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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. 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Tisdagen den 15 december 2020, klockan 8.00-12.45 i sammanträdesrum 
Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby samt digitalt via Teams. 
Mötet ajournerades 9.10-9.35 

Beslutande Kent Danielsson (C), ordförande 
Frederik Svärd (M), vice ordförande (deltog via Teams) 
Caroline Holmqvist Henrysson (S), 2:e vice ordförande (deltog via Teams) 
Jenny Anderberg (C) (deltog via Teams) 
Peter Berg (M) (deltog via Teams) 
Tomas Nielsen (S) (deltog via Teams) 
Jimmy Stansert (S) (deltog via Teams) 
Christina Bertilfelt (S) (deltog via Teams) 
Bengt Carlsson (KD) (deltog via Teams) 
Henrik Pettersson (SD) (deltog via Teams) 
Pär Augustsson (SD) (deltog via Teams) 

Övriga 
deltagande 

Mirna Obeid (S), §§ 159-169 (deltog via Teams mellan klockan 8.00-11.30) 

Trond Strangstadstuen, förvaltningschef §§ 159-167 
Anna E Andersson, miljöchef 
Therese Lindström, plan- och byggchef  
Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare 
Jeane Gustavsson, vik bygglovhandläggare §§ 159-172 
Ulla Gunnarsson, planarkitekt § 165 (deltog via Teams) 
Helena Larsson, bygglovhandläggare §§ 166-169 (deltog via Teams) 
Sarah Cederström, bygglovhandläggare §§ 170-171 (deltog via Teams) 
Johan Sturesson, bygglovhandläggare § 172 (deltog via Teams) 

Justerare Pär Augustsson (SD) 

Justeringens  
tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 16 december 2020, klockan 15.00 

Paragrafer 159-173   

  

Sekreterare Lise-Lotte Jonasson 

  

Ordförande Kent Danielsson (C) 

  

Justerare Pär Augustsson (SD) 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum Den 15 december 2020 

Tillkännagivandet 
publicerat Den 18 december 2020 

Överklagningstid Den 18 december 2020 – 7 januari 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat Den 11 januari 2021 

Förvaringsplats 
för protokollet Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9 i Ljungby. 

 

 

 

Underskrift Lise-Lotte Jonasson 
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Ärendelista 

Fastställande av dagordning ................................................................................. 4 

Meddelande och information ................................................................................ 5 

Delegationsärenden .............................................................................................. 7 

Budget 2021, redovisning av detaljbudget ........................................................... 8 

Verksamhetsplan 2021 ....................................................................................... 10 

Ekologkompetens, redovisning av förvaltningens uppdrag ............................... 12 

Loket 1 med flera i Ljungby, beslut om antagande av detaljplan....................... 14 

Smedjan 7, ombyggnad av kontor till lägenheter ............................................... 16 

Toftaholm 1:72, nybyggnad av ett fritidshus ..................................................... 21 

Kvänarp 1:2, nybyggnad av ett fritidshus samt garage ...................................... 24 

Torg 11:42, om- och tillbyggnad av ett garage .................................................. 28 

Biskopsvara 1:35, förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus ................... 31 

Skogsgård 1:7, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt garage
 ............................................................................................................................ 34 

Vrå-Hästhult 1:31, upphävande av beslut om förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning ...................................................... 37 

Plan för att säkra ändamålsenlig tidsregistrering och korrekt debitering inom 
verksamhetsområde miljöskydd ......................................................................... 39 
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MBN § 159      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden utgår från dagordningen 

 Basunen 7, fasadändring på ett enbostadshus. 
 Golfbollen 3, tillbyggnad av ett enbostadshus med skärmtak. 
 Rörö 3, tillbyggnad av ett enbostadshus med uterum samt nybyggnad av 

garage. 
 Vikingen 10, tillbyggnad av ett enbostadshus. 
 Kvänjarp 2:9, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage 

samt verkstad. 
 Torg 14:45, nybyggnad av tre flerbostadshus samt rivning av befintlig 

byggnad. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna den reviderade dagordningen 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden godkänner den reviderade dagordningen. 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-12-15 
 

5(40) 

   
Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, 
adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 160      

 

Meddelande och information 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden noterar informationen och godkänner redovisningen 
av meddelanden och beslut som inkommit under november 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Beslut från Mark- och miljödomstolen daterat 2020-11-03. 
Domstolen avslår överklagan gällande ansökan om dispens för att ta bort 
två odlingsrösen för nybyggnation av bostadshus på fastigheten Bolmsö-
Perstorp 2:1. Nämnden beslutade den 18 december 2019, § MBN 204,  
att ge ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.  
 

2. Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län daterat 2020-11-16. 
Miljöprövningsdelegationen avslår ansökan om dispens från 
markavvattningsförbudet och ansökan om tillstånd till täkt av växttorv på 
Boarp 3:17. 
 

3. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2020-11-20. 
Beslut om att efterbehandling kan utföras enligt efterbehandlingsplan med 
tillhörande komplettering på Runkarpsmossen på fastigheten Bäck 2:26 
med flera. 
 

4. Beslut från kommunfullmäktige daterat 2020-11-23. 
Beslut att fastställa kommunstyrelsens förslag till budget med tillägg samt 
planeringsdirektiv. 
 

5. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2020-11-24. 
Beslut om utbetalning av statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag  
del 2 2020. 
 

6. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2020-11-25. 
Beslut om att inte överpröva nämndens beslut från den 18 november 2020, 
MBN § 150, att anta detaljplan för Ingelstad 8:1 med flera. 
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7. Information på mötet från Brottsförebyggande rådet. 
Frederik Svärd (M) som är nämndens representant i rådet informerade kort 
om vad som har tagits upp i rådet under rådets senaste möte. 
 

8. Information på mötet från kommittén för Helgeåns vattenråd. 
Peter Berg (M) som är nämndens representant i kommittén informerade kort 
om rådets arbetsplan och budget 2020-2021. 
 

9. Information på mötet från Therese Lindström, plan- och byggchef. 
Redovisning av handläggningstider på bygglov efter november månad 
 

10. Information på mötet från Therese Lindström, plan- och byggchef. 
Information om att en tänkt exploatör vill bygga en byggnad som sträcker 
sig över flera fastigheter. Enligt gällande detaljplan ska byggnader placeras 
4 meter från fastighetsgräns. Nämnden påpekar att det är en tidig förfrågan 
som kommer behöva beslutas vid kommande ansökan. De lämnar 
medskicket att de inte direkt ser några hinder mot etableringen men vill 
upplysa om att det kommer krävas avvikelser i kommande hantering av 
ärendet. 
 

11. Information på mötet från Anna E Andersson, miljöchef. 
Redovisning av livsmedelstillsynen under kvartal 2-3. 
 

12. Fråga på mötet till miljöchefen från Tomas Nielsen (S) som vill veta mer 
om ett nedskräpningsärende i Ivla . 
Anna Andersson informerar hur handläggningen i ärendet fortgår.  
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MBN § 161      

 

Delegationsärenden 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från 
den 1 november 2020 till den 30 november 2020 enligt delegationslista daterad 
den 2 december 2020. 

Beslutsunderlag 

 Delegationslista daterad 2020-12-02 
 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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MBN § 162  2020-66    

 

Budget 2021, redovisning av detaljbudget 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige beslutar om tilldelade skattemedel för bidrag till nämndens drift av 
verksamhet i enlighet med gällande reglemente och planeringsdirektiv, och för 
genomförande av eventuella särskilda uppdrag. Fullmäktige beslutar även om 
kommunens taxor och reglerar med det de intäkter nämnden får genom olika 
avgifter. I tillägg kan nämnden ansöka om statliga bidrag för finansiering av 
särskilda delar av förvaltningens verksamhet. 

Med utgångspunkt i tilldelade skattemedel och beräknade intäkter tar 
förvaltningen fram förslag till detaljbudget vad gäller kostnader och intäkter för 
respektive verksamhetsområde. Detaljbudgeten läggs till grund för 
förvaltningens förslag till verksamhetsplan och bidrar till att definiera mål, 
inriktning, omfattning och kvalitet för nämndens verksamhet.  

Ett eventuellt överskott eller underskott efter resultatbalansering föregående 
verksamhetsår fördelas 1/3 till kommunstyrelsen, 1/3 till nämnden och 1/3 till 
verksamheten som levererat det aktuella resultatet.   

Fullmäktige beslutar även om tilldelning av investeringsmedel till specifika 
investeringsprojekt.  

Miljö och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner 
förvaltningens förslag till budget 2021. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

I fullmäktiges budget 2021 tilldelas miljö och byggnämnden driftmedel 
motsvarande 9 626 tkr, vilket jämfört med budget 2020 är en ökning med 255 
tkr. Ökning kommer främst som följd av tilldelade medel (350 tkr) för utökning 
med en planarkitekt för att påbörja arbetet med att uppdatera gamla detaljplaner. 
För nämndens verksamheter i övrigt medför fullmäktiges budget en minskad,  
och då främst som följd av minskad ram på grund av minskad 
befolkningsprognos och höjd internhyra.  
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Förvaltningens totala kostnader ökar med 6 594 tkr jämfört med detaljbudget 
2020 från 24 744 tkr till 31 138 tkr. Främst orsakas detta av ökade kostnader för 
kalkning, kostnader för utökad bemanning och ökade kostnader för IT system. 

Reducerade skattemedel och utökade kostnader hämtas in med ökade statliga 
bidrag och ökade intäkter via avgifter. En viktig del i att säkra intäkter via 
avgifter är öka den effektiva handläggningstiden, samt att säkra debitering i 
enlighet med gällande taxa. 

Förvaltningen ser att förslag till detaljbudget ger nämnden goda ekonomiska 
förutsättningar att bedriva en verksamhet i enlighet med planeringsdirektiv och 
gällande lagstiftning. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till budget 
2021.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23 

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens förslag till budget 
2021 eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden godkänner förvaltningens förslag till budget 
2021. 
 

Skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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MBN § 163  2020-2025    

Verksamhetsplan 2021 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden antar verksamhetsplan för miljö och 
byggförvaltningen 2021. 

2. Nämnden godkänner beskrivning av 2020 års verksamhet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplanen beskriver ansvar, roller och vilka arbetsuppgifter som 
planeras och prioriteras för verksamhetsåret 2021. Det är nämndens ansvar att 
besluta om den övergripande styrningen i form av mål, inriktning, omfattning 
och kvalitet för de verksamheter som ligger under nämndens ansvar. 
Genom verksamhetsplan och tillhörande detaljbudget ger förvaltningen 
nämnden förslag till nämndens verksamhetsstyrning. Som följd av Covid-19 och 
senarelagd budgetberedning antar nämnden verksamhetsplanen först nu i 
december. 
 
Normal tidsplan för budgetprocess och verksamhetsplanering: 

 
Förslag till verksamhetsplan utgår från behovsutredning som hanterades av 
nämnden under våren 2020, och förslag till prioriteringar görs inom ramen av 
fullmäktiges beslut om planeringsdirektiv och budget för miljö och 
byggnämnden och nämndens beslut om driftbudget 2021. I verksamhetsplanen 

okt-jan:

Behovsutredning

mar-jun:

Budgetberedningaug-sept:

Detaljbudget och 
verksamhetsplan
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synliggörs även insatser som prioriteras ner, men som enligt gällande 
reglemente fortfarande ligger inom nämndens ansvarsområde. 
 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden antar 
verksamhetsplan för miljö och byggförvaltningen 2021 samt godkänner 
beskrivning av 2020 års verksamhet. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Inom ramen av nämndens budget 2021 ser förvaltningen att verksamhetsplanen 
ger relevant och nödvändig styrning vad gäller mål, inriktning, omfattning och 
kvalitet för förvaltningens arbete med de verksamheter som ligger under 
nämndens ansvar, och att detta generellt ligger i linje med både statliga 
myndigheters direktiv och fullmäktiges planeringsdirektiv.   

Verksamhetsplanen har generellt ett fokus på effektiv och rättssäker 
myndighetsutövning. Förvaltningen bedömer att nämnden kan leverera god och 
ändamålsenlig service och att det läggs till rätta för en hållbar 
samhällsutveckling. Förvaltningen ser att insatser som prioriteras ner det 
aktuella verksamhetsåret inte kommer medföra betydliga risker eller olägenhet.  

Förvaltningens bemanning för 2021 beräknas ge 31,8 tillgängliga 
årsarbetskrafter. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden: 

 antar verksamhetsplan för miljö och byggförvaltningen 2021 
 godkänner beskrivning av 2020 års verksamhet   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-23. 
 Förslag till verksamhetsplan, daterad 2020-11-26- 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan anta verksamhetsplan för miljö och 
byggförvaltningen 2021 samt godkänna beskrivning av 2020 års verksamhet 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden antar verksamhetsplan för miljö och 
byggförvaltningen 2021 samt godkänner beskrivning av 2020 års verksamhet. 

Skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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MBN § 164  2020-64    

Ekologkompetens, redovisning av förvaltningens uppdrag 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens redovisning kring hur 
tillgång till relevant ekologkompetens säkras.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att nämnden den 9 september 2020, MBN § 113, beslutade att 
ekologtjänsten skulle dras in, fick förvaltningen i uppdrag ”att se över om det 
finns någon inom organisationen som har kompetensen eller vill vidareutbilda 
sig på sikt.” 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner 
förvaltningens redovisning kring hur tillgång till relevant ekologkompetens 
säkras.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen har under hösten gjort en inventering där personalen har bedömt 
sin egen kompetens och uppgett önskemål om kompetenshöjning. 

Inkomna svar visar att det bland personalen i viss uträckning finns relevant 
kompetens kring naturvärdesinventeringar, men inte på en sådan nivå att 
nämndens myndighetsutövning enbart kan basera på detta. 

En anställd uppger intresse att höja sin kompetens inom ekologi, vilket på sikt 
skulle kunna leda till att enklare ärenden kan hanteras inom förvaltningen. 

Det pågår för tillfället upphandling av konsulttjänster för kommunkoncernen att 
avropa från, däribland ekologtjänster. Enligt plan ska nya konsultavtal gälla från 
och med den 1 januari 2021. I avvaktan på att nya avtal etableras anlitar 
förvaltningen vid behov annan extern kompetens för naturvärdesinventeringar.  

Med erfarenhet från senaste försöket att säkra relevant kompetens inom 
förvaltningen, ser förvaltningen att det främst krävs en tillförlitlig lösning. För 
verksamhetsåret 2021 bedömer förvaltningen att externt konsultstöd är bästa 
lösningen, vilket även ligger till grund för prioriteringar i verksamhetsplan och 
budget.  

Som en del i arbete med kompetensförsörjning ser förvaltningen att 
naturvärdesinventeringar på sikt eventuellt kan utföras av egen personal, men 
med stöd av extern kompetens vid behov. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens redovisning kring 
hur tillgång till relevant ekologkompetens säkras.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-24. 
 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens redovisning kring 
hur tillgång till relevant ekologkompetens säkras eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden godkänner förvaltningens redovisning kring hur 
tillgång till relevant ekologkompetens säkras. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-12-15 
 

14(40) 

   
Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, 
adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 165  2020-469    

 

Loket 1 med flera i Ljungby, beslut om antagande av 
detaljplan 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden antar detaljplan för Loket 1 med flera i Ljungby. 

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-fastighetsbildning 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. 

Granskning 
Detaljplanen har varit utskickad för granskning till kommunala och statliga 
förvaltningar samt sakägare under tiden 19 oktober 2020 – 16 november 2020. 

Planavdelningen har lämnat granskningsutlåtande daterat den 24 november 
2020. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden antar detaljplan för 
Loket 1 med flera i Ljungby. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Miljö- och byggförvaltningen anser att ett uppförande av ett femvåningshus 
inom Loket 1 gör att Stora Torget innesluts av en fjärde sida vilket har varit 
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målet i gällande detaljplan. Höjden på huset kommer att bli ungefär i samma 
nivå som Tellushuset. 

Anläggande av ett underjordiskt garage under Salutorget utökar möjligheten att 
uppfylla kraven på antalet parkeringsplatser för fastigheterna runt Salutorget. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden antar planförslaget för Loket 1 med flera i 
Ljungby. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-25. 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Christina Bertilfelt (S), Tomas Nielsen (S) 
och Kent Danielsson (C) yrkar att detaljplan för Loket 1 med flera antas. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan anta detaljplanen för Loket 1 med flera i 
enlighet med sitt och Caroline Holmqvist Henryssons (S) med fleras yrkande 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden antar detaljplan för Loket 1 med flera. 

Skickas till 

Tekniska förvaltningen, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Lantmäteriet. 
Fastighetsägare till BRF Björklunden 10 och 14 samt Tellus 1. 
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MBN § 166  2020-1452    

Smedjan 7, ombyggnad av kontor till lägenheter 

 
Fastighet: Smedjan 7 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX. 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden avslår bygglov för ombyggnad av kontor till 
lägenheter. 

2. Avgiften för avslag är 6 432 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår 
av medskickat debiteringsunderlag. 
 

Beslut är fattat med stöd av 8 kapitlet § 17, 9 kapitlet §§ 30, 40a, 12 kapitlet § 8a 
plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Ljungby centrum längs med Kungsgatan. 

Miljö- och byggnämnden avvisade den 24 april 2019 § 58 ansökan om bygglov 
för samma åtgärd då ansökan med tillhörande handlingar inte bedömdes vara 
tillräckligt detaljerade för att kunna ta ett beslut.  

Förslaget innebär ombyggnad och ändrad användning av kontor till lägenheter i 
två våningar. I samband med ombyggnationen byts två skyltfönster och befintlig 
dörr på fasaden mot nordväst ut samt en ny utvändig trappa och en balkong 
monteras på fasaden mot sydost.  

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan – E37. Gällande detaljplan 
saknar bestämmelser om kultur- och miljömässigt värde. 

Byggnaden är utpekad i Ljungby kommuns Kulturmiljöprogram från 2019 som 
en kulturhistorisk värdefull byggnad, klass två.  

Byggnaden ingår även i en byggnadsinventering som gjordes av Kulturparken 
Småland 1999 där byggnaden anses vara välbevarad och bör skyddas i plan. 
Utformningen av byggnaden bör därför ändras med varsamhet. 
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Stadsarkitekten har lämnat följande yttrande den 24 november 2020.  

”Byggnaden är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som en historiskt 
värdefull byggnad, vilket gör att det vid ändringar i rimlig grad bör eftersträvas 
ett utförande som förstärker byggnadens ursprungliga och tidsenliga uttryck. 
Ändring av fasader och ny trappa och balkong överensstämmer i liten grad med 
byggnadens ursprungliga uttryck och detaljering och bedöms därför bryta med 
varsamhetskravet i plan och bygglagen 8 kap 17§: Ändring av en byggnad och 
flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.  

Ansökan innebär fasadändring där befintlig dörr och skyltfönster mot gatan 
ersätts med fönster med 6 rutor, vilket inte överensstämmer med ursprungligt 
uttryck med 4 rutor (motsvarande fönster på gaveln i bottenvåningen). Att 
ersätta huvudentrén med ett fönster gör att byggnadens karaktärsdrag försämras 
och relation till gatan försvagas. Ny trappa och balkong mot innergården, samt 
ny dörr bör kunna tillåtas, men då i ett traditionsenligt utförande. Ett utförande 
som i större grad tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag bedöms inte medföra 
orimliga kostnader och påverkar inte byggnaden funktion. Stadsarkitekten ser 
därför att bygglovet inte bör beviljas.” 

Kulturparken Småland har i yttrande den 17 januari 2019 lämnat synpunkter på 
förslaget. De anser att byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde sett ur ett 
Ljungbyperspektiv. Dess avsevärda ålder, centrala läge och karaktäristiska 
färgsättning är ur många aspekter värdefulla för stadsbilden. De ser inga 
problem att ändra byggnadens funktion till bostad, men önskar att man 
återanvänder det befintliga trapphuset på baksidan istället för att ge byggnaden 
en ny utvändig trappa. För en fullständig bedömning behöver de en tydligt 
detaljerad beskrivning av materialval och detaljutformning.  

Sökande har i en skrivelse den 26 november 2020 svarat på yttrande från 
stadsarkitekten och meddelat följande. ”Vår ambition är att förvalta och 
utveckla fastigheten i takt med nutidens krav och förväntningar, både avseende 
bostäder och dess centralt belägna lokaler. Man får varken bortse ifrån eller 
glömma att en byggnads värde står i proportion till användbarheten. Om en 
byggnad inte kan användas för att den inte svarar mot dagens behov eller 
marknadens förväntningar, så kommer denna oundvikligen med tiden att gå i 
graven. Vi kan inte finna att vår lösning för att omdana byggnaden från 
kontorslokaler till bostäder står i strid med varken ”varsamhetskravet” (PBL 8 
kap 17 §) eller det i kulturmiljöprogrammet åberopade 
”förvanskningsförbudet” (PBL 8 kap 13 §).” 
 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden avslår ansökan om 
bygglov för ändrad användning. 

Förslag till beslut har kommunicerats med sökande.  
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Sökande har i skrivelse daterad den 11 december 2020 bemött förslag till beslut. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov kan inte meddelas då ändringarna av byggnaden inte utförs varsamt 
och bevarar inte byggnadens värdefulla karaktärsdrag.  

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Kent Danielsson (C), Jimmy Stansert (S) 
och Tomas Nielsen (S) yrkar avslag på bygglov för ombyggnad av kontor till 
lägenheter. 

Henrik Pettersson (SD), Peter Berg (M), Frederik Svärd (M) och Pär Augustsson 
(SD) yrkar att bygglov för ombyggnad av kontor till lägenheter beviljas. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med sitt och Caroline 
Holmqvist Henryssons (S) med flera yrkande om avslag på bygglov. 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Henrik Petterssons 
(SD) med fleras yrkande om att bygglov beviljas. 

Ordförande finner att nämnden avslår bygglov för ombyggnad av kontor till 
lägenheter i enlighet med sitt och Caroline Holmqvist Henryssons (S) med fleras 
yrkande. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta:  
JA för sitt och Caroline Holmqvist Henryssons (S) med flera yrkande om avslag 
på bygglov.  
NEJ för Henrik Petterssons (SD) med flera om att bygglov beviljas. 
 

Ledamöter Ja Nej 

Kent Danielsson (C) X  

Frederik Svärd (M)  X 

Caroline Holmqvist-
Henrysson (S) 

X  

Jenny Anderberg (C) X  

Peter Berg (M)  X 
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Ledamöter Ja Nej 

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 6 JA-röster mot 5 NEJ-röster beslutar nämnden att avslå bygglov för 
ombyggnad av kontor till lägenheter. 

Motivering 

Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för en åtgärd 
som överensstämmer med detaljplanen. Åtgärden ska även uppfylla 
varsamhetskravet i 8 kapitlet 17 § PBL, ändring av en byggnad och flyttning av 
en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden. 

Åtgärden anses inte förenlig med varsamhetskravet då ändring av fasaderna med 
en ny trappa och balkong enligt förslaget samt att plocka bort dörren på fasaden 
mot gatan och ersätta den med ett fönster överensstämmer i liten grad med 
byggnadens ursprungliga uttryck och detaljering. 

En utformning som i större grad tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag 
bedöms inte medföra några orimliga kostnader för sökande och påverkar inte 
byggnaden funktion. 

Då den gällande detaljplanen saknar skyddsbestämmelser får en ansökan om 
bygglov prövas mot verksamhetskravet i det enskilda fallet och det allmänna 
intresset måste vägas mot det enskilda intresset. En grundlig inventering av 
byggnaden gjord av Kulturparken Småland samt Ljungby kommuns 
kulturmiljöprogram bidrar med stöd till handläggning av bygglov i fråga om 
byggnadens kulturvärden. 

Med hänvisning till detta samt att det bör finnas lämpligare sätt att förändra en 
byggnad i Ljungby centrum genom att ta tillvara på byggnadens karaktärsdrag 
anses därmed det allmänna intresset väga tyngre än det enskilda intresset. 
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En samlad bedömning är att förslaget strider mot bestämmelserna i 8 kapitlet  
17 § PBL. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 14 augusti 2020 och beslut 
fattades den 15 december 2020, handläggningstiden hade förlängts med 
ytterligare max 10 veckor vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.  

Upplysningar 

Faktura i ärendet skickas separat. 

Skickas till 

Sökande med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
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MBN § 167  2020-1676    

 

Toftaholm 1:72, nybyggnad av ett fritidshus 

Fastighet: Toftaholm 1:72 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX. 

 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett fritidshus. 
2. Kontrollansvarig krävs.  
3. Färdigställandeskydd krävs inte.  
4. Tekniskt samråd krävs. 
5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat 

startbesked. 
6. Avgiften för bygglovet är 18 969 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår 
av medskickat debiteringsunderlag. 
 

Beslut är fattat med stöd av 2 och 3 kapitlet, 9 kapitlet §§ 31, 40a, 10 kapitlet §§ 
3, 9, 14, 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) samt lag om färdig-
ställandeskydd §§ 2-3. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Toftaholm cirka 800 meter norr om Toftaholms camping 
längs sjön Vidösterns östra strand cirka 300 meter söder om länsgränsen mot 
Värnamo.  

Förhandsbesked har tidigare meddelats av miljö- och byggnämnden på 
fastigheten Toftaholm 1:11, den 21 maj 2014, § 83. Fastigheten har efter 
beslutet styckats av och bildat Toftaholm 1:72. Beslutet om förhandsbesked har 
upphört att gälla då bygglov inte sökts inom två år. 

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus i en våning med en byggnadsarea 
på 103 kvadratmeter. Byggnaden placeras 5 meter nordväst samt 14 meter söder 
om från fastighetsgränsen mot Toftaholm 1:11.  
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Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt 
friluftsliv samt natur. Området ligger också inom ett område som har stora 
naturvärden enligt naturvårdsprogrammet, klass 2. 

Fastighetsägare till Toftaholm 1:9, 1:11, 1:71 och 1:73 har godkänt förslaget. 

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har meddelat att avloppsfrågan 
går att lösa. 

Kommunekologen har i yttrande i förhandsbeskedet 2014 meddelat att bortsett 
från nyckelbiotopen och sumpskogen bedöms områdets biologiska värden som 
måttliga. Förutsättningarna har inte ändrats på platsen och kommunekologen 
står fast vid sitt yttrande.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 
för nybyggnad av ett fritidshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov kan meddelas då inga nya förutsättningar finns på platsen sedan 
förhandsbeskedet lämnades 2014.  

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att bygglov beviljas för nybyggnad av 
ett fritidshus. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan bevilja bygglov för nybyggnad av ett 
fritidshus i enlighet med Caroline Holmqvist Henryssons (S) yrkande eller om 
någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett fritidshus. 

Motivering 

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som 
ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen 
(PBL) och 3 kapitlets bestämmelser i miljöbalken (MB). 

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. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 9 september 2020 och beslut 
fattades den 15 december 2020, handläggningstiden hade förlängts med 
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ytterligare max 10 veckor 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 med miljö- och byggförvaltningen. Kontakta 
byggnadsinspektör på 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 Post- 
och Inrikes Tidningar och startbesked har meddelats. 

Faktura i ärendet skickas separat.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Toftaholm 1:9, 1:11, 1:71 och 1:73. 
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MBN § 168  2020-906    

 

Kvänarp 1:2, nybyggnad av ett fritidshus samt garage 

Fastighet: Kvänarp 1:2  

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX. 

 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett fritidshus 
med ett tillhörande garage. 

2. Kontrollansvarig krävs.  
3. Färdigställandeskydd krävs inte.  
4. Tekniskt samråd krävs. 
5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat 

startbesked. 
6. Avgiften för bygglovet är 31 385 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, 34, 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 Erikstad cirka 5,5 kilometer nordöst om Lagan samhälle. 
Tomten ligger placerad i korsningen av Södra Strandvägen och Centrumvägen. 

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus i en våning med inredd vind med 
en byggnadsarea på 120 kvadratmeter. Fritidshuset placeras 4,5 meter norr om 
tomtgränsen mot Södra Strandvägen 14 samt 5 meter öster om tomtgränsen i 
väst. Förslaget innebär även nybyggnad av ett garage med carport med en  
byggnadsarea på 54 kvadratmeter. Garaget placeras 4,5 meter norr om 
tomtgränsen mot Södra Strandvägen 14 samt 5 meter väster om tomtgränsen i 
öst.  
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Förslaget avviker från gällande detaljplan – B 55.  

Enligt detaljplanen får tomten bebyggas med en byggnadsarea på max 150 
kvadratmeter, efter förslaget kommer tomten att vara bebyggd med en 
byggnadsarea på 174 kvadratmeter. 

Fastighetsägare till Kvänarp 1:14, en av två fastighetsägare till Kvänarp 1:2 
samt boende på Södra strandvägen 15 och 19 har godkänt förslaget. 

En av två fastighetsägare till Kvänarp 1:2 och samt boende på Södra 
Strandvägen 14 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat. 

Miljöavdelningen har lämnat följande yttrande den 2 december 2020: 

”Fastigheten ligger inom ett så kallat prioriterat VA-område där fastigheterna 
ska anslutas till en gemensamhetsanläggning/kommunalanläggning i framtiden. 
Inom vilken tid är för tillfället oklart då kommunen kommer se över denna plan 
under 2021. Miljöavdelningen sätter därmed inte krav på befintliga 
anläggningar inom dessa områdena innan en färdig lösning är på gång. 

Med det sagt så måste man ha en avloppsanläggning till ett nytt hus. Av det som 
sökande har skickat in anser avloppsteamet att det inte är en optimal lösning. 
Infiltrationen kommer med en stor sannolikhet klara av miljökraven dock kan 
det bli en olägenhet för hälsan med en anläggning så pass nära husen. En 
avloppsanläggning ska egentligen inte lukta, men den kan göra det efterhand. 
Avloppsanläggningar som dessutom betjänar ett fritidshus används inte 
kontinuerligt och därmed kan den lukta vid varje ”uppstartstillfälle”. 

Att placera en infiltration ca 15 m från sitt egna hus och mindre än 10 m till 
grannes hus är verkligen inte en optimal lösning. Miljöavdelningen kan sätta 
krav på att en slamavskiljare ska placeras minst 10 m från ett hus på grund av 
eventuell lukt. En infiltration bör ha längre avstånd än så. 

Det finns lösningar för ovanstående ”bekymmer” och avlopp går att lösa på 
något sätt.”  

Sökande har efter miljöavdelningens yttrande valt att plocka bort redovisad 
infiltration i ansökan om bygglov och fortsätter att ha en dialog med miljö- 
avdelningen för att komma fram till den bästa lösningen.   

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 
för nybyggnad av ett fritidshus samt garage  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov kan inte meddelas, då avvikelsen inte kan bedömas vara en liten 
avvikelse mot gällande detaljplan. 
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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. 

Justerandes sign   

 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD), Tomas Nielsen (S), Caroline Holmqvist Henrysson (S) 
och Jimmy Stansert (S) yrkar att bygglov beviljas för nybyggnad av ett 
fritidshus med garage. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan bevilja bygglov för nybyggnad av ett 
fritidshus med garage i enlighet med Henrik Petterssons (SD) med fleras 
yrkande eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett fritidshus 
med garage. 

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.  

Nämnden bedömer att avvikelsen anses liten då ytan som byggnaden upptar på 
marken endast avser en avvikelse på 3 kvadratmeter mot gällande detaljplan. 
Den resterande delen av överytan avser den sammanlagda ytan av takutsprånget, 
alltså ingen yta som den sökande kan nyttja.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 8 september 2020 och beslut 
fattades den 15 december 2020, handläggningstiden hade förlängts med 
ytterligare max 10 veckor vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.  

Upplysningar 
VA-huvudmannen (tekniska förvaltningen) kan dessutom ha synpunkter på att 
det ska göras en anläggning inom ett VA-område. Detta kontrolleras av 
miljöavdelningen vid en kommande ansökan.  

Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked 
kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.  

Du kallas till tekniskt samråd med miljö- och byggförvaltningen. Kontakta 
byggnadsinspektör på 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: 
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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. 

Justerandes sign   

 

 Förslag till kontrollplan 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 

 
Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska 
samrådet. 

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 Post- 
och Inrikes Tidningar och startbesked har meddelats. 

Faktura i ärendet skickas separat.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Kvänarp 1:2 och 1:14 samt boende på Södra 
Strandvägen 14, 15 och 19. 
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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. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 169  2020-1859    

 

Torg 11:42, om- och tillbyggnad av ett garage 

Fastighet: Torg 11:42 

 
Sökande: XXX. 
 

Förslag till beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för om- och tillbyggnad av ett 
garage. 

2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden. 
3. Kontrollplanen som inkom den 7 oktober 2020 fastställs. 
4. Kontrollansvarig krävs inte. 
5. Tekniskt samråd krävs inte. 
6. Bygganden får inte tas i bruk innan miljö- och byggnämnden har lämnat 

slutbesked. 
7. Följande dokument ska inlämnas inför att slutbesked ska skrivas ut: 

- Signerad kontrollplan för slutbesked 
8. Avgiften för bygglovet är 5 919 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, 23-
34, samt 12 kapitlet § 8 plan- och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomten ligger i Lagans samhälle. 

Förslaget innebär om- och tillbyggnad av garage i en våning med en 
byggnadsarea på 53 kvadratmeter. Byggnaden placeras 1 meter från 
fastighetsgräns i öster. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan – B37.  

Enligt detaljplanen får tomten bebyggas med en byggnadsarea på max 190 
kvadratmeter, efter förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en 
byggnadsarea på 218 kvadratmeter. 

Efter tänkt byggnation kommer fastigheten vara bebyggd med cirka 23 procent. 
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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. 

Justerandes sign   

 

Fastighetsägare till Torg 11:18, 11:19, 11:20, 11:41, 11:43, 11:50, 11:51, 11:52 
samt 13:1 har godkänt förslaget. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden bevilja bygglov för 
om och tillbyggnad av ett garage. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör ej beviljas då det är en överyta som inte överensstämmer med 
gällande detaljplan och heller inte kan ses som en liten avvikelse. Förslagets 
utformning i övrigt stämmer väl in med omkringliggande bebyggelse. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan bevilja bygglov för om- och tillbyggnad av 
ett garage i enlighet med arbetsutskottets förslag eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beviljar bygglov för om- och tillbyggnad av ett 
garage. 

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, tillgänglighet och 
användbarhet.  

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.  

Avvikelsen anses liten då liknande avvikelser har tagits inom samma detaljplan 
ifråga om överyta. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 7 oktober 2020, beslut om 
förlängd handläggningstid med ytterligare 10 veckor har tagits. Beslut om 
bygglov fattades den 15 december 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 
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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. 

Justerandes sign   

 

Åtgärderna får påbörjas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- 
och Inrikes Tidningar. 
 
Faktura i ärendet skickas separat.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Torg 11:18, 11:19, 11:20, 11:41, 11:43, 11:50, 
11:51, 11:52 samt 13:1. 
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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. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 170  2020-1512    

 

Biskopsvara 1:35, förhandsbesked för nybyggnad av ett 
fritidshus 

Fastighet: Biskopsvara 1:35 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus. 

2. Avgiften för förhandsbesked är 7 830 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerat. Fastställd avgift framgår av 
medskickat debiteringsunderlag. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Biskopsvara, öster om sjön Bolmen. Strandskyddet för sjön 
Bolmen är 200 meter inåt land och hela fastigheten ligger inom strandskyddat 
område. Fastigheten avstyckades 2001 för bostadsändamål och är idag bebyggd 
med ett fritidshus. 

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus i en våning med en byggnadsarea 
på cirka 150 kvadratmeter. Befintligt fritidshus på fastigheten rivs. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresseområde för 
friluftsliv, område för landsbygdsutveckling i strandnära läge samt inom område 
med mycket stora naturvärden enligt naturvårdsprogrammet. 

Fastigheten ligger inom område för dammbrottsscenarier där det finns en risk 
för översvämning. Kommunens klimat- och utredningsingenjör har yttrat sig 
angående detta och kommenterar att det bör vara möjligt att bygga på platsen. 

Fastighetsägarna till samfälligheterna Biskopsvara S:1 (en av elva delägare) och 
Biskopsvara S:2 (två av fem delägare) har inga synpunkter på förslaget.  

Fastighetsägarna till Biskopsvara S:1 (åtta av elva delägare) och Biskopsvara 
S:2 (tre av fem delägare) har fått möjlighet att lämna synpunkter men inte 
svarat.  
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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. 

Justerandes sign   

 

Fastighetsägarna till Biskopsvara 1:40 och Biskopsvara S:1 (två av elva 
delägare) samt Brynholmens sportstugeförening har synpunkter på förslaget där 
man framför förhållningsregler inom stugområdet.  

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning bedömer att avloppsfrågan går att 
lösa inom tomten som är redovisad i ansökan. Miljöavdelningen kommer att 
göra en bedömning av förutsättningarna på plats, vid ansökan om tillstånd om 
enskild avloppsanläggning. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden meddelar ett 
positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förhandsbesked kan meddelas. 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett fritidshus meddelas. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan meddela ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett fritidshus i enlighet med Caroline Holmqvist Henryssons (S) 
yrkande eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett fritidshus med garage. 

Motivering 

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som 
ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen 
(PBL) och 3 kapitlets bestämmelser i miljöbalken (MB). 

Bedömning görs att åtgärden inte påtagligt skadar det aktuella 
riksintresseområdet. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 20 augusti 2020 och beslut 
fattades den 15 december 2020, handläggningstiden har förlängts ytterligare 
med högst tio veckor vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning 
har hållits.  

Upplysningar 

Strandskyddsdispens krävs för åtgärden.  
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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. 

Justerandes sign   

 

Bygglov ska sökas inom två år från den dag då beslut om förhandsbesked vunnit 
laga kraft annars upphör förhandsbeskedet att gälla.  

Några åtgärder får inte vidtas innan nämnden beviljat strandskyddsdispens, 
bygglov och startbesked. 

Till kommande bygglovsansökan ska det redovisas hur byggnationen klarar en 
eventuell översvämning. 

Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in 
till miljö- och byggförvaltningen innan arbeten påbörjas. 

Om en åtgärd påbörjas innan bygglov och startbesked har meddelats kommer en 
byggsanktionsavgift att tas ut enligt 9 kapitlet plan- och byggförordningens 
(PBF). Byggsanktionsavgiftens storlek är beroende av byggnadens storlek och 
baseras på prisbasbeloppet. 

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i 
Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet. 

Faktura i ärendet skickas separat. 

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till samfälligheten Biskopsvara S:1 och S:2. 
Fastighetsägare till Biskopsvara 1:40 samt Brynholmens sportstugeförening 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. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 171  2020-1776    

Skogsgård 1:7, förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus samt garage 

Fastighet: Skogsgård 1:7 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus samt garage. 

2. Avgiften för förhandsbesked är 7 830 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerat. Fastställd avgift framgår av 
medskickat debiteringsunderlag. 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger cirka sex kilometer sydöst om Ljungby stad.  

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i två plan med en 
byggnadsarea på cirka 166 kvadratmeter med tillhörande garage. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inte inom några särskilt utpekade 
intresseområden. Fastigheten är tänkt att avstyckas och kommer efter 
avstyckningen att ha en storlek på cirka 4 500 kvadratmeter. Fastigheten får en 
naturlig avgränsning genom två befintliga stenmurar som sträcker sig i den norra 
och södra tilltänkta fastighetsgränsen. Till- och utfartsväg planeras att lösas till 
befintlig väg. 

Fastighetsägarna till Skogsgård 1:7 och 1:14 har inga synpunkter på förslaget.  

Fastighetsägarna till Bredaslätt 1:6, 2:1, Skogsgård 1:13 och Össjö 10:1 har fått 
möjlighet att lämna synpunkter men inte svarat.  

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning bedömer att avloppsfrågan går att 
lösa inom den tomt som är redovisad i ansökan. Vid ansökan om tillstånd för 
avloppsanläggning gör miljöavdelningen en bedömning på plats. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden meddelar ett 
positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt garage. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förhandsbesked kan meddelas. 
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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. 

Justerandes sign   

 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD) och Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att ett 
positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus meddelas. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan meddela ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus i enlighet med Henrik Petterssons (SD) och 
Caroline Holmqvist Henryssons (S) yrkande eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus. 

Motivering 

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som 
ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen 
(PBL) och 3 kapitlets bestämmelser i miljöbalken (MB). 

Aktuell utvidgning av bebyggelse på landsbygden stämmer överens med 
gällande översiktsplan då varje tillskott av nya bostäder för fritidsboende och 
permanentboende är av värde och betraktas i grunden som positivt.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 22 september 2020 och beslut 
fattades den 15 december 2020, tidsfristen har förlängts ytterligare med högst tio 
veckor vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.  

Upplysningar 

Bygglov ska sökas inom två år från den dag då beslut om förhandsbesked vunnit 
laga kraft annars upphör förhandsbeskedet att gälla.  

Några åtgärder får inte vidtas innan nämnden beviljat bygglov och startbesked. 

Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in 
till miljö- och byggförvaltningen innan arbeten påbörjas. 

Tillstånd eller dispens kan krävas från länsstyrelsen gällande biotopskydd 
(stenmurar).  

Om en åtgärd påbörjas innan bygglov och startbesked har meddelats kommer en 
byggsanktionsavgift att tas ut enligt 9 kapitlet plan- och byggförordningens 
(PBF). Byggsanktionsavgiftens storlek är beroende av byggnadens storlek och 
baseras på prisbasbeloppet. 

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i 
Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet. 

Faktura i ärendet skickas separat. 
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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. 

Justerandes sign   

 

 

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Bredaslätt 1:6, 2:1, Skogsgård 1:7, 1:13, 1:14 
och Össjö 10:1. 
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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. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 172  2016-1895    

 

Vrå-Hästhult 1:31, upphävande av beslut om förbud med 
vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning 

Fastighet: Vrå-Hästhult 1:31 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 5 februari 2020, § 21, om 
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren meddelades i en skrivelse i november 2016 att befintlig 
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. 

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 5 februari 2020, § 21, om 
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat med 
vite. 

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och 
entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning inkom till förvaltningen 
den 5 oktober 2020. Enligt de inkomna handlingarna har anläggningen utförts 
enligt beslutet. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden upphäver tidigare 
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig 
anläggning kan upphävas. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan upphäva tidigare förbud med vite om att 
släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning i enlighet med 
arbetsutskottets förslag eller om någon är där emot. 
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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. 

Justerandes sign   

 

Ordförande finner att nämnden upphäver tidigare förbud med vite om att släppa 
ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Skickas till 

Fastighetsägarna samt Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för borttagning av 
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
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Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, 
adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 173  2020-2134    

 

Plan för att säkra ändamålsenlig tidsregistrering och 
korrekt debitering inom verksamhetsområde miljöskydd 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens redovisning för att säkra 
ändamålsenliga tidsregistrering och korrekt debitering inom verksamhetsområde 
miljöskydd. 

Sammanfattning av ärendet 

Som del i nämndens beslut den 15 oktober 2020, § MBN 132, om intern kontroll 
2020 fick förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad kontroll av journalföring 
av handläggningstiden kopplad till fakturering. I underlaget till beslutet 
förklaras syftet med kontrollen: 

 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. 

Tidredovisningen med uppgifter om antal timmar som lagts ner på respektive 
ärende och verksamhetsområde ska spegla motsvarande siffror i 
faktureringssystemet och även relatera till beslutade prioriteringar i 
verksamhetsplaneringen. Uppföljning och månadsplanering ska göras utifrån 
gällande verksamhetsplan och är en central del av miljöinspektörernas arbete när 
det gäller att hantera kostnader på rätt sätt.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner 
förvaltningens redovisning för att säkra ändamålsenliga tidsregistrering och 
korrekt debitering inom verksamhetsområde miljöskydd. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

En jämförelse mellan debiterad tid enligt ekonomisystemet Hypergene och de 
angivna timmarna som respektive miljöinspektör har uppgett i sin  
månadsrapportering har inte kunnat göras eftersom faktureringen senarelagts 
2020. Interkontrollen som gjorts har däremot visat att de föreslagna åtgärderna 
kommer att underlätta uppföljning av det ekonomiska resultatet i stort.  
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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. 

Justerandes sign   

 

Utvecklingen av EDP Vision ses som en nödvändighet för att minska den 
dubbla administration som miljöinspektörerna gör idag i syfte att tillhandahålla 
underlag till uppföljningen. I denna ska förvaltningen lämna in önskemål om 
vilka poster som ska läggas till för att både förenkla för handläggarna att lägga 
in tiden samt de uppgifter som utgör underlag till uppföljning.  

Att inhämta uppgifter från andra kommuner för att se hur vi ligger till i 
jämförelse kan användas som underlag till både schabloner och 
förbättringsarbete.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens redovisning. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-26. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens redovisning för att 
säkra ändamålsenliga tidsregistrering och korrekt debitering inom 
verksamhetsområde miljöskydd i enlighet med arbetsutskottets förslag eller om 
någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden godkänner förvaltningens redovisning för att 
säkra ändamålsenliga tidsregistrering och korrekt debitering inom 
verksamhetsområde miljöskydd. 


