra 2:1 och Österljung 1:7 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte
svarat.
Fastighetsägare till Agunnaryds-Hyltan 1:6, Björkerås 1:1, 1:2, 2:1, Brunnsberg
1:4, Deranäs 1:5, Ekåsen 1:2, 1:4, Loftesnäs 1:2, 1:5 (en av tre delägare), 1:7
Muggeboda 1:4 (en av två delägare), Nockarp 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8 (en av två
delägare), 1:11, 1:13, 1:14, 2:12, 2:15, Ryssby-Östraby 6:5 och Österljung 1:13
har lämnat synpunkter över förslaget.
Ärendet har också kungjorts i den lokala tidningen ”Smålänningen” där man har
getts möjlighet att lämna synpunkter.
Luftfartsverket, Försvarsmakten, Trafikverket, Skanova/Telia, E.on, Telenor
(Net4Mobility), Post- och telestyrelsen och Skogsstyrelsen har yttrat sig i
ärendet. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har inga
synpunkter.
Småland Airport, Halmstad City Airport, Sydvatten, MSB, Älmhults kommun,
Alvesta kommun, Svenska kraftnät, Feringe flygklubb, Feringe Airport, Feringe
segelflygklubb och tre har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.
Miljö- och byggförvaltningens kommunekolog har yttrat sig den 22 april 2020
och har synpunkter emot föreslagen byggnation. Sammanfattningsvis tar
kommunekologen upp följande i sitt yttrande. Vindkraftsplanen talar emot en
etablering på den aktuella platsen. Platsen ligger även nära Möcklemyr som är
ett våtmarksområde med totalt 14 stycken rödlistade arter. I närhet till platsen
finns två riksintresseområden för naturvård, ”Målaskog-Långhult-Granhult”
ligger cirka tre kilometer från platsen och Stensjön som ingår i
”Möckleområdet” ligger bara 300 meter från platsen. Cirka tre kilometer öster
om platsen ligger Granhultbergets naturreservat som har en utsiktspunkt mot
Möcklemyr och i reservatsföreskrifterna står att området har höga värden för
friluftslivet med hänvisning till utsiktspunkten, men också ett stort värde för
landskapsbilden. Kommunekologen gör bedömningen att en etablering av
vindkraftverk enligt ansökan gör att här kan finnas en intressekonflikt mellan
höga värden och för rekreation/friluftsliv det vill säga mellan en ”storslagen
utsikt” kontra etablering av vindkraftverk för produktion av förnybar energi.
Inför en eventuell etablering inom projektområdet vid Möcklemyr anser
kommunekologen att sökande först behöver göra en naturvärdesinventering
enligt SS199000:2014. Det saknas också en tillräcklig fågelinventering och
fladdermusinventeringen är gjord under en mycket kort period och anses inte
som heltäckande.
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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 föreslår att nämnden avslår bygglov för
vindkraftverken.
Förslag till beslut är kommunicerat med sökande.
Sökande har den 4 maj 2020 besvarat de synpunkter som inkommit.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att avslå bygglov då byggnationen inte anses
vara lokaliserad till mark som är lämpad för ändamålet. Placering av verken
uppfyller inte alla riktlinjer i kommunens tillägg till översiktsplanen gällande
vindkraft. De riktlinjer som inte uppfylls är att verken inte placeras i en väl
sammanhållen grupp, två av verken placeras mindre än 1 000 meter från
närmaste bostadshus samt att platsen inte är utpekad som område lämpligt för
vindkraftsetablering med gynnsamma förhållanden.

Yrkande
Caroline Holmqvist Henrysson (S), Jimmy Stansert (S), Peter Berg (M) och
Henrik Pettersson (SD) yrkar att ansökan om bygglov avslås.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med yrkande från Caroline
Holmqvist Henrysson (S), Jimmy Stansert (S), Peter Berg (M) och Henrik
Pettersson (SD) och finner att de gör så.

Motivering
Anläggningens lämplighet bedöms utifrån översiktsplanens riktlinjer samt de
allmänna bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).
Översiktsplanen är vägledande för både lokaliseringen och prövningen av
bygglov för vindkraftverk.
Miljö- och byggnämnden gör den samlade bedömningen att förslaget inte
uppfyller de förutsättningar enligt 9 kapitlet 31 § PBL som ska vara uppfyllda
för att bygglov ska kunna ges. Förslaget uppfyller inte de krav som ska beaktas
enligt 2 kapitlet PBL samt bestämmelserna i 3 kapitlet 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.

Enligt 2 kapitlet 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda
intressen vid prövning av bygglov. Nämnden gör bedömningen att det allmänna
intresset väger tyngre än vindkraftsbolagets enskilda intresse.
Enligt 2 kapitlet 6 § ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på
den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsinverkan
Nämnden gör även bedömningen att en vindkraftspark i området försämrar
livskvalitén för de som bor och vistas i området samt för djurlivet. Mark- och
vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön enligt 3 kapitlet MB.
Nämnden anser att enligt den vindkartering som är gjord så är den aktuella
platsen inte den som är mest lämpad för etablering av en vindkraftspark med
verk på en totalhöjd på 150 meter.
Ljungby kommuns vindkraftsplan antogs av kommunfullmäktige den 23 april
2018, Kf § 38 och är ett tillägg till översiktsplanen. Nämnden utgår från den
senast antagna vindkraftsplanen vid bedömning i ärendet.
Nämnden anser att översiktsplanen är en viktig del i att få ett bra resultat då det
är i processen för översiktsplanen som medborgare har störst möjlighet att
påverka var framtida vindkraftsanläggningar hamnar.
Vindkraftsplanen anger lämpliga utredningsområden för vindkraft. Inget av de
föreslagna verken planeras att ligga inom något lämpligt utredningsområde för
vindkraft.
Vindkraftsplanen anger även riktlinjer för vindkraftsetableringar där två
riktlinjer inte bedöms vara uppfyllda.
1. Vindkraftverk ska ske i väl sammanhållna grupper, nämnden anser
inte att vindkraftsparken är att betrakta som en väl sammanhållen grupp.
2. Avståndet mellan vindkraftverk och kyrkor eller bostäder ska vara minst
1 000 meter. Med aktuell placering av verken hamnar två bostadshus
inom ett avstånd på 1 000 meter från två olika verk.
Nämnden bedömer att placeringen av vindkraftsverken inte uppfyller alla
riktlinjer i vindkraftsplanen, vilket bedöms vara en förutsättning för att bygglov
ska beviljas.
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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.
Upplysningar
Faktura i ärendet skickas separat.

Skickas till
Sökande med mottagningsbevis samt information hur man överklagar.
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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 § 80

2015-1068

Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, anmälan om tillstånd till
vindkraftsanläggning
Fastighet:

Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10

Sökande/
verksamhetsutövare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden förbjuder verksamheten att på fastigheten Deranäs 1:4
samt fastigheten Nockarp 1:10 uppföra tre vindkraftverk på i handlingarna
angiven placering.
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9§ i miljöbalken (SFS 1998:808) samt med
hänvisning till 2 kap. 2,6 §§ i miljöbalken, 3 kap. 1§ i miljöbalken, FMH (1998:
808) 25§ och FMH (1998:808) 27§

Sammanfattning av ärendet
XXX har inkommit med en anmälan om miljöfarlig verksamhet till miljö- och
byggnämnden den 8 juni 2015 om vindkraftsanläggning i Ljungby kommun på
fastigheterna Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10 (dnr 2015/1068). Anmälan avser ett
till tre vindkraftverk med högsta totalhöjd på 150 meter. Det yrkas om flyttmån
på plus eller minus 50 meter, annars ett lägre avstånd.
Då anmälan från 2015 inte ansågs komplett förelades XXX att inkomma med
komplettering, varav den senaste kompletteringen med förtydligande samt en
uppdaterad anmälan inkom till miljöavdelningen den 7 maj 2019.
Miljö- och byggnämnden beslutade den 28 maj 2019 om att avvisa anmälan då
den trots ett antal kompletteringar bedömdes vara så bristande att den inte kunde
ligga till grund för prövning av ärendet.
Den 26 september 2019 upphävde Länsstyrelsen i Kronoberg miljö- och
byggnämndens överklagade beslut och återförvisade ärendet till nämnden för
fortsatt handläggning. Länsstyrelsen ansåg inte att anmälan var så bristfällig att
nämnden haft grund för att avvisa den på de grunder som angetts i beslutet.
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 byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förbjuder att
verksamheten uppför tre vindkraftverk på i handlingarna angiven placering
på fastigheten Deranäs 1:4 samt Nockarp 1:10
Förslag till beslut är kommunicerat med sökande/verksamhetsutövaren.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterat den 29 april 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden förbjuder verksamheten på fastigheten
Deranäs 1:4 samt fastigheten Nockarp 1:10 uppföra tre vindkraftverk på i
handlingarna angiven placering.
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9§ i miljöbalken (SFS 1998:808) samt med
hänvisning till 2 kap. 2,6 §§ i miljöbalken, 3 kap. 1§ i miljöbalken, FMH (1998:
808) 25§ och FMH (1998:808) 27§

Yrkande
Caroline Holmqvist Henrysson (S), Jimmy Stansert (S), Peter Berg (M) och
Henrik Pettersson (SD) yrkar att verksamheten förbjuds att på fastigheten Deranäs
1:4 samt fastigheten Nockarp 1:10 uppföra tre vindkraftverk.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med yrkande från Caroline
Holmqvist Henrysson (S), Jimmy Stansert (S), Peter Berg (M) och Henrik
Pettersson (SD) och finner att de gör så.

Motivering/lagrum
Enligt 1 kap. 10§ miljöprövningsförordningen (2013:251) får en
anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd inte bedrivas eller vidtas utan att vara
anmäld till tillsynsmyndigheten, i det här fallet miljö-och byggnämnden i
Ljungby kommun.

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.
Enligt 26 kap. 9§ i miljöbalken (SFS 1998:808) får tillsynsmyndigheten meddela
de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats av balken ska följas.
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
miljöbalken 2 kapitlet 3 §. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet
användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska
det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås
med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, enligt
miljöbalken 2 kapitlet 6 §.
Vad gäller handläggning i ärendet har det samordnats med byggavdelningen
enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 25 b § punkt 2.

Skickas till
Sökande med mottagningsbevis samt information hur man överklagar.
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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 § 81

2020-246

Skyddsjakt, förslag till genomgörande
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att skyddsjakt ska genomföras enligt
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av nämnden har miljöavdelningen tagit fram ett förslag på hur
skyddsjakt på kråkfåglar ska bedrivas inom detaljplanerat område. Detta förslag
innefattar metod för genomförande samt kostnader.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar
genomföra skyddsjakt enligt förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 29 april 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar genomföra skyddsjakt enligt
tjänsteskrivelsen från förvaltningen. Skyddsjakten ska organiseras under 2020
med första uppdraget under våren 2021.

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 § 82

2013-1695

Ramnaryd 1:21, beslut om förbud mot utsläpp av
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Ramnaryd 1:21

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX, med vite
om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning
på fastigheten Ramnaryd 1:21.
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 en okänd efterföljande
rening. Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband med
inventering som genomfördes 2010.
En person är folkbokförd på fastigheten. I januari 2018 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 12 februari 2018.
Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 9 mars 2018 och började gälla efter
24 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.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förbjuder
fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten i den befintliga
avloppsanläggningen och att förbudet förenas med ett vite om 60 000 kronor.
Förslag till beslut är kommunicerat med fastighetsägaren.
En inspektion av anläggningen har gjorts den 18 maj 2020 inför nämndens
beslut. Någon åtgärd av avloppet har inte skett.
Förvaltningens förslag till beslut
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 Ramnaryd 1:21 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 §.
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.
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 samt 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 § 83

2010-1599

Åkerbergshult 1:7, begäran om utökad tid att åtgärda
avloppsanläggning
Fastighet:

Åkerbergshult 1:7

Verksamhetsutövare:

XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden meddelar utökad tidsfrist till 20 augusti 2020 för
åtgärder av avloppsanläggningen på fastigheten Åkerbergshult 1:7
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter om en
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande stenkista.
I oktober 2016 kommunicerades fastighetsägarna att avloppsanläggningen måste
åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut om
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 21
november 2016. Beslutet om förbud vann laga kraft den 5 maj 2017 och började
gälla efter 24 månader
I september 2019 beslutades om förbud med vite om 60 000 kronor att släppa ut
avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. Beslutet vinner laga kraft 24 april
2020.
Den 23 mars 2020 inkom till miljöavdelningen en ansökan om utökad åtgärdstid
från fastighetsägaren. Med anledning av coronaviruset och omständigheterna
kring det rådande pandemiläget har fastighetsägaren, som är bosatt i Danmark,
svårt att ta sig till Sverige. Fastighetsägaren har inte möjlighet att åtgärda
avloppet inom utsatt tid. Fastighetsägaren önskar därför få utökad tid till den 20
augusti 2020 för att åtgärda avloppsanläggningen.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden meddelar
fastighetsägaren utökad tidsfrist för att åtgärda avloppet.
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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.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden meddelar fastighetsägaren en förlängd tidsfrist
fram till den 20 augusti 2020 för att kunna åtgärda avloppet på fastigheten
Skickas till
Fastighetsägare
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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 § 84

2015-538

Dörarp 7:1, ansökan om utdömande av vite samt nytt
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig
avloppsanläggning
Fastighet:

Dörarp 7:1

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden ansöker hos Mark- och miljödomstolen i Växjö
om utdömande av vite om 60 000 kronor, enligt beslut daterat den
4 september 2019, § 124, punkt 1.
2. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX, att släppa ut
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Dörarp 7:1.
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 tvåkammarbrunn utan efterföljande rening.
Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband med
inventering som genomfördes 2011. 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 29 april 2015.
Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 30 maj 2017 och började gälla efter
24 månader.
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.
När ingen ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning lämnats in,
beslutade Miljö- och byggnämnden den 4 september 2019, § 124 om ett nytt
förbud, som förenades med vite om 60 000 kronor. Beslutet delgavs
fastighetsägaren den 16 september 2019.
Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit till
miljö- och byggnämnden.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ansöker om att
döma ut vitet enligt tidigare beslut samt att förbjuda fastighetsägaren att släppa
ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning och att det förenas med ett vite
på 100 000 kronor.
Förslag till beslut är kommunicerat med fastighetsägaren.
En inspektion av anläggningen har gjorts den 18 maj 2020 inför nämndens
beslut. Någon åtgärd av avloppet har inte skett.
Förvaltningens förslag till beslut
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 Dörarp 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.
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.
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.
Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan
överklagas. Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Mark- och miljödomstolen i Växjö
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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 § 85

2019-1315

Bökö 1:6, yttrande till Mark- och miljödomstolen
Mål nr M 5654-19
Beslut
Miljö- och byggnämnden lämnar följande svar till Mark- och miljödomstolen:
- I punkt 1 hänvisar fastighetsägarna till att de uppfyller kraven på 10 meter
som anges i vägledning. Nämnden vill uppmärksamma att det i ”
Strandskydd – en vägledning för planering och prövning - handbok 2009:4 •
utgåva 2 • februari 2012, sida 88” står: ”Den fria passagens bredd är
beroende av förhållandena på platsen, lokala förutsättningar så som
byggnadstraditioner, variationer i vattenstånd m.m., men bör dock aldrig
vara mindre än några tiotal meter i bredd från strandlinjen”. Nämnden gör
tolkningen att den nu ansökta fria passagen inte följer denna vägledning.
- Fastighetsägaren hänvisar till att grunden blir styrande för var tomtplatsen
ska gå. Nämnden vill poängtera att utförda åtgärder som vidtagits på annan
plats än gällande beslut inte kan vara vägledande till tomtplatsens
utsträckning.
- Nämnden vill uppmärksamma att fastighetsägaren hänvisar till att det har
beviljats bygglov och startbesked. Även dessa beslut har tagits på underlag
som inte stämmer med platsen där fastighetsägarna har påbörjat
byggnationen.
- Nämnden motsätter sig skriften om att det inte har informerats om att det är
det som har redovisats på kartan som faktiskt kommer att byggas.
- Vad gäller hur ärendet har överklagats hänvisar nämnden till separat beslut
som skickats in i ärendet gällande bekräftelse av ordförandes beslut.
- Nämnden motsätter sig skriften om att nämndens 1:e vice ordförande inte
hade kännedom om att beslutet skulle överklagas.
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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.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden har överklagat Länsstyrelsen i Kronobergs beslut Dnr
505-3948-2019 angående strandskyddsdispens för enbostadshus med
komplementbyggnad på fastigheten Bökö 1:6 i Ljungby kommun.
I föreläggande från Mark- och miljödomstolen daterat den 7 maj 2020 har
nämnden nu fått tillfälle att yttra sig över inkomna kompletteringar.

Skickas till
Mark- och miljödomstolen

Justerandes sign

