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Miljö- och byggnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Övriga 
deltagande 

Ähörare 

Juste rare 

Justeringens 
tid och plats 

Paragrafer 

Onsdagen den 23 mars, kl 08:00-12:03 i Garvaren, Sal 6 samt digitalt via 
Teams. 
Mötet ajournerades mellan kl 08:54 - 08:59. 

Kent Danielsson (C), ordförande 
Benny Johansson (M), vice ordförande 
Caroline Holmqvist Henrysson (S), 2:e vice ordförande 
Jan-Erik Oxelborn (C), ersättare för Jenny Anderberg (C) 
Peter Berg (M) 
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP), ersättare för Christina Bertilfeldt (S) 
Simon Byström (KO), ersättare för Bengt Carlsson (KD) 
Henrik Pettersson (SO) 
Tomas Nielsen (S) 
Jimmy Stansert (S) 
Pär Augustsson (SO) 

T rond Strangstadstuen, förvaltningschef, §§ 46-4 7 
Anna E Andersson, stf förvaltningschef 
Hanna Svahnström, vik miljöchef§§ 48-53, (deltog via Teams)) 
Jeanette Kullenberg, vik plan- och byggchef 
Marie Carlsson, nämndsekreterare 
Maja Hellgren, nämndsekreterare 
Emelie Gustafsson, miljöinspektör§§ 54-55 (deltog via Teams) 
Ulla Gunnarsson, planarkitekt, §§ 57-58 (deltog via Teams) 
Henrik Johansson, planarkitet, § 59 (deltog via Teams) 
Helena Larsson, bygglovshandläggare, §§ 60-61 (deltog via Teams) 
Jaafar Al Jaffar, byggnadsinspektör, § 62 (deltog via Teams) 
Jeane Gustafsson, bygglovshandläggare, §§ 63-64 (deltog via Teams) 
Anders Årman, bygglovshandläggare, § 65 (deltog via Teams) 

Ylva Zimmerbäck, Livsmedel- och hälsoskyddsinspektör (deltog via Teams) 
Edina-Eva Mohr, Livsmedel- och hälsoskyddsinspektör (deltog via Teams) 
Elina Salomonsson, Fastighetsavdelningen § 62 (deltog via Teams) 

Benny Johansson (M) 

Miljö- och byggförvaltningen den 25 mars 2022, kl 11:00 

§§ 43 - 64

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och person-
nummer borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning.
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Sekreterare Maja Hellgren

Ordförande Kent Danielsson (C)

Justerare ansson (M)
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby 
kommuns webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Miljö' och byggnämnden

Sammanträdesdatum Den 23 mars 2022
Tillkännagivandet
publicerat Den 26 mars 2022

överkiagningstid Den 26 mars - 14 april 2022

Tillkännagivandet
avpublicerat Den 21 mars 2022
Förvaringsplats
för protokollet Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9 i Ljungby

Underskrift
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Ärendelista
Fastställande av dagordning..........................................................................5
Meddelande och information........................................................................ 6
Delegationsbeslut............................................................................................ 9
Behovsutredning 2023 - 2025.......................................................................10
Verksamhetsförändringar 2023 - 2027....................................................... 14
Angelstad 3:12, beslut om förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning..................................... 16
Brännebassalt 1:26, beslut om förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning..................................... 19
Ryssby-Östraby 13:4, förslag om beslut om förbud med vite mot 
utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.................23
Ryssby-Östraby 8:3, förslag om beslut om förbud med vite mot 
utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.................26
Skogaryd 1:12, beslut om förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.....................................29
Hörda 9:2, förslag till upphävande av förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.....................................32
Ansökan om utdömande av av vite hos mark- och miljödomstolen för 
Stensbergs bergstäkt på fastigheten Ljungby 7:63.................................34
Sällebråten 1:3, begäran om kommunens ställningstagande enligt 16 
kap 4 § miljöbalken över vindkraftpark.....................................................38
Del av Eka 3:3 med flera, Eklunds verksamhetsområde, i Ljungby, 
Ljungby kommun............................................................................................42
Planuppdrag för Valhall 10 med flera, Kvarnarna i Ljungby, Ljungby 
kommun........................................................................................................... 44
Planuppdrag för fastigheten Moroten 1 med flera, Annelund, Ljungby 
stad, Ljungby kommun................................................................................. 47
Klockaren 8, nya parkeringsplatser...........................................................53
Lidhult 34:1, ändrad användning, kontor som byggs om till lägenheter
........................................................................................................................... 57
Pumpan 2, ljudåtgärder LSS-boende..........................................................61
Brännslida 2:1, strandskyddsdspens för enbostadshus.........................63
Ivla 1:34, nybyggnad av ställplats för husbilar - parkering...................66
Trotteslöv 2:8, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus......69
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MBN § 43

Fastställande av dagordning

Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen.

Sammanfattning av ärendet
Byggärendena ska vara före miljöärendena vid dagens sammanträde.

Ärendena Ljungby 7:63 och Sällebråten 1:3 ska dras som första punkt vid dagens 
sammanträde.

Följande ärenden tillkommer på dagordningen:

Följande ärende utgår från dagordningen.

• Dungen 3, tillbyggnad av enbostadhus
• Ramnaryd 1:21, utdömande av vite

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna reviderad dagordningen 
eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden godkänner den reviderade dagordningen.
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MBN § 44

Meddelande och information

Beslut

Miljö- och byggnämnden noterar informationen på dagens sammanträde och 
godkänner redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under 
perioden 2022'02'21-2022-03-23

Sammanfattning av ärendet
1. Beslut från kommunstyrelsen i Ljungby kommun daterat 2022-02-15, 

gällande vägplan för väg 555 om ny gång- och cykelväg mellan Mjälen och 
Tannåker.

2. Beslut från kommunstyrelsen i Ljungby kommun daterat 2022-02-15 om 
fornvårdsstrategi för Kronobergs län.

3. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2022-02-28, att 
byggnadsminnesförklara Issjöa missionshus inom fastigheten Issjöa 1:12.

4. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2022-02-28, 
överklagande av bygglovsavgift för Tjust 1:6.

5. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2022-03-01.
Overklagan av bygglov för fritidshus och gäststuga på fastigheten 
Hölminge 4:21 avslås.

6. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2022-03-01. 
Länsstyrelsen godkänner kommunalt beslut om strandskyddsdispens på 
fastigheten Loshult 1:55.

7. Slutligt beslut från Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt daterat 
2022-03-01. Mark- och miljödomstolen avskriver överklagan om bygglov 
för pumpstation på Angelstads- Bolmstad 8:1.

8. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2022-03-03. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet av bygglov för flerbostads-, kontors-

Justerandes sign
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och affärshus på fastigheten Dressinen 1.

9. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-11-15. Revidering 
av område för riksintresse för kulturvården Hallsjö, innefattande 
ändringarna av beskrivningstexten och den geografiska avgränsningen.

10. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2022-03-08. Ärendet 
gällande schaktsanering vid före detta sågverket i Lidhult på fastigheten 
Lidhult 1:91 avslutas.

11. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2022-03-08. Ljungby 
kommuns beslut om strandskyddsdispens för uppförande av laddstation 
för elbilar på Toftaholm 1:28 godkänns.

12. Beslut från kommunfullmäktige daterat 2022-02-28. Tilläggsanslag för 
investeringar från 2021-2022.

13. Beslut från kommunstyrelsen daterat 2022-02-15, att anta 
Verksamhetsplan för Allas Barn. Genom den nya verksamhetsplanen blir 
arbetsgruppen för Allas barn kommunens övergripande forum för 
kommunens barn- och ungdomsfrågor.

14. Beslut från kommunstyrelsen daterat 2022-02-15 att anta förslag till 
Verksamhetsplan - Strategi för hälsa 2022.

15. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2022-03-09 att medge 
statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag i Ljungby kommun 2022.

16. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2022-03-09 att medge 
statsbidrag till administration i samband med kalkning av sjöar och 
vattendrag under 2022.

17. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2022-03-09 gällande 
överklagande av beslut om att avskriva ärende om klagomål på 
inomhusmiljö på Stenbacken övre 7.

Justerandes sign



Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

8(72)
XXI LJUNGBY 

KOMMUN

Miljö- och byggnämnden

18. Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län daterat 2022-03-09 om tillstånd av 
vindkraftverk på fastigheterna Balkarp 3:7, Staverhult 1:4 och Staverhult
1:14.

19. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2022-03-10 att avslår 
överklagandet på Mosslunda 1:5.

20. Ordförande Kent Danielsson (C) informerar angående att skänka 
politiska arvoden till Urkraina.

21. Hanna Svahnström informerar nämnden om föreläggande på 
Brandstationen 1.

22. Anna E Andersson informerar om att vecka 13 utförs kalkning med 
helekopter i vattensystemen kring Lilla Helge å och Lilla Krokån.

23. Anna E Andersson informerar om att skyddsjakt på kråkfågel är inledd.

24. Tomas Nielsen informerar från senaste sammanträdet med BRÄL.

25. Helena Larsson informerar om ändringar av fasaden för fastighet Loket 1.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan notera informationen på dagens 
sammanträdde och godkänna redovisningen av meddelande och beslut som 
inkommit under perioden 2022-02-21—2022-03-23 eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden noterar informationen på dagens sammanträde 
och godkänner redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under 
perioden 2022-02-21-2022-03-23.

Justerandes sign
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MBN 8 45

Delegationsbeslut

Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från 
2022-02'01" 28 enligt delegationslista daterad den 10 mars 2022.

Beslutsunderlag

• Delegationslista daterad 2022-02-10.

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

Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Justerandes sign
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MBN § 46 2022-426

Behovsutredning 2023 - 2025

Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens behovsutredning 2023-2025.

Sammanfattning av ärendet

nov-feb:
Behovsutredning och 

verksamhetsförändringar

'aw'!- mar-jun:

aug-okt:
Detaljbudget och
verk • imhetspl.-n

På uppdrag av nämnden utreder förvaltningen varje år behov relaterat till 
nämndens ansvar i enlighet med gällande reglemente. Utredning av tillsyns-/ 
kontrollbehov för kommande 3 år är även krav i miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen.

Behovsutredningen utgör underlag för nämndens inspel till den årliga 
budgetberedningen i form av redogörelse för väsentliga verksamhetsförändringar. 
Tillsammans med fullmäktiges beslut om planeringsdirektiv och budget utgör 
behovsutredningen även underlag för nämndens arbete med verksamhetsplan och 
detaljbudget för kommande verksamhetsår.

Förvaltningens arbete med översiktlig planering och samordning 
samhällsbyggnadsfrågor ligger inom ramen för kommunstyrelsens reglemente och

Justerandes sign

a€P



11(72)
LJUNGBY
KOMMUN

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

hanteras därför bara övergripande i behovsutredningen. I övrigt hanteras behov 
inom samtliga verksamhetsområden för perioden 2023-2025.

Relaterad till kommunens visionsstyrning beskriver behovsutredningen de 
viktigaste behoven kopplat till visionsmålen, fokusområdena och värdegrunden. 
En utveckling av nämndens verksamhet i enlighet med behovsutredningen 
kommer generellt medföra större miljönytta, bättre hälsa bland kommunens 
befolkning och att det i större grad läggs till rätta för tillväxt och en hållbar 
utveckling.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att godkänna 
behovsutredningen.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Som myndighet har nämnden en central roll i att lägga till rätta för utveckling i 
enlighet med visionsmålen och säkerställa att det både på kort och lång sikt sker 
på ett hållbart sätt.

Om nämnden ska öka takten i arbete som styr mot visionen och fokusområdena 
behövs extra resurser för tillsyn, handläggning av lov och detaljplanering, samt 
uppdrag från kommunstyrelsen för översiktlig planering. Målsättningen bör vara 
att kommunen ligger i framkant i både miljö-, hälsa- och samhällsbyggnadsfrågor 
för att på så sätt lägga till rätta för tillväxt och hållbar utveckling.

Bemanning

I förvaltningens behovsutredning är behov av årsarbetskrafter inom respektive 
verksamhetsområde specificerat. För att utföra nämndens uppdrag bedömer 
förvaltningen behov av årsarbetskrafter under perioden 2023-2025 enligt tabell 
nedanför. Behov relaterad till översiktlig planering ingår även i siffrorna 
nedanför.

Tabell visar budgeterade årsarbetskrafter 2022 och behov kommande år
2022 2022 2023 2024

Ledning och administration 7,0 7,0 7,0 7,0
Plan och byggavdelningen 15,33 18,0 19,0 19,0
M iljöavdelningen 16,00 17,26 17,33 17,34
total 38,33 42,26 43,33 43,34

För plan- och byggavdelningen är utökat behov kopplat till arbete med 
uppdatering äldre detaljplaner och uppdrag från kommunstyrelsen gällande 
översiktlig planering. För miljöavdelningen är behovet kopplat till en generell 
ambition om att utveckla verksamhetens service till allmänheten.

Justerandes sign
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Ökad bemanning medför behov av extra kontorsplatser på förvaltningen. Detta 
även om det efter Covid-19 arbetas hemifrån i större utsträckning. Inför 2023 
finnas det behov av ytterligare 4-5 kontorsplatser utöver vad förvaltningen i 
nuläget disponerar.

Finansiering

Nämndens arbete finansieras dels genom avgifter, dels genom statliga bidrag och 
dels genom skattemedel. I behovsutredningen är det därför viktigt att skilja på 
arbeten som relaterar till olika uppdrag och olik lagstiftning. Arbete med 
myndighetsutövning finansieras till största delen genom avgifter. Arbete med 
kalkning av sjöar och vattendrag i kommunen finansieras främst genom statligt 
bidrag. Kommunövergripande arbete med översiktlig planering, 
samhällsplanering och kommunala projekt finansieras främst genom skattemedel, 
men för vissa projekt finns det statliga bidrag att söka.

Förvaltningens behovsutredning visar att nämnden eventuellt kan hantera 
aktuella ansvar och uppdrag i enlighet med gällande reglemente genom utökning 
av tilldelade skattemedel som följd av den årliga löneöversynen. Dock finns det 
stor osäkerhet kring framtida intäkter i form av bygglovs- och planavgifter.

Vad gäller investeringsmedel uppskattas behovet till totalt 200 tkr 2023 och 300 
tkr årligen under perioden 2023 - 2027. Utökad behov är kopplat till arbetet 
med digitalisering och utveckling av e-tjänster.

Förvaltningens beredning
Förvaltningens behovsutredning är ett omfattande arbete som på något sätt 
involverar samtlig personal på förvaltningen. Underlagen är samverkat 
avdelningsvis och i Fösam innan beslut i nämnden.

Beslutsunderlag

Behovsutredning miljö och byggnämnden 2023-2025 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen 2022-03-01

Yrkanden
Caroline Holmqvist Henrysson yrkar att nämnden godkänner förvaltningens 
förslag.

Beslutsordning

Justerandes sign
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Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkandet från 
Caroline Holmqvist Henrysson, (S) eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från Caroline 
Holmqvist Henrysson, (S) om att godkänna redovisningen av behovsutredning 
2023-2025.

Justerandes sign
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MBN § 47 2022-428

Verksamhetsförändringar 2023 - 2027

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av väsentliga 
verksamhetsförändringar 2023 - 2027.

För att möjliggöra för en utveckling i enlighet med visionen lyfter nämnden 
särskilt behovet av satsning på arbete med digitalisering och uppdatering av 
detaljplaner, samt att utveckla nämndens service till allmänheten.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunens budgetberedning redogör nämnden för väsentliga 
verksamhetsförändringar och lyfter behov eller förslag på satsningar. 
Redogörelsen baseras främst på nämndens utredning av behov av insatser och 
resurser relaterad till ansvar och uppdrag i enlighet med gällande reglemente.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att godkänna 
verksamhetsförändringarna 2023-2027 med tillägget om en utökad satsning på 
arbetet med uppdatering och digitalisering av detaljplanen och även satsning på 
service till medborgarna.

Förvaltningens bedömning och överväganden

I bilagan ”Verksamhetsförändringar år 2023 - 2027” redogör förvaltningen för 
väsentliga verksamhetsförändringar och behov för de kommande fem åren.

Det lyfts behov av ytterligare satsning på arbetet med fysisk planering. Behovet är 
kopplat till nya krav till digitalisering av detaljplaner och behovet av att lägga till 
rätta för tillväxt och en hållbar utveckling i enlighet med kommunens vision. 
Boverket har lämnat förslag om ändring i lagstiftningen som skulle medföra att 
detaljplaner som inte digitaliseras innan 2028 upphör att gälla. Detta skulle 
betydligt försvåra för byggnation och begränsa både industrier, bostäder och 
offentlig verksamhet. Kommunen har närmare 600 detaljplaner som behöver 
digitaliseras och i mänga fall behöver dessa även uppdateras. Digitalisering av 
detaljplaner är ett avgörande led i arbetet med att effektivisera 
samhällsbyggnadsprocessen och utveckla myndighetens service till allmänheten.

Justerandes sign
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Redogörelse för verksamhetsförändringar och tillhörande behovsutredning tar 
inte hänsyn till eventuella förändringar till följd av pågående utredning kring en 
möjlig samhällsbyggnadsenhet.

Finansiering
Nämndens verksamhet finansieras till största delen av intäkter via avgifter och 
bidrag, och till en mindre del via skattemedel. Aktuell lagstiftning styr vilka delar 
av verksamheten som ska finansieras genom avgift och hur respektive taxa 
beräknas. De behov som lyfts till budgetberedningen kan i liten eller ingen grad 
finansieras genom intäkter via avgifter.

Förvaltningens beredning
Ärendet är berett av förvaltningens ledningsgrupp och är samverkat i Fösam 
innan beslut i nämnden.

B e slut sunderlag
Verksamhetsförändringar år 2023-2027 Miljö och byggnämnden 

Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen 2022-03-09

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna redovisningen av 
verksamhetsförändringar år 2023-2027 eller om någon är där emot.
Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen av 
verksamhetsförändringar 2023-2027.

Skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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MBN § 48 2010-1647 

Angelstad 3:12, beslut om iörbud med vite mot utsläpp 
av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XX personnummer

XX med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut 

avloppsvatten till

befintlig avloppsanläggning på fastigheten Angelstad 3: 12.

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 fanns enligt miljö- och byggförvaltningen uppgifter en 

avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med en efterföljande 

stenkista. 

Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband med 

inventering som 

genomfördes 2007. Fastigheteten används som permanentbostad. I oktober 2019 

fick 

fastighetsägaren meddelande om att avloppsanläggningen måste åtgärdas. 

Fastighetsägaren kontaktade miljöavdelningen och hade synpunkter timavgiften. 

Han hade inga synpunkter på kravställandet då han visste om att anläggningen 

var gammal/dålig. Fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot 

utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den december 2019 och 

började gälla efter 24 månader. 

Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit. 

En inspektion av anläggningen har gjorts den 26 januari 2022 inför nämndens 

beslut. Inspektören mötte fastighetsägaren på plats. Han uppgav att åtgärdandet 

har fallit i glömska och ville ha extra tid på sig att åtgärda anläggningen. Han 

uppgav även att han bor ensam och att han är oftast på en annan ort. Miljö- och 
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byggförvaltningen bedömning är att anläggningen fortfarande används. Någon 
åtgärd av avloppet har inte skett.

Den 1 mars 2022 inkom det en skrivelse från fastighetsägaren. Han begär att få 
till den 30 september 2022 för att åtgärda anläggningen under sommarhalvåret. 
Som orsaker bar han nämnt att den har fallit i glömska att anläggningen skulle 
vara färdigt november 2021 och att hushållet består av 1 person som vistas ca 70- 
80 % av året på fastigheten.

Miljö- och byggförvaltningen ser inga orsaker till att ge utökad tid mer än det som 
är standardiserad för förbud med vite.

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

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Utsläpp av spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Ett beslut 
om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör 
därför fattas. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild 
avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas 
minimalt.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten 2019-11-18 

Tjänsteanteckning inspektion, 2022-01-26

Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen 2022-03-01

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.

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

Justerandes sign

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

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps frän fastigheten 
Angelstad 3:12 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller 
kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att 
förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att 
göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en 
anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om 
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

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

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

Justerandes sign
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Justerandes sign 

MBN § 49 2020-373 

Brännebassalt 1:26, beslut om iorbud med vite mot 
utsläpp av avloppsvatten från befintlig 
avlopps anläggning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XX, personnummer XX med vite 

om 30 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten till

befintlig avloppsanläggning på fastigheten Brännebassalt 1: 26.

2. Miljö- och byggnämnden förbjuder XX, personnummer

XX med vite om 30 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten 

till 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten Brännebassalt 1 :26. 

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 fanns enligt miljö- och byggförvaltningen uppgifter en 

avloppsanläggning bestående av en tvåkammarbrunn med utsläpp av i vattendrag. 

Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband med 

inventering som genomfördes 2010. Fastigheteten används som 

permanentbostad. I oktober 2019 fick fastighetsägaren meddelande om att 

avloppsanläggningen måste åtgärdas. Den 24 februari 2020 inkom 

fastighetsägaren med nya uppgifter om avloppsanläggningen och meddelade då att 

avloppsvattnet mynnar ut i en infiltration innan det når diket. Den 3 mars 2020 

besökte fastighetsägaren miljöavdelningen och begärde att en inspektion skulle 

genomföras för att fastställa avloppsanläggningen status. 

Vid inspektionen den 2 april 2020 fastställdes att det fanns en trekammarbrunn i 

betong på fastigheten. T rekammarbrunnens mellanväggar hade börjat att vittra 

och det fanns inget utgående t-rör. Trekammarbrunnen anses vara undermålig. 
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Enligt fastighetsägaren ska det finnas någon form av infiltrationsbädd i slänten 
mellan slamavskiljaren och ett dike. Inga synliga tecken på en sådan 
infiltrationsbädd fanns. Luftningsrör och fördelningsbrunn saknas i 
anläggningen.

Fastighetsägaren fick möjligheten att inkomma med uppgifter som skulle styrka 
att det fanns en infiltration på fastigheten och att den är gjord enligt dagens krav.

Fastighetsägaren har via flertalet skrivelser påpekat att avloppsanläggningen 
fungerar utmärkt och i cirka 38 år har de aldrig fått något klagomål från 
miljökontoret, någon granne eller företaget som sköter slamtömningen. Enligt 
fastighetsägaren är den gjord enligt då tidens kunskaper och teknik och fungerar 
rent praktiskt. Enligt fastighetsägaren finns det inga luktproblem runt 
avloppsanläggningen och det finns inget överskottsvatten.

Miljö- och byggförvaltningen gjorde bedömningen att fastighetsägarna inte har 
bevisat att deras avloppsanläggning fungerar enligt dagens krav. Förklaringarna 
och hur anläggningen är uppbyggd anses vara diffusa och har inte bevisat det 
motsatta. Fastighetsägaren förelädes med ett beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 14 juli 2020 och började gälla 
efter 12 månader.

Fastighetsägaren överklagade beslutet till Länsstyrelsen och överklagade upp till 
Mark- och överdomstolen. Den 9 september 2020 avslog Mark- och 
miljööverdomstolen överklagandet och beslutade att de inte ger prövningstillstånd 
samt att domen står fast.

En inspektion av anläggningen har gjorts den 22 februari 2022 inför nämndens 
beslut. Inspektören mötte fastighetsägaren på plats. Han uppgav att man har 
förberett för en ny avloppsanläggning och ville ha extra tid på sig att åtgärda 
anläggningen. En ansökan om inrättande av en ny avloppsanläggning gavs till 
inspektör på plats. Miljö- och byggförvaltningen bedömning är att anläggningen 
fortfarande används.

Den 24 februari 2022 inkom det en skrivelse från fastighetsägaren. Han menar på 
att han hinner byta ut anläggningen till sommaren 2022 men för säkerhetsskull 
vill han ha ytterligare tid till årsskiftet 2022/2023. Som orsaker har han nämnt att 
han håller på att förberedda med förstärkning av marken så man kan klara av 
transporten av avloppsanläggningen. Han nämner att han gör markarbetet själv. 
Han har även uppgett ytterligare störningar i arbetet i form av att man har behövt 
fälla träd samt att fastighetsägarens mor har kommit in på äldreboende, vilket har 
resulterat i de bland annat har behövt tömma hennes lägenhet.

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

21(72)

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att åtgärderna som 
fastighetsägaren behöver göra kan rimligen utföras inom 6 månader. Därmed 
finns det inga orsaker till att ge utökad tid mer än det som är standardiserad för 
förbud med vite.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden förbjuda 
fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten i befintligt avloppsanläggning med ett 
vite om 30 000 kronor till respektive fastighetsägare.

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren.

Den 14 mars 2022 och den 18 mars 2022 inkom det skrivelser från 
fastighetsägaren. 1 dessa skrivelser har fastighetsägen beskrivit samma 
förutsättningar som har framkommit tidigare i ärendet. Därmed gör förvaltningen 
ingen ny bedömning i aktuellt fall

Förvaltningens bedömning och överväganden
Utsläpp av spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Ett beslut 
om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör 
därför fattas. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild 
avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas 
minimalt.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten 2019-11-18

Tjänsteanteckning inspektion, 2022-01-26 

Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen 2022-03-01

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.

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.

Justerandes sign
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• God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten 
Brännebassalt 1:26 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte 
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt 
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid 
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta 
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om 
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

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

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

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

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

Justerandes sign
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MBN § 50 2019-1187 

Ryssby-Östraby 13:4, beslut om förbud med vite mot 
utsläpp av avloppsvatten från befintlig 
avloppsanläggning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XX, med personnummer XX med vite 
om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten RyssbyÖstraby 13:4.

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

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitel § 9 och§ 14, 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd sam Lag 
om viten§ 3. 

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten finns enligt miljö-och byggförvaltningens uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med direktutsläpp i ett dike. 
Den 26 april 2019 fick fastighetsägaren till Ryssby-Östraby 13:4 krav på att göra 
om sin avloppsanläggning då den ej uppfyller dagens krav. Den 5 december 2019 

fick fastighetsägarna ett förbud på sin avloppsanläggning. Förbudet vann laga 
kraft den 16 december 2019 och började gälla efter 24 månader. Den 15 oktober 
2021 kom fastighetsägaren in med en begäran om uppskov men den 2 december 
2021 meddelade mLljöförvaltningen fastighetsägaren att uppskovet ej bevLljas och 
grunden till beslutet var att det är ett direktutsläpp i ett vattenskyddsområde. 
Förbudet trädde i kraft den 16 december 2021. 

Den 4 februari 2022 utförde miljöavdelningen en inspektion inför nämndens 
beslut. Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att anläggningen fortfarande 
används. Fastighetsägaren har ej inkommit med en ansökan om inrättande av en 
ny avloppsanläggning. 
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden förbjuda 
fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning med ett 
vite om 60 000 kronor.

Förslaget inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Utsläpp av spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Ett beslut 
om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör 
därför fattas. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild 
avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas 
minimalt.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten 2019-12-05 
Tjänsteanteckning inspektion 2022-02-04 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen 2022-02-15

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.

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 
Ryssby-Ostraby 13:4 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,

Justerandes sign
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iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 kapitel 3 §. Dessa 
försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas 
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Skickas till
Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan 
överklagas.

Justerandes sign
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MBN § 51 2011-2359 

Ryssby-Östraby 8:3, beslut om iårbud med vite mot 
utsläpp av avloppsvatten från befintlig 
avloppsanläggning 

Beslut 

1. 1. Miljö- och byggnämnden. förbjuder XX, med personnummer XX med 
vite om 30 000 kronor att släppa ut avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten Ryssby-Östraby 8:3.

2. Miljö- och byggnämnden förbjuder XX, med personnummer XX med 
vite om 30 000 kronor att släppa ut avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten RyssbyÖstraby 8:3.

Förbudet börjar gälla 6 månader efter att du tagit del av detta beslut. 
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitel § 9 och § 14, 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd sam Lag 
om viten§ 3. 

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten finns enligt miljö-och byggförvaltningens uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med en sten.kista. Den 2 maj 
2019 fick fastighetsägarna till Ryssby-Östraby 8:3 krav på att göra om sin 
avloppsanläggning då den ej uppfyller dagens krav. Den 9 september 2019 fick 
fastighetsägarna ett förbud på sin avloppsanläggning. Förbudet vann laga kraft 
den 6 november 2019 och började gälla efter 24 månader. Förbudet trädde i kraft 
den 6 november 2021. 

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om inrättande av en ny 
avloppsanläggning och den 11 januari 2022 fick de ett tillstånd. Den 18 januari 
2022 utförde miljöavdelningen en inspektion inför nämndens beslut. Miljö- och 
byggförvaltningens bedömning är att den gamla anläggningen fortfarande 
används. Fastighetsägaren bekräftade via telefonsamtal med miljö- och 
byggförvaltningen den 7 mars 2022 att en ny avloppsanläggning ännu ej 
färdigställts. 
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden förbjuda 
fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning med ett 
vite om 30 000 kronor till respektive fastighetsägare.

Förslaget inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Utsläpp av spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Ett beslut 
om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör 
därför fattas. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild 
avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas 
minimalt.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten 2019-09-09 
Tjänsteanteckning inspektion 2022-01-18 
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen 2022-02-15

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.

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 
RyssbyOstraby
8:3 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven enligt 9 
kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt 
utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder 
inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning 
med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till 
en rimlig kostnad. En tillsynsmyndighet får mecidela 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

Justerandes sign
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vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 kapitel 3 §. Dessa försiktighetsmått ska 
vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas 
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.

Skickas till

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan 
överklagas.

Justerandes sign
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MBN § 52 2015-1718 

Skogaryd 1: 12, beslut om rorbud med vite mot utsläpp 

av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XX, personnummer XX med vite om 60 000 

kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsa nläggning på 
fastigheten Skogaryd 1: 12.

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 byggförvaltningen en avloppsanläggning 
bestående av en trekammarbrunn med utsläpp till en infiltration som byggdes 1979. I 
september 2015 fick fastighetsägaren meddelande om att avloppsanläggningen måste 

åtgärdas och i mars 2019 skrevs ett förbud om att släppa ut avloppsvatten till befintlig 

anläggning. Förbudet började gälla 12 månader efter att fastighetsägaren tagit del av 

beslutet. 
I oktober 2019 gjorde miljöavdelningen en inspektion av anläggningen på 
fastighetsägarens begäran för att fastställa avloppsanläggningens status. Vid 

inspektionen fastställdes att det finns en trekammarbrunn i betong med T-rör, även 
det i betong, på utgående ledning. Från trekammarbrunnen leds avloppsvattnet till 

en ringsatt stenkista. Inga synliga utlopp från stenkistan, troligen finns ingen botten i 
den. Ytterligare en brunn, som enligt fastighetsägaren tillhörde avloppsanläggningen 

fanns på fastigheten. 1 den brunnen fanns det ett in- eller utlopp som låg cirka 40 cm 
under vattenytan. Enligt fastighetsägaren går avloppsvatten från stenkistan ut i en 

stenbädd som även dränerar marken på platsen. Vattnet leds därefter till sista 
brunnen. Det innebär att någon rening av avloppsvattnet inte sker utan späds istället 

ut med yt- eller grundvatten. 
I samband med inspektionsrapporten skrevs ett nytt förbud den 29 oktober 2019 

med längre åtgärdstid. Delgivningskvittot inkom till miljöavdelningen den 6 

november 2019 och förbudet började gälla efter 24 månader. 
Den 8 november 2019 inkom en skrivelse från fastighetsägaren innehållande två 

situationsplaner, varav den ena är en ritning över avloppsanläggningen och den andra 

över nybyggnation av garage och gäststuga. Miljöavdelningen svarar i brev daterat den 
25 november 2019 att den inskickade situationsplanen inte stämmer överens med 
det som har inspekterats vid platsbesöket. Det fanns inga tecken på att där skulle 
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finnas en infiltrationsanläggning som är uppbyggd enligt dagens krav på teknik. 
Miljöavdelningen informerade om att det krävs ett särskilt tillstånd för att inrätta en 
avloppsanläggning och att tillståndet inte ingår i bygglovet.
Den 21 januari 2022 inkom nya handlingar till miljöavdelningen. Samma 
situationsplan som fastighetsägaren tidigare skickat in som hör till bygglovet av 
garage t/gäststugan. Tre foton daterade 2009, som visar någon form av 
anläggningsarbete, hland annat en grop som fylls med makadam. Inga foton på 
spridarledningar finns. Till handlingarna hör även en teknisk bild på en infiltrations 
uppbyggnad som är inringad av troligtvis fastighetsägaren.
Miljöavdelningen gör ett platsbesök inför nämnd den 22 februari 2022. 
Fastighetsägaren är då på platsen och avloppsanläggningen bedöms vara i drift.
Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att anläggningen fortfarande används. 
Fastighetsägaren har inte påvisat att det finns en infiltration på fastigheten som är 
uppbyggd med rätt sorts teknik och det finns inte något tillstånd upprättat enligt 
miljöbalken.

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

Förslaget inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Utsläpp av spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Ett beslut om 
förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. 
På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant 
sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten 2019-10-29 Platsbesök inför 
nämnd, 2022-02-22

Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen 2022-02-23

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.

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.

Justerandes sign
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• Levande sjöar och vattendrag.
• Ingen övergödning.
• God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten 
Skogaryd 1:12 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven 
enligt 9
kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp 
till 3 (3) anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Det 
finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar 
rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad. 
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det 
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 
kapitel 3 §.
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.

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

Justerandes sign
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MBN § 53 2012-1357

Hörda 9:2, upphävande av förbud med vite mot utsläpp 
av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att upphäva beslutet, daterat den 19 januari 
2022 § 9, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet
Miljöavdelningen skickade en kommunikation till fastighetsägarna den i april 
2020 med information om att avloppsanläggningen behövde åtgärdas. 
Fastighetsägaren inkom därefter med uppgifter om att det finns en 
trekammarbrunn med en infiltrationsanläggning på fastigheten.

Den 7 september 2020 gjorde miljöavdelningen en inspektion av anläggningen 
med bedömningen att avloppet behövde åtgärdas. Fastighetsägaren förelädes med 
ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 
den 9 september 2020. Förbudet började gälla efter 12 månader.

Ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom i 
september 2021 och ett beslut om tillstånd skrevs den 10 januari 2022.

Miljöavdelningen gjorde ett platsbesök inför nämnd den 6 december 2021 och 
avloppsanläggningen bedömdes då vara i drift.

Den 19 januari 2022 fattade nämnden beslut om förbud med vite. Den 8 februari 
inkom entreprenörsrapport och foton som bekräftar att en ny avloppsanläggning 
är färdigställd. Enligt de foton som har inkommit ligger sannolikt 
spridarledningarna för tätt då det ska vara minst en meter mellan 
spridarledningarna.

Med anledning av att det finns en färdigställd anläggning på fastigheten och att 
den gamla anläggningen inte längre används, föreslår miljö-och byggförvaltningen 
att nämnden upphäver tidigare beslut om förbud.

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

Förslaget inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig 
anläggning kan upphävas.

Beslutsunderlag

• Bilaga 1, Entreprenörsrapport
• Bilaga 2, Foton
• Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen 2022-02-23

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.

Motivering
Se förvaltningens bedömning och övervägande.

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

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesprotokoll 34(72)
2022-03-23

MBN § 54 2021-256

Ansökan om utdömande av av vite hos mark- och 
miljödomstolen för Stensbergs bergstäkt på fastigheten 
Ljungby 7:63

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att ansöka hos Mark- och miljödomstolen i 
Växjö om utdömande vite om 75 000 kronor, enligt beslut daterat den 7 april 
2021, § 53, punkt 2.

Beslutet är fattat med stöd av Lag (1985:206) om viten 3 och 9 §§.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 november 2020 utförde tillsynsmyndigheten miljötillsyn på Stensbergs 
bergstäkt. Vid besöket påträffades två avvikelser som stred emot verksamhetens 
tillstånd (bilaga 1). I inspektionsrapporten (bilaga 2) daterad den 3 mars 2021 
beskrivs avvikelserna gällande sedimentationsbassäng med tillhörande 
oljeavskiljning samt att placera ut gränsmarkeringar för verksamhets- och 
brytningsområdet.

Kommunicering av förslag inför beslut från miljö- och byggnämndens 
arbetsutskott mailades till verksamhetsutövaren den 17 mars 2021.

Den 7 april 2021 beslutade nämnden i Ljungby kommun att förelägga Stensbergs 
bergstäkt med vite (bilaga 3) att följa nedstående beslut:

1. inkomma med förslag på utformning på sedimenteringsbassängen med tillhörande 
dimensioneringsunderlag inklusive oljeavskiljning senast fyra månader efter att detta beslut 
vunnit laga kraft. Förslaget ska vara i överenstämmelse med verksamhetens villkor 7 i 
gällande tillstånd och godkännas av tillsynsmyndigheten.

2. vid vite om 150 000 kronor att placera ut gränsmarkeringar för både 
verksamhetsområdet och brytningsområdet i enlighet med villkor 19 i gällande tillstånd 
senast sex månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

Delgivningskvitto hämtades ut på posten den 27 maj 2021 (bilaga 4).

Overklagan eller inkomna synpunkter på beslutet har inte skett.

Beslutet vann laga kraft 3 veckor efter att det delgivits om ingen synpunkt kom in. 
Beslutspunkt 1 skulle genomförts senast den 18 oktober 2021och beslutspunkt 2 
senast den 18 december 2021.

Justerandes sign
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Vid årligt tillsynsbesök som skedde den 27 augusti 2021 redovisade 
verksamhetsutövaren att gränsmarkering för verksamhetsområdet är gjort med 7 
stycken stolpar som visades på en GPSrkarta.
Tillsynsmyndigheten gjorde ett nytt platsbesök på Stensbergs bergstäkt den 20 
januari 2022 för uppföljning av gällande beslut (07-04-2021) och skickade 
sammanställning till verksamhetsutövaren den 21 januari 2022 (Bilaga 5).

Den 8 februari 2022 inkom verksamheten med dimensioneringsunderlag och 
reningskapacitet för nuvarande sedimentationsbassäng. Medskickat finns 
hänvisning till nuvarande gravemetrisk oljeavskiljning. Verksamheten inkom även 
med ett förslag på att inte döma ut vitet utan istället ge verksamheten till 
sommaren på sig att utföra gränsmarkering runt brytningsområdet (Bilaga 6).

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att ansöka hos Mark 
och miljödomstolen i Växjö om utdömande om vite 75 000 för att 
gränsmarkeringen av brytningsområdet inte har utförts, enligt beslut daterat 7 
april 2021,§ 53, punkt 2.

Förslaget inför beslut har kommunicerats med verksamhetsutövaren.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Beslutspunkt 1 hanteras separat.

För att punkt 2 ska vara utförd krävs att både markering för verksamhetsområdet 
och brytningsområdet ska vara utförda. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att 
villkoret för gränsmarkeringar för verksamhetsområdet är utfört.

Vidare bedömer förvaltningen att gränsmarkeringar för brytningsområdet inte har 
utförts. Verksamheten har inte inkommit med synpunkter gällande beslutet 
innan beslutet vann laga kraft och därför kan utdömande av vite ske.

Gällande verksamhetens förslag att få förlängd tid som kom in den 8 februari 
2022 så har verksamheten i övrigt inte visat på svårigheter att utföra 
gränsmarkeringför hela området och att de bedöms ha haft tillräcklig tid att ha 
utfört det. Därför anses att vite ska dömas ut.

Miljö- och byggförvaltningen anser däremot att det finns skäl för att jämka vitet 
till 75 000 kronor på grund av att villkoret bedöms delvis vara uppfyllt och därför 
motiverar en sänkning på utdömande vite till hälften med stöd av Lag (1985:206) 
om viten 3 och 9 §§.

Förvaltningens beredning

• Underlag av inspektioner utförda den 25 november 2020, 27 augusti
2021 ocb 20 januari 2022.

Justerandes sign
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• Samtal med Länsstyrelsen i Kronobergs län gällande bedömning av 
placerade stolpar runt verksamhetsområdet.

• Inskickat underlag den 8 februari 2022 för bedömning gällande vidare 
handläggning för sedimentationsbassängen samt oljeavskiljningen.

Beslutsunderlag

• Bilaga 1 Stensbergsbergstäkt tillstånd
• Bilaga 2 Inspektionsrapport
• Bilaga 3 Föreläggande
• Bilaga 4 Mottagningsbevis från Stensbergs bergtäkt
• Bilaga 5 Tillsyn uppföljning vitesföreläggande
• Bilaga 6 Verksamhetens svar

Yrkanden
Henrik Pettersson, (SD) yrkar på att sätta ned avgiften till 37 500 kr.

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) och 
Ordförande Kent Danielsson (C) yrkar på att vi går på förvaltningens förslag.

Beslutsordning

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkande från Caroline Holmqvist Henrysson (S) med fleras 
yrkanden.

Votering begärs.

Omröstningsresultat
Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 
med Caroline Holmqvist Henrysson (S) med fleras yrkande och NEj för beslut i 
enlighet med Henrik Pettersson (SD) yrkande.

Namn Ja Nej
Kent Danielsson (C) X
Benny Johansson (M) X
Peter Berg (M) X
Caroline Holmquist Henrysson (S) X
Tomas Nielsen (S) X
Jimmy Stansert (S) X

Justerandes sign
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Henrik Pettersson (SD) X
Pär Augustsson (SD) X
Jan-Erik Oxelborn (C) X
Simon Byström (KD) X
Elisabeth Lindström-Johannesson 
(MP)

X

Omröstningen har utfallit med 9 JA röster och 2 NEJ röster.

Nämnden har efter omröstning beslutat i enlighet med Caroline Holmqvist- 
Henrysson (S) med fleras yrkande.

Motivering
Se förvaltningens bedömning och övervägande.

Skickas till
Fastighetsägaren med mottagningsbevis och information om hur man överklagar. 

Mark- och miljödomstolen i Växjö.
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MBN § 55 2022-102

Sällebråten 1:3, begäran om kommunens 
ställningstagande enligt 16 kap 4 § miljöbalken över 
vindkraftpark

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att tillstyrka den aktuella vindkraftsetableringen 
på fastigheten Sällebråten 1:3 enligt miljöbalken (MB) 16 kapitlet 4 §.

Sammanfattning av ärendet
Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen i Kalmar län inkom till 
miljöförvaltningen den 19 januari 2022 med en begäran om ställningstagande 
enligt 16 kap 4§ MB om att tillstyrka eller avstyrka en vindkraftsetablering.

Ansökan gäller 3 verk på maximalt 260 meter i Sällebråten, cirka 3,5 mil väster 
om Ljungby. Närmast belägna tätort är Lidbult som ligger cirka 5,5 km från 
projektområdet. Ansökan har utformats som en boxmodell med fri placering av 
verken inom ett turbinområde och utökad projektområde för tillhörande 
infrastruktur. Vindkraftsparken beräknas kunna producera 69 GWh per år.

Projektområdet är inom ett prioriterat utpekat område för vindkraft i Ljungby 
kommun

Området består i huvudsak av sumpskogar och myrar. Ansökan har placerat 
inventerat naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde inom stoppområde, där 
ingen vindkraftsetablering ska ske.

Området har ett befintligt vägnät utav skogsbilvägar men även ny väg kommer 
behöva anläggas för framkomlighet till etableringen inom projektområdet. 
Närmaste naturreservat Mogölsmyren ligger cirka 1,5 km väster om 
projektområdet i Halmstads kommun. Avstånd till bostadsbebyggelse från 
turbinområdets gräns är enligt ansökan 1000 meter.

Miljö-och byggnämnden begärde förlängd svarstid av kommunens 
ställningstagande till den 14 april, vilket beviljades den 14 februari 2021.

För att få tillstånd att uppföra vindkraft krävs det enligt 16 kap. 4 § miljöbalken 
att den kommun där verken ska uppföras tillstyrker etableringen. Detta kallas ofta 
för "det kommunala vetot".

Justerandes sign
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Henrik Pettersson (SD) och Pär Augustsson (SD) yrkar på avslag till 
förvaltningens utredning.

Caroline Holmqvist-Henrysson (S), Ordförande Kent Danielsson (C), Elisabeth 
Lindström-Johannesson (MP),Tomas Nielsen (S) och Jimmy Stansert (S) yrkar på 
bifall till förvaltningens utredningen.

Benny Johansson (M) yrkar på att vi lämnar över ärendet utan ställningstagande 
till Kommunstyrelsen.

Henrik Pettersson (SD) och Pär Augustsson (SD) yrkar på avslag till 
förvaltningens utredning.

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden ska lämna förslag till beslut till 
Kommunstyrelsen eller om nämnden lämnar över ärendet utan ställningstagande 
till Kommunstyrelsen i enlighet med Benny Johansson (M) yrkande.

Ordförande finner att nämnden ska lämna förslag till beslut till 
Kommunstyrelsen.

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Caroline Holmqvist- 
Henrysson (S) med fleras yrkande.

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Henrik Pettersson 
(SD) med fleras yrkande.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Caroline Holmqvist- 
Henryssons (S) yrkande.

Votering begäras.

Omröstningsresultat
Ordförande ger ledamöterna om att rösta JA för att bifalla förvaltningens 
utredningen och om att rösta NEJ för att avslå förvaltningens utredning.

Namn Ja Nej
Kent Danielsson (C) X
Benny Johansson (M) X
Peter Berg (M) X
Caroline Holmquist Henrysson (S) X
Tomas Nielsen (S) X
Jimmy Stansert (S) X
Henrik Pettersson (SD) X
Pär Augustsson (SD) X
Jan-Erik Oxelborn (C) X

Justerandes sign
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Simon Byström (KD) X
Elisabeth Lindström-Johannesson 
(MP)

X

Omröstning utfallit med 6 JA röster och 5 NEJ röster.

Nämnden har efter omröstning beslutat i enlighet med Caroline Holmqvist- 
Henrysson (S) yrkande.

Henrik Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet att att tillstyrka den aktuella 
vindkraftsetableringen på fastigheten Sällebråten 1:3

Motivering
Se förvaltningens bedömning och övervägande.

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar

Justerandes sign
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Kommunen ska genom den kommunala tillstyrkan vid tillståndsprövning för 
vindkraft besluta om den aktuella vindkraftsetableringen anses utgöra en lämplig 
markanvändning sett ut ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Kommunens 
ställningstagande bör vara grundat i den mark- och vattenanvändning som 
beslutas i en översiktsplan gällande vindkraft. Utöver beslut om tillstyrkan från 
den aktuella kommunen krävs ordinarie prövning av tillståndsansökan hos 
miljöprövningsdelegationen.

I Ljungby kommun är det kommunstyrelsen, efter beredning i miljö- och 
byggnämnden, som beslutar om en tillståndspliktig vindkraftspark ska tillstyrkas 
eller avstyrkas. Turbinområdet är planerat helt inom utpekat område för vindkraft 
i kommunens vindkraftsplan från 2018.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att tillstyrka den 
aktuella vindkraftsetableringen på fastigheten Sällebråten 1:3 enligt miljöbalken 
(MB) 16 kapitlet 4 §.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Det aktuella området för vindkraftsetableringen är belägen mestadels inom ett 
prioriterat utpekat område för vindkraft i Ljungby kommuns vindkraftsplan 
vilken beslutades den 23 april 2018.

Enligt vindkraftsplanen är skogsområden den landskapstyp i Ljungby kommun 
som bäst tål vindkraftsetableringar. Skogen kan till viss del skymma 
vindkraftverken men då de aktuella verken planeras vara 260 meter höga väntas 
de synas i landskapet. Skogsområde skymmer delvis ingreppen men 
vindkraftsplanen inte beaktat för verk som är 260 meter höga vilket bör tas med i 
bedömningen.

Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att aktuell lokalisering för den 
planerade vindkraftsparken utgör en lämplig markanvändning för 
vindkraftsetablering utifrån den vägledning som ges Ljungby kommuns 
vindkraftsplan som utgör tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Förvaltningens beredning
Vindkraftsplanen från år 2018 har beaktats i handläggningen av ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen 2022-03-01

Justerandes sign

Äjourering
Ajourering begärd och sker mellan 08:54 - 08:59.
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MBN § 56 2014-1937

Del av Eka 3:3 med flera, Eklunds verksamhetsområde, 
i Ljungby, Ljungby kommun

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna detaljplanen för del av Eka 3:3 med 
flera Ekalunds verksamhetsområde och skicka den vidare för antagande till 
kommu nfullmäktige.

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.

Justerandes sign
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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 ca 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 för granskning under tiden 13 december 2021 - 
17 januari 2022.

Miljö- och byggförvaltningen har i ett granskningsutlåtande, daterat 2022-02-21, 
sammanställt inkomna synpunkter och lämnat kommentarer.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att godkänna 
detaljplanen för del av Eka 3:3 med flera, Ekalunds verksamhetsområde och skicka 
den vidare till kommunfullmäktige.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Efter ändringar enligt inkomna yttranden anses att detaljplanen kan godkännas av 
miljö- och byggnämnden och sedan skickas vidare till kommunfullmäktige för 
antagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21
Planhandlingar daterade 2022-02-21
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen 2022-02-21

Yrkanden

Caroline Holmqvist-Henrysson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan ta beslut i enlighet med yrkande från 
Caroline Holmqvist-Henrysson (S) eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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MBN § 57 2022-354

Planuppdrag för Valhall 10 med flera, Kvarnarna i 
Ljungby, Ljungby kommun

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att 
påbörja arbete med att ta fram en detaljplan för Valhall 10 med flera, Kvarnarna i 
Ljungby.

Motivering av beslut
Enligt miljö- och byggförvaltningens verksamhetsplan ska ett arbete med att 
uppdatera gamla detaljplaner påbörjas under 2022. Det motiverar denna 
detaljplans initiering.

Syftet med detaljplanen
I Ljungby stad finns många gamla detaljplaner som fortfarande gäller. Många av 
planerna har en största byggrätt som inte är relevant för dagens önskemål om hur 
mycket man vill bygga inom sin fastighet. Stora ytor med prickmark begränsar i 
vissa fall var inom fastigheten det är tillåtet att bygga.

Ett antal avvikelser från detaljplanerna har därför gjorts vid bygglovgivning. För 
att förenkla för bygglovhandläggarna och för att snabba på processen vid bygglov 
är därför avsikten att anpassa byggrätterna efter det som är bebyggt, utöka 
byggrätterna där det anses lämpligt, anpassa prickmark med mera.

Samtidigt finns möjlighet att göra andra förändringar och förbättringar inom 
området där det behövs till exempel planbestämmelser om dagvattenhantering 
med mera.

Avsikten är också att digitalisera detaljplanerna eftersom det finns förslag till ett 
lagkrav att alla planer inom kommunerna ska vara digitala senast 2028. Det 
arbetet kommer att ta lång tid därför är det viktigt att starta snarast.

Beskrivning av området
Planområdet som är ca 15 hektar ligger inom stadsdelen Kvarnarna i den östra 
delen av Ljungby. Området innefattar kvarteren Helge, Tirfing, Bele, Ingeborg, 
Torsten, Valhall, Midgård, Sänkan, Slänten, Fjället och Backen samt Kvarnarna 
2:16, del av Kvarnarna 2:2 och del av Kvarnarna 2:14.

Justerandes sign
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Samtlig kvarter är avsedda för bostäder med byggrätter från 150 m2 till 230 m2 per 
fastighet. Inom vissa kvarter är det fristående hus och vissa kvarter är avsedda för 
radhus. Det stora naturområdet Blåstadbacken ligger insprängt mellan 
bostadskvarteren.

Avsett planområde markerat med svart linje

Förutsättningar och behov av utredningar
Det finns inte utrymme för några nya bostadstomter inom området och inte 
heller några avstyckningar för annan användning. En dagvattenutredning kan 
eventuellt behövas i samband med detaljplanen samt en utredning om hur buller 
påverkar bostäderna i området.

Planförfarande
1 plan- och bygglagen regleras hur en detaljplan handläggs, vilket antingen sker 
med standardförfarande eller med utökat planförfarande. Standardförfarande ska 
användas om detaljplanen är förenlig med översiktsplanen, inte har betydande 
allmänt intresse eller inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Dessa kriterier 
anses vara uppfyllda, varför planarbetet bör kunna bedrivas med 
standardförfarande.

Justerandes sign
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Preliminär tidplan
Samråd
Granskning
Antagande

Tredje kvartalet 2022 
Första kvartalet 2023 
Andra kvartalet 2023

Denna tidplan är preliminär och ändringar kan komma att uppstå under arbetets 
gång.

Ekonomi
Planarbetet bekostas av kommunen. Ersättning för upprättandet av detaljplanen 
tas ut som en planavgift i samband med bygglovet.

Utredningar som krävs kommer att bekostas av kommunen.

Den fortsatta planprocessen
Under planarbetet ska kommunen med utgångspunkt i planuppdraget utreda de 
frågor som är av betydelse för att ta fram ett planförslag. Under planarbetet kan 
oförutsedda händelser medföra att detaljplanens inriktning ändras eller att 
planarbetet avbryts.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden beslutar att ge miljö- 
och byggförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan, 
Valhall 10 med flera, Kvarnarna i Ljungby.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen 2022-02-24

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.

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
Planavdelningen

Justerandes sign
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MBN § 58 2022-353

Planuppdrag för fastigheten Moroten 1 med flera, 
Ännelund, Ljungby stad, Ljungby kommun

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att ge uppdrag att påbörja arbete med att ta 
fram en detaljplan för Moroten 1 med flera, Ännelund, Ljungby stad, Ljungby 
kommun.

Motivering av beslut
I den av miljö- och byggnadsnämnden beslutade verksamhetsplanen för miljö- och 
byggförvaltningen finns ett uppdrag att uppdatera äldre detaljplaner i syfte att 
främja utvecklingen i Ljungby stad. Inom planområdet har avvikelse från 
detaljplanen i samband med bygglov givits. Genom att ändra detaljplanen ges en 
generell möjlighet att öka byggrätten så att det inte behöver prövas i varje enskilt 
fall. Möjligheten att medge avvikelse från detaljplanen har utifrån rådande 
rättsfall successivt minskat. Nya detaljplaner från och med 2022 ska ha en digital 
funktionalitet och det finns förslag på att alla befintliga detaljplaner också ska ha 
denna digitala funktionalitet från och med 2028. Detta eventuella krav motiverar 
att redan nu påbörja uppdatering av detaljplaner.

Syftet med detaljplanen
I Ljungby stad finns många gamla detaljplaner som fortfarande gäller. Många av 
planerna har en största byggrätt som inte är relevant för dagens önskemål om hur 
mycket man vill bygga inom sin fastighet. Stora ytor med prickmark begränsar i 
vissa fall var inom fastigheten det är tillåtet att bygga.

Ett antal avvikelser från detaljplanerna har därför gjorts vid bygglovgivning. För 
att förenkla för bygglovhandläggarna och för att snabba på processen vid bygglov 
är därför avsikten att anpassa byggrätterna efter det som är bebyggt, utöka 
byggrätterna där det anses lämpligt, anpassa prickmark med mera.

Samtidigt finns möjlighet att göra andra förändringar och förbättringar inom 
området där det behövs till exempel planbestämmelser om dagvattenhantering 
med mera.

Justerandes sign

Syftet blir också att se över möjligheten att komplettera området med enstaka 
bostadstomter.
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Inom området finns ett par kvarter utpekat i kulturmiljöinventeringen från 2013 
- 2014. Det handlar om gruppbebyggelse som är välbevarade. Det kan då bli 
aktuellt att skydda den bebyggelsen så att de kulturhistoriska värdena bevaras. Det 
innebär inte ett förbud att förändra men att det ska göras med stor hänsyn till 
den befintliga bebyggelsen.

Beskrivning av området
Området ligger i den nordvästra delen av Ljungby stad och ligger inom stadsdelen 
Annelund. Planområdet är cirka 22 hektar stort och utgörs av kvarteren Surkålen, 
Rosenkålen, Blomkålen, Brysselkålen, Vitkålen, Grönkålen, Rödkålen, Salvian, 
Dillen, Kryssmyntan, Kumminen, Pepparmyntan, Persiljan, Rödlöken, Vitlöken, 
Rödbetan, Gräslöken, Purjolöken, Vitbetan, Rädisan, Potatisen, Sockerbetan, 
Palsternackan, Tomaten, Sparrisen och Moroten. Området utgörs av 
bostadsbebyggelse i en till en- och halvvåning i form av villor och gruppbebyggelse. 
Området byggdes ut på 1970-talet och väl sammanhållet genom tidstypisk 
villaarkitektur. Tidstypiskt är att taken ofta dominerar över huset och en 
blandning av fasadmaterial i form av tegel och liggande och stående träpanel. 
Området präglas av en stor funktionsseparering i form av matargator och 
lokalgator, ofta i form av stickgator, samt gång- och cykelvägar som ligger i 
grönstråken som delar bostadskvarteren.

Justerandes sign
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Det röda området inringar inom vilket en ny detaljplan ska tas fram.

Översiktsplanen antagen 2022 anger ingen förändring inom det aktuella området. 
Detaljplanen från 1974, Ändring och utvidgning av stadsplanen för Annelund, 
medger i första hand bostadsbebyggelse.

Justerandes sign
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Detaljplanen för området från 1974.

Byggnader per byggår
I I Innan 1900.

| 1900-1910

H 19,0
■ 1920

Hl1930 
Hl1940
... ] 1950

H I960 

| 1970 

~~| 1980 

jgjj 1990 

| 2000

§) Värdefulla byggnader 

Värdefulla miljöer 

. I Offentliga byggnader 

" Brosymbder 

— Banvallsleden

------ Gång- och cykelväg

------ Gångstig

—— Motionsspår

... | Motortrafikled

Genomfartsvägar 

! Lokalgator

Utdrag från inventeringen där de skrafferade områden utgör kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse.

Justerandes sign
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Förutsättningar och behov av utredningar
Även om det är befintlig bebyggelse och inga större förändringar föreslås utöver 
utökad byggrätt behöver vissa förutsättningar trots detta utredas och det handlar 
bland annat om trafikbuller och dagvattenhantering. Vid framtagande av en 
detaljplan gör lagstiftningen ingen större åtskillnad om det är ny eller befintlig 
bebyggelse som ska regleras.

Planförfarande
Detaljplanen handläggs med standardförfarande och det innebär att detaljplanen 
kan antas av miljö- och byggnämnden.

Preliminär tidplan
Samråd Tredje kvartalet 2022
Granskning Första kvartalet 2023
Antagande Andra kvartalet 2023

Denna tidplan är preliminär och ändringar kan komma att uppstå under arbetets
gång-

Ekonomi
Planarbetet bekostas av kommunen. Ersättning för upprättandet av detaljplanen 
tas ut som en planavgift i samband med bygglovet. Dock kommer planavgifterna 
bli relativt små eftersom området redan är utbyggt.

Kostnader för utredningar tillkommer och det handlar i första hand om 
dagvatten- och bullerutredningar. Det som behöver hanteras tillsammans med 
tekniska förvaltningen är eventuella tekniska åtgärder som kan bli aktuella om 
utredningarna visar på detta.

Den fortsatta planprocessen
Under planarbetet ska kommunen med utgångspunkt i planuppdraget utreda de 
frågor som är av betydelse för att ta fram ett planförslag. Under planarbetet kan 
oförutsedda händelser medföra att detaljplanens inriktning ändras eller att 
planarbetet avbryts.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för Moroten 1 med 
flera, Annelund, Ljungby stad, Ljungby kommun.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen 2022-02-22

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.

Expedieras
Tekniska förvaltningen 
Planavdelningen

Justerandes sign
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MBN § 59 2022-196

Klockaren 8, nya parkeringsplatser

Fastighet: Klockaren 8

Sökande: GBJ Bygg AB, Gamla Teleborgsvägen 2, 352 55 Växjö.

Kontroll
ansvarig: Peter Englund

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nya parkeringsplatser.
2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden.
3. Kontrollplanen som inkom i ärende MB 2021-933 den 28 februari 2022 

fastställs.
4. Kontrollansvarig krävs.
5. Tekniskt samråd krävs inte.
6. Åtgärderna får inte 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
- utlåtande från kontrollansvarig
- relationshandlingar för arkitekt (A)-, konstruktion (K)

8. Avgiften för bygglovet är 4 368 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, 9 kapitlet §(§) 31b, 40a, 10 kapitlet §§ 
4, 9, 14, 23-24 plan- och bygglagen (PBL).

Sammanfattning av ärendet
Fastigheten ligger strax nordväst om trafiklyset på motsatt sida mot Gamla Torg.

Bygglov beviljades den 28 juni 2021 för nybyggnad av tre flerbostadshus på 
gällande fastighet. I samband med projektering av byggnaderna inför byggstart 
uppdagades att konstruktionen i parkeringsgaraget, som sträcker sig under alla tre 
byggnaderna behövde justeras.

Justerandes sign
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Denna justering innebar att fyra parkeringsplatser behövde plockas bort. För att 
sökande ska fortfarande ska uppfylla Ljungby Kommuns parkeringsnorm ansöker 
de nu om att anlägga dessa parkeringsplatser på markplan istället.

Förslaget innebär fyra nya parkeringsplatser på fastighetens östra sida längs med 
Hus C. I samband med placering av parkeringsplatserna flyttas även en dörr i den 
intillliggande fasaden en bit norr ut.

Förslaget avviker från gällande detaljplan - P 2018/2.

Enligt detaljplanen får det på den aktuella platsen för parkeringarna (korsmark), 
endast placeras parkeringar under mark.

Fastighetsägare till Klockaren 7 har godkänt förslaget.

Fastighetsägare till Klockaren 3 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte 
svarat.

Fastighetsägare till Apotekaren 13, Snickaren 12 samt Ljungby 7:130 och 11:1 har 
lämnat in synpunkter gällande trafiken längs med gatan som passerar utanför 
fastigheten Klockaren 8.

Tekniskt samråd i ärende MB 2021-933 hölls den 7 mars 2022, aktuellt ärende 
(MB 2022-196) följer gällande handlingar.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för 
nya parkeringsplatser.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen bedömer att bygglov kan lämnas för de nya parkeringsplatserna, 
detta då inget utfartsförbud finns på den aktuella platsen och marken likställs 
med prickmarken som ligger precis norr om området på fastigheten.
Att parkeringarna placeras ovan mark som alternativ till bestämmelsen i 
detaljplanen, under mark bedöms vara en liten avvikelse.

Däremot bör hänsyn till de yttrande avseende trafiksäkerheten beaktas.
Ett helhetsgrepp gällande parkering av bilar längs med gatan bör hanteras av 
tekniska nämnden.

Beslutsordning

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

Justerandes sign
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Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Motivering

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

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

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.

Då inget utfartsförbud finns på den aktuella platsen och marken likställs med 
prickmarken som ligger precis norr om området på fastigheten bedöms åtgärden 
inte utgöra någon betydande olägenhet för omgivningen i övrigt enligt 2 kapitlet §
9 PBL.

Att parkeringarna placeras ovan mark som alternativ till bestämmelsen i 
detaljplanen, under mark bedöms vara en liten avvikelse.

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 28 januari 2022 och beslut 
fattades den 23 mars 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.

Upplysningar
Om åtgärden börjar användas innan nämnden meddelat ett slutbesked kommer 
en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

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

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

Faktura i ärendet skickas separat.

Skickas till
Sökande

Justerandes sign
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12>
Fastighetsägare till Snickaren 2 och 12, Klockaren 3 och 7, Apotekaren samt 
Ljungby 7:130, 7:136 och 11:1.

&AVtcVs<t trviicst
FU § ife

Justerandes sign
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MBN § 60 2021-1480

Lidhult 34:1, ändrad användning, kontor som byggs om 
till lägenheter

Fastighet: Lidhult 34:1

Sökande: Amalia Bygg &. Fastigheter AB, Mejselgatan 2, 352 46 Växjö.

Kontroll
ansvarig: Eldemez Bajramovic

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för ändrad användning, kontor 
byggs om till lägenheter.
2. Kontrollansvarig krävs.
3. Tekniskt samråd krävs.
4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat 
startbesked.
5. Avgiften för bygglovet är 57 611 kr i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår 
av medskickat debiteringsunderlag.

Beslut är fattat med stöd av 8 kapitlet § 7, 9 kapitlet §§ 30, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 
9, 14 plan- och bygglagen (PBL).

Sammanfattning av ärendet
Fastigheten ligger i Lidhult samhälle cirka 800 meter sydväst om kyrkan.

Förslaget innebär att man ändrar det tidigare kommunhusets kontorslokaler till 9 
lägenheter. Ändringen avser 2,5 plan och upptar en bruttoarea på 1076 
kvadratmeter. I samband med ändringen anläggs 13 parkeringsplatser.

Förslaget stämmer med gällande detaljplan - P 87/14.

Enligt detaljplanen är fastigheten avsedd för centrumbebyggelse. Dock anger 
detaljplanen att det får anordnas bostäder i byggnaden om god bostadsmiljö kan 
tillgodoses.

Justerandes sign
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Fastighetsägare till Lidhult 1:50, 1:51, 1:86, 1:251, 1:365, 44:6 och 44:7 har 
godkänt förslaget.

Fastighetsägare till Lidhult 1:48, 1:87, 12:1, 12:9 och 14:6 har fått tillfälle att 
lämna synpunkter men inte svarat.

Fastighetsägare till Lidhult 1:49 och 12:8 har lämnat synpunkter på förslaget.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 
för ändrad användning från kontor till lägenheter.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Bygglov kan meddelas då bostäder bedöms kunna tillgodoses inom fastigheten 
på ett lämpligt sätt med hänsyn till kringliggande fastigheter. I området finns 
sedan tidigare bostäder inom gällande bestämmelse i detaljplanen.

Beslutsunderlag

Yrkanden
Caroline Holmqvist-Henrysson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet Caroline Holmqvist- 
Henryssons (S) yrkande.

Motivering
Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 30 PBL.

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

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.

Nämnden bedömer att det i byggnaden kan anordnas bostäder som gör att en god 
bostadsmiljö kan tillgodoses.

Justerandes sign
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Nämnden bedömer att avsteg kan lämnas på kraven gällande tillgänglighet i 8 
kapitlet §§ 1 och 4 med hänsyn till ändringens omfattning samt byggnadens 
förutsättningar.

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 8 mars 2022 och beslut fattades 
den 23 mars 2022, 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 överenskommelse om tid 
och plats för samrådsmötet. Du kallas till tekniskt samråd med miljö- och 
byggförvaltningen. 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
• Bevis om färdigställandeskydd
• 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.

Justerandes sign
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Skickas till
Sökande

Fastighetsägare till Lidhult 1:50, 1:51, 1:86, 1:87, 1:365, 12:1,

12:9,14:6, 44:6 och 44:7.

Fastighetsägare till Lidhult 1:49 och 12:8 underrättas med mottagningsbevis och 

information om hur man överklagar.

Justerandes sign
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MBN § 61 2018-799

Pumpan 2, ljudåtgärder LSS-boende

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna slutbesked för projektet och låta 
fastighetsägaren avvakta med åtgärd av ljudåtgärder i väntan på att problem 
uppstår eller utföra åtgärd i samband med att boendet ska genomgå större 
renovering.

Sammanfattning av ärendet
LSS-boendet Ljungsjövägen på fastigheten Pumpan 2 stod klart sommaren 2018. 1 
samband med slutbesiktning visade ljudprovningen att byggnaden inte uppfyllde 
BBR-kraven i samtliga utrymmen. Fastighetsägaren hade i samband med detta en 
dialog med byggnadsinspektör och besiktningsman och byggnadsinspektör 
lämnade ett interimistiskt slutbesked och lät hyresgästerna flytta in. 
Fastighetsägaren fick i uppdrag att bevaka ljudkravet under två år. Ingen 
information lämnades om att åtgärd skulle krävas efter två år.
Efter två år fördes en dialog med verksamheten i byggnaden, inga problem 
rapporterades och fastighetsägaren skickade in begäran om slutbesked. Miljö- och 
byggnämnden nekade slutbesked och fastighetsägaren överklagade beslutet. 
Länsstyrelsen hanterade ärendet och hävde Miljö- och byggnämndens beslut om 
nekat slutbesked och hänvisade ärendet tillbaka till nämnden för vidare 
utredning. Fastighetsägaren fick i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning 
av vad åtgärder innebär för byggnaden och för de boende samt en ekonomisk 
bedömning av vad åtgärd och tillhörande anpassningar för verksamheten skulle 
kosta.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att lämna slutbesked 
för projektet och låta fastighetsägaren avvakta med åtgärd av ljudåtgärder i väntan 
på att problem uppstår eller utföra åtgärd i samband med att boendet ska 
genomgå större renovering.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Konsekvensbeskrivningen visar tydligt att inga problem med ljudet upplevs i 
byggnaden, varken från de boende eller från personalen på Humana. 
Beskrivningen visar tydligt på att det medför större risk för de boendes mående 
att behöva byta bostad tillfälligt än att bo kvar i byggnaden som inte uppfyller 
ljudkraven.

Justerandes sign
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Det tillfälliga boendet som kan erbjudas innebär även stora anpassningar av 
personalens organisation för att tillgodose den omsorg som de boende behöver. 
Att leta upp/anpassa ett tillfälligt boende som är utformat som gruppbostad 
skulle innebära ännu större kostnader än redovisade summor.
Akustiker har även tidigare bedömt att åtgärd bör göras i samband med att en 
bostad står tom och garanterar inte heller att föreslagna åtgärder kommer 
förbättra ljudmiljön.
Kostnaderna för åtgärd uppgår till 841 000kr för bara själva åtgärden, inga 
oförutsedda händelser eller projektledartid inräknade, samt 195 600kr/månad för 
Socialförvaltningen som under åtgärdsperioden måste se till att verksamheten får 
tillfälligt boende, extra bemanning som krävs pga. ny bostad, reseersättning, 
utebliven hyra från de tilltänkta hyresgästerna i den tillfälliga bostaden, mm. 
Socialförvaltningen får även en fast extra kostnad på 115 000kr för flyttkostnader, 
introduktion av personal, IT-installationer mm.
Sammanfattningsvis så visar konsekvensbeskrivningen att åtgärderna som föreslås 
inte förväntas övervinna nyttan av åtgärderna, varken ekonomiskt eller ge ett 
mervärde till den hyrande verksamheten och de boende.

Förvaltningens beredning
Tekniska förvaltningen har i sin konsekvensbeskrivning fört dialog med 
Socialförvaltningen, Humana som står för personal på boendet samt de personer 
som är god man/anhörig till de boende.
Samtliga har fått lämna sina synpunkter i ärendet, vilket har tagits med i 
konsekvensbeskrivning.

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.

Skickas till
Elin Salomonsson, Fastighetsavdelningen

Justerandes sign
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MBN § 62 2021-2372 

Brännslida 2: 1, strandskyddsdspens ror enbostadshus 

Fastighet: 

Sökanden: 

Beslut 

Brännslida 2: I X 
XX

1. Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för
nybyggnad av enbostadshus.

2. Avgiften för beslutet är 7 242 kronor i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige.

Beslutet är fattat med stöd av 7 kapitlet§§ 15 samt 18 b - d miljöbalken. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 16 december 2021 och blev 
komplett den 18 januari 2022. 
Platsen ligger i Brännslida sydost om sjön Flåren cirka 8 km nordost om samhället 
Lagan. Strandskyddet för sjön Flåren är 200 meter inåt land. Föreslagen placering 
ligger helt inom strandskyddat område. 
Förslaget innebär nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea på cirka 130 
kvadratmeter med en tomtplats om cirka 1700 kvadratmeter som sträcker sig ner 
till vattnet. Området består av åkermark som sträcker sig ner till Flå rens östra 
strand, vid strandlinjen finns lite buskage och träd. 
Byggnaden kommer att placeras cirka 175 meter från närmsta befintliga 
bostadshus. 
För aktuell fastighet finns inga områdesbestämmelser eller detaljplan. Enligt 
kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har mycket stora 
naturvärden enligt naturvårdsprogrammet. 
Platsen ligger inte inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS). Närmast utpekat LIS-område är vid sjön Flårens västra strand kring 
Flattinge. 
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En fri passage lämnas på 35 - 42 meter mellan tomten och strandkanten efter 
komplettering som inkom den 21 mars 2022.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att avslå ansökan om 
strandsskyddsdispens för enbostadshus.

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Det saknas särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens.

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.

Motivering
En förutsättning för att ge dispens från förbudet att bygga inom strandskyddat 
område är att något av de särskilda skäl som lagstiftaren angett kan tillämpas.

Nämnden bedömer att det saknas särskilda själ för att bevilja en dispens.

Området består av åker och har inte tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddet syften.

Området är inte utpekat för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Föreslagen placering är 175 meter till närmsta byggnad i söder. Nya byggnader ska 
uppföras i anslutning till befintliga bostadshus för att skälet ska vara tillämpbart. 
Endast enstaka undantagsfall, huvudsakligen i glest bebyggda delar av landet kan 
ett hus anses ligga i anslutning till ett befintligt bostadshus om avståndet är 200 
meter. I större delen av södra Sverige bör avståndet i allmänhet vara klart mindre 
än så för att bestämmelsen ska vara tillämplig.

Nämnden har inte gjort någon bedömning av hur åtgärden påverkar växt- och 
djurlivet då det inte finns något särskilt skäl att tillämpa för att ge en 
strandskyddsdispens på platsen.

För handläggning av ärendet har nämnden rätt att ta ut en avgift enligt taxa för 
Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken antagen av 
ko m m unfu 11m äktige.

Upplysningar
Justerandes sign
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Faktura skickas separat.

Skickas till
Sökande med mottagningsbevis och information hur man överklagar.

Justerandes sign
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MBN § 63 2021-2291 

lvla I :34, nybyggnad av ställplats ror husbilar -

parkering 

Fastighet: 

Sökande: 

lvla 1:34 

XX. 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för 14 ställplatser.

2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden. (OBS! se upplysning)

3. Kontrollplanen som inkom den 3 december 2021 fastställs.

4. Kontrollansvarig krävs inte.

5. Tekniskt samråd krävs inte.

6. Anläggningen får inte tas i bruk innan miljö- och byggnämnden har lämnat

slutbesked.

7. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivs ut:

- signerad kontrollplan för slutbesked.

8. Avgiften för bygglovet är 4 635 kr 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 

plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger 2,3 kilometer söder om Södra Ljunga samhälle, öster om 

Prästebodaån. 

Ansökan som inkom den 3 december 2021 innefattade 17 husbilsställplatser samt 

skyltning vid 2 infarter. Skyltarna är inte bygglovspliktiga och sökanden vill att de 

ska utgå. Nytt förslag är inlämnat den 28 februari 2022 som gäller 14 ställplatser 

för husbilar, utan el och utan vatten på en befintlig grusplan med en yta om cirka 

40 x 80 meter (3 200 kvm), uppställningsplatserna blir 7 meter breda. På 

grusplanen kommer det också vara sopsortering samt eld- och lekplats. 

Färskvatten kan hämtas vid befintlig ladugård. Det kommer inte att finnas 
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möjlighet till tömning av latrin eller gråvatten på tomten.

Enligt kommunens översiktsplan ligger området inom kulturmiljöprogrammet 
samt inom ett område som har stora naturvärden enligt naturvårdsprogrammet.

Internremiss är skickad angående naturvärdena på platsen och det finns inte 
några värden att tala om, det framkom att det för ca 5 år sedan klassades som 
gräsmark med visst värde.

Kulturparken Småland har inget att erinra i frågan.

Fastighetsägare till Ivla 20:2 har godkänt förslaget.

Fastighetsägare till Ivla 20:1 och 1:33 har framfört synpunkter som 
kommunicerats med sökanden den 26 januari 2022.

Ivla 20:1 framför att:
Sopor - vem har ansvaret för dessa. Hur länge får en husbil stå på plats? (24 h) 
Mötesplats väg - väldigt trångt. Rastplats husvagn eller tält? Säkerhet eldplats - 
ansvar och vedtillgång. Lekplats skyltar barn - säkerhet. Latrintömning om ej på 
tomt var? Beräknad beläggning?

Ivla 1:33 framför att:
Vi vill inte ha grillplats och lekplats så nära tomten. Vi föreslår ta ställplats 11 och
12.

Efter kommuniceringen har sökanden den 28 februari 2022 ändrat sitt förslag 
och flyttat eld- och lekplats till det sydvästra hörnet istället för det nordvästra som 
gränsade mot Ivla 1:33. Sökanden har informerat fastighetsägaren till Ivla 1:33 
och visat det nya förslaget och fastighetsägaren har skrivit på med sitt namn och 
fastighetsbeteckning på situationsplanen med det nya förslaget varav något nytt 
grannhörande inte gått ut.

Fastighetsägare till Runkarp 2:6 och har fått tillfälle att lämna synpunkter men 
inte svarat.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för 
nybyggnad av ställplats för husbilar.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar bygglov för ställplatser.

Beslutsordning

Justerandes sign
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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.

Motivering

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

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 28 februari 2022 och beslut 
fattades den 23 mars 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.

Nämnden bedömer att föreslagen åtgärd inte skadar det aktuella riksintresset.

Upplysningar
Om åtgärden börjar användas innan nämnden meddelat ett slutbesked kommer 
en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.

Beslut från andra myndigheter kan krävas.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

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

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

Faktura i ärendet skickas separat.

Skickas till
Sökanden

Fastighetsägare till Ivla 1:33, 20:2 och Runkarp 2:6.

Fastighetsägare till Ivla 20:1 underrättas med mottagningsbevis och 

information om hur man överklagar.

Justerandes sign
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Trotteslöv 2:8, iårhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

Fastighet: T rotteslöv 2:8 

Sökande: XX. 

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

2. Miljö- och byggnämnden villkorar förhandsbeskedet med att byggnationens
utformning och placering i bygglovet ska vara i linje med de värden som
utpekas i riksintresse för kultur samt i kulturmiljöprogrammet.

3. Miljö- och byggnämnden villkorar förhandsbeskedet att ny byggnation ska
föregås av att arkeologisk medverkan i form av schaktningsövetvakning.

4. Avgiften för förhandsbeskedet är 7 995 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 plan- och bygglagen (PBL) samt 3 kapitlet miljöbalken. 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger mellan tätorterna Ljungby och Lagan, cirka 3 kilometer från 
centrala Lagan tätort. 

Förslaget innebär förhandsbesked for nybyggnad av ett enbostadshus i en våning 
med en byggnadsarea på cirka 140 kvadratmeter. 
Sökande avser att göra en avstyckning till en ny fastighet på cirka en hektar. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för kultur samt 
inom område med klass 2 naturvärden enligt Naturvårdsprogrammet. 

Platsen är inom utpekat område "Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka" i Ljungby 
kommuns kulturmiljöprogram. I programmet beskrivs området som ett tydligt 
exempel på en odlingsbygd från äldre järnåldern och som sedan präglats av 
skiftesreformerna under 1700-1800-talen. 
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I programmets riktlinjer står det att nytillkommen bebyggelse bör endast ske i 
anslutning till etablerade gårds- och bystrukturer och anpassas till områdets 
karaktär av agrar miljö avseende skala, placering och utformning. Ny bebyggelse 
som stör de visuella sambanden mellan vägen, fornlämningsmiljöerna och 
bystrukturen ska undvikas.

Nybyggnationen föreslås placeras på mindre betesmarksområde, vilket inte 
bedöms ha höga naturvärden och har inte ett starkt skydd som åkermark som 
skyddas enligt 3 kap. 4 § miljöbalken.

Fastighetsägarna till Trotteslöv 2:7; 2:13, 2:14, 2:20 har inga synpunkter på 
förslaget.

Fastighetsägarna till Trotteslöv 2:14, 2:18, 2:20, 6:1, Össlöv 3:14 har fått 
möjlighet att lämna synpunkter men inte svarat.

Kulturparken Småland har i yttrande den 20 februari 2022 meddelat att området 
är mycket rikt på fornlämningar och välkänt för sina många gravfält från 
järnåldern. Det är därför motiverat att den föreslagna byggnationen föregås av en 
arkeologisk utredning. Ett sådan beslut hanteras av Länsstyrelsen i Kronoberg.

Länsstyrelsen i Kronoberg har i yttrande den 10 mars 2022 meddelat att 
föreslagen byggnation är placerad i ett fornlämningsrikt område. Platsen ligger 
600 meter från Gravhög (L1954:2), 1000 meter från bytomt (L1954:157), strax 
öster om två stora gravfält (L1954:435 och L1954:316) samt en gravhög 
(L1955:9843).
Länsstyrelsen i Kronoberg bedömer att åtgärden kräver tillstånd enligt 2 kap. 
kulturmiljölagen (1988:950), men tillstånd kan medges med krav på arkeologisk 
medverkan i form av schaktningsövervakning vid grävarbetena för hus och avlopp 
etc. Sökande bekostar ansökan samt åtgärden.

Miljö- och byggförvaltningens planeringsavdelning har yttrat sig den 14 februari 
2022 att man gör bedömningen att inga särskilda utpekade naturvärden tar 
betydande skada av åtgärden och bedömer placeringen som god.

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

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslaget öppet.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen bedömer att förhandsbesked kan meddelas med villkor då platsen 
är belägen inom utpekad värdefull kulturmiljö samt inom ett känt

Justerandes sign
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fornlämningsrikt område, vilket båda kräver att särskild hänsyn tas inför 
byggnation på platsen.

Villkor bör ställas på utformning och placering av framtida byggnation så att 
utpekade kulturvärden i landskapet kan bevaras i enlighet med riktlinjerna för 
riksintresse för kulturmiljö samt Ljungby kommuns kulturmiljöprogram.

Åtgärder på platsen bedöms kräva tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen 
(1988:950) men Länsstyrelsen i Kronoberg kan ge tillstånd på villkoret att 
arkeologisk medverkan i form av schaktningsövervakning vid grävarbetena för hus 
och avlopp

Om ovan hänsyn tas så bedöms åtgärden inte skada berörda värden.

Yrkanden
Ordförande Kent Danielsson (C) yrkar på att lämna ett positivt besked till 
förhandsbesked om bygglov.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan ta beslut i enlighet med yrkande från 
ordförande Kent Danielsson (C) eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Motivering

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

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

Nämnden får enligt 9 kapitlet 39 § punkt 3 PBL villkora ett förhandsbesked med 
de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de 
förutsättningar som gäller för kommande bygglovsprövning.

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 3 februari 2022 och beslut 
fattades den 23 mars 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.

Justerandes sign



72(72)
LJUNGBY
KOMMUN

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Upplysningar

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

Några åtgårder får inte vidtas innan nämnden beviljat bygglov och startbesked. 
Sökande ska ta kontakt med Länsstyrelsen i Kronoberg för ansökan om 
arkeologisk medverkan i forma av schaktningsövervakning senast inför 
grävarbetena för hus och avlopp.

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 markawattning.

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

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

Faktura i ärendet skickas separat.

Skickas till

Sökande
Fastighetsägare till Trotteslöv 2:7; 2:13, 2:14, 2:20, 6:1, Össlöv 3:14
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