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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
Torsdagen den 15 oktober 2020, klockan 8.00-12.45 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), §§ 128-138, 8.00-11.15
Peter Berg (M), §§ 129-142, 08.15-12.45
Tomas Nielsen (S)
Jimmy Stansert (S)
Christina Bertilfelt (S)
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 § 135
Sanna Johansson, planarkitekt § 136
Sanna Pettersson, planarkitekt § 129 punkt 5-6
Johan Sturesson, bygglovhandläggare §§ 137-138

Åhörare

2 personer under §§ 128-134

Justerare

Caroline Holmqvist Henrysson (S)

Justeringens
tid och plats

Miljö- och byggförvaltningen den 16 oktober 2020, klockan 10.00

Paragrafer

128-142

Sekreterare

Lise-Lotte Jonasson

Ordförande

Kent Danielsson (C)

Justerare

Caroline Holmqvist Henrysson (S)

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

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

Den 15 oktober 2020

Tillkännagivandet
publicerat

Den 19 oktober 2020

Överklagningstid

Den 19 oktober – 9 november 2020

Tillkännagivandet
avpublicerat

11 november 2020

Förvaringsplats
för protokollet

Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Underskrift

Lise-Lotte Jonasson

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.

Ärendelista
Fastställande av dagordning ................................................................................. 4
Meddelande och information ................................................................................ 5
Delegationsärenden .............................................................................................. 7
Bokslut 2020, redovisning av kvartal 3 samt prognos 2020................................. 8
Internkontroll 2020, redovisning av genomförda kontroller .............................. 10
Sammanträdesdagar 2021 ................................................................................... 12
Nämndinitiativ, förslag på att göra en fördjupad/uppdaterad detaljplan i
Tannåker ............................................................................................................. 14
Loket 1 med flera, granskning av detaljplan ...................................................... 16
Garvaren 1, beslut om planbesked ...................................................................... 18
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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 § 128

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

Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden utgår från dagordningen:
•
•

Hjortseryd 1:23, slutbesked för tillbyggnad av hotellbyggnad.
Skräddaren 2, tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av garage.

Henrik Pettersson (SD) vill lägga till en informationspunkt till dagordningen
som gäller Ryssby hotell.

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 § 129

Meddelande och information
Beslut
Miljö- och byggnämnden noterar informationen och godkänner redovisningen
av meddelanden och beslut som inkommit under perioden 7 september 2020 till
och med den 15 oktober 2020.

Sammanfattning av ärendet

Justerandes sign

1.

Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat den 7 september 2020,
länsstyrelsen avslår överklagan från klagande på delegationsbeslut, från
den 4 augusti 2020, att inkommit klagomål om nedskräpning på
fastigheten Bärnstenen 13 inte föranleder några ytterligare åtgärder och att
ärendet avslutas.

2.

Beslut från kommunstyrelsen daterat den 15 september 2020,
beslut om upphävande av verksamhetsplan för miljöfond.

3.

Dom från Mark- och miljödomstolen daterad den 16 september 2020,
domstolen avslår överklagan från fastighetsägarna om förbud att släppa ut
avloppsvatten på fastigheten Brännebassalt 1:26.

4.

Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat den 18 september 2020,
länsstyrelsen avslår inkommit överklagande från grannar på nämndens
beslut från den 24 juni 2020, MBN § 102, gällande bygglov för
nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt fritidshus på Öjarp
1:35.

5.

Information från planavdelningen om förändring av aktualitetsprövning i
lagstiftningen för översiktlig planering som ändrats våren 2020.

6.

Information från planavdelningen om yttrande till kommunstyrelsen om
fördjupad översiktsplan gällande Värnamo stad.
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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.
7.
Henrik Pettersson (SD) vill att nämnden ska ta beslut i ärende om ändrad
användning av Ryssby Hotell om sådan ansökan inkommer. Övriga
ledamöter i nämnden anser att delegationsordningen ska följas.

Justerandes sign

8.

Redovisning från byggavdelningen av handläggningstider bygglov under
september månad.

9.

Information från miljöavdelningen om nedskräpningsärende i Balkarp.
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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 § 130

Delegationsärenden
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från
den 1 september 2020 till den 30 september 2020 enligt delegationslistor daterad
den 2 oktober 2020.

Beslutsunderlag
Delegationslista för september 2020, daterad 2020-10-02.

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 § 131

2020-64

Bokslut 2020, redovisning av kvartal 3 samt prognos 2020
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens redovisning av ekonomiskt
resultat och måluppfyllelse efter tredje kvartal och prognos för helår 2020.

Sammanfattning av ärendet
Efter tredje kvartalet rapporterar förvaltningen ekonomiskt resultat och
måluppfyllelse, samt prognos för helåret sätt i förhållande till nämndens mål och
detaljbudget för det aktuella verksamhetsåret. Om prognosen visar en större
avvikelse bör en handlingsplan tas fram för åtgärder för att säkra ett resultat i
balans.

Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av ekonomiskt resultat och
måluppfyllelse efter tredje kvartal och prognos för helår 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2020-10-14
Prognos 3 kvartal 2020

Yrkanden
Ordförande yrkar att nämnden godkänner förvaltningens redovisning av
ekonomiskt resultat och måluppfyllelse efter tredje kvartal och prognos för helår
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.
Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med sitt yrkande.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande.

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 § 132

2019-2015

Internkontroll 2020, redovisning av genomförda kontroller
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av genomförda kontroller 2020
samt beslutar:
• att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i november
2020 ta fram förslag till internkontroll 2021 vad gäller politiska
beslutsprocesser. Syftet med kontrollen ska vara att utreda relevanta åtgärder
för att säkra effektiva, förutsägbara och rättssäkra beslut.
• att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i december
2020 ta fram förslag till handlingsplan för att inom verksamhetsområdet
miljöskydd säkra ändamålsenlig tidregistrering och korrekt debitering.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån nämndens risk och väsentlighetsanalys inför 2020 beslutade nämnden
om intern kontroll för följande processer och förhållanden:
• 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.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta 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.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisning av genomförda
kontroller 2020 samt att nämnden beslutar:
• att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i november
2020 ta fram förslag till internkontroll 2021 vad gäller politiska
beslutsprocesser. Syftet med kontrollen ska vara att utreda relevanta åtgärder
för att säkra effektiva, förutsägbara och rättssäkra beslut.
• att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i december
2020 ta fram förslag till handlingsplan för att inom verksamhetsområdet
miljöskydd säkra ändamålsenlig tidregistrering och korrekt debitering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen, daterad 2020-09-22

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens och
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens och
arbetsutskottets förslag till beslut.

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 § 133

2020-1787

Sammanträdesdagar 2021
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att nämndens sammanträde under 2021 ska
hållas på följande datum:
Miljö- och byggnämndens sammanträde, onsdagar klockan 08.00
20 januari
24 februari
7 april
11 maj (tisdag)
15 juni (tisdag)

18 augusti
29 september
3 november
7 december (tisdag)

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott, onsdagar klockan 08.00
21 december 2020 (måndag)
10 februari
17 mars
28 april
2 juni

30 juni
15 september
20 oktober
24 november
20 december 2021 (måndag)

Sammanfattning av ärendet
Enligt miljö- och byggnämndens reglemente, fastställt av kommunfullmäktige,
§ 10 sammanträder nämnden på dag och tid som nämnden bestämmer.
Därutöver ska sammanträden genomföras när ordföranden anser att det behövs
eller när minst en tredjedel av ledamöterna begär det.
Enligt § 21, utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträden ska hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst
två ledamöter begär det.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta 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.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningens förslag är att det under 2021 ska hållas 9 sammanträden i miljöoch byggnämnden. Sammanträdena sker cirka var 5:e vecka och däremellan
hålls ett arbetsutskott. Detta ger samma antal sammanträden som för 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2020-09-25

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens och
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens och
arbetsutskottets förslag till beslut.

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 § 134

2020-1587

Nämndinitiativ, förslag på att göra en
fördjupad/uppdaterad detaljplan i Tannåker
Beslut
Miljö- och byggnämnden avslår nämndinitiativet.

Sammanfattning av ärendet
Caroline Holmqvist Henrysson (S) har på nämndens sammanträde den
9 september 2020 lämnat in ett nämndinitiativ.
”Kommunen har ett ÖP arbete vars plan fullmäktige antar om något år. Har vi
en fördjupad detaljplan på plats finns bättre förutsättningar för en utveckling av
bygden.
Ljungby kommun har en gammal detaljplan för Tannåker. Denna behöver
uppdateras. Vi socialdemokrater ser behovet av framtida planering för
landsbygdsutveckling och vi vill med detta nämndinitiativ göra en begäran om
att uppdatera gällande detaljplan för Tannåker.
Nämndinitiativet blir således:
•

Att nämnden tar ställning till fortsatt hantering av att uppdatera och göra
en fördjupad detaljplan för Tannåker.”

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att avslå initiativet.

Beslutsunderlag
Nämndinitiativ från 2:e vice ordförande Caroline Holmqvist Henrysson (S),
daterad 2020-08-28.

Yrkanden
Ordförande yrkar på att nämnden avslår nämndinitiativet.

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.
Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att nämnden bifaller nämndinitiativet
och ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för Tannåker.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar i
enlighet med sitt yrkande.

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 § 135

2020-469

Loket 1 med flera, granskning av detaljplan
Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att planförslag för fastigheten Loket 1 med
flera skickas ut för granskning.
2. Nämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande
miljöpåverkan.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen
Syftet är att möjliggöra uppförande av en femvåningsbyggnad inom Loket 1 för
bostäder. Gällande detaljplan tillåter tre våningar.
Avsikten är också att ändra statusen på Salutorget från kvartersmark till allmän
platsmark samt pröva om det är möjligt att anlägga ett parkeringsgarage under
Salutorget som genom 3D-fastighetbildning kan bli en egen fastighet.
Dagvattensituationen inom Salutorget ska förbättras genom att minst 20 % av
ytan ska vara genomsläpplig.
Ett markanvisningsavtal är tecknat mellan Ljungby kommun och en intressent
som vill bygga inom Loket 1. I avtalet regleras vilka åtaganden som gäller för
respektive part.
Beskrivning av området
Planområdet innefattar Salutorget och kvarteret Loket som ligger vid
stationsgatan. All mark inom området ägs av Ljungby kommun.
Samråd
Detaljplanen har varit utskickad på samråd till kommunala och statliga
förvaltningar samt sakägare under tiden 29 jun – 10 augusti 2020.
Planavdelningen har lämnat samrådsredogörelse daterad den 22 september 2019.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta 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.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att detaljplan skickas ut för
granskning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen, daterad 2020-09-22

Yrkanden
Caroline Holmqvist Henrysson (S), Peter Berg (M), Kent Danielsson (C),
Frederik Svärd (M) och Jimmy Stansert (S) yrkar att detaljplanen skickas ut för
granskning.
Henrik Pettersson (SD) yrkar på att byggnaden ska få en max höjd på 12 meter
och att detaljplanen därmed återremitteras till förvaltning för omarbetning.

Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt yrkande från Caroline Holmqvist Henrysson (S), Peter Berg (M), Kent
Danielsson (C), Frederik Svärd (M) och Jimmy Stansert (S).

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 § 136

2020-1465

Garvaren 1, beslut om planbesked
Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att ge ett positivt planbesked till inkommen
begäran, vilket innebär att arbetet med att ta fram en detaljplan ska påbörjas.
Beslut om antagande av detaljplan bedöms kunna ske under andra halvåret
2021.
2. För kommunens handläggning av planbesked tas en avgift på 14 190 kronor
ut av den sökande i enlighet med gällande plan- och bygglovstaxa.
3. Ett planavtal ska skrivas med fastighetsägaren till Garvaren 1 innan
planarbetet påbörjas.
Beslutet är fattat med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 5 kapitlet §§ 2, 5 samt
den av kommunfullmäktige antagna plan- och bygglovstaxan.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att utöka byggnadshöjden inom fastigheten Garvaren
1. I den gällande detaljplanen är det en väldig variation på våningsantalet, från
åtta till en våning. Eftersom fastigheten idag innehåller en blandning av
verksamheter så blir användningen som tidigare centrum (C), som innefattar
både handel, kontor och vuxenutbildning med mera.
Beskrivning av området
Fastigheten Garvaren 1 ligger i centrala Ljungby stad och omges av
Helsingborgsvägen, Stationsgatan och Skånegatan. Inom fastigheten finns det
dagligvaruhandel, högskola och kontor. Norr om planområdet ligger Gamla
Torg och öster ligger busstationen. Fastigheten är lite drygt 19 000 kvadratmeter
stor och ägs av Fastighetsbolaget Garvaren i Ljungby AB. För fastigheten gäller
två detaljplaner, detaljplan för kvarteret Garvaren P90/8 laga kraft vunnen
1990-04-18 och ändring av detaljplan för kvarteret Garvaren P 02/2 laga kraft
vunnen 2001-12-21.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta 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.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar ge ett positivt planbesked.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2020-09-22.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet förvaltningens och
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens och
arbetsutskottets förslag till beslut.

Skickas till
Tekniska förvaltningen och sökande

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-10-15

20(37)

Miljö- och byggnämnden
På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn,
adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om
myndighetsutövning.
MBN § 137

2020-1187

Hölminge 2:40, nybyggnad av en friggebod
Fastighet:

Hölminge 2:40

Sökande:

XXX.

Beslut
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bygglov beviljas för nybyggnad av friggebod.
Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden. (OBS! se upplysning)
Kontrollplanen som inkom den 12 juni 2020 fastställs.
Kontrollansvarig krävs inte.
Tekniskt samråd krävs inte.
Byggnaden får inte tas i bruk innan miljö- och byggnämnden 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 5 181 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 §§ 31b, 40a, 10 kapitlet §§ 4, 10, 14, 2324 samt 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL).
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten ligger vid Bolmens östra strand i Hölminge Norregård, cirka 300
meter från strandkanten.
Förslaget innebär nybyggnad av friggebod i en våning med en byggnadsarea på
10 kvadratmeter och en nockhöjd på cirka tre meter. Byggnaden placeras 1,1
meter från fastighetsgräns i nordväst och 1,6 meter från fastighetsgräns i
sydväst.
Förslaget avviker från gällande detaljplan – P98/5.

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 detaljplanen får fastigheten bebyggas med en byggnadsarea på max 140
kvadratmeter, efter förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en
byggnadsarea på 123 kvadratmeter.
Enligt förslaget kommer byggnaden att placeras på mark som inte får bebyggas.
Fastighetsägare till Hölminge 2:45 har godkänt förslaget.
Fastighetsägare till Hölminge 2:14 har godkänt förslaget men inkommit med
synpunkten att sökande borde samrått med berörda grannar innan byggnaden
uppfördes.
Fastighetsägare till Hölminge 2:35 har i sitt yttrande 18 september 2020
inkommit med synpunkter att byggnaden redan finns på plats i dagsläget, att den
ligger för nära fastighetsgräns samt upplevs dominera över närliggande
byggnader.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bygglov med
startbesked beviljas.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Bygglov med startbesked kan meddelas, då liknande avvikelse har tagits tidigare
samt att byggnaden inte innebär någon väsentlig olägenhet för berörda grannar.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med enligt förvaltningens
och arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens och
arbetsutskottets förslag till beslut.

Motivering
Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31b PBL.
Byggnaden uppfyller krav på utformning, placering och användbarhet.
Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot 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.
Avvikelsen anses liten då liknande avvikelser har tagits inom samma detaljplan
samt överensstämmer med de riktlinjer som nämnden och kommunstyrelsen har
beslutat ifråga om punktprickad mark.
Undantag medges att placera byggnaden närmare tomtgräns än 4,5 meter enligt
övergångsbestämmelserna i punkt 5 PBL.
Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 9 juli 2020, handläggningstiden
har förlängts med ytterligare tio veckor på grund av handläggning och utredning
i ärendet. Beslut fattades den 15 oktober 2020, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggning har hållits.
Upplysningar
Om byggnaden börjar användas innan nämnden meddelat ett slutbesked kommer
en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.
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
Åtgärderna får påbörjas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Postoch Inrikes Tidningar.
Faktura i ärendet skickas separat.
Skickas till
Sökande samt fastighetsägare till Hölminge 2:14 och 2:45.
Fastighetsägare till Hölminge 2:35 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 § 138

2020-1255

Getaboda 1:10, flyttning av befintlig övernattningsstuga
samt nybyggnad av ett fritidshus
Fastighet:

Getaboda 1:10

Sökande:

XXX.

Kontrollansvarig:

XXX.

Beslut
1. Bygglov beviljas för flytt av befitnlig byggnad samt nybyggnad av
fritidshus.
2. Kontrollansvarig krävs.
3. Tekniskt samråd krävs.
4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat
startbesked.
5. Avgiften för bygglovet är 15 492 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) samt lag om färdigställandeskydd
§§ 2-3.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten ligger i sydöstra delen av Ljungby kommun, cirka 300 meter från
Vissjöns nordöstra strandkant.
Förslaget innebär flytt av befintlig övernattningsstuga samt nybyggnad av
fritidshus på övernattningsstugans befintliga plats. Fritidshuset byggs i en
våning med en byggnadsarea på 125 kvadratmeter och placeras 21 meter från
fastighetsgräns i nordöst. Övernattningsstugan med en byggnadsarea på
37 kvadratmeter flyttas till ursprunglig placering i södra delen av fastigheten
fyra meter från fastighetsgräns i sydväst.
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.
Området ligger inom riksintresse för naturvård samt inom ett område som har
särskilt stora naturvärden enligt naturvårdsprogrammet.
Enligt ett yttrande daterat 11 oktober 2017 i ett föregående ärende (Dnr 2017–
1542) på fastigheten från tidigare kommunekolog så finns det inga naturvärden
på platsen som direkt hindrar en byggnation på föreslagen placering. Då
placeringen och förhållande på platsen är densamma så bedömer förvaltningen
att samma yttrande kan användas även i detta ärende. Det bedöms därför inte
finnas några naturvärden som hindrar föreslagen nybyggnation samt flytt.
Fastighetsägare till Getaboda 1:7 har godkänt förslaget.
Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har i det föregående ärendet (Dnr
2017–1542) meddelat att avloppsfrågan går att lösa. Förvaltningens bedömning
är att detta yttrande är tillämpbart även i detta ärende.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för
flyttning av befintlig övernattningsstuga samt nybyggnad av ett fritidshus.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Bygglov kan meddelas då förslaget inte medför någon förvanskning på
naturvärdena i området.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet förvaltningens och
arbetsutskottets förslag till beslut .
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens och
arbetsutskottets förslag till beslut.

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 och användbarhet.
Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte skadar det aktuella
riksintresset.
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.
Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 24 juli 2020, handläggningstiden
har förlängts med ytterligare tio veckor på grund av handläggning och utredning
i ärendet. Beslut fattades den 15 oktober 2020, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggning har hållits.
Upplysningar
Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked
kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.
Du kallas till tekniskt samråd. Kontakta byggnadsinspektör via epost
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:
• Förslag till kontrollplan
• Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar
Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska
samrådet.
Beslut från andra myndigheter kan krävas.
Vid ändring eller 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.
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 Getaboda 1:7.
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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 § 139

2018-504

Odensjö-Hylte 1:12, föreläggande med vite om förbud mot
utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning
Fastighet:

Odensjö-Hylte 1:12

Fastighetsägare:

XXX.

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, samordningsnummer XXX, med
vite om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Odensjö-Hylte 1:12.
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du/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 Odensjö-Hylte 1:12 finns enligt miljö- och byggförvaltningens
uppgifter en avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med utsläpp
till dike. Uppgifter om avloppet har lämnats i samband med en inventering som
genomfördes 1983.
I mars 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 23 april 2018. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 23 maj 2018 och
började gälla efter 24 månader.
En ansökan om tillstånd för en ny avloppsanläggning inkom till miljöavdelningen
den 30 juni 2019. Den 2 juni 2020 inspekterade miljöavdelningen en provgrop på
fastigheten och den 4 juni 2020 skrevs ett beslut om tillstånd.
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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.
Miljöavdelningen gjorde en inspektion på fastigheten den 17 september 2020.
Någon ny avloppsanläggning är inte upprättad och det fanns vid inspektionen
slam i den befintliga trekammarbrunnen. Miljöavdelningen bedömer att
anläggningen används och att beslut om förbud därför ska stå fast.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om ett
föreläggande med vite om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig
avloppsanläggning.
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.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningen och
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens och
arbetsutskottets förslag till beslut.

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 Odensjö-Hylte 1:12 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 §.
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 § 140

2020-1761

Övertagande av tillståndspliktiga B-verksamheter från
länsstyrelsen
Beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att ansöka hos Länsstyrelsen i Kronobergs län om att från
och med den 1 januari 2021 få överta tillsynen för samtliga miljöfarliga
verksamheter med B-tillstånd enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251),
undantaget torvtäkter.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden har sedan tidigare tillsynen för ett större antal
verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. För att utveckla och
effektivisera tillsynen samt skapa en ökad helhetssyn över de tillståndspliktiga
verksamheterna i kommunen föreslår miljö- och byggförvaltningen att nämnden
ansöker om överlåtelser av alla tillståndspliktiga verksamheter. Detta med
undantag från de torvtäkterna som är etablerade i kommunen.
Länsstyrelsen har själva föreslagit till förvaltningen att ansökan ska omfatta alla
kommunens tillståndspliktiga verksamheter undantaget torvtäkter.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta enligt
förvaltningens förslag till beslut.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Nämnden bör föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
begära miljötillsynen från länsstyrelsen för samtliga tillståndspliktiga
verksamheter undantaget torvtäkter från och med den 1 januari 2021.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens och
arbetsutskottets 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.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens och
arbetsutskottets förslag till beslut.
Motivering
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) får en statlig operativ
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa
tillsynen, om kommunfullmäktige begär det.
Miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun har den kunskap och de resurser
som krävs för att bedriva tillsynen över de tillsynsobjekt som denna begäran
avser. Detta effektiviserar arbetet då nämnden inte behöver ansöka om
övertagande av tillsyn hos länsstyrelsen vid nya prövningar av miljöfarliga
verksamheter. Nämnden ser positivt på att länsstyrelsen har föreslagit
förvaltningen att ansöka om övertagande av tillståndspliktiga verksamheter.
Detta medför att kunskapen och kompetensen ökar samt att de
verksamhetsutövare som idag är etablerade inom kommunen har möjlighet till
samma tillsynsmyndighet ifall de vill etablera nya tillståndspliktiga
verksamheter.
Nämnden har idag tillsynen över ett större antal tillståndspliktiga verksamheter
enligt miljöprövningsförordningen. I dagsläget är det oklart hur stor
tidsåtgången blir i samband med övertagande av tillsyn. Prövningar av nya
verksamheter är omfattande, vilket kommer ge nämnden möjlighet att i ett tidigt
skede revidera tillsynsplanen för kommande år. Den årliga tillsynsplanen
kommer anpassa efter de nya miljöfarliga verksamheter som väljer att etablera
sig i Ljungby kommun. Tillsynen kommer finansieras genom fasta
tillsynsavgifter.

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 § 141

2020-1221

Boarp 3:6, klagomål på lantbruksverksamhet
Fastighet:

Boarp 3:6

Verksamhetsutövare:

XXX.

Klagande:

XXX och XXX.

Beslut
Miljö- och byggnämnden avskriver ärendet utan ytterligare åtgärd då det inte
bedöms föreligga någon olägenhet för människors hälsa.
Beslutet är fattat med stöd av 26 kapitlet 9 § och med hänvisning till 2 kapitlet 3,
6 och 7 § miljöbalken.

Sammanfattning av ärendet
Under en period mellan juni 2018 och mars 2019 framfördes klagomål från
klaganden XXX av motsvarande karaktär som de klagomål som nu är föremål för
prövning. Tidigare klagomål föranledde ingen åtgärd från nämndens sida och
ärendet avskrevs utan ytterligare åtgärder i delegationsbeslut daterat den 9
december 2019. Klagande överklagade inte detta beslut.
Den 2 juni 2020 hölls ett nytt möte mellan representanter från miljö- och
byggförvaltningen och XXX. XXX, som sedan november 2019 är skriven på
Boarp 3:35 tillsammans med XXX, ville ha detta möte för att lämna synpunkter
på fortsatt hälsostörning och hänvisar till tidigare ärende. XXX berättar att
verksamhetsutövaren visat XXX stallet och framför följande klagomål:
- XXX anser inte att stallets utformning stämmer överens med gällande regler då
det saknar ljudisolering.
- Det förekommer buller genom att kor råmar och hundar skäller.
- Vidare förekommer störningar på grund av ljus från lampor monterade på
stallet. Störningarna får till följd att sambon XXX inte kan sova på natten.
I samband med mötet informerades XXX om att de förhållanden som nu är frågan
är samma typ av klagomål som framförts i samband med tidigare prövning och
XXX uppmanas att inkomma med förtydligande gällande klagomål utöver vad
som tidigare framförts.
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XXX och XXX inkom den 17 juni 2020 med en skrivelse rörande avslutat ärende
med diarienummer 2018-2308. Av inkommen skrivelse framkom inga nya
omständigheter utöver vad som framförts vid tidigare kontakter, men de
synpunkter som nu inkommit ska ses som ett nytt klagomål med motsvarande
innehåll.
Fakta i ärendet
Se tidigare delegationsbeslut fattat 2019-12-09 i ärendet med diarienummer
2018-2308.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta enligt
förvaltningens förslag till beslut.
Förslag till beslut har kommunicerats med klagande som i skrivelse daterad den
8 oktober 2020 har bemött förslag till beslut.
Den 14 oktober 2020 inkom klagande med ytterligare en skrivelse och ett USBminne med ljudfiler och dokumentering som klagande begär ska redovisas till
nämnden på sammanträdet då ärendet ska tas upp för beslut.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Enligt redovisade lagrum kan miljö- och byggnämnden besluta om de
föreläggande och förbud som behövs för att balkens föreskrifter, domar och andra
beslut som meddelats med stöd av balken ska följas.
Detta i sin tur förutsätter att det finns sådana störningar som kan leda till skada
eller olägenhet för människors hälsa och miljö.
Vid tidigare prövning konstaterades bland annat att närheten till stallbyggnationer
gör att det vid olika tillfällen kan förekomma störningar på klagandes fastighet
dels i form av lukt från djur, gödsel och ensilage, dels råmanden från kor.
Emellertid är fastigheten belägen i en jordbruksbygd och att det finns fler
fastigheter med djurhållning i omgivningen. Lantbruket ligger i en utpräglad
jordbruksmiljö med djurhållning, och djurhållning med gödselhantering måste
därför anses vara ett naturligt inslag på platsen. Boarp 3:6 är en etablerad
jordbruksfastighet med djurhållning och det finns ingen anledning att misstänka
att den nu utökade verksamheten ger upphov till betydelsefulla lukt- och
bullerproblem utöver vad som är brukligt vid sådana verksamheter.
De omständigheter som klagandena nu framför bedöms vara av motsvarande
karaktär som framfördes vid tidigare prövning. Några nya omständigheter bedöms
inte ha framkommit. Vad som framkommit medför inte att sådan skada eller
olägenhet för människors hälsa och miljö uppkommit att skäl föreligger att vidta
vidare åtgärder genom föreläggande eller förbud.
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Motsvarande bedömning har gjorts i ett liknande ärende i Mark- och
miljööverdomstolens avgörande i M 2007-1310 och där avståndet mellan
klagandens bostad och verksamheten var betydligt kortare.
Förvaltningen anser därför att ärendet ska avskrivas från vidare handläggning då
det inte bedöms föreligga någon olägenhet för människors hälsa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen, daterad 2020-09-23.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens och
arbetsutskottets förslag att avskriva ärendet utan ytterligare åtgärd då det inte
bedöms föreligga någon olägenhet för människors hälsa.
Ordförande finner att nämnden är enig och beslutar i enlighet med förvaltningens
och arbetsutskottets förslag till beslut.

Motivering
Aktuella lagrum
Enligt 2 kap 3 § miljöbalken, MB, ska alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd 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 2 kap 6 § MB gäller vidare följande. 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.
Vidare gäller enligt 2 kap 7 § samma lag att kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket
gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
Enligt 9 kap 3 § MB avses med olägenhet för människors hälsa avses störning
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och
som inte är ringa eller helt tillfällig.
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Enligt 26 kap 9 § MB får en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om
de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter,
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Skickas till
Klagande med mottagningsbevis och information hur man överklagar.
Verksamhetsutövare.
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MBN § 142

2019-1139

Annerstads-Bökhult 2:2 med flera, yttrande över
Miljöprövningsdelegationens förfrågan om handlingarna
kräver komplettering samt beslut om kommunal
tillstyrkan över vindkraftpark Skäckarp
Förslag till beslut
1. Miljö- och byggnämnden anser att ansökan om tillstånd till en gruppstation
med maximalt 20 stycken 270 meter höga vindkraftverk i Skäckarp är
komplett.
2. Nämnden anser att beslut om kommunal tillstyrkan ska ske först när ansökan
kungjorts.

Sammanfattning av ärendet
Under maj och juni 2019 hölls ett antal möten och samråd med anledning av att
Stena Renewable AB ansökt om tillstånd hos länsstyrelsen om att få anlägga
vindkraftpark i Skäckarpsområdet. I dessa möten deltog kommunalråd och
representant från plan- och byggavdelningen. Den 18 juni 2019 deltog
miljöavdelningen i ett samrådsmöte med Länsstyrelsen Kronoberg.
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län inkom till
miljöförvaltningen den 13 juli 2020 med en begäran om ställningstagande enligt
16 kap. 4§ miljöbalken samt med en förfrågan om handlingarna från Stena
Renewable AB behöver kompletteras.
Ansökan gäller 20 verk med en totalhöjd på maximalt 270 meter i det utpekade
vindkraftsområdet Skäckarp i Ljungby kommun.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag till beslut öppet inför
nämnden.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Gällande ställningstagandet enligt 16 kap. 4§ miljöbalken av Stena Renewable
AB:s ansökan föreslår förvaltningen nämnden att yttra sig först när ansökan
kungjorts.
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Handlingarna som inkom till förvaltningen har granskats och det underlag som
inkommit anses vara komplett för handläggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningen, daterad 2020-10-07

Yrkanden
Henrik Pettersson (SD), Pär Augustsson (SD) och Bengt Carlsson (KD) yrkar att
nämnden beslutar att ansökan inte ska ses som komplett då kommunens
intressen inte är fullt utredda, exempelvis hur etableringen kommer att påverka
turism, boenden med mera. De anser även att kommuninvånarnas intresse inte
har vägts in på ett acceptabelt sätt då man kan gå invånarna mer till mötes.
Höjden på verken och avstånden till bebyggelse har inte diskuterats fullt ut
politiskt för att tillmötesgå kommuninvånare och kommunens intresse.
Kent Danielsson (C), Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S),
och Christina Bertilfelt (S) yrkar att nämnden beslutar att ansökan ska anses som
komplett samt att beslut om kommunal tillstyrkan ska ske först när ansökan
kungjorts.

Beslutsordning
Ordförande ställer yrkanden mot varandra och finner att nämnden beslutar i
enlighet med yrkande från Kent Danielsson (C), Caroline Holmqvist Henrysson
(S), Tomas Nielsen (S), och Christina Bertilfelt (S).
Omröstning begärs.
Omröstningsresultat
Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta att
ansökan ska anses som komplett samt att beslut om kommunal tillstyrkan ska
ske först när ansökan kungjorts.
Rösta NEJ för att besluta att ansökan inte ska anses som komplett.
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Ledamöter

Ja Nej

Kent Danielsson (C)

X

Frederik Svärd (M)

X

Caroline HolmqvistHenrysson (S)

X

Peter Berg (M)

X

Tomas Nielsen (S)

X

Christina Bertilfelt (S)

X

Jimmy Stansert (S)

X

Bengt Carlsson (KD)

X

Henrik Pettersson (SD)

X

Pär Augustsson (SD)

X

Med 7 JA-röster mot 3 NEJ-röster beslutar nämnden att ansökan ska anses som
komplett samt att beslut om kommunal tillstyrkan ska ske först när ansökan
kungjorts

Skickas till
Länsstyrelsen Kalmar län samt kommunstyrelsen.
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