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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 Onsdagen den 20 januari 2021, klockan 8.00-13.30 i sammanträdesrum 
Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby samt digitalt via Teams. 
Mötet ajournerades mellan klockan 8.20-10.15 (på grund av att all internet- 
och interntrafik slutade fungera) och fortsatte därefter i sammanträdesrum på 
CIL, Garvaren i Ljungby samt digitalt via Teams. 

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) 
Elisabeth Lindström Johannesson (MP) (deltog via Teams) ersättare för 
Christina Bertilfelt (S)  
Bengt Carlsson (KD) (deltog via Teams) 
Henrik Pettersson (SD) (deltog via Teams) 
Torgny Elmén (SD) (deltog via Teams) ersättare för Pär Augustsson (SD) 

Övriga 
deltagande 

Mirna Obeid (S) (deltog via Teams) 

Trond Strangstadstuen, förvaltningschef  
Anna E Andersson, miljöchef 
Therese Lindström, plan- och byggchef (deltog via Teams) 
Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare 
Sarah Cederström, bygglovhandläggare §§ 9-12 (deltog via Teams) 
Johan Håkansson, planarkitekt § 2, punkt 16 (deltog via Teams) 
Anna Aracsy, planarkitekt § 2, punkt 16 (deltog via Teams) 

Justerare Caroline Holmqvist Henrysson (S) 

Justeringens  
tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 21 januari 2021, klockan 13.00 

Paragrafer 1-12   

  

Sekreterare Lise-Lotte Jonasson 

  

Ordförande Kent Danielsson (C) 

  

Justerare Caroline Holmqvist Henrysson (S) 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum Den 20 januari 2021 

Tillkännagivandet 
publicerat Den 22 januari 2021 

Överklagningstid Den 22 januari 2021 – 11 februari 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat Den 18 februari 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 

Beslutsattestering 2021, beslut om godkännande ................................................. 8 

Hammaren 25, upphävande av tidigare beslut om föreläggande att utföra 
sanering av PCB-innehållare fogmassor ............................................................ 10 

Åkerbergshult 1:7, upphävande av tidigare beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning ...................................................... 12 

Gylteboda 1:3, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning .............................................................................................. 14 

Mjölnaren 17 med flera i Ljungby, beslut om planuppdrag ............................... 17 

Liljedal 1:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus ............................ 19 

Hovdinge 4:9, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med garage 21 

Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, redovisning av ordförandebeslut att överklaga 
länsstyrelsens beslut med dnr 403-4051-2020 att upphäva nämndens beslut att 
avslå ansökan om bygglov för tre vindkraftverk ................................................ 24 

Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, komplettering av överklagat beslut till Mark- 
och miljödomstolen,  Mål nr P 6245-20 ............................................................. 26 
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MBN § 1      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden utgår från dagordningen 

 Detaljplan för Torg 2:27 med flera, beslut om granskning. 
 Förtennaren 17, fasadändring på enbostadshus. 

 
Följande ärenden tillkommer på dagordningen 

 Redovisning av ordförandebeslut att överklaga länsstyrelsens beslut att 
upphäva nämndens beslut att avslå ansökan om bygglov för tre 
vindkraftsverk på fastigheterna Deranäs 1:4, och Nockarp 1:10. 

 Komplettering av överklagat beslut till mark- och miljödomstolen  
 Tomas Nielsen (S) har en fråga till plan- och byggchefen. 
 Caroline Holmqvist Henrysson (S) har frågor till miljöchefen. 
 Nämndinitiativ väckt på sammanträdet av Kent Danielsson (C) om att 

den årliga avgiften 2021 för tillsyn senareläggs med anledning av de 
rådande restriktionerna kring Covid -19. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden godkänner den reviderade dagordningen. 
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MBN § 2      

 

Meddelande och information 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden noterar informationen på dagens sammanträde och 
godkänner redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under 
perioden 2020-12-01 till 2021-01-12. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Beslut från kommunstyrelsen daterat 2020-12-01. 
Beslut att skicka översiktsplanen på granskning. 
 

2. Beslut från kommunstyrelsen daterat 2020-12-01. 
Beslut att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
projektplan för arbetet med att skapa en krigsorganisation för Ljungby 
kommun. 
 

3. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2020-12-11. 
Länsstyrelsen upphäver överklagat beslut gällande förbud att uppföra tre 
vindkraftverk på fastigheterna Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10 och 
återförvisar till miljö- och byggnämnden för fortsatt handläggning.  
 

4. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2020-12-11. 
Länsstyrelsen upphäver överklagat beslut gällande nekat bygglov för tre 
vindkraftverk på fastigheterna Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10 och 
återförvisar till miljö- och byggnämnden för fortsatt handläggning.  
 

5. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 2020-12-15. 
Arbetsutskottet ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att beställa 
bärbara datorer för nämndernas presidier som ett test inför eventuell 
framtida utökning att byta ut nuvarande surfplattor till bärbara datorer. 
 

6. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2020-12-15. 
Länsstyrelsen överlåter åt nämnden att från och med den 1 januari 2021 
utöva den operativa tillsynen för nya tillkommande tillståndspliktiga B-
verksamheter i kommunen. 
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7. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2020-12-18. 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet om att inte vidta 
tillsynsåtgärd på fastigheten Boarp 3:6 och återförvisar ärendet till miljö- 
och byggnämnden för fortsatt handläggning.  
 

8. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2020-12-18. 
Länsstyrelsen avslutar ärendet gällande åtgärder vid småbåtshamn på 
fastigheten Hölminge 7:17 med flera utan vidare åtgärd.  
 

9. Överklagan inkommen 2021-01-04 över nämndens beslut från den 15 
december 2020, MBN § 166, om avslag på bygglov för ombyggnad av 
kontor till lägenheter på Smedjan 7 med diarienummer MB-2020-1452.  
 

10. Överklagan inkommen 2021-01-07 över delegationsbeslut från den 16 
december 2020, om tillstånd till små avlopp på fastigheten Vittaryd 3:4 med 
diarienummer MB-2018-1830.  
 

11. Information på sammanträdet om att detaljplan för Loket 1 med flera vunnit 
laga kraft den 8 januari 2021. 
 

12. Information på sammanträdet från Anna E Andersson om handläggningen i 
nedskräpningsärende i Balkarp efter fråga från Caroline Holmqvist 
Henrysson (S). 
 

13. Information på sammanträdet från Anna E Andersson om ett bildande av ett 
naturreservat i västra delen av kommunen efter fråga från Caroline 
Holmqvist Henrysson (S). 
 

14. Redovisning på sammanträdet från Therese Lindström, gällande 
handläggningstider av bygglov under december 2020. 
 

15. Information på sammanträdet från Therese Lindström om obebyggda tomter 
i centrum efter fråga av Tomas Nielsen (S). 
 

16. Redovisning på sammanträdet av Anna Aracsy och Johan Håkansson, 
planarkitekter, över granskningsförslag till ny översiktsplan för Ljungby 
kommun. 
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MBN § 3      

 

Delegationsärenden 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från 
den 1 december 2020 till den 31 december 2020 enligt delegationslista daterad 
den 11 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

 Delegationslista daterad 2021-01-11 
 

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 § 4  2020-2213    

 

Beslutsattestering 2021, beslut om godkännande 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner beslutattestering för 2021 enligt nedan. 
för 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har det övergripande ansvaret för verksamhetens inköp. Genom beslut 
om beslutsattestering ger nämnden enskilda politiker och tjänstemän behörighet 
att attestera kostnader på angivna konton, ansvar och verksamheter. Vid ändring 
av personer på aktuella befattningar behöver nämnden besluta om ny behörighet.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att godkänna 
beslutsattestering för 2021. 

 

 

 

Konto Ansvar Verksamhet Befattning  Namn 

3 till 9 20000 
Nämnd 

10030 Förvaltningschef 

Adm handläggare 

Ordförande 

Trond Strangstadstuen   

Jeanette Kullenberg 

Kent Danielsson 

3 till 9 21000 
Förvaltn 

26110 
26111 

 

Förvaltningschef 

Adm handläggare 

Plan och byggchef 

Miljöchef 

Trond Strangstadstuen   

Jeanette Kullenberg  

Therese Lindström 

Anna E Andersson 

3 till 9 21100 
Plan- och 
byggavd 

21550 
21560 

Förvaltningschef 

Adm handläggare 

Plan och byggchef 

Miljöchef 

Trond Strangstadstuen   

Jeanette Kullenberg  

Therese Lindström 

Anna E Andersson 

3 till 9 21200 
Miljöavd 

26120 
26130 
26140 
26340 

Förvaltningschef 

Adm handläggare 

Plan och byggchef 

Miljöchef 

Trond Strangstadstuen   

Jeanette Kullenberg  

Therese Lindström 

Anna E Andersson 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen bedömer att nuvarande beslutsattest för 2020 som godkändes av 
nämnden den 5 februari 2020, MBN § 8 kan fortsätta att gälla utan några 
ändringar: 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att miljö och byggnämnden godkänner beslutsattestering  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterat 2020-12-14 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna beslutattesteringen eller om 
någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden godkänner beslutsattesteringen. 

Skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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MBN § 5  2004-1915    

 

Hammaren 25, upphävande av tidigare beslut om 
föreläggande att utföra sanering av PCB-innehållande 
fogmassor 

Fastighet: Hammaren 25 
 
Fastighets- 
ägare: XXX. 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut daterat den 28 maj 2019, 
Mob § 86 punkt 2a, föreläggande med vite om att utföra saneringen av PCB- 
innehållande fogmassor. 

Sammanfattning av ärendet 

En PCB- inventering gjordes år 2004 på fastigheten Hammaren 25. 
Inventeringen visade att det fanns fogmassor som innehåller PCB i halt över 500 
mg/kg i byggnad D, cirka 135 löpmeter.  

Enligt PCB-förordningen ska sanering vara gjord senast den 30 juni 2016 för 
Hammaren 25 eftersom byggnadsår är 1970 och PCB-halten är över 500 mg/kg.  

En ansökan om dispens från tidpunkten att sanera byggnaden senast den 30 juni 
2016 lämnades in till miljö- och byggförvaltningen den 26 maj 2016.  

Den 15 juni 2016 beviljade miljö- och byggnämnden XXX förlängd tid för 
sanering till senast den 30 juni 2019. 

Den 11 februari 2019 inkom en ny dispensansökan till miljö- och 
byggförvaltningen. På grund av att den bedömdes sakna uppgifter om mängden 
PCB begärde miljö- och byggförvaltningen kompletteringar. 

En ny kompletterad dispensansökan inkom den 11 mars 2019. Den 28 maj 2019, 
Mob § 86, beviljade miljö- och byggnämnden en förlängd tid för att utföra 
saneringen till och med den 31 december 2020. Föreläggandet förenades med ett 
vite om 67 500 kronor.  

En anmälan om PCB- sanering inkom till miljö-och byggförvaltningen den  
4 november 2020.  
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Den 9 december 2020 inkom XXX med en slutrapport av PCB-saneringen på 
fastigheten Hammaren 25. Rapporten visade att man hittade mer fogmassa än 
vad som förekom i underlaget till saneringsfirman.  

All fogmassa som fanns i byggnaden har sanerats och skickats iväg för 
destruktion enligt bifogad transportdokument. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare 
beslut med vite daterat den 28 maj 2019, Mob § 86 punkt 2a, föreläggande med 
vite om att utföra saneringen av PCB- innehållande fogmassor. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Då XXX utfört saneringen innan den 31 december 2020 kan föreläggandet 
upphävas.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut 
daterat den 28 maj 2019, Mob § 86 punkt 2a, föreläggande med vite om att 
utföra saneringen av PCB- innehållande fogmassor. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2020-12-11 
 Slutrapport – sanerad PCB daterad 2020-12-09 

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan upphäva tidigare beslut om föreläggande 
med vite om att utföra sanering av PCB eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden upphäver tidigare beslut om föreläggande med 
vite om att utföra saneringen av PCB- innehållande fogmassor. 

Skickas till 

XXX. 
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för borttagning av anteckning i 
fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
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MBN § 6  2010-1599    

 

Åkerbergshult 1:7, upphävande av tidigare beslut om 
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning 

Fastighet: Åkerbergshult 1:7 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut daterat den 20 mars 2019, 
MBN § 44, om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 4 september 2019, § 125, 
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat 
med vite. 

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och 
entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till 
förvaltningen den 10 november 2020. Enligt de inkomna handlingarna har 
anläggningen utförts enligt beslutet. 

Arbetsutskottets föreslår nämnden att upphäva tidigare beslut daterat den  
20 mars 2019, MBN § 44, 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. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut 
daterat den 20 mars 2019, MBN § 44, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i 
befintlig avloppsanläggning. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden upphäver tidigare beslut om förbud med vite om 
att släppa ut avloppsvatten. 

Skickas till 

Fastighetsägare. 
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning underrättas om beslutet för borttagning av 
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-01-20 
 

14(27) 

   
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 § 7  2018-1647    

 

Gylteboda 1:3, beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 

Fastighet: Gylteboda 1:3 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 
 

Förslag till beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer  
XXX, med vite om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten Gylteboda 1:3. 

2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut. 
 

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag 
om viten § 3. 

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en tvåkammarbrunn och en trekammarbrunn 
med efterföljande en stenkista. Uppgifter om avloppet har lämnats av 
fastighetsägaren i samband med inventering som genomfördes 2009. En person 
är folkbokförd på fastigheten och är född XXX.  

I augusti 2018 fick fastighetsägarna meddelande om att avloppsanläggningen 
måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom på själva förbudet och fastighetsägaren 
förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning den 3 december 2018. Beslutet om förbud har vunnit laga 
kraft den 6 december 2018 och började gälla efter 24 månader.  

En ansökan om tillstånd inkom december 2018. Dock har inget tillstånd om 
inrättande av en ny avloppsanläggning skrivits. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att förbjuda 
fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning med 
ett vite om 60 000 kronor. 
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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 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. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden förbjuder fastighetsägaren att släppa ut 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning och att det förenas med ett vite om 
60 000 kronor. 
 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta om ett förbud att släppa ut 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten Gylteboda 1:3 och att 
det förenas med ett vite om 60 000 kronor eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar om förbud med vite om 60 000 kronor 
att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten 
Gylteboda 1:3 

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 Gylteboda 1:3 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte 
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt 
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid 
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta 
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om 
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.  

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det 
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som 
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §. 
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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   

 

 
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 man överklagar. 
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. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 8  2020-1091    

 

Mjölnaren 17 med flera i Ljungby, beslut om planuppdrag 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att ge planavdelningen i uppdrag att påbörja 
arbete med att ta fram en detaljplan för kvarteren Mjölnaren, Smeden, Muraren 
övre, Muraren nedre och del Målaren i Ljungby.  

Sammanfattning av ärendet 

Syfte med detaljplanen  
Syftet med detaljplanen är att planlägga efter gällande förutsättningar alltså 
bostäder, utöver detta så ska ett u-område justeras så att det följer var 
ledningarna är belägna. Syftet med detaljplanen är också att skydda värdefull 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som finns inom planområdet. 
 
Beskrivning av området 
Alla fastigheter inom planområdet är privatägda, förutom gatorna som ägs av 
Ljungby kommun. Planområdet är cirka 87 000 kvm stort och är planerade för 
”fribelägna hus”. För fastigheterna gäller stadsplanen; E39 –Del av Ljungby 
köping och utöver det gäller också ett antal olika tomtindelningar och dessa ska 
upphävas i samband med framtagandet av detaljplanen.  

Planområdet innefattar bebyggelse utmed Odengatan, Herkulesgatan, 
Bragegatan, Gästgivaregatan och del av Torsgatan och är beläget direkt öster om 
Gamla torg. Bebyggelsen består främst av gammal villabebyggelse från 1920-tal 
fram till 1960-tal, men bebyggelse är främst från 30-tal och 40-tal.  
 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för kvarteren 
Mjölnaren, Smeden, Muraren övre, Muraren nedre och del Målaren i Ljungby. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden ger planavdelningen i uppdrag att påbörja 
arbete med att ta fram en detaljplan för kvarteren Mjölnaren, Smeden, Muraren 
övre, Muraren nedre och del Målaren i Ljungby.  
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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   

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-01-07 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan ge förvaltningen i uppdrag att påbörja 
arbete med att ta fram en detaljplan för kvarteren Mjölnaren, Smeden, Muraren 
övre, Muraren nedre och del Målaren i Ljungby eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
påbörja arbete med att ta fram en detaljplan för kvarteren Mjölnaren, Smeden, 
Muraren övre, Muraren nedre och del Målaren i Ljungby. 

Skickas till 

Tekniska förvaltningen 
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 9  2020-455    

 

Liljedal 1:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett 
fritidshus 

Fastighet: Liljedal 1:1 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

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

2. Avgiften för förhandsbesked är 10 668 kronor i enlighet med fastställd taxa 
av kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd taxa framgår 
av medskickat debiteringsunderlag. 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger i Liljedal cirka 1 kilometer öster om Målaskog väster om sjön 
Tjurken. Strandskyddet för Tjurken är 100 meter inåt land. Föreslagen placering 
ligger precis utanför strandskyddat område. 

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus i tre våningar med en 
byggnadsarea på cirka 300 kvadratmeter. Tomten planeras att styckas av och bli 
cirka 1 000 kvadratmeter. Byggnaden redovisas att placeras fyra meter söder 
respektive väster om den tilltänkta tomtgränsen mot Liljedal 1:1. (Tomten 
kommer att avgränsas i norr och öst). 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom område ett område med 
stora naturvärden enligt naturvårdsprogrammet klass 2.  

Platsen ligger även inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS). Enligt kommunens LIS-program är området vid sjön Tjurken lämpligt för 
verksamheter som har med turism att göra till exempel camping, Bed & 
Breakfast, grillplats, båtbryggor, toaletter, avloppsanläggningar med mera. 

Fastighetsägarna till Liljedal 1:3, 2:1, Åbo 1:6 samt Ryssby-Östraby 10:1 och 
16:1 har inga synpunkter på förslaget.  

Två av tre fastighetsägare till Hollborna 1:5 samt fastighetsägare till 1:10, 
Liljedal 1:2 och Åbo 1:1 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   

 

 

Fastighetsägare till Ernhyltan 1:1 samt en av tre fastighetsägare Hollborna 1:5 
har lämnat synpunkter på förslaget.  

Ekolog har i yttrande inkommit den 18 december 2020 meddelat att platsen har 
som andra slutavverkade områden med ungskogar obetydliga biologiska värden. 
En byggnad på tänkt plats med mera lokal utformning bedöms inte påverka 
biologiska eller landskapsmässiga värden. 

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning bedömer att avloppsfrågan går att 
lösa inom tomten som är redovisad i ansökan.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att meddela ett 
positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förhandsbesked bör kunna meddelas. 
 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan meddela ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett fritidshus eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked 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 PBL och 
bestämmelser i 3 kapitlet 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. Det är 
lämpligt att placera ny bebyggelse i närhet av befintlig bebyggelse. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 12 november 2020 och beslut 
fattades den 20 januari 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Hollborna 1:5 (två av tre fastighetsägare), 
1:10, Liljedal 1:2, 1:3, 2:1, Åbo 1:6, Ryssby-Östraby 10:1, 16:1 och Åbo 1:1. 
Fastighetsägare till Ernhyltan 1:1 och Hollborna 1:5 (en av tre fastighetsägare) 
med mottagningsbevis samt information hur man överklagar. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 10  2020-2100    

 

Hovdinge 4:9, förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus med garage 

Fastighet: Hovdinge 4:9 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

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

2. Nämnden villkorar förhandsbeskedet med att byggnaden ska utformas med 
en skyddad uteplats som uppfyller gällande bullerkrav vid kommande 
bygglovsprövning. 

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

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger i Hovdinge cirka 3 kilometer nordväst om Ljungby tätort.  
 
Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i en våning med en 
byggnadsarea på cirka 170 kvadratmeter med tillhörande garage. Tomten 
planeras att styckas av och bli cirka 5 000 kvadratmeter. Bostadshuset redovisas 
att placeras trettio meter sydöst om allmän väg nummer 553. In- och utfart 
planeras till allmän väg. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom område med mycket stora 
naturvärden.  

Den aktuella platsen ligger i nära anslutning till allmän väg 553. Enligt 
Trafikverkets vägtrafikflödeskarta på vägen bedöms en bullerutredning 
obehövlig med hänsyn till bullersituationen då bostadsbyggnaden placeras 
trettio meter från vägen. 

Fastighetsägarna till Hovdinge 4:7, 4:9 och 4:31 har inga synpunkter på 
förslaget.  
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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 Hovdinge 4:32 har synpunkter på förslaget och skriver att 
de bedriver lantbruk med nötkreatur och vill inte få klagomål på grund av 
flugor, ljud eller lukt med mera. De skriver att de tycker att man får ta seden dit 
man kommer annars får man bygga någon annan stans. I övrigt så godkänner de 
byggnationen. 

Ekolog har i yttrande den 7 december 2020 meddelat att åtgärden inte påverkar 
den biologiska mångfalden och passar väl in i landskapsbilden med hus längs 
med vägen. 

Trafikverket har i yttrande den 25 december 2020 respektive 13 januari 2021 
upplyst om att inga fasta föremål så som fordon får placeras inom vägens 
säkerhetszon, vilken än 7 meter från vägkant. Samt att det vid nybyggnation är 
fastighetsägaren som ansvarar för att de fastställda riktvärdena för trafikbuller 
inte överskrids.  

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning bedömer att avloppsfrågan går att 
lösa inom tomten som är redovisad i ansökan.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att meddela ett 
positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med garage med de 
villkor som förvaltningen bedömer enligt nedan. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förhandsbesked kan meddelas men bör villkoras för att bullervärdena vid 
skyddad uteplats ska klara de bestämmelser som finns om riktvärden. 
Riktvärdena för ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad bedöms vara uppfyllda 
med den placering som angetts i ansökan.  

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) ska tillämpas 
vid bedömningen om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa. 

Följande riktvärden ska följas. 

1. 30 dBA ekvivalentnivå inomhus. 
2. 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid. 
3. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
4. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats.  
 

Byggnationens placering i förhållande till djurhållning på fastigheterna 
Hovdinge 4:7 och 4:32 bedöms inte medföra en olägenhet för de boendes hälsa 
på den nya fastigheten. 
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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 

Kent Danielsson (C) och Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att nämnden 
meddelar ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med 
garage och villkorar förhandsbeskedet med att byggnaden ska utformas med en 
skyddad uteplats som uppfyller gällande bullerkrav vid kommande 
bygglovsprövning. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med sitt 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 med garage samt villkorar förhandsbeskedet 
med att byggnaden ska utformas med en skyddad uteplats som uppfyller 
gällande bullerkrav vid kommande bygglovsprövning. 

Motivering 

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som 
ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet PBL och 
bestämmelser i 3 kapitlet 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.  
Det är lämpligt att placera ny bebyggelse i närhet av befintlig bebyggelse. 
 
Nämnden får enligt 9 kapitlet 39 § punkt 3 PBL villkora ett förhandsbesked med 
de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de 
förutsättningar som gäller för kommande bygglovsprövning.  
 
Nämnden bedömer att byggnationens placering i förhållande till djurhållning på 
fastigheterna Hovdinge 4:7 och 4:32 inte medför en olägenhet för de boendes 
hälsa på den nya fastigheten. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 13 november 2020 och beslut 
fattades den 20 januari 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Hovdinge 4:7, 4:9, 4:31 samt Trafikverket. 
Fastighetsägare till Hovdinge 4:32 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 § 11  2021-21    

 

Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, redovisning av 
ordförandebeslut att överklaga länsstyrelsens beslut med 
dnr 403-4051-2020 att upphäva nämndens beslut att avslå 
ansökan om bygglov för tre vindkraftverk 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat 
den 22 december 2020 med diarienummer MB 2014-1376 om att överklaga 
länsstyrelsen beslut med dnr 403-4051-2020 att upphäva nämndens beslut att 
avslå ansökan om bygglov för tre vindkraftverk. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I beslut från den 11 december 2020 meddelade Länsstyrelsen i Kronobergs län 
att de upphäver miljö- och byggnämndens beslut från den 19 maj 2020, MBN  
§ 79 med diarienummer MB 2014-1376, att avslå en ansökan om bygglov för 
nybyggnad av tre vindkraftverk på fastigheterna Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10 
och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott sammanträdde den 21 december 2020 
och var då överens om att beslutet skulle överklagas. Då tiden för att överklaga 
inte sammanföll med ett sammanträde för nämnden togs ett ordförandebeslut om 
att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen den 22 december 2020. 
Nämnden har fått anstånd till den 22 januari 2021 med att inkomma med 
synpunkter och skäl till överklagan . 

Nämnden har enligt beslut från den 15 april 2020, MBN § 53, beslutat med stöd 
av 6 kap 39 § kommunallagen att uppdra åt ordförande att besluta på nämnden 
vägnar i ärende som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Enligt 6 kap 40 § samma lag ska sådana beslut som avses i 39 § 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut gällande överklagan av Länsstyrelsens beslut daterat 
den 11 december 2020, ärendenummer 403-4051-2020. 
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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 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Jimmy Stansert (S) yrkar att nämnden 
godkänner redovisning av ordförandebeslut. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Caroline Holmqvist 
Henryssons (S) och Jimmy Stanserts (S) yrkande eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen av ordförandebeslut. 
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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 § 12  2014-1376    

 

Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, komplettering av 
överklagat beslut till Mark- och miljödomstolen,  
Mål nr P 6245-20 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden kompletterar sin överklagan från den 21 december 
2020 med följande synpunkter och skäl: 

 Nämnden gör bedömningen att etableringen av vindkraftverken påverkar 
landskapsbilden på ett oacceptabelt sätt. Främst med hänsyn till utsikten från 
Granhultbergets naturreservat som ligger i närheten. Naturreservatet har en 
utsiktspunkt mot Möcklemyr och i reservatsföreskrifterna står att området har 
höga värden för friluftslivet med hänvisning till utsiktspunkten, men också ett 
stort värde för landskapsbilden. Nämnden gör precis som kommunekologen 
bedömningen att en etablering av vindkraftverk enligt ansökan gör att här kan 
finnas en intressekonflikt mellan höga värden och för rekreation/friluftsliv 
kontra etablering av vindkraftverk för produktion av förnybar energi.  

 Nämnden bedömer även att gruppen med vindkraftverk påverkar 
naturvärdena på platsen oacceptabelt då det finns rödlistade arter i 
våtmarksområdet Möcklemyr, som ligger i närheten till den aktuella platsen. 
Det saknas en naturvärdesinventering enligt SS199000:2014 samt en 
tillräcklig fågelinventering och fladdermusinventeringen är gjord under en 
mycket kort period och bedöms inte heltäckande.  

 Det går inte med redovisat underlag utesluta att habitatsförlust kommer att 
ske i samband med etablering enligt ansökan i området. 

 Etableringens närhet till Stensjön som är av riksintresse för natur kommer att 
påverkas negativt om ett bygglov beviljas. 

 Enligt 2 kap. 6 § PBL ska, i ärenden om bygglov, bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden, natur- 
och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Nämnden 
gör med ovan motivering bedömningen att detta krav enligt PBL inte anses 
vara uppfyllt. 
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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   

 

 
 

 Nämnden gör bedömningen att riktvärdena som anges i tillägget till gällande 
översiktsplan, angående avstånd till bostäder, ska vara uppfyllda för att 
vindkraftverken inte ska medföra en betydande olägenhet för de boende på 
platsen. Det är genom inlämnat material inte tillräckligt redovisat att frånsteg 
från riktlinjerna i gällande vindkraftsplan är acceptabelt att frångå då 
olägenhet i fråga om störning från ljud, skuggning och reflektion kan påverka 
bostadshuset.  

 Det är av stor vikt att invånare och boende i kommunen med en gällande 
översiktsplan kan känna sig trygga med att väl kommunicerade underlag som 
vindkraftsplanen efterlevs. Det står tydliga rekommendationer som behöver 
beaktas för att etablerande bolags intresse ska väga tyngre än redan befintliga 
bostäders. 

 Av 2 kap. 9 § PBL följer att lokalisering, placering och utformning av 
byggnadsverk enligt denna lag inte får ske så att den avsedda användningen 
eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller 
omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet 
eller betydande olägenhet på annat sätt. Nämnden gör med ovan motivering 
bedömningen ett detta krav enligt PBL inte anses vara uppfyllt. 

Skickas till 

Mark- och miljödomstolen 

 


