
 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-29 
 

1(63) 

   
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 29 september 2021, klockan 8.00-16.00 i Tingssalen, Storgatan 26 i 
Ljungby samt digitalt via Teams. 
Mötet ajournerades mellan klockan 12.20-13.15 

Beslutande Kent Danielsson (C), ordförande 
Frederik Svärd (M), vice ordförande 
Caroline Holmqvist Henrysson (S), 2:e vice ordförande, §§ 137-139, kl. 8.00-08.45 
Elisabeth Lindström Johannesson (MP), §§ 140-159 ersättare för Caroline Holmqvist 
Henrysson (S)  
Jenny Anderberg (C) 
Peter Berg (M)  
Tomas Nielsen (S), inte § 148 på grund av jäv 
Jimmy Stansert (S) 
Christina Bertilfelt (S) 
Bengt Carlsson (KD), §§ 137-155, kl 8.00-15.30, (deltog via Teams) 
Henrik Pettersson (SD)  
Pär Augustsson (SD) 

Övriga 
deltagande 

Elisabeth Lindström Johannesson (MP), §§ 137-139 
 
Trond Strangstadstuen, förvaltningschef, inte § 154 på grund av jäv 
Anna E Andersson, stf förvaltningschef, §§ 137-150 
Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare 
Linda Bergquist, miljöinspektör, §§ 145-149 (deltog via Teams) 
Emelie Gustafsson, miljöinspektör, §§ 140- 150 (deltog via Teams) 
Sanna Petersson, planarkitekt, §§ 151-153 (deltog via Teams) 
Ulla Gunnarsson, planarkitekt, § 151-153 (deltog via Teams) 
Helena Larsson, bygglovhandläggare, § 138 punkt 19, §§ 153-155 (deltog via Teams) 
Jeane Gustafsson, bygglovhandläggare, §§ 153-157 (deltog via Teams) 
Hanne Larsson, bygglovhandläggare, §§ 156-159 (deltog via Teams) 

Justerare Pär Augustsson (SD) 

Justeringens  
tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 30 september 2021, klockan 11.00 

Paragrafer 137-159   

  

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 29 september 2021 

Tillkännagivandet 
publicerat 1 oktober 2021 

Överklagningstid 4 oktober 25 oktober 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 28 oktober 2021 

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

  

Underskrift Lise-Lotte Jonasson 
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Ärendelista 

Fastställande av dagordning ................................................................................. 5 

Meddelanden och information .............................................................................. 6 

Delegationsbeslut ................................................................................................. 9 

Nämndinitiativ gällande kommunens dricksvatten ............................................ 10 

Dataskyddsombud, nytt val ................................................................................ 13 

Remiss över förslag till nytt reglemente för miljö- och byggnämnden, yttrande 
till kommunstyrelsens arbetsutskott med diarienummer KS2021-0230............. 14 

Bokslut 2021, redovisning av delårsrapport ....................................................... 17 

Uppföljning KKiK, förslag till åtgärdsplan ........................................................ 19 

Öjarp 3:6, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning .............................................................................................. 22 

Hamneda-Ryd 1:3, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning .............................................................................................. 25 

Hamneda-Ryd 2:4, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning .............................................................................................. 28 

Elinge 1:10, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning .............................................................................................. 31 

Prästtorp 1:6 med flera, yttrande över verksamhetsutövarens yttrande samt 
komplettering med uppgifter i Länsstyrelsen i Kronobergs läns ärenden 505-
3456-2021 och 505-3043-021 ............................................................................ 34 

Eka 3:6, yttrande över Länsstyrelsen i Kronobergs län samt 
verksamhetsutövarens yttrande i Länstyrelsen Kalmar läns ärende 3517-2021 . 36 

Gång- och cykelväg i Ryssby tätort, redovisning av ordförandebeslut om 
fastställande av namn.......................................................................................... 38 

Detaljplan för Cedern 1 och 2 samt del av Kvarnarna 2:2 i Ljungby, granskning 
av planförslag ..................................................................................................... 39 

Detaljplan för Eka 3:3 med flera, granskning av planförslag ............................. 41 

Smörblomman 1, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus .............................. 43 

Dressinen 1, bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och affärshus
 ............................................................................................................................ 46 

Värset 2:2, bygglov för nybyggnad av enbostadshus ......................................... 50 

Angelstad 4:32, bygglov för nybyggnad av plank .............................................. 54 

Horsöga 1:4, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus .......................... 58 
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Bråna 3:38, bygglov för tillbyggnad av tvätthall samt ändrad placering av 
befintlig skylt ...................................................................................................... 61 
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MBN § 137      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden utgår från dagordningen: 

 Bolmsö 2:31, bygglov för tillbyggnad av garage. 
 

Följande ärende tillkommer på dagordningen: 

 Gång- och cykelväg i Ryssby tätort, redovisning av ordförandebeslut 
om fastställande av namn. 

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 § 138      

 

Meddelanden och information 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden noterar informationen på dagens sammanträde och 
godkänner redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under 
perioden 2021-08-17 till 2021-09-29. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-08-18. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet från grannar över beviljat bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus på Klockaren 8. 
 

2. Dom från Mark- och miljödomstolen daterad 2021-08-18. 
Domstolen avslår överklagandet från sökande över Länsstyrelsen Kalmar/ 
Miljöprövningsdelegationens beslut om nekat tillstånd samt dispens från 
markavvattningsförbudet på Boarp 3:17. 
 

3. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-08-19. 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet från grannar över beviljat 
bygglov för nybyggnad av garage på Ryssby 3:9 och återförvisar ärendet till 
nämnden för fortsatt handläggning. 
 

4. Beslut från Mark- och miljööverdomstolen daterat 2021-08-19. 
Domstolen ger inte klagande prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens avgörande står därmed fast om föreläggande och förbud 
samt beslut om tillsynsavgift på Hov 2:37. 
 

5. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-08-25. 
Länsstyrelsen upphäver det överklagande beslut från sökande över nekat 
slutbesked för nybyggnad av LSS-boende på Pumpan 2 och återförvisar 
ärendet för fortsatt handläggning. 
 

6. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-08-26. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet från granne över beviljat bygglov för 
nybyggnad av fritidshus på Erikstad 1:21. 
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7. Överklagan daterad 2021-08-30. 
Sökande har överklagat nämndens beslut om nekad strandskyddsdispens 
från den 18 augusti 2021. 
 

8. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-09-14. 
Länsstyrelsen godkänner delegationsbeslut från den 30 augusti 2021 
gällande kommunalt beslut om strandskyddsdispens på Skeen 3:34. 
 

9. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-09-14. 
Länsstyrelsen godkänner nämndens beslut från den 18 augusti 2021 
gällande beslut om strandskyddsdispens på Prästnäs 1:2. 
 

10. Överklagan daterad 2021-09-15. 
Grannar har överklagat nämnden beslut om bygglov för anläggande av 
endurobana på Eka 3:2 med flera. 
 

11. Dom från Mark- och miljödomstolen daterad 2021-09-16. 
Domstolen avvisar yrkandet av ersättning, ändrar när det överklagade 
beslutet om förbud börjar gälla samt avslår i övrigt det överklagande 
beslutet från fastighetsägare över Länsstyrelsen beslut om att avslå 
överklagan över nämndens beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i 
befintlig avloppsanläggning på Össjöa 1:9. 
 

12. Dom från Mark- och miljödomstolen daterad 2021-09-16. 
Domstolen avvisar yrkandet av ersättning, ändrar när det överklagade 
beslutet om förbud börjar gälla samt avslår i övrigt det överklagande 
beslutet från fastighetsägare över Länsstyrelsen beslut om att avslå 
överklagan över nämndens beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i 
befintlig avloppsanläggning på Össjöa 1:12. 
 

13. Dom från Mark- och miljödomstolen daterad 2021-09-16. 
Domstolen förpliktigar fastighetsägare på Dörarp 7:1 att betala förelagt vite 
för att inte följt nämndens beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i 
befintlig avloppsanläggning. 
 

14. Minnesanteckning från Brottsförebyggande rådet från den 17 september 
2021. 
 

15. Rapportering uppföljning nämnd augusti 2021. 
 

16. Information om extrainsatt nämnd den 27 oktober över nämndens 
verksamhetsärenden. 
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17. Information från förvaltningen om kontorsplatser på förvaltningen. 
 

18. Information från industriteamet gällande Harven 1. 
 

19. Information från bygglovsteamet gällande en förfrågan om nybyggnad av 
industribyggnad på befintlig tomt i Lagan.  

 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden godkänner informationen. 
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MBN § 139      

 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från 
den 1 augusti till den 31 augusti 2021 enligt delegationslista daterad den 23 
september 2021. 

Beslutsunderlag 

 Delegationslista daterad 2021-09-23. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen. 
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MBN § 140  2021-1524    

 

Nämndinitiativ gällande kommunens dricksvatten 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att initiativet ska avslås. 

Reservation 

Henrik Pettersson (SD), Pär Augustsson (SD) och Elisabeth Lindström 
Johannesson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

På miljö- och byggnämndens sammanträde den 18 augusti 2021 väcktes ett 
nämndinitiativ av Henrik Petterson (SD) och Pär Augustsson (SD) över 
kommunens dricksvatten. 

”Vi vill säkerställa att det kommunala vattnet håller så hög kvalité som möjligt. 
Då det finns problem med höga PFAS ämnen i dricksvattenbrunnen Djupadal 
211 i Kronoskogen Ljungby så vill vi att brunnen antingen stängs eller att man 
sätter dit filter för att få bukt med PFAS 11. 

Då det inte finns någon kontinuerlig provtagning som kan visa vilka värden av 
PFAS 11 som återfinns i brunnen 211 (Kronoskogen Ljungby Kommun) så vill 
vi med försiktighetsmått säkerställa god kvalité på dricksvattnet i Ljungby 
kommun. 

Det är av yttersta vikt att vi ser till våra kommuninvånares hälsa och mående! 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

 Att miljö- och byggnämnden förelägger tekniska nämnden att få bukt 
med PFAS 11 i råvattenbrunnen 211 senast 2021-12-31.” 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag till beslut öppet inför 
nämnden. 

Beslutsunderlag 

 Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna daterat 2021-08-18. 
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Yrkanden 

Ordförande, Tomas Nielsen (S), Christina Bertilfelt (S), Frederik Svärd (M) och 
Peter Berg (M) yrkar att nämnden ska avslå initiativet då grund av att lagstöd 
saknas. 

Elisabeth Lindström Johannesson (MP), Pär Augustsson (SD) och Henrik 
Pettersson (SD) yrkar att nämndinitiativet ska bifallas men datum ska ändras till 
2022-02-28. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer yrkanden mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med sitt och med fleras yrkande. 

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Ordförande instruerar ledamöterna om att rösta JA för Elisabeth Lindström 
Johannessons (MP) med fleras yrkande och NEJ för sitt och med fleras yrkande. 
 

Ledamöter Ersättare Ja Nej 

Kent Danielsson (C)   X 

Frederik Svärd (M)   X 

Caroline Holmqvist-
Henrysson (S) 

Elisabeth Lindström 
Johanneson (MP) 

X  

Jenny Anderberg (C)   X 

Peter Berg (M)   X 

Tomas Nielsen (S)   X 

Christina Bertilfelt (S)   X 

Jimmy Stansert (S)   X 

Bengt Carlsson (KD)  X  

Henrik Pettersson (SD)  X  

Pär Augustsson (SD)  X  
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Omröstningen har utfallit med 7 JA röster och 4 NEJ röster. Nämnden har efter 
omröstning beslutat i enlighet med sitt och med fleras yrkande. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 141  2021-1696    

 

Dataskyddsombud, nytt val 

Beslut 

Miljö- och byggnämndens utser Felicia Sandberg till dataskyddsombud från och 
med den 20 oktober 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden har tidigare utsett Patrik Swedensköld som 
dataskyddsombud för nämnden. Patrik Swedensköld har avslutat sin tjänst inom 
kommunen och nytt dataskyddsombud har rekryterats. Felicia Sandberg ersätter 
Patrik Swedensköld från och med den 20 oktober 2021 när hon börjar sin 
anställning. Nämnden måste formellt fatta beslut om att utse dataskyddsombud. 
Organisatoriskt är dataskyddsombudet underställd säkerhetschefen. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att utse Felicia 
Sandberg till dataskyddsombud från och med den20 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden utser Felicia Sandberg till dataskyddsombud 
från och med den 20 oktober 2021.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-09-10. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan utse Felicia Sandberg till dataskyddsombud 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden utser Felicia Sandberg till dataskyddsombud. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen samt IMY (Integrationsmyndigheten) 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-29 
 

14(63) 

   
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 § 142  2021-1484    

 

Remiss över förslag till nytt reglemente för miljö- och 
byggnämnden, yttrande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott med diarienummer KS2021-0230 

Beslut 

Miljö-och byggnämnden lämnar följande yttrande över förslag till nytt 
reglemente för nämnden: 

- Ansvar vad gäller kommunens planeringsstrategi och översiktlig planering 
bör förtydligas.  

- Under de områden som nämnden svarar för prövning och tillsyn under 1 
§:näst sista punkten ändras till ”Tillsynen enligt miljöbalken på miljöfarliga 
verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsdelegationen 
(2013:251) där Ljungby kommun övertagit tillsynsansvaret från 
Länsstyrelsen. 

- Under punkten ”Närvarorätt” 17 § behöver närvarorätten vid 
myndighetsutövning förtydligas att den inte gäller ärenden som avser 
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 juni 2021 att skicka förslag 
till revidering av nämndens reglemente för yttrande senast den 30 september 
2021. 

Det är enbart gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna som 
ändrats. Reglemente gällande nämndens verksamhet är oförändrat. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att lämna följande 
yttranden till kommunstyrelses arbetsutskott: 
- Ansvar vad gäller kommunens planeringsstrategi och översiktlig planering 

bör förtydligas.  
- Under de områden som nämnden svarar för prövning och tillsyn under 1 

§:näst sista punkten ändras till ”Tillsynen enligt miljöbalken på miljöfarliga 
verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsdelegationen 
(2013:251) där Ljungby kommun övertagit tillsynsansvaret från 
Länsstyrelsen. 
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- Under punkten ”Närvarorätt” 17 § behöver närvarorätten vid 
myndighetsutövning förtydligas att den inte gäller ärenden som avser 
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

I gällande reglementen för nämnden och kommunstyrelsen saknas tydlighet i 
fördelning av ansvar vad gäller kommunens planeringsstrategi och översiktlig 
planering. I avvaktan på utredning om samhällsbyggnadsenhet bör ansvar 
förtydligas under 1§.  

1 § Näst sista punkten under prövning och tillsyn gällande täkter bör förtydligas. 

33§ första stycket, att det Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Det bör 
lämnas till nämnden att besluta om lämplig form för beredning och om ett 
eventuellt arbetsutskott.  

Det bör förtydligas i 17 § att närvarorätten inte gäller ärenden som avser 
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. Enligt kommunallagen 6 
kapitlet 25 § ”en nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda 
dörrar i ärenden: 1. Som avser myndighetsutövning, eller 2. I vilka det 
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden. 

I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på förslag till reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden lämnar följande yttrande: 
- Ansvar vad gäller kommunens planeringsstrategi och översiktlig planering 

bör förtydligas.  
- Under de områden som nämnden svarar för prövning och tillsyn under 1 

§:näst sista punkten ändras till ”Tillsynen enligt miljöbalken på miljöfarliga 
verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsdelegationen 
(2013:251) där Ljungby kommun övertagit tillsynsansvaret från 
Länsstyrelsen. 

- Det bör lämnas till nämnden att besluta om lämplig form för beredning och 
om ett eventuellt arbetsutskott.  

- Under punkten ”Närvarorätt” 17 § behöver närvarorätten vid 
myndighetsutövning förtydligas att den inte gäller ärenden som avser 
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-07-13. 
 Beslut från kommunstyrelsen arbetsutskott daterat 2021-06-15, KS AU § 

105. 
 Förslag till reglemente för miljö och byggnämnden, 2021. 
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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   

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden yttrar sig i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden yttrar sig i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-29 
 

17(63) 

   
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 § 143  2021-800    

 

Bokslut 2021, redovisning av delårsrapport 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens redovisning av bokslut efter 
juli 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt anvisningar från ekonomiavdelningen beskriver delårsrapporten 
väsentliga händelser, arbete med fokusområden, verksamhetens kvalitet, 
personalsituationen, ekonomiskt resultat och viktiga aspekter i framtiden. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner 
förvaltningens redovisning av bokslut efter juli 2021. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Delårsrapporten visar att verksamheten generellt bedrivs i enlighet med gällande 
verksamhetsplan, men att omfattningen av plan- och byggärenden har varit 
betydligt större än förväntat. Rapporten pekar på svaga resultat i vissa 
kvalitetsundersökningar, men också att kommunrevisionen i en särskild 
granskning intygar att nämnden generellt bedriver en verksamhet med god 
kvalitet. Angående personalsituationen visar rapporten att sjukfrånvaron är låg, 
men också att förvaltningen inte riktigt nått upp till planerad kapacitet i 
bemanningen. 

I beskrivning av framtidsutsikter pekas på vikten av fortsatt arbete för att säkra 
god kvalitet i alla delar av verksamheten och att det fortfarande finns behov av 
utökad kapacitet för att i ännu större grad lägga till rätta för tillväxt och hållbar 
utveckling.  

Betydligt högre intäkter än budgeterat i form av bygg- och planavgifter bidrar i 
första hand till det ekonomiska resultatet, vilket samlat visar ett överskott efter 
juli på 5 213 tkr. Prognos för hela året visar ett förväntat överskott på 3 927 tkr.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens redovisning av 
bokslut efter juli 2021.  
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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 2021-09-09. 
 Delårsrapport efter juli månad 2021, daterad 2021-08-24 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens redovisning av 
bokslut efter juli 2021  eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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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 § 144  2021-1292    

 

Uppföljning KKiK, förslag till åtgärdsplan 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av åtgärder för ökad 
måluppfyllelse i KKiK och ger förvaltningen i uppdrag: 

- Att snarast vidta följande åtgärder: 
 Ta fram förslag på ändring av delegationsordning där förvaltningen ges 

delegation att besluta i flera kategorier ärenden. 
 Ta fram förslag på en dialogbaserad myndighetsutövning där fokus på 

information och kommunikation bidrar till en ökad förståelse för 
kundernas utmaningar och myndighetens uppdrag.  

 Inom ramen för gällande budget göra ytterligare satsningar på arbetet 
med uppdatering av icke aktuella detaljplaner. 

 Samtlig personal ges lämplig utbildning i service. 

- Att i förslag till verksamhetsplan och detaljbudget 2022 planera för följande 
åtgärder: 
 Utöka antal årliga sammanträden i miljö och byggnämnden från 9  

till 11.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun har valt att medverka i Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) projekt KKiK. Syftet med KKiK har varit att ta fram ett 
kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda i att styra mot resultat och i 
dialogen med medborgarna. Projektet sammanställer cirka 40 nyckeltal och 
redovisas i Kolada. Två nyckeltal är direkt relaterad till miljö och 
byggnämndens verksamhet: 

- Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till 
beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar 

- Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser, Insikt - Totalt NKI.   

Under våren 2021 har kommunrevisionen granskat miljö och byggnämnden. 
Granskningen undersökte bland annat nämndens prestationer och möjlighet till 
förbättringar i förhållande till bemötande, service och tillgänglighet, och i 
förhållande till handläggningstider bygglov. Revisionens granskningsrapport 
bifogas tillsammans med nämndens yttrande. 
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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   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 juni 2021, KS AU § 108, beslutat 
att begära att miljö- och byggnämnden redovisar en åtgärdsplan för ökad 
måluppfyllelse för de indikatorer som redovisas inom mätningen Kommunens 
kvalitet i korthet (KKiK) och inom insiktsmätningen ”Öppna jämförelser om 
företagsklimat”. Åtgärdsplanen återrapporteras skriftligen till kommunstyrelsens 
arbetsutskott senast i september 2021. 

Miljö- och byggnämnden beslutade den 18 augusti 2021, MBN § 125 att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att öka nämndens 
måluppfyllelse vad gäller resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner 
redovisning av åtgärder för ökad måluppfyllelse i KKiK och ger förvaltningen i 
uppdrag: 

- Att snarast vidta följande åtgärder: 
 Ta fram förslag på ändring av delegationsordning där förvaltningen ges 

delegation att besluta i flera kategorier ärenden. 
 Ta fram förslag på en dialogbaserad myndighetsutövning där fokus på 

information och kommunikation bidrar till en ökad förståelse för 
kundernas utmaningar och myndighetens uppdrag.  

 Inom ramen för gällande budget göra ytterligare satsningar på arbetet 
med uppdatering av icke aktuella detaljplaner. 

 Samtlig personal ges lämplig utbildning i service. 

- Att i förslag till verksamhetsplan och detaljbudget 2022 planera för följande 
åtgärder: 
 Utöka antal årliga sammanträden i miljö och byggnämnden från 9  

till 11.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisning av åtgärder för ökad 
måluppfyllelse i KKiK och ger förvaltningen i uppdrag: 

- Att snarast vidta följande åtgärder: 
 Ta fram förslag på ändring av delegationsordning där förvaltningen ges 

delegation att besluta i flera kategorier ärenden. 
 Ta fram förslag på en dialogbaserad myndighetsutövning där fokus på 

information och kommunikation bidrar till en ökad förståelse för 
kundernas utmaningar och myndighetens uppdrag.  

 Inom ramen för gällande budget göra ytterligare satsningar på arbetet 
med uppdatering av icke aktuella detaljplaner. 

 Samtlig personal ges lämplig utbildning i service. 

- Att i förslag till verksamhetsplan och detaljbudget 2022 planera för följande 
åtgärder: 
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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   

 

 Utöka antal årliga sammanträden i miljö och byggnämnden från 9  
till 11.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-09-09. 
 Rapport granskning av miljö- och byggnämnden daterad 2021-04-14. 
 Nämndens yttrande till kommunrevisionen, daterat 2021-06-15. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
till beslut. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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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 § 145  2018-734    

 

Öjarp 3:6, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i 
befintlig avloppsanläggning 

Fastighet: Öjarp 3:6 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX, med vite 
om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 
på fastigheten Öjarp 3:6. 

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

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

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande utsläpp i 
en markledning.  

I april 2018 fick fastighetsägaren meddelande om att avloppsanläggningen 
måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett 
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning 
den 7 juni 2018.  

Fastighetsägaren har därefter begärt utökad tid för att kunna spara ihop 
kostnaden för att åtgärda avloppet. Miljö- och byggförvaltningen bedömde att 
det var rimligt att ge 12 månader extra tid. 

Ett nytt beslut om förbud skrevs den 20 juni 2018 och beslutet började gälla den 
28 juni 2021.  

En ansökan om tillstånd inkom till miljö-och byggförvaltningen den 30 
december 2020 och ett tillstånd skrevs den 25 februari 2021. 

Miljö-och byggförvaltningen gjorde ett platsbesök på fastigheten den 27 augusti 
2021. Avloppsanläggningen var inte färdigställd. 
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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   

 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förbjuder 
fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Öjarp 3:6. Förbudet förenas med ett vite om 60 000 kronor. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

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, med vite om 
60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Öjarp 3:6. Förbudet bör gälla 6 månader efter att fastighetsägaren 
tagit del av beslutet. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Motivering 

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till 
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är: 

 Grundvatten av god kvalitet. 
 Levande sjöar och vattendrag. 
 Ingen övergödning. 
 God bebyggd miljö.  

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

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det 
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som 
har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §. 
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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 § 146  2018-2297    

 

Hamneda-Ryd 1:3, förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 

Fastighet: Hamneda-Ryd 1:3 

 
Fastighets- 
ägare: XXX och XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX, med vite 
om 30 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 
på fastigheten Hamneda-Ryd 1:3. 

2. Nämnden förbjuder XXX, personnummer XXX, med vite om 30 000 kronor 
att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten 
Hamneda-Ryd 1:3. 

3. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att ni tagit del av detta beslut. 

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

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande 
stenkista. Två personer är folkbokförda på fastigheten och är födda 1959 
respektive 1962.  

I januari 2019 fick fastighetsägarna meddelande om att avloppsanläggningen 
måste åtgärdas. Fastighetsägaren kom med synpunkter om att det fanns en 
trekammarbrunn istället för en tvåkammarbrunn, som miljöavdelningen hade 
uppgifter om tidigare. Inga övriga synpunkter inkom och fastighetsägarna 
förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning den 2 maj 2019. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 
21 maj 2019 och började gälla efter 24 månader.  

En ansökan om tillstånd inkom till miljö-och byggförvaltningen den 13 juni 
2021. Ett beslut om tillstånd har inte utfärdats. 
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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   

 

Miljö-och byggförvaltningen gjorde ett platsbesök på fastigheten den 24 augusti 
2021. Fastighetsägaren bekräftade att anläggningen fortfarande används. En 
inspektion av trekammarbrunnen visar det samma.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förbjuder 
fastighetsägarna att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Hamneda-Ryd 1:3. Förbudet förenas med ett vite om 30 000 kronor 
vardera. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. 

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 fastighetsägarna, med vite om 
30 000 kronor vardera att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 
på fastigheten Hamneda-Ryd 1:3. Förbudet bör gälla 6 månader efter att 
fastighetsägaren tagit del av beslutet. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Motivering 

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till 
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är: 

 Grundvatten av god kvalitet. 
 Levande sjöar och vattendrag. 
 Ingen övergödning. 
 God bebyggd miljö.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från 
fastigheten Hamneda-Ryd 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.  
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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   

 

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

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått 
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, 
enligt MB 2 kapitel 3 §.  

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet 
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas 
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.  

Skickas till 

Fastighetsägarna med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel. 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-29 
 

28(63) 

   
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 § 147  2018-2470    

 

Hamneda-Ryd 2:4, förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 

Fastighet: Hamneda-Ryd 2:4 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 
 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX, med vite 
om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 
på fastigheten Hamneda-Ryd 2:4. 

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 enkammarbrunn med efterföljande stenkista. 
I januari 2019 fick fastighetsägarna meddelande om att avloppsanläggningen 
måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett 
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 
den 2 maj 2019. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 18 juni 2019 och 
började gälla efter 24 månader.  

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan till miljö- och 
byggförvaltningen. Den 17 maj 2021 skrevs ett tillstånd för inrättande av en ny 
avloppsanläggning.  

Ett platsbesök utfördes den 24 augusti 2021, fastighetsägaren bekräftade att den 
befintliga anläggningen användes och att den inte ännu är åtgärdad. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förbjuder 
fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Hamneda-Ryd 2:4. Förbudet förenas 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 inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

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, med vite om 
60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Hamneda-Ryd 2:4. Förbudet bör gälla 6 månader efter att 
fastighetsägaren tagit del av beslutet. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Motivering 

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till 
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är: 

 Grundvatten av god kvalitet. 
 Levande sjöar och vattendrag. 
 Ingen övergödning. 
 God bebyggd miljö.  

  
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från 
fastigheten Hamneda-Ryd 2:4 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed 
inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är 
skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en 
rimlig tid att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt 
att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta 
hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.  

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

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått 
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 
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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   

 

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 

Fastighetsägaren med mottagningsbevis och information 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 § 148  2014-2296    

 

Elinge 1:10, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten 
i befintlig avloppsanläggning 

Fastighet: Elinge 1:10 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 
 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX, med vite 
om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 
på fastigheten Elinge 1:10. 

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. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Tomas Nielsen (S) i handläggning eller beslut i detta 
ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med en okänd efterföljande 
rening.  
 
En person är folkbokförd på fastigheten. I december 2014 och mars 2020 fick 
fastighetsägaren meddelande om att avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga 
synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot 
utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 30 juni 2020. 
Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 8 juli 2020 och började gälla efter 
12 månader.  
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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   

 

Miljö-och byggförvaltningen gjorde ett platsbesök på fastigheten den 24 augusti 
2021. Fastighetsägaren bekräftade att anläggningen fortfarande användes. 
Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.  
 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förbjuder 
fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Elinge 1:10. Förbudet förenas med ett vite om 60 000 kronor. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

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, med vite om 
60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Elinge 1:10. Förbudet bör gälla 6 månader efter att fastighetsägaren 
tagit del av beslutet. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Motivering 

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till 
miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är: 

 Grundvatten av god kvalitet. 
 Levande sjöar och vattendrag. 
 Ingen övergödning. 
 God bebyggd miljö.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från 
fastigheten Elinge 1:10 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.  
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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   

 

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

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått 
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, 
enligt MB 2 kapitel 3 §.  

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet 
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas 
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.  

Skickas till 

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel. 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-29 
 

34(63) 

   
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 § 149  2020-332    

 

Prästtorp 1:6 med flera, yttrande över 
verksamhetsutövarens yttrande samt komplettering med 
uppgifter i Länsstyrelsen i Kronobergs läns ärenden 505-
3456-2021 och 505-3043-021 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden yttrar sig i enlighet med miljö- och 
byggförvaltningens yttrande i tjänsteskrivelse daterad den 29 september 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden har i underrättelse från Länsstyrelsen i Kronobergs län 
daterad den 10 september 2021 ombetts att yttra sig över verksamhetsutövarens 
yttrande samt komplettering med uppgifter i ärendena. 

Förvaltningen har fått förlängd svarstid till den 30 september 2021. 

Förvaltningen förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden yttrar sig i enlighet med tjänsteskrivelse 
daterad den 29 september 2021. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen med tillhörande bilagor  
daterad 2021-09-29  

 Underrättelse med tillhörande bilagor från Länsstyrelsen i Kronobergs 
län daterad 2021-09-10. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att nämnden yttrar sig i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Beslutsordning 

Ordförande frågan om nämnden kan beslut i enlighet med sitt yrkande eller om 
någon är däremot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
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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 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
är personuppgifter som namn, adress och personnummer  

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 150  2021-0006    

 

Eka 3:6, yttrande över Länsstyrelsen i Kronobergs län 
samt verksamhetsutövarens yttrande i Länstyrelsen 
Kalmar läns ärende 3517-2021 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande: 

Nämnden har gjort bedömning att nuvarande verksamhet som bedrivs inte ryms 
inom tillståndsgivna mängder. I kontakt med verksamhetsutövare har 
förvaltningen framfört bedömningen att omfattningen av pågående verksamhet 
inte överensstämmer med tillståndsgivna mängder och att verksamheten bör 
söka nytt tillstånd, utan att så har skett. 

Utifrån Länsstyrelsen i Kronobergs läns yttrande framgår att 
tillsynsmyndigheten ska visa att möjligheten till föreläggande om rättelse enligt 
26 kapitlet 9 § miljöbalken har prövats innan ansökan om omprövning kan göras 
hos tillståndsmyndigheten. Länsstyrelsen i Kronobergs län har tidigare 
rådfrågats om hanteringen av den här typen av ärende och då gett vägledning att 
de lagstöd som kan användas är 24 kapitlet 5 och 11 §§ alternativt 26 kap 9 § i 
miljöbalken. Då verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten gjort olika 
tolkning av verksamhetens tillstånd samt tillsynsmyndighetens bedömning att 
det är angeläget att mängden avfall omprövas i närtid, så valdes därför ansökan 
om omprövning av tillståndet istället för föreläggande om rättelse enligt 26 kap 
9 § i miljöbalken.  

Nämnden bedömer även att en sådan omprövning inte skulle innebära en 
inskränkning i möjligheten att bedriva verksamhet utan istället innebär en 
möjlighet att fastställa relevanta villkor för den aktuella verksamheten.  

Nämnden vidhåller sin ansökan om omprövning av tillstånd för XXX på 
fastigheten Eka 3:6, med hänvisning till 24 kap 5 och 11 §§ miljöbalken.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden har den 7 april 2021 ansökt om att Miljöprövnings- 
delegationen i Kalmar län omprövar gällande tillstånd för XXX på fastigheten 
Eka 3:6. 
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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   

 

Miljöprövningsdelegationen begärde in komplettering av ansökan den 4 maj 
2021 och miljö- och byggnämnden lämnade komplettering den 20 maj 2021. 

Efter remiss av ansökan har yttranden lämnats från XXX, och Länsstyrelsen i 
Kronobergs län. XXX hade ingenting att erinra avseende det yttrande som 
Länsstyrelsen lämnat.  
Yttrande från Länsstyrelsen i Kronobergs län inkom den 7 september 2021 där 
det yrkas att ”tillsynsmyndigheten bör ha nyttjat möjlighet att förelägga om 
rättelse enligt 26 kap 9 § miljöbalken innan en ansökan om omprövning 
av tillståndet söks hos miljöprövningsdelegationen. Då det inte har vidtagits 
någon tillsynsåtgärd med föreläggande om rättelse anser därmed Länsstyrelsen 
att miljö- och byggnämnden inte har grund för att ansöka om omprövning av 
produktionsmängder med mera och att ansökan därför bör avslås.” 

Nämnden ges tillfälle att senast 30 september 2021 skriftligt bemöta och lämna 
synpunkter över vad som framförts.   

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden vidhåller sin ansökan om omprövning av 
tillstånd för XXX på fastigheten Eka 3:6, med hänvisning till 24 kap 5 och 11 §§ 
miljöbalken.  

Beslutsunderlag 

 Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-28. 
 Underrättelse med tillhörande bilagor från Länsstyrelsen Kalmar län 

daterad 2021-09-10. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att nämnden yttrar sig i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med sitt yrkande eller om 
någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Skickas till 

Länsstyrelsen Kalmar län 
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Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
är personuppgifter som namn, adress och personnummer  

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 151  2021-1531    

 

Gång- och cykelväg i Ryssby tätort, redovisning av 
ordförandebeslut om fastställande av namn 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut gällande 
fastställande av namn på gång- och cykelväg i Ryssby tätort daterat den 26 
augusti 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

I 6 kapitlet 39 § kommunallagen finns en möjlighet för en nämnd att uppdra år 
ordföranden eller annan ledamot som nämnden utsett, att besluta i ärenden som 
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Enligt 6 kapitlet 40 § samma lag ska sådana beslut som avses i 30 § anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-08-26. 
 Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen daterad 2021-08-19. 
 Delegationsbeslut av nämndens ordförande, daterat 2021-08-26. 

Yrkanden 

Jenny Anderberg (C) yrkar att nämnden godkänner redovisning av 
ordförandebeslutet. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan beslut i enlighet med yrkandet eller om 
någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
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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 § 152  2019-510    

 

Detaljplan för Cedern 1 och 2 samt del av Kvarnarna 2:2 i 
Ljungby, granskning av planförslag 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden skickar ut planförslag för Cedern 1 och 2 samt del av 
Kvarnarna 2:2 i Ljungby stad för ny granskning. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Barn- och utbildningsförvaltningens planer på att det ska 
uppföras en ny förskola för 120 barn uppdelat på åtta avdelningar i två våningar 
på fastigheten Cedern 1 behöver detaljplanen ändras inför den planerade 
byggnationen.  

Detaljplanen har varit utsänd för granskning under tiden 16 mars – 10 april 
2020. 

Efter senaste granskningen har det varit diskussioner angående 
parkeringsbehovet för förskolan och dagvattenhanteringen, det har mynnat ut i 
att större ändringar har gjorts i detaljplanen och därför ska en ny granskning av 
detaljplanen göras. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden skickar ut 
planförslag för Cedern 1 och 2 samt del av Kvarnarna 2:2 i Ljungby skickas ut 
för ny granskning. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Efter ändringar enligt granskningsutlåtande kan förslaget till detaljplan återigen 
skickas ut för granskning. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att planförslaget för Cedern 1 och 2 samt del av 
Kvarnarna 2:2 i Ljungby stad skickas ut för en ny granskning.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-09-06. 
 Planbeskrivning, plankarta och undersökning daterade  

2020-10-27. 
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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   

 

 Dagvattenutredning daterad 2021-06-28. 
 Granskningsutlåtande daterat 2021-09-07. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan skicka ut planförslaget för Cedern 1 och 2 
samt del av Kvarnarna 2:2 i Ljungby stad för en ny granskning eller om någon 
är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar skicka ut planförslaget för granskning. 

Skickas till 

Tekniska 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   

 

 

MBN § 153  2014-2498    

 

Detaljplan för Eka 3:3 med flera, granskning av 
planförslag 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden skickar ut planförslag för del av Eka 3:3 med flera, 
Ekalunds verksamhetsområde, i Ljungby för granskning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun har sålt större delen av industrimarken inom Eka 
industriområde och har begränsade ytor kvar till försäljning. Det gör att ny mark 
för industri och andra verksamheter måste planläggas så att det finns en buffert 
till försäljning. Kommunen har i olika skeden köpt in mark väster om E4 som är 
avsedd att planläggas. Närhet och i vissa fall exponeringen mot E4 har visat sig 
betydelsefull vid de etableringar som skett och utbyggnaden av E4 till motorväg 
som pågår bidrar också till ett högre attraktionsvärde på området. 

Syftet är att skapa ett nytt område för olika typer av verksamheter. Området som 
är ca 80 hektar, består till stora delar av blandskog med barrträd och lövträd. 
Vissa delar är öppna områden som varit betesmark och en del är fuktig mark. 
Området är beläget väster om E4 och norr om Eka industriområde vid trafikplats 
Ljungby Norra. 

Avsikten är att industri samt annat typ av tillverkning tillsammans med lättare 
verksamheter och lager ska kunna samsas inom området, dock ej detaljhandel. 
Ett område i södra delen är utöver industri avsatt för tekniska anläggningar. 

Dagvattenhanteringen är en av de stora delarna som måste lösas inom området.  
Kommunen har det slutgiltiga ansvaret att ta hand om dagvattnet därför är det 
lämpligt att skapa sådana ytor som gör att kommunen ansvarar för skötseln. 
Större grönytor mellan kvartersområdena ska därför sparas ut dit dagvattnet kan 
ledas och fördröjas. Inom grönområdena ska det bland annat finnas diken, 
dammar och andra mindre försänkningar utformade för att ta hand om 
dagvattnet. Dessa ytor kan också användas för rekreation med gångstigar och 
sittplatser på lämpliga ställen. Avsikten är också att inom dessa områden kan 
mindre tekniska anläggningar som transformatorstationer och pumpstationer 
uppföras. 
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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   

 

Ett större område i den södra delen består av fornlämningar och stora ekar. Detta 
område ska bevaras som en oas. Inom området finns en speciellt stor ek där 
kronan är cirka 20 meter i diameter som står relativt solitärt som är värd att 
bevara.  
 
Inom området är också avsikten att planlägga för en drivmedelsstation, 
restaurang och annan service.  

Detaljplanen har varit utskickad på samråd under tiden 21 maj – 14 juni 2021. 

Miljö- och byggförvaltningen har i en samrådsredogörelse, daterad 6 september 
2021, sammanställt inkomna synpunkter och lämnat kommentarer. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden skickar ut 
planförslag för del av Eka 3:3 med flera, Ekalunds verksamhetsområde, i 
Ljungby för granskning. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Efter ändringar enligt inkomna yttranden anses att detaljplanen kan skickas ut 
för granskning. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att planförslaget för Eka 3:3 med flera skickas 
ut för en ny granskning.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-09-06. 
 Planhandlingar daterade 2021-09-06. 

Yrkande 

Henrik Pettersson (SD) anser att bebyggelsegraden ska utökas och yrkar på att 
ärendet återremitteras. 

Ordförande, Jimmy Stansert (S) och Tomas Nielsen (S) yrkar att planförslag 
skickas ut för granskning. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med sitt och med fleras yrkande. 

Skickas till 

Tekniska 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   

 

 

MBN § 154  2020-1666    

 

Smörblomman 1, bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 

Fastighet: Smörblomman 1 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX. 

 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 
2. Kontrollansvarig krävs.  
3. Färdigställandeskydd krävs inte.  
4. Tekniskt samråd krävs inte. 
5. Slutsamråd på plats krävs.  
6. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat 

startbesked. 
7. Avgiften för bygglovet är 9 419 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 §§ 3, 9, 14, 12 
kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) samt lag om färdigställandeskydd  
§§ 2-3. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Trond Strangstadstuen i handläggning eller beslut i 
detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Hångers bostadsområde.  

Förslaget innebär en tillbyggnad av befintligt enbostadshus i en våning med en 
byggnadsarea på 34 kvadratmeter. Den nya delen kommer innehålla två sovrum 
samt en hall och placeras på bostadshusets sydvästra fasad. Tillbyggnaden 
placeras 6,5 meter nordväst om fastighetsgränsen mot Smörblomman 2.  
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Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
är personuppgifter som namn, adress och personnummer  

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Förslaget avviker från gällande detaljplan – E 159.  

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en byggnadsarea på max 190 
kvadratmeter, efter förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en 
byggnadsarea på 232 kvadratmeter. 

Fastighetsägare till Gullvivan 5, Hångers 3:21, Vitsippan 2, Snödroppen 5 samt 
Smörblomman 2 har godkänt förslaget. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 
för tillbyggnad av enbostadshus. 

Förvaltningen bedömning och överväganden 

Bygglov bör inte lämnas då det inlämnade förslaget överstiger den till tillåtna 
byggrätten på fastigheten och avvikelsen kan inte räknas som liten. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad 
av enbostadshus. 

Yrkanden 

Tomas Nielsen (S) och Jimmy Stansert (S) yrkar att bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus avslås. 

Henrik Petterson (SD, Peter Berg (M), Frederik Svärd (M) och ordförande yrkar 
att bygglov för tillbyggnad av enbostadshus beviljas. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Henrik Petterssons (SD) med fleras yrkande. 

Motivering 

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31b PBL. 

Tillbyggnaden 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 
samt överensstämmer med de riktlinjer som nämnden och kommunstyrelsen har 
beslutat ifråga om överyta/punktprickad mark. 
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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   

 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 18 juni 2021 och beslut fattades 
den 29 september 2021, handläggningstiden hade förlängts med 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.  
 
Kontakta byggnadsinspektör på bygglov@ljungby.se för startbesked. 

Inför startbesked ska följande handlingar lämnas in till nämnden: 
 Förslag till kontrollplan 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför starbesked.  

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 Gullvivan 5, Hångers 3:21, Vitsippan 2, 
Snödroppen 5 samt Smörblomman 2.
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Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
är personuppgifter som namn, adress och personnummer  

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 155  2021-1338    

 

Dressinen 1, bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 
kontorshus och affärshus 

Fastighet: Dressinen 1 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX. 

 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 
kontorshus och affärshus. 

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

startbesked. 
5. Avgiften för bygglovet är 302 923 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

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

6. Avgiften för planavgift är 460 768 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 31b, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14, 12 
kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Ljungby centrum i anslutning till Salutorget. 

Förslaget innebär nybyggnad av ett flerbostadshus i fyra våningar med en högre 
del innehållande fem våningar med en byggnadsarea på 1409 kvadratmeter.        
I byggnadens markplan samt plan 1 placeras lokaler för kontor och butik. 
Byggnadens källarplan innehåller förvaring- och teknikutrymme samt ett 
parkeringsgarage. Fasaderna uppförs i tegel, betong och värmebehandlad 
träpanel. På fasaden mot Salutorget öppnas byggnaden upp i en innegård 
ovanför lokalerna i första plan.  

Förslaget avviker från gällande detaljplan – P 13/15.  
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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   

 

Enligt detaljplanen får den delen av fastigheten som är planlagd med fem 
våningar endast förses med en byggnad som har byggnadshöjden på max 17 
meter. Det inlämnade förslaget överstiger den tillåtna maxhöjden.  

Sökande har den 13 september 2021 lämnat in en skrivelse med en motivering 
till avvikelsen.  
”Vi överskrider höjden med som mest 270 mm (17 270 mm). Vi har projekterat 
fram behovet av installationsutrymmen på plan 1 och 2 och takhöjder för 
lägenheterna som bör ha en rumshöjd på 2500 mm och har kommit fram till att 
byggnadshöjden överskrider detaljplanen med 270 mm. Vi tycker att detta bör 
ses som en mindre avvikelse för att få till 5 våningar med brukliga 
våningshöjder för lägenheter och lokaler.”  

Enligt förslaget kommer trappor och ramper att placeras på allmän platsmark 
utanför fastigheten. Fastighetsägare till Ljungby 7:184 har godkänt detta förslag. 

Tre av fem fastighetsägare till Tellus 1, Dressinen 1, Loket 1 samt Ljungby 
7:125, 7:184 och 14:10 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat. 

Fastighetsägare till Björklunden 10 samt två av fem fastighetsägare till Tellus 1 
har lämnat in synpunkter på att de motsätter sig en avvikelse gällande 
byggnadshöjden.  

Fastighetsägare till Björklunden 14 har lämnat in synpunkter på att de motsätter 
sig en ändring av detaljplanen.  

Stadsarkitekten har den 7 september 2021 lämnat följande yttrande. 
”Byggrätten Dressinen 1 ligger mycket centralt i Ljungbys stadsstruktur och i 
ett sammanhang med flera utmärkande befintliga byggnader. Stadsarkitekten 
ser att förslaget har en tidsenlig utformning som tar hänsyn till 
omkringliggande byggnader, där referensen till Tellus 1 (Tellushuset) och 
Björklunden 14 (Posthuset) är särskilt tydlig. Utformningen bedöms även ta 
hänsyn till ny byggnation på Loket 1. Byggnadens form-, färg-, och 
materialkvalitet bedöms generellt som hög, men det finns möjlighet för 
utveckling av förslaget på några områden; 

-Miljöhusets utformning står i stor kontrast till den övriga byggnaden. 
Dimensioner och pulpettaklösning bidrar tyvärr till en karaktär av ”bakgård”. 
- Fasader mot takterrasser plan 5 är dels i tegel och dels i träpanel. Ändringen 
av material mitt på fasaderna bidrar till en otydlighet i hur man kan läsa 
byggnadens olika delar. 
- Skyltar som står rakt ut från fasaden upplevs störande och skulle med fördel 
ersättas av skyltar som monteras platt på fasaden.” 
Stadsarkitekten bedömer dock inte att detta utgör hinder för att ett bygglov kan 
beviljas. Det är därför upp till byggherren att ta ställning till eventuella 
ändringar i 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   

 

 

Sökande har efter stadsarkitektens synpunkter ändrat material på fasaderna.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 
för flerbostadshus, kontorshus och affärshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör inte lämnas då förslaget avviker från den gällande detaljplanen. En 
obebyggd fastighet bör kunna anpassas till att inga avvikelser behöver lämnas. 
Byggnadshöjden i detaljplanen är väl tilltagen.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus, kontorshus och affärshus. 

Yrkanden 

Ordförande, Tomas Nielsen (S), Peter Berg (M), Jimmy Stansert (S), Christina 
Bertilfelt (S) och Frederik Svärd (M) yrkar att bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus, kontorshus och affärshus beviljas. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med sitt och med fleras 
yrkande eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

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 endast en liten del av byggnaden överstiger den 
tillåtna byggnadshöjden.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 30 juni 2021 och beslut fattades 
den 29 september 2021, handläggningstiden hade förlängts med ytterligare max 
10 veckor, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.  
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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   

 

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 
 Energiberäkning 
 U-värdesberäkning 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 
 Tillgänglighetsbeskrivning 
 Brandskyddsbeskrivning 

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska 
samrådet. 

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, tre av fem fastighetsägare till Tellus 1, fastighetsägare till  Loket 1, 
Dressinen 1 samt Ljungby 7:125 och 7:184. 

Fastighetsägare till Björklunden 10, 14 samt två av fem fastighetsägare till 
Tellus 1 underrättas med mottagningsbevis och information om 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 § 156  2021-1406    

 

Värset 2:2, bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

Fastighet: Värset 2:2 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX. 

 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
och gästhus. 

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

startbesked. 
6. Avgiften för bygglovet är 30 370 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

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

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

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger 1,2 kilometer norr om samhället Bolmen.  

Förhandsbesked har inte meddelats då ansökan MB 2020-1739 återkallats på 
sökandes begäran den 18 maj 2021, remissutskick skedde i detta ärende.  

Strandskyddsdispens har tidigare meddelats av miljö- och byggnämnden den  
11 maj 2021, MBN § 94. Länsstyrelsen har gett sitt godkännande den 31 maj 
2021.  

Förslaget innebär nybyggnad av enbostadshus i en våning med en byggnadsarea 
på 220 kvadratmeter och ett gästhus om 54 kvadratmeter. Byggnaden placeras 
ca 4,5 m meter från föreslagen fastighetsgräns i öster. 
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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   

 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt 
friluftsliv. Området ligger också inom ett område som har stora naturvärden 
enligt naturvårdsprogrammet. 

Platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, området är lämpligt för kompletterande bostadsbebyggelse.  

Fastighetsägare till Värset 1:37, 2:55 och Angelstads-Kärragården 1:6 har 
godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Värset 2:56 har lämnat synpunkter enligt nedan. Är 
kommunicerat med sökanden den 2 september 2021.  
”Jag motsätter mig bygglov på Värset 2:2. Då avståndet från stranden på 25 m 
är alltför nära. Allemansrätten blir urgröpt och det öppnar upp för fortsatt 
byggnation strandnära mark.” 

Remiss till miljöavdelningen och ekologen skedde i tidigare sökt 
förhandsbesked, förutsättningarna har inte ändrats och därför är det inte skickat 
remisser på nytt.  

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har meddelat 2021-03-22 att 
avloppsfrågan går att lösa. 

Ekologen har i yttrande den 18 april 2021 framfört att om tomtplatsen etableras 
bara några meter från den fina stigen nedanför strandvallen kan de som vill 
passera uppfatta detta som olämpligt eller obehagligt. Det höga grundvattnet 
inom tomtplatsen kan vara problematiskt och kräva omfattande uppfyllnad av 
marken, vilket skulle förändra naturmiljön kring den gamla strandvallen på ett 
negativt sätt. För att inte behöva detta och inte heller störa allmänhetens tillträde 
till strandzonen bör tomtplatsen flyttas upp minst 50 meter ytterligare. Marken 
där är något mer höglänt.  

Sökanden är kommunicerad ekologens yttrande och har besvarat det den 22 april 
2021 med förklaring till varje bild hur sökandes perspektiv och har inga planer 
på att ändra sin ansökan.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 
för nybyggnad av enbostadshus och gästhus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör lämnas då förslaget bedöms vara lämpligt utifrån platsens natur-
/kulturvärden och landskapsbild. Förslaget uppfyller PBL:s krav på byggnader 
och bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningarna. 
Strandskyddsdispens på platsen har tidigare meddelats av nämnden och 
Länsstyrelsen.  
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Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
är personuppgifter som namn, adress och personnummer  

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och gästhus. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan bevilja bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och gästhus eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beviljar bygglov. 

Motivering 

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31 PBL. 

Byggnaden uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet och 
användbarhet.  

Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte skadar det aktuella 
riksintresset. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 12 juli 2021, beslut om 
förlängning av handläggningstiden togs den 2 september, och beslut fattades den 
29 september 2021, 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 
 Energiberäkning 
 U-värdeberäkning 
 Bevis om färdigställandeskydd 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 
 Tillgänglighetsbeskrivning 
 Brandskyddsbeskrivning 

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska 
samrådet. 
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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   

 

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. 

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats 
inom två år och avslutas inom fem år från den dag då strandskyddsdispensen 
vann laga kraft. 

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet. 
www.poit.se 

Åtgärderna får påbörjas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- 
och Inrikes Tidningar och startbesked har meddelats. 

Faktura i ärendet skickas separat.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Angelstads-Kärragården 1:6, Värset 1:37 och 
2:55. 

Fastighetsägare till Värset 2:56 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 § 157  2021-1429    

 

Angelstad 4:32, bygglov för nybyggnad av plank 

Fastighet: Angelstad 4:32 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av 
plank. 

2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden. 
3. Kontrollplanen som inkom den 16 juli 2021 fastställs. 
4. Kontrollansvarig krävs inte. 
5. Tekniskt samråd krävs inte. 
6. Planket får tas i bruk innan nämnden har lämnat slutbesked.  
7. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivs ut: 

- signerad kontrollplan för slutbesked 
8. Avgiften för bygglovet är 4 642 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

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

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §(§) 31, 40a, 10 kapitlet §§ 4, 10, 14, 23-
24 samt 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger cirka 150 meter nordöst om Angelstad Hembygdsgård.  

Förslaget innebär nybyggnad av plank i fastighetsgräns mot Angelstad 4:29. 
Planket föreslås bli sammanlagt 1,80 meter högt, 1,40 meter högt med tät 
konstruktion och 0,40 meter högt genomsiktligt med ribb längst upp. Planket 
föreslås bli 26 meter långt.  

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan – A24.  

Fastighetsägare till Angelstad 4:29 har godkänt förslaget.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden avslår ansökan om 
bygglov för nybyggnad av plank. 
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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   

 

Förvaltningen bedömning och överväganden 

Miljö- och byggnämnden antog den 24 oktober 2012, § 178 en verksamhetsplan 
för uppförande av plank, staket och murar i Ljungby kommun. Dokumentet är  
vägledande och här framgår att plank är en inhägnad högre än 1,10 meter och är 
inte genomsiktligt. För att få bygglov för plank bör det finnas särskilda skäl, 
exempelvis mot starkt trafikerade genomfartsleder, mot större parkeringsplatser, 
mot industriområden eller liknande. Bygglov för plank prövas restriktivt och vad 
som är särskilda skäl bedöms från fall till fall. Dock beviljas inte plank högre än 
1,50 meter.  

Föreslagen åtgärd med plank som är 1,80 meter högt frångår de riktlinjer som är 
framtagna. Ansökan kan varken anses vara lämplig med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen eller intresset av en god 
helhetsverkan.  

Områdets karaktär förändras om bygglov medges och kan få en prejudicerande 
verkan. En åtgärd som i och för sig är mindre på en fastighet kan leda till en 
oacceptabel miljöförändring om åtgärden mur/plank upprepas i området eller 
utmed väg. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad 
av plank. 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD) yrkar att bygglov för nybyggnad av plank beviljas. 

Tomas Nielsen (S) yrkar att bygglov avslås. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden avslår 
ansökan om bygglov. 

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Henrik Petterssons (SD) yrkande och NEJ för att beslut i enlighet med 
Tomas Nielsens (S) yrkande. 
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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   

 

Ledamöter Ersättare Ja Nej 

Kent Danielsson (C)   X 

Frederik Svärd (M)  X  

Caroline Holmqvist-
Henrysson (S) 

Elisabeth Lindström 
Johannesson (MP) 

_ _ 

Jenny Anderberg (C)  X  

Peter Berg (M)  X  

Tomas Nielsen (S)   X 

Christina Bertilfelt (S)   X 

Jimmy Stansert (S)   X 

Henrik Pettersson (SD)  X  

Pär Augustsson (SD)  X  

 

Omröstningen har utfallit med 5 JA röster, 4 NEJ röster och 1 AVSTÅR. 
Nämnden har efter omröstningen beslutat i enlighet med Henrik Petterssons 
(SD) yrkande. 

Motivering 

Enligt 9 kapitlet 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd som överensstämmer 
med detaljplanen.  

Nämnden bedömer att byggnationen utförs på mark som är lämpad för 
ändamålet och att den inte medför en olägenhet för närboende. 

Nämnden bedömer även att föreslagen åtgärd inte uppfyller framtagna riktlinjer 
gällande plank, staket och murar men strider inte mot detaljplanens syfte.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 3 september 2021 och beslut 
fattades den 29 september 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.  

Upplysningar 

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 Angelstad 4:14, 4:17, 4:18, 4:29 och 4:31. 
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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 § 158  2021-1400    

 

Horsöga 1:4, förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

Fastighet: Horsöga 1:4 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

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

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 7 879 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 kapitlet, 9 kapitlet §§ 39, 40a,10 kapitlet §§ 10, 
14, 23–24, 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) samt 3 kapitlet 
miljöbalken.  

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger cirka 2,5 kilometer norr om Nöttja by, nordost om Bolmaryd på 
en plats som kallas Ekbacken. 

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea på 160 
kvadratmeter i två plan. Byggnaden placeras 20 meter norr om det befintliga 
enbostadshuset på fastigheten. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inte inom några särskilt utpekade 
intresseområden. 

Fastighetsägare till Nöttja 5:7, Nöttja 7:6, Horsöga 1:2, en lagfaren ägare till 
Horshöga 1:6, Stavsättra 1:10 och Nöttja-Bolmaryd 12:1 har inga synpunkter på 
förslaget.  

Fastighetsägare till Horsöga 1:3 samt 2 lagfarna ägare till Horsöga 1:6 har fått 
möjlighet att yttra sig men inte lämnat några synpunkter på förslaget.  

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har den 10 september 2021 
meddelat i yttrande att ett nytt bostadshus inte får anslutas till den befintliga 
infiltrationen på fastigheten. Sökande behöver därmed inkomma med en 
ansökan om att anlägga en ny avloppsanläggning.    
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Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
är personuppgifter som namn, adress och personnummer  

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

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

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förhandsbesked kan meddelas.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked.  

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked. 

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 16 juli 2021 och beslut fattades 
den 29 september 2021, handläggningstiden hade förlängts med ytterligare max 
10 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 och dispens kan krävas från länsstyrelsen angående markavvattning.  

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. 
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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   

 

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 Horsöga 1:2, 1:3, 1:6, Nöttja 5:7, 7:6, Nöttja-
Bolmaryd 12:1 samt Stavsättra 1:6. 
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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 § 159  2021-1220    

 

Bråna 3:38, bygglov för tillbyggnad av tvätthall samt 
ändrad placering av befintlig skylt 

Fastighet: Bråna 3:38 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

3. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av tvätthall samt 
ändrad placering av befintlig skylt. 

4. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden. 
5. Kontrollplanen som inkom den 14 juni 2021 fastställs. 
6. Kontrollansvarig krävs inte. 
7. Tekniskt samråd krävs inte. 
8. Tillbyggnaden får inte tas i bruk innan nämnden har lämnat slutbesked.  
9. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivs ut: 
        - signerad kontrollplan för slutbesked 
10. Avgiften för bygglovet är 8 641 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

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

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §(§) 31, 40a, 10 kapitlet §§ 4, 10, 14, 23-
24 samt 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger i Agunnaryds samhälle strax söder om Agunnaryds lanthandel. 

Förslaget innebär att befintlig bod byggs till med en tvätthall i en våning med en 
byggnadsarea på 36 kvadratmeter mot söder. Tillbyggnaden placeras över 
fastighetsgräns mellan Bråna 3:38 och 5:3. Förslaget innebär även att en 
befintlig skylt flyttas närmre gatan för att möjliggöra infart till tvätthallen. 

Enligt kommunens översiktsplan finns inga utpekade områden på platsen. 

Fastighetsägare till Bråna 3:31, 3:38 och 3:58 har godkänt förslaget, 
fastighetsägare till Bråna 3:31 och 3:38 kommenterar dock att ett 
nyttjanderättsavtal ska överenskommas mellan parterna. 

Fastighetsägare till Bråna 3:41 har fått tillfälle 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 Bråna 3:32, 3:50 och 3:51 har lämnat synpunkter på 
förslaget där de bland annat tycker att platsen inte är lämplig då byggnaden 
placeras för nära deras fastigheter, tar deras utsikt, kommer innebära mer trafik 
och att det borde finnas annan lämpligare plats för denna byggnation.  

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har den 24 juni 2021 yttrat sig i 
ärendet och har lämnat synpunkter gällande krav som ställs enligt miljöbalken.  

Ljungby Energi har den 8 september 2021 yttrat sig i ärendet då de har 
optoledningar strax söder om platsen och har inga synpunkter på förslaget. 

Trafikverket har den 30 juni 2021 yttrat sig i ärendet och har inga synpunkter på 
att bygglov beviljas. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 
för tillbyggnad av en tvätthall samt ändrad placering av befintlig skylt. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov och startbesked kan meddelas. Bedömningen görs att platsen är lämplig 
för den tänkta byggnationen och bedöms inte vara en olägenhet för närboende i 
området.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av en 
tvätthall samt ändrad placering av befintlig skylt. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan bevilja bygglov för tillbyggnad av en 
tvätthall samt ändrad placering av befintlig skylt eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beviljar bygglov. 

Motivering 

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31 PBL. 

Nämnden bedömer att byggnationen utförs på mark som är lämpad för 
ändamålet och att den inte medför en olägenhet för närboende. 

Byggnaden uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet och 
användbarhet.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 14 juni 2021 och beslut fattades 
den 29 september 2021, handläggningstiden har förlängts med högst tio 
ytterligare veckor vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.  
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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   

 

Upplysningar 

På platsen finns en möjlig fornlämning, kontakt ska tas med länsstyrelsen om 
tillstånd krävs för ingrepp i denna. 

Beslut från andra myndigheter kan krävas. 

Om tillbyggnaden 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 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. 

Faktura i ärendet skickas separat.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Agunnaryd 1:4, Bråna 2:14, 2:16, 3:10, 3:11, 
3:12, 3:27, 3:31, 3:33, 3:38, 3:41, 3:57, 3:58, 3:60, 3:66, 3:67, 3:68, 3:69, 3:70, 
5:3, 5:4 och 5:5. 

Fastighetsägare till Bråna 3:32, 3:50 och 3:51 med mottagningsbevis och 
information hur man överklagar. 

 
 

 

 


