
Justerandes sign 

Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-21 

1(60) 

Plats och tid Sammanträdesrum Sohlbergssalen, tisdagen den 21 juni 2022 kl 08:00-12:15 
samt digitalt via teams 

Beslutande Benny Johansson (M), 1:e vice ordförande 
Kent Danielsson (C), Ordförande 
Jenny Anderberg (C) 
Tomas Nielsen (S) 
Jimmy Stansert (S) 
Henrik Pettersson (SD) §§1 - 12 
Pär Augustsson (SD) 
Håkan Larsson (M) 
Karin Bondesson (KD) 
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) 
Mirna Obeid (S) 

Övriga deltagare Trond Strangstadstuen, förvaltningschef 
Anna E Andersson, ställföreträdande förvaltningschef 
Marie Carlsson, nämndsekreterare 
Therese Lindström, plan och byggchef (deltog under informationspunkt 
diverse via teams) 
Linda Schentz, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 118 (deltog via teams) 
Erik Lundin, planarkitekt § 121 (deltog via teams) 
Anders Årman, bygglovshandläggare §§123 - 125 (deltog via teams) 
Hanne Larsson, bygglovshandläggare § 122 (deltog via teams) 
Helena Larsson, bygglovshandläggare §§ 126 - 127 (deltog via teams) 

Åhörare 

Justerare Jimmy Stansert 

Justeringens 
tid och plats 

Den 23 juni 2022 klockan 09:00  

Paragrafer §§ 109-127



Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-21 

2(60) 

Sekreterare Marie Carlsson 
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Anslag/bevis 
Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

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

Nämnd/styrelse Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-21 

Protokollet anslås 2022-06-23 

Överklagningstid 23 juni 2022 – 14 juli 2022 
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Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

Underskrift Marie Carlsson 
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§ 109

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande ärenden utgår ifrån dagordningen: 

Däcket 1, ändrad användning samt tillbyggnad av industri till handel 

Följande ärenden tillkommer på dagordningen: 

Däcket 1, tidsbegränsat bygglov för ändrad användning samt tillbyggnad av industri 
till handel 

Ryssby 3:23, Klagomål inomhusmiljö 

Budgetuppföljning 

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

Ordförande finner att nämnden godkänner den reviderade dagordningen. 
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§ 110 Dnr MBN2022-0016 

Meddelande och information 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden noterar informationen på dagens sammanträde och 
godkänner redovisningen av meddelande och beslut som inkommit under 
perioden 2022-05-19 till 2022-06-14. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Överklagan daterad 2022-05-19.

Avseende nämndens beslut daterad den 27 april 2022 med Dnr MB- 2021-1885, 
gällande bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig 
altan/uterum på fastigheten Dungen 3. 

2. Överklagan daterad 2022-05-30.

Avseende delegationsbeslut daterat 4 maj 2022 med Dnr MB-2022-476, gällande 
bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Bolmstad 2:44. 

3. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergslän daterat 2022-06-01. Länsstyrelsen
upphäver delegationsbeslutet daterat 5 april 2022 om åtalsföreläggande på
fastigheten Hilding 4 gällande klippning av häck efter att beslutet överklagats.

4. Beslut från Kommunfullmäktige daterat 2022-04-25, gällande policy för
konkurrensutsättning.

5. Beslut från Kommunfullmäktige daterad 2022-05-23, gällande trivselpeng och
julgåva 2022

6. Beslut från Kommunfullmäktige daterad 2022-05-23, gällande tjänstgöringsgrad
för anställningar och tjänstledighet utan lagstöd.

7. Dom från Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen daterat 2022-06-14. Miljö- 
och byggnämnden har ansökt om utdömande av vite om 60 000 kronor för utsläpp
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av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten Agunnaryd 2:4. Mark- 
och miljödomstolen förpliktar fastighetsägaren att betala vitet. 

8. Presentation av Luftvårdsförbundet och information kring deras arbete
presenterades på sammanträdet.

9. Information på sammanträdet kring kommande lagförändringar av tobaksfria
nikotinprodukter.

10. Information på sammanträdet kring uppdateringar av taxor för plan, bygg och
miljö.

11. Information på sammanträdet kring Åstorps kommuns presentation på ett
tidigare förvaltningsmöte.

12. Information på sammanträdet kring en ny samhällsbyggnadsenhet.

13. Information på sammanträdet kring beslut från Länsstyrelsen daterat 2022-06-
16 gällande upphävande av nämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av
bostadshus på fastigheten Dungen 3.

Beslutsunderlag 
Bifogade pdf-filer 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan notera informationen på dagens 
sammanträde och godkänna redovisningen av meddelande och beslut eller någon 
är där emot., 

Ordförande finner att nämnden noterar informationen från dagens sammanträde 
och godkänner redovisningen av meddelande och beslut. 
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§ 111 Dnr MBN2022-0017 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från den 2 
maj till den 31 maj 2022 

Beslutsunderlag 
Delegationslista daterad 2022-06-14 

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

Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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§ 112 Dnr MBN2022-0002 
2022-1059 

Svar på remiss över verksamhetsplan för 
lokalförsörjning  

Beslut 
Nämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse daterad 2022-05-20 som svar till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-26 att skicka förslag på 
reviderad verksamhetsplan för lokalförsörjning på remiss till samtliga nämnder, 
med svarsfrist 2022-06-30. Det är tekniska förvaltningen som tagit fram förslag till 
reviderad verksamhetsplan. 

Den 8 juni 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att lämna tjänsteskrivelse daterad 2022-05-20 som svar till 
kommunstyrelsen. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen bedömer att verksamhetsplanen generellt ger relevant styrning för 
kommunens lokalförsörjning.  

Verksamhetsplanen kan vara ett viktigt verktyg för hur kommunens 
lokalförsörjning bidrar till måluppfyllelse utifrån Agenda 2030. Förvaltningen ser 
därför att planen bör kompletteras med mer specifika riktlinjer för hållbart 
byggande. Det kan gälla riktlinjer för användning av förnybara, återanvända eller 
återvunnit material, beräkning av byggnaders CO2 utsläpp och olika typer 
miljöcertifiering, klimatanpassad byggnation, lösningar som bidrar till ökad 
trygghet, med mera. Det bör vara relevant för kommunen både som fastighetsägare 
och som hyresgäst att ha ambitioner för hållbart byggande som går längre än 
gällande lagstiftning.   

Som hyresgäst berörs miljö och byggförvaltningen främst av kapitlet i 
verksamhetsplanen där det ges riktlinjer för kontorsytor. Antal anställda på 
förvaltningen har ökat relativt mycket senaste åren och det finns i nuläget inte 
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tillgång på lokaler i den omfattning som efterfrågats. Detta på trots av att det 
numera arbetas på distans i relativt stor grad. Den aktuella situationen leder till 
onödiga problem bland personalen och riskerar hemma förvaltningens fortsatta 
utveckling, vilket även påverkar den service som kan ges till kommuninvånarna. 
För att säkra tillgång på lokaler och en rättvis fördelning av ytor mellan olika 
arbetsgrupper i kommunhusen bör det finnas riktlinjer för yta per 
kontorsarbetsplats och även norm för distansarbete. På så sätt kan en samlad 
prognos för behov av kontorsplatser i kommunhusen med tydlighet visa eventuellt 
behov av utökade lokaler.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att besluta att lämna tjänsteskrivelse 
daterad 2022-05-20 som svar till kommunstyrelsen 

Förvaltningens beredning 
Ärendet är berett av förvaltningens chefsgrupp och samverkat i fösam. 

Beslutsunderlag 
Remiss verksamhetsplan lokalförsörjning 

Verksamhetsplan lokalförsörjning 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-05-20 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-06-08 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta att lämna tjänsteskrivelse daterad 
2022-05-20 som svar till kommunstyrelsen. 

Ordförande finner att nämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen som svar till 
kommunstyrelsen. 
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§ 113 Dnr MBN2022-0026 
2022-910 

Budgetuppföljning 

Beslut 
Nämnden godkänner förvaltningens budgetuppföljning och åtgärdsplan efter maj 
månad. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt direktiv från kommunfullmäktige ska nämnden göra budgetuppföljning och 
prognos för hela året efter mars, april, maj, augusti, september, oktober, och 
november. Om budgetuppföljningen visar ett underskott större än en procent av 
nämndens nettobudget ska nämnden redovisa en åtgärdsplan till 
kommunstyrelsen.   

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Resultat efter maj månad är 1 979 tkr mot budget 4 849 tkr, vilket ger en positiv 
avvikelse med 2 870 tkr. Avvikelsen kan främst förklaras med att stora delar av 
årliga intäkter och bidrag inte är periodiserade efter maj månad. Resultatet är 
därför inte representativt för året som helhet. Den ekonomiska prognosen för hela 
året visar snarare på ett underskott med 220 tkr, vilket utgör 1,78% av nämndens 
nettobudget. På grund av det osäkra läget i byggbranschen bedöms prognosens 
osäkerhet fortfarande till +/- 1 000 tkr.  

Nämnden har 1 414 tkr i tidigare sparade medel som kan användas för att täcka 
upp för ett eventuellt underskott.  

Förhållanden som i högre grad påverkar prognosen: 

- Brist på bemanning inom miljöskydd medför betydligt lägre intäkter i
form av timavgifter och prognosen för verksamhetsområdet visar ett
underskott med 969 tkr.

- Extra bemanning inom administration och ledning för arbete med
nämndadministration och digitalisering medför extra kostnader och
prognosen för verksamhetsområdet visar ett underskott med 235 tkr.

- Ett fortfarande stort inflöde av bygglovsärenden ger en prognos för
verksamhetsområdet som visar ett överskott med 1 034 tkr.
Omfattningen av nya ärenden resterande del av året är dock högst
osäkert.
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- På grund av lägre intäkter visar prognosen för plan ett underskott
med 324 tkr. Detta på trots av vissa vakanser och lägre
personalkostnader.

- Resultatbalansering efter 2021 gav nämnden 274 tkr extra. Prognosen
tar höjd för att dessa medel används som en del i finansieringen av
verksamheten.

Åtgärdsplan 
De kostnader som nämnden kan påverka utgörs i all huvudsak av 
personalkostnader och besparingar kan i första hand säkras genom en reducerad 
ambition inom skattefinansierad verksamhet. Med utgångspunkt i aktuella prognos 
föreslår förvaltningen följande åtgärder för att säkra ett resultat i balans:  

- Att avvakta besparingsåtgärder och ta av tidigare sparade medel för att
täcka upp för ett eventuellt underskott vid årsskiftet.

Förvaltningens beredning 
Ärendet är berett av förvaltningens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 
- Rapportering utfall till nämnden 2022 (maj månad)

- Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-06-20

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Tomas Nielsen (S) yrkar på att godkänna budgetuppföljningen och åtgärdsplanen 
efter maj månad. 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkandet från Tomas 
Nielsen (S) eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
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§ 114 Dnr MBN2022-0001 
2014-2385 

Berghem 8:8, förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Seth Gustav Leo Andersson 

personnummer 19530211-2734 med vite om 60 000 kronor om 
förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Berghem 8:8.

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 utsläpp i stenkista. 

I december 2014 och november 2020 fick fastighetsägarna meddelande om att 
avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägarna 
förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning den 25 februari 2021 och började gälla efter 12 månader. 
Fastighetsägaren hörde därefter av sig och hävdade att det skulle finnas en 
infiltrationsanläggning. 

En inspektion av anläggningen utfördes den 22 mars 2021. Vid platsbesöket kunde 
varken inspektören eller fastighetsägaren uppvisa att det fanns en infiltration eller 
hur den var uppbyggd. Om det skulle finnas en infiltration skulle den dessutom 
ligga alldeles för långt ner i marken. Det fanns även oklarheter om slamavskiljarna 
var uppbyggda enligt dagens standard och om fördelningsbrunnen var tät. 
Fastighetsägaren blev kommunicerad att förbudet kvarstod. 
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Den 1 mars begärde fastighetsägaren uppskov i 6 månader som avslogs på grund av 
otillräckliga grunder. 

En inspektion av anläggningen har gjorts den 22 april 2022 inför nämndens beslut. 
Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att anläggningen fortfarande används. 
En person född 1945 är skriven på adressen. 

Den 8 juni 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott nämnden att 
besluta att förbjuda fastighetsägaren med vite om 60 000 kronor att släppa ut 
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att förbjuda fastighetsägaren med 
vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten Berghem 8:8. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten 2021-02-25 

Tjänsteanteckning inspektion, 2022-04-22 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-05-31 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-06-08 

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. 

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.
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• Levande sjöar och vattendrag.

• Ingen övergödning.

• God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten 
Berghem 8:8 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 
Fastighetsägaren med mottagningsbevis och information om hur beslutet kan 
överklagas. 

Lantmäteriets fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel. 
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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. 
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§ 115 Dnr MBN2022-0003 
2018-2297 

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

Beslut 
Miljö- och byggnämnden upphäver beslutet, daterat den 29 september 2021 § 146, 
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöavdelningen skickade kommunikation till fastighetsägarna i januari 2019 med 
information om att avloppsanläggningen behövde åtgärdas. Inga synpunkter inkom 
och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 2 maj 2019. Förbudet började gälla 
efter 24 månader.  

Den 29 september 2021 fattade nämnden beslut om förbud med vite. Förbudet 
lagade kraft den 11 oktober 2021 och började gälla efter 6 månader. 

Ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom juli 2021 
och ett beslut om tillstånd skrevs den 11 januari 2021. Den 15 mars 2022 inkom 
entreprenörsrapport och foton som bekräftar att en ny avloppsanläggning är 
färdigställd. 

Enligt de inkomna handlingarna har anläggningen utförts enligt beslutet. Miljö- 
och byggförvaltningen föreslår att nämnden upphäver tidigare beslut. 

Den 8 juni 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att upphäva beslutet, daterat den 29 september 2021 § 146, om förbud 
mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att upphäva beslutet, daterat den 29 
september 2021 § 146, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning. 
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Beslutsunderlag 
• Bilaga 1. Entreprenörsrapport – 2022-03-15

• Bilaga 2. Foton – 2022-03-15

• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-05-09

• Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-06-08

Motivering 
Avloppsanläggningen har åtgärdats och uppfyller dagens krav. Beslut om förbud 
mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas.  

Skickas till 
Fastighetsägare 

Lantmäteriets fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel. 

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. 
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§ 116 Dnr MBN2022-0004 
2011-2359 

Ryssby-Östraby 8:3, upphävande av förbud med 
vite mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig 
avloppsanläggning 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden upphäver beslutet, daterat den 23 mars 2022 § 51, om 
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöavdelningen skickade kommunikation till fastighetsägarna i maj 2019 med 
information om att avloppsanläggningen behövde åtgärdas. Inga synpunkter inkom 
och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 9 september 2019. Förbudet 
började gälla efter 24 månader.  

Den 23 mars 2022 fattade nämnden beslut om förbud med vite. Förbudet lagade 
kraft den 10 maj och började gälla efter 6 månader.  

Ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom oktober 
2021 och ett beslut om tillstånd skrevs den 11 januari 2022. Den 17 mars 2022 
inkom entreprenörsrapport och foton som bekräftar att en ny avloppsanläggning är 
färdigställd.  

Enligt de inkomna handlingarna har anläggningen utförts enligt beslutet. Miljö- 
och byggförvaltningen föreslår att nämnden upphäver tidigare beslut. 

Den 8 juni 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att upphäva beslutet, daterat den 23 mars 2022 § 51, om förbud mot 
utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att upphäva beslutet, daterat den 23 
mars 2022 § 51, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning. 

Beslutsunderlag 
* Bilaga 1. Entreprenörsrapport - 2022-03-17
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* Bilaga 2. Foton - 2022-03-17

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-05-13

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-06-08

Motivering 
Avloppsanläggningen har åtgärdats och uppfyller dagens krav. Beslut om förbud 
mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas. 

Skickas till 
Fastighetsägare 

Lantmäteriets fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel. 

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. 
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§ 117 Dnr MBN2022-0005 
2020-1695 

Hjälmaryd 4:27, beslut om förbud med vite mot 
utsläpp av avloppsvatten från befintlig 
avloppsanläggning  

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Ann-Britt Marie Håkansson

personnummer 19460621-2803 med vite om 30 000 kronor om
förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på
fastigheten Hjälmaryd 4:27.

2. Miljö- och byggnämnden förbjuder Karl Artur Bernt Håkansson
personnummer 19441007-2732 med vite om 30 000 kronor om
förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på
fastigheten Hjälmaryd 4:27.

3. 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 uppgifter en 

avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med utsläpp i stenkista. 

I september 2020 fick fastighetsägarna meddelande om att avloppsanläggningen 
måste åtgärdas.  

Den 28 oktober 2020 besökte fastighetsägaren kommunhuset för att diskutera 
miljö- och byggnämndens brev om dess avloppsanläggning. Fastighetsägaren 
lämnade även över en skrivelse där man beskrev att anläggningen uppfyller dagens 
krav.  
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Fastighetsägaren räknade med att en stenkista på 4 m2 ska infiltrera på en 30 m2 
stor yta runt om själva stenkistan. Det framgick inte något om hur den stenkistan 
var uppbyggd och hur den skulle klara av en infiltrationsyta på 30 m2. 
Fastighetsägaren begärde även in att få längre tid för att åtgärda anläggningen om 
inte miljö- och byggförvaltningen godkände anläggningen. 

Med det ovanstående och det som framkom i ärendet ansåg miljö- och 
byggförvaltningen inte att fastighetsägaren hade angett tillräckliga skäl för att få 
längre tid. Fastighetsägarna förelades därmed med ett beslut om förbud mot 
utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 4 januari 2021 och som 
började gälla efter 12 månader.  

Den 18 januari 2021 överklagade fastighetsägarna beslutet om förbud. Den 7 april 
2021 avslog mark och miljödomstolen överklagandet. 

Den 7 april 2022 inkom det en ansökan om inrättande av en ny avloppsanläggning. 
Ett tillstånd har hittills inte skrivits.  

En inspektion av anläggningen har gjorts den 27 maj 2022 inför nämndens beslut. 
Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att det inte finns en ny 
avloppsanläggning och att den befintliga anläggningen fortfarande används. Två 
personer är skrivna på adressen. 

Den 8 juni 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott nämnden att 
förbjuda fastighetsägarna med vite om 30 000 kronor vardera att släppa ut 
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att förbjuda fastighetsägarna med 
vite om 30 000 kronor vardera att släppa ut avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten Hjälmaryd 4:27. 

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. 
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Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten 2021-01-04 

Tjänsteanteckning inspektion, 2022-05-27 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-05-31 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-06-08 

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 
Hjälmaryd 4:27 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 §. 
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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 
Fastighetsägarna med mottagningsbevis och information om hur beslutet kan 
överklagas. 

Lantmäteriets fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel. 

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. 
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§ 118 Dnr MBN2022-0007 
2019-499 

Domaryd 2:6, ansökan om utdömande av vite hos 
mark- och miljödomstolen gällande 
nedskräpning 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ansöka om utdömande av vite hos Mark- och 
miljödomstolen enligt beslut daterat den 9 september 2020, § 122. 

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet 9 och 14 §§ samt 21 
kapitlet 1 §, punkt 8. 

Sammanfattning av ärendet 
Klagomål inkom under början av 2019 till miljö- och byggförvaltningen om 
nedskräpning på fastigheten Domaryd 2:6 som ägs av Lars-Erik och Eva 
Honkamäki. Den klagande återkom sedan januari 2020 och uppgav att det fanns 
miljöfarligt avfall på fastigheten.  

Miljö- och byggförvaltningen gjorde platsbesök på fastigheten den 28 februari 2020. 
Uppskattningsvis fanns det 15 fordon på fastigheten, varav 3 tvåhjuliga. Fastigheten 
bedömdes vara nedskräpad med avställda motorfordon, bildäck, oljefat, 
kemikalieförpackningar, metallavfall och annat avfall.  

Den 2 april 2020 var miljö- och byggförvaltningen i kontakt med Lars-Erik 
Honkamäki som uppgav att han avsåg att omhänderta avfallet på fastigheten genom 
att låta skrota 4-5 fordon och sälja eller ställa in resterande fordon. Enligt Lars-Erik 
var de fordon som inte användes tömda på miljöfarliga kemikalier.  

Den 8 april 2020 meddelas fastighetsägarna ett delegationsbeslut med föreläggande 
om uppstädning att till den 26 juni 2020 genomföra åtgärder på fastigheten. 
Beslutet överklagades inte. 

Den 16 juli 2020 görs ett uppföljande besök på fastigheten. Då noteras att arbete 
med uppstädning har påbörjats men mycket av nedskräpningen kvarstår. Flera av 
fordonen finns fortfarande kvar och det finns även plast- metall- och träavfall på 
fastigheten. 

Nämnden beslutar om att förelägga fastighetsägarna gällande uppstädning, enligt 
beslut daterat 9 september 2020, med ett vite om totalt 15 000 kronor att senast tre 
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månader efter beslutet vunnit laga kraft genomfört åtgärderna som står i beslutet 
(bilaga 1). Beslutet överklagades inte. 

Den 11 mars 2022 görs ett nytt besök på fastigheten. Då noteras att en del av de 
äldre fordonen finns kvar och att det tillkommit flera fordon som bedöms vara i 
stort behov av renovering. Oljeläckage från ett fordon noteras. Fastigheten är 
dessutom omfattande nerskräpad med plast- metall- och träavfall, en del av avfallet 
är kvar sedan tidigare och det har tillkommit ytterligare sedan föregående besök. 

Den 8 juni 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott nämnden att 
ansöka hos Mark- och miljödomstolen i Växjö om utdömande vite om 15 000 
kronor. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att ansöka om utdömande av vite 
hos Mark- och miljödomstolen enligt beslut daterat den 9 september 2020, § 122. 

Beslutsunderlag 
• Bilaga 1, nämndbeslut 2020-09-09

• Bilaga 2, foton från platsbesök 2022-03-11

• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-06-02

• Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-06-08

Förvaltningens beredning 
• Nämndbeslut daterat 9 september 2020

• Underlag från inspektioner utförda den 28 februari 2020, 16 juli
2020, 11 mars 2022.

Motivering 
Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till 
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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 
Hjälmaryd 4:27 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 
Fastighetsägarna med mottagningsbevis och information om hur beslutet kan 
överklagas. 

Mark- och miljödomstolen i Växjö 
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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. 
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§ 119 Dnr MBN2022-0008 
2020-1461 

Hallsjö 6:2, beslut om förbud med vite mot 
utsläpp av avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning  

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Tobias Karlsson, personnummer

19870611–2714, med vite om 60 000 kronor att släppa ut
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hallsjö
6:2 med adress Hallsjö Skattegård 1.

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 
Enligt miljöavdelningens uppgifter om avloppet på fastigheten Hallsjö 6:2, med 
adress Hallsjö Skattegård 1, finns en anläggning med slamavskiljning i en 
trekammarbrunn med efterföljande utsläpp i en stenkista, vilket medför att vi 
bedömer att avloppet inte uppfyller dagens krav på rening av avloppsvatten. 

I augusti 2020 fick fastighetsägaren ett meddelande om att avloppsanläggningen 
behöver åtgärdas. 

Den 18 december 2020 fattade miljöavdelningen ett delegationsbeslut om förbud 
mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning. Förbudet började 
gälla 12 månader efter delgivning. 

Delgivningskvitto från fastighetsägaren inkom till miljöavdelningen den 29 mars 
2021. 

Förbudet trädde därmed i kraft den 29 mars 2022. 

Miljöavdelningen utförde en uppföljande inspektion av förbudet den 19 maj 2022 
och kunde konstatera att avloppsanläggningen används. Fastigheten används som 
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permanentbostad. Ingen ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning har 
inkommit. 

Den 8 juni 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott nämnden att 
förbjuda fastighetsägaren med vite om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten 
till befintlig avloppsanläggning. 

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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att förbjuda fastighetsägaren med 
vite om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning 
på fastigheten Hallsjö 6:2. 

Beslutsunderlag 
• Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten 2020-12-18.

• Tjänsteanteckning inspektion, 2022-05-19.

• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-05-23

• Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-06-08

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.
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Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten 
Hjälmaryd 4:27 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 
Fastighetsägaren med mottagningsbevis och information om hur beslutet kan 
överklagas. 

Lantmäteriets fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel. 

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. 
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§ 120 Dnr MBN2022-0018 
2021-1230 

Ryssby 3:23, Klagomål inomhusmiljö 

Beslut 
Nämnden beslutar att vid ett vite om 50 000 kronor förelägga Azaria Invest AB 
(organisationsnummer 556198-0623) i egenskap av fastighetsägare att, senast 8 
veckor efter att ni tagit emot detta beslut, skriftligen komma in med följande 
uppgifter till miljö- och byggnämnden för Storgatan 7 och 9 på fastigheten Ryssby 
3:23.  

- En fackmässigt utförd inventering av förekomst av fukt och mikrobiell påväxt,
inklusive fuktmätning av ytskikt vid och intill områden som ger tecken på fukt,
samt förekomsten av andra olägenheter och där det finns risk för människors hälsa.
Inventeringen ska omfatta samtliga lägenheter.

- En tidsatt åtgärdsplan för samtliga olägenheter som identifierades vid
inventeringen.

Inventeringen och redovisningen ska göras av sakkunnig person med 
dokumenterad kompetens, vilket intygas genom certifikat eller liknande som ska 
skickas in till miljö- och byggnämnden.  

Om föreläggandet inte uppfyllts i sin helhet inom utsatt tid kommer nämnden att 
ansöka om utdömande av vite på 50 000 kronor hos Mark- och miljödomstolen.  

I de fall fastighetsägaren inte får tillträde till någon av lägenheterna i tid ska 
fastighetsägaren intyga detta genom att komma in med kopia på handlingar som 
styrker ansökan om handräckning till Kronofogdemyndigheten.  

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 14 juni 2021 mottog miljö- och byggnämnden klagomål från en boende på 
fastigheten Ryssby 3:23, där det uppgavs att lägenheterna var fuktskadade och 
mögelangripna, de boende hade bara tillgång till kallvatten, möss tog sig in och i 
källarförrådet fanns en vattenläcka. Klagande inkom även med bilder som visade 
missförhållandena i lägenheterna. 
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Den 28 juni 2021 genomförde miljö- och byggnämnden ett oanmält tillsynsbesök 
på fastigheten. Då klagande inte var tillgänglig vid tillsynsbesöket inspekterades 
istället trappuppgång, källare och en tom lägenhet som en tidigare hyresgäst hade 
tillgång till. Det kunde konstateras att de bilder som var inskickade stämde överens 
med hur det såg ut i byggnaden. Lägenheten var allvarligt angripen av svartmögel i 
sovrum, toalett och köksskåp. Det kunde även konstateras att lägenheten helt 
saknade ventilation. Vid besöket syntes tydligt att det hade förekommit en stor 
vattenläcka i källaren. 

I samband med tillsynsbesöket den 28 juni 2021 försökte miljö- och byggnämnden 
få fler hyresgäster i byggnaden att lämna sina synpunkter. En hyresgäst öppnade 
och uppgav att de upplevde att allt fungerade väl i byggnaden. De kände inte till 
några olägenheter och deras lägenhet såg fin ut. Deras upplevelse var att det 
däremot kunde finnas sociala problem i byggnaden.  

Den 30 juni 2021 skickades en begäran till fastighetsägaren, Azaria Invest AB, att 
inkomma med en kommentar på klagomålet eller ge besked om åtgärder. I begäran 
påpekades även att ett aktuellt OVK-protokoll inte fanns registrerat hos miljö- och 
byggnämnden.  

Den 5 juli 2021 ringde Jimmy Engvall, ordförande i Azaria Invest AB till miljö- och 
byggnämnden för att bemöta klagomålet. Han uppgav att de hade köpt fastigheten 
för ett år sedan samt att den tidigare ägaren inte hade ordning på något och det är 
därför lägenheterna är dåligt skötta men att de har genomfört flera åtgärder under 
året. Han uppgav vidare att den tomma lägenheten med svartmögel kommer 
saneras och renoveras innan någon flyttar in, likaså håller de på att åtgärda 
vattenläckan i källaren. Han kände inte till att obligatorisk ventilationskontroll 
måste göras. Han skulle återkomma skriftligen med vilka åtgärder de redan har 
vidtagit och vilka åtgärder de planerar att genomföra.  

Den 1 oktober 2021 meddelade Jimmy Engvall att de kommer åtgärda den 
bristfälliga ventilationen och därefter göra en OVK-besiktning. Han meddelade att 
sanering av lägenheterna som har problem med svartmögel kommer påbörjas i 
oktober och att allt ska vara klart den 30 november 2021.  
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Den 18 november 2021 meddelade Jimmy Engvall att OVK och sanering av 
lägenheterna Storgatan 7 och 9 i Ryssby var klar samt att underlag skulle skickas in 
veckan därpå.  

Den 14 december 2022 skickade miljö- och byggnämnden en påminnelse om att 
skicka in OVK-protokoll. 

Då något OVK-protokoll inte hade inkommit meddelade miljö- och byggnämnden 
Jimmy Engvall den 16 maj 2022 att ett nytt tillsynsbesök kommer genomföras på 
fastigheten. Samma datum skickade byggavdelningen hos miljö- och byggnämnden 
en påminnelse om att redovisa godkänt protokoll senast den 31 augusti 2022. Den 
senaste besiktningen skulle ha skett 2013-05-05 samt 2016-05-05.  

Vid besöket den 16 maj 2022 inspekterades tre lägenheter, två källare och två 
trapphus. Den första lägenheten som inspekterades var samma lägenhet som hade 
problem med svartmögel vid första tillsynsbesöket. Vid detta besök fanns inga 
tecken på svartmögel i sovrummet och nya fönster hade installerats med 
integrerade tilluftsventiler. Det syntes tydligt att renoveringen inte var 
fackmannamässigt utförd och hyresgästen uppgav att denne själv hade fått måla och 
tapetsera lägenheten. I badrummet fanns en äldre duschkabin och väggar samt golv 
var mycket slitna. I duschen syntes tydliga tecken på svartmögel i hörnan och vid 
avloppet från tvättmaskinen som gick ut i duschen. I lägenheten saknades 
brandvarnare.  

I den andra lägenheten som inspekterades fanns nya fönster med tilluftsventiler 
och en äldre pax-fläkt i badrummet. Inspektörerna upplevde att luften i lägenheten 
var mycket varm och fuktig samt att det fanns en unken lukt. I flera hörn i taket 
och längs med takkanten fanns tydliga svarta prickar och fläckar likt svartmögel, 
tapeten hade släppt från väggen i ett av dessa hörn. I badrummet fanns tydliga och 
stora mörka färgskiftningar på väggarna i våtrumstapeten likt en fuktskada. Runt 
ytterdörren saknades foder så isoleringen låg synlig och så hade det varit en längre 
tid uppgav hyresgästen. I lägenheten saknades brandvarnare. 

I den tredje lägenheten fanns nya fönster med tilluftsventiler. I badrummet fanns 
en äldre pax-fläkt som var mycket smutsig och som inte fungerade, köksfläkten var 
också av en äldre modell. Inspektörerna noterande en unken lukt i lägenheten. 
Hyresgästen uppgav att på vintern är det kallt i lägenheten och att det då brukar 
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vara blött i taket i sovrummet samt att det rinner vatten ner för väggarna. I de två 
sovrummen, vardagsrummet, köket och badrummet fanns stora områden med 
tydliga tecken på svartmögel och mögeltillväxt på väggar och tak. I taket hade färgen 
släppt på flera ställen. Hyresgästen uppgav att hon hade felanmält problemet till 
Jimmy Engvall och att han hade varit och tittat på det och att det hade åtgärdats 
genom att svartmöglet hade målats över i taket. Inspektörerna kunde tydligt se hur 
färgen skiftade fläckvis i taket som om någon hade målat.  

I samma lägenhet var tröskeln, dörren och dörrfodret till badrummet missfärgat 
och murket på grund av fukt. Badrumsskåpet hade svällt och spruckit i färgen och 
spegeln hölls fast med brun paketeringstejp. Elsladden till pax-fläkten i badrummet 
hängde löst ut i rummet en bit nedanför taket. I vardagsrummet var parketten 
förstörd vid balkongdörren och utmed väggen som gränsar till balkongen, troligtvis 
på grund av fukt. I lägenheten saknades brandvarnare. 

I trappuppgångarna var det smutsigt och det förvarades möbler vilket kan förhindra 
eventuell utrymning. Luckan till ett utrymme med flera äldre elsladdar stod öppen 
och gick inte att stänga, luckan var i golvhöjd. 

I den ena källaren stod det vatten på golvet upp till ett par centimeter. Det fanns 
saker samt skräp i trappnedgången till källaren och på källargolvet. I ett mindre 
förråd låg sakerna slängda i en hög på det blöta golvet. I den andra källaren stod 
vatten på golvet i några rum och i nederkant på väggarna i källaren hade färgen 
släppt och betongen hade börjat vittra sönder. På golvet i tvätt och torkutrymmet 
låg flera högar med skräp och blöta kläder, enligt en hyresgäst hade kläderna legat 
där i ca två månader. På väggarna syntes tydliga stora områden med tecken på 
svartmögel. Inspektörerna noterande en stark unken avloppslukt.    

Vid tillsynsbesöket gavs boende möjlighet att lämna synpunkter och visa upp sin 
lägenhet för miljö- och byggnämnden. Skriftlig information och kontaktuppgifter 
gavs både till de som öppnade och i brevlådan till de som inte var tillgängliga.  

Efter tillsynsbesöket den 16 maj ringde miljö- och byggnämnden till Jimmy Engvall 
och informerande om de konstateranden som har upptäckts vid tillsynen. Han 
uppmanades att snarast åtgärda problemen och sätta upp brandvarnare samt att 
miljö- och byggnämnden kommer förelägga verksamheten med att vidta åtgärder. 
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Beslutsunderlag 
Bilder från tillsyn 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-06-14 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Redan risken för olägenhet för hälsan innebär en skyldighet att vidta åtgärder enligt 
miljöbalken. Efter tillsynsbesöket den 16 maj 2022 gör miljö- och byggnämnden 
bedömningen att det inte bara att finns en risk för olägenhet utan att det redan 
finns flertalet olägenheter i byggnaden som kan påverka hyresgästernas hälsa 
negativt.  

Av Världshälsoorganisationens (WHO) publikation ”Dampness and Mould” 
framgår att bo eller regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem kan utgöra en 
olägenhet för människor hälsa. Enligt WHO ger fuktskador i bostäder ökad risk att 
insjukna i astma, framför allt barn. En rad olika ämnen förekommer i fuktiga 
byggnader, till exempel mikrobiologiska faktorer som mögel och bakterier, 
allergener från husdammskvalster och flyktiga ämnen från kemiska eller 
mikrobiologiska processer. Det är klarlagt att det rör sig om många olika 
mekanismer för påverkan och att såväl aktuella fuktskador som tidigare uttorkade 
fuktskador kan ha betydelse. Mikroorganismer från fuktiga byggnader kan ha 
inflammatoriska och toxiska effekter och försämra immunförsvaret. 

Fukt och mögel utgör en hälsorisk för människor och miljö- och byggnämnden gör 
bedömningen att det är viktigt att orsakerna till de noterade mögel- och 
fuktproblemen utreds av sakkunnig kompetens på ett yrkesmässigt sätt.  

Vitet bestäms till skäliga 50 000 kronor om föreläggandet inte uppfylls i sin helhet. 
Vitet är baserat på fastighetens storlek och antal lägenheter. Miljö- och 
byggnämnden bedömer att beloppen är rimliga och kan förväntas förmå 
fastighetsägaren att vidta de förelagda åtgärderna.   

Om fastighetsägaren inte får tillträde till lägenheten för att genomföra nödvändiga 
åtgärder/utredningar enligt föreläggandet, regleras detta i jordabalken. 
Handräckning kan sökas hos Kronofogdemyndigheten med stöd av 12 kap 26 § 
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femte stycket jordabalken. Mer information om tillvägagångssättet för 
handräckning hos Kronofogdemyndigheten finns på deras hemsida.  

För att få anstånd med att vidta åtgärder och/eller utredningar enligt föreläggandet 
för att hyresgästerna inte lämnat tillträde till lägenheten behöver miljö- och 
byggnämnden få bevis om att ansökan om handräckning skickats till Kronofogden. 
Ni ska i er begäran även ange hur lång tid ni behöver anstånd, det vill säga 
uppskattningsvis hur lång tid det tar för Kronofogden att hjälpa till med 
handräckning. 

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas då miljö- och byggnämnden 
anser att  

bristerna är allvarliga och omfattande, hyresgästerna utsätts för en stor risk att deras 
hälsa påverkas negativt.  

Motivering 
Av 1 kap. 1 § andra stycket miljöbalken (MB) framgår att balken ska tillämpas så att 
människors hälsa skyddas mot olägenheter oavsett om dessa orsakas av 
föroreningar eller annan påverkan.  

2 kap. 2 § MB anger att den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skada eller olägenhet.  

2 kap. 3 § MB anger att alla som bedriver en verksamhet ska utföra de 
skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra 
eller motverka att varsamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. Det ska göras så snart det finns skäl att anta att verksamheten kan 
medföra sådan skada eller olägenhet.  

2 kap. 7 § MB anger att ovanstående krav i 2 kap 2-5 §§ gäller i den uträckning det 
inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn 
tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder.  
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I 9 kap. 3 § MB anges att med en olägenhet för människors hälsa avses en störning 
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och 
som inte är ringa eller helt tillfällig.  

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:14) om tillsyn enligt 
miljöbalken – fukt och mikroorganismer, står det att tillsynsmyndigheten vid 
bedömningen av om fukt och mikroorganismer i bostäder innebär olägenhet för 
människors hälsa enligt 9 kap. 3 § miljöbalken bör beakta bland annat om  

- det förekommer synlig mikrobiell växt och/eller mikrobiell lukt i
bostadsrum

- mikroorganismer eller mikrobiell lukt befaras spridas till bostadsrum

- fuktskador inte åtgärdas och detta innebär en risk för att
mikroorganismer kan växa till

- fuktskador har åtgärdats bristfälligt, till exempel vid uttorkning och
utbyte av mikrobiellt angripet material.

9 kap. 9 § MB anger att ägare till berörd egendom ska vidta de åtgärder som 
skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för 
människors hälsa.  

26 kap. 9 § MB anger att en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar 
och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken ska följas. 

26 kap. 14 § MB anger att beslut om förelägganden eller förbud får förenas med 
vite.  

26 kap. 19 § MB anger att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som 
kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska 
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga 
sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till 
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om 
tillsynsmyndigheten begär det. 
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26 kap. 21 § MB anger att tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver 
verksamhet att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen.  

26 kap. 22 § MB anger att den som bedriver en verksamhet är skyldig att ut utföra 
sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för 
tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för bostäder, om det finns 
skäl att anta att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. 

26 kap. 26 § anger att en tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut ska gälla 
omedelbart även om det överklagas.  

I 33 § förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges att 
i syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad 
särskilt bl.a. ge betryggande skydd mot fukt, luftföroreningar och andra liknande 
störningar. En bostad skall bl.a. även ha tillfredsställande luftväxling och ge 
möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien. 

Skickas till 
Azaria Invest AB 

Långgatan 1 

341 32 Ljungby 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. 
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§ 121 Dnr MBN2022-0009 
2022-660 

Planbesked för fastigheten Ekebacken 2 i 
Ljungby, Ljungby kommun  

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att ge positivt planbesked till

inkommen begäran, vilket innebär att arbete med att ta fram
detaljplan ska påbörjas. Beslut om antagande av detaljplanen bedöms
kunna ske under första halvåret 2024.

2. För kommunens handläggning av planbeskedet tas en avgift på 14
490 kronor ut av den sökande, i enlighet med gällande plan- och
bygglovtaxa.

3. Ett planavtal ska skrivas med fastighetsägaren till Ekebacken 2 innan
planarbetet påbörjas.

Beslutet är fattat med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 5 kapitlet, §§ 2, 5 samt 
antagen plan- och bygglovtaxa av kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Plan- och byggavdelningen tog den 18 mars 2022 emot en begäran om planbesked 
för fastigheten Ekebacken 2 i Ljungby stad, inskickad av Ljungbybostäder AB. 
Fastighetsägaren begär i sin skrivelse att möjliggöra för bostäder och kontor inom 
fastigheten Ekebacken 2 samt undersöka förutsättningarna för utbyggnad av den 
befintliga byggnaden. I den gällande detaljplanen möjliggörs enbart 
handelsändamål och bebyggelsen regleras till en våning, med en byggnadshöjd på 
4,0 meter. Sökandens skrivelse bifogas. 

Syftet med detaljplanen är att ändra användning av befintlig byggnad på fastigheten 
Ekebacken 2. Gällande detaljplan: P80/15 möjliggör endast för handel (H). Den 
nya användningen blir därmed centrum (C) bostäder (B) och kontor (K). 
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Den 8 juni 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott nämnden att 
besluta att ge ett positivt planbesked. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att ge ett positivt planbesked på 
inkommen begäran. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-05-16 

Miljö-och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-06-08. 

Bilagor 
Den sökandes inskickade skrivelse 

Motivering 
Miljö- och byggnämnden är positiva till en bostads- och kontorsutveckling inom 
fastigheten Ekebacken 2. Den redan befintliga byggnaden på fastigheten gör att inte 
ny mark behöver tas i anspråk. Fastigheten är belägen inom ett bostadsområde och 
en utökad användning från handel till bostäder och kontor är därmed positivt. 
Redan befintlig infrastruktur i området kan användas. Möjligheten till 
utbyggnation av den befintliga fastigheten behöver ses över i planarbetet.   

Skickas till 
Tekniska förvaltningen 

Sökanden 

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. 
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§ 122 Dnr MBN2022-0010 
2022-1036 

Aspebacken 25, rivning av industribyggnader 

Beslut 
1. Rivningslov beviljas för två industribyggnader.

2. Kontrollansvarig krävs.

3. Tekniskt samråd krävs inte.

4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat
startbesked.

5. Avgiften för rivningslovet är 11 617 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 §§ 34, 40a och 10 kapitlet §§ 3, 9 plan- och 
bygglagen (PBL). 

Kontrollansvarig: Niklas Karlsson 

Reservationer 
Tomas Nielsen (S), Jimmy Stansert (S), Mirna Obeid (S) och Elisabeth Lindström-
Johannesson (MP) reserverar sig emot beslutet av rivning av industribyggnader på 
Aspebacken 25 i väntan på den nya detaljplanen 2023 genom en skriftlig 
reservation. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten ligger i Ljungby stad, cirka 400 meter väster om Astradskolan. 

Förslaget innebär rivning av två industribyggnader i östra delen av fastigheten. 
Byggnaderna som omfattas är en mindre byggnad kallad verkstad/kontor, med en 
byggnadsyta på 70 kvadratmeter, samt en större byggnad kallad modellförråd, med 
en byggnadsyta på cirka 578 kvadratmeter.  

Förslaget avviker från gällande detaljplan – P 00/11. 

I detaljplanen anges att byggnadernas karaktär samt särdrag ska beaktas vid ändring 
(k2), samt att den mindre byggnaden ej får rivas (q).  
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Kulturparken Småland har i en antikvarisk utredning från 2017 angett att de båda 
byggnaderna har ett kulturhistoriskt värde, dock inte av den digniteten att ett 
rivningsförbud måste eftersträvas. 

Den 27 november 2019 beviljades av nämnden rivningslov för byggnader på 
fastigheten som i detaljplanen var förlagda med rivningsförbud. I samband med en 
rivningsansökan 2019 visade granskningen att byggnaderna man ville riva inte hade 
det värdet som detaljplanen angav, varav rivningslov beviljades. 

Den 8 juni 2022 föreslår Miljö-och byggnämndens arbetsutskott nämnden att 
bevilja rivningslov för de två industribyggnaderna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att inte bevilja rivningslov då 
byggnaderna är belagda med ett varsamhetskrav, k2, i detaljplanen samt att den 
mindre byggnaden är belagd med q, rivningsförbud. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan 2022-1036-1 

• Situationsplan         2022-1036-4 

• Kontrollplan, rivningsplan  2022-1036-3

• Information från sökande  2022-1036-2

• Antikvariskt utlåtande 2022-1036-8 

• Tjänsteskrivelse från förvaltningen, daterad 2022-06-02

• Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-06-08

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Rivningslov kan ej beviljas då byggnaderna är belagda med ett varsamhetskrav, k2, i 
detaljplanen samt att den mindre byggnaden är belagd med q, rivningsförbud. 

Motivering 
Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 
rivningslov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 34 PBL. 
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Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 28 april 2022 och beslut fattades 
den 21 juni 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.  

Upplysningar 
För startbesked ska följande handlingar lämnas in till nämnden: 

Förslag till kontrollplan för rivning innehållande:  

• vilka avfallsslag som väntas uppkomma vid rivningen

• uppskattade avfallsmängder

• vem som kommer vara transportör och mottagare av avfallet,
transportör av både farligt och icke farligt avfall ska ha tillstånd som
krävs av Länsstyrelsen

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

Beslut från andra myndigheter kan krävas. 

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

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

Faktura i ärendet skickas separat. 

Skickas till 
Sökande  

Fastighetsägare till Aspebacken 24, Ljungby 7:125, 7:178, 7:182, 7:90 samt 7:92. 

Yrkanden 
Jimmy Stansert (S), Tomas Nielsen (S), Mirna Obeid (S) och Elisabeth Lindström-
Johannesson (MP) yrkar på att inte bevilja rivningslov för att invänta en ny 
detaljplan. 
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Ordförande Kent Danielsson (C), Karin Bondesson (KD) och Håkan Larsson (M) 
yrkar på att bevilja rivningslov. 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med ordförande Kent 
Danielsson (C), Karin Bondesson (KD) och Håkan Larssons (M) yrkande eller om 
någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Kent Danielsson (C), 
Karin Bondesson (KD) och Håkan Larssons (M) yrkande. 

Votering begärs. 

Omröstningsresultat 
Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta ja för att bevilja rivningslov 
och rösta nej för att avslå ansökan om rivningslov. 

Omröstningen resulterade i 6 ja röster och 4 nej röster. 

Nämnden har efter omröstningen beslutat i enlighet med Kent Danielsson (C), 
Karin Bondesson (KD) och Håkan Larssons (M) yrkande. 
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§ 123 Dnr MBN2022-0012 
2022-964 

Kvänjarp 1:16, förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage 

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

nybyggnad av enbostadshus och garage.

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 10 893 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 §§ 1-6a, 9-11, 9 kapitlet §§ 17, 40a samt 2 
kapitlet § 8 plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 
Platsen ligger cirka 2 kilometer söder om Ljungby tätort, i direkt anslutning till 
vägen går igenom Kvänjarp. 

Förslaget innebär förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger området inom ett område som har mycket 
stora naturvärden (klass II) enligt naturvårdsprogrammet, är före detta odlingsmark 
som sedan länge tagits ur bruk samt i utkanten av Kvänjarps odlingslandskap. 

Fastighetsägarna till Kvänjarp 1:3, 1:4, 1:10, 1:18, 1:23, 1:24, 1:25 har inga 
synpunkter på förslaget.  

Fastighetsägarna till Kvänjarp 1:5, 1:17, 2:4 har fått möjlighet att lämna synpunkter 
men inte svarat.  

Miljö- och byggförvaltningens planavdelning bedömer att vidare inventering av 
naturvärden inte behöver göras samt att områdets naturvärden inte får en 
betydande negativ påverkan av åtgärden. Därmed hindras inte sökt exploatering av 
platsens naturvärden. 

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning bedömer att avloppsfrågan går att lösa 
inom tomten som är redovisad i ansökan.  
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Den 8 juni 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
meddelar ett positivt förhandsbesked. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att meddela ett positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska 
beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet §§ 1-6a samt 9-11 PBL. 

Beslutsunderlag 
* Ansökan, MB-2022-964-1

* Situationsplan, MB-2022-964-3

* Yttrande, Planavdelningen, MB-2022-964-14

* Yttrande, Miljöavdelningen, MB-2022-964-19

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-06-02

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-06-08

Motivering 
Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som ska 
beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet §§ 1-6a samt 9-11 PBL. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 28 april 2022 och beslut fattades 
den 21 juni 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.  

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

Några åtgärder får inte vidtas innan nämnden beviljat bygglov och startbesked. 
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Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in till 
miljö- och byggförvaltningen innan arbeten påbörjas. 

Om en åtgärd påbörjas innan bygglov och startbesked har meddelats kommer en 
byggsanktionsavgift att tas ut enligt 9 kapitlet plan- och byggförordningens (PBF). 

Byggsanktionsavgiftens storlek är beroende av byggnadens storlek och baseras på 
prisbasbeloppet. 

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

Faktura i ärendet skickas separat. 

Skickas till 
Sökande 

Fastighetsägare till Kvänjarp 1:3, 1:4, 1:5, 1:10, 1:17, 1:18, 1:23, 1:24, 2:4. 

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. 
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§ 124 Dnr MBN2022-0011 
2022-299 

Trädgården 25, tillbyggnad av enbostadshus och 
liten fasadändring 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beviljar ansökan om bygglov för tillbyggnad

av enbostadshus samt liten fasadändring

2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden.

3. Kontrollplanen som inkom den 19 april 2022 fastställs.

4. Kontrollansvarig krävs inte.

5. Färdigställandeskydd krävs inte.

6. Tekniskt samråd krävs inte.

7. Tillbyggnaden får inte tas i bruk innan nämnden har lämnat
slutbesked.

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

- signerad kontrollplan för slutbesked

9. Avgiften för bygglovet är 8033 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 §§ 31b, 40a, 10 kapitlet §§ 4, 10, 14, 23-24, 
12 kapitlet § 8 plan- och bygglagen (PBL) 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten ligger i Ljungby tätort, cirka 1,5 kilometer öst om Stora torg. 

Förslaget innebär tillbyggnad av enbostadshus i 1 våning med en byggnadsarea på 
23,7 kvadratmeter samt en mindre fasadändring i form av byte av fönster till 
altandörr. Tillbyggnaden placeras 7 meter från fastighetsgräns i sydöst. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan – E71. 
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Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en byggnadsarea på max 150 
kvadratmeter, efter förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en 
byggnadsarea på 187,5 kvadratmeter, dvs. en överyta på 37,5 kvadratmeter. 

Ett flertal exempel finns på beviljad överyta inom närområdet inom samma 
detaljplan. Se exempel Trädgården 29, MB-2019-307. 

Fastighetsägare till Kvarna 2:16, Trädgården 19, 20, 21, 24, 26, Ättehögen 19, 20 
har godkänt förslaget. 

Den 8 juni 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att bevilja bygglov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att avslå ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus samt liten fasadändring 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen bedömer att förslaget inte uppfyller de förutsättningar som krävs för 
att bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31b PBL. 

Avvikelsen kan inte anses vara liten. 

Beslutsunderlag 
* Ansökan, MB-2022-299-1

* Sektionsritning, MB-2022-299-5

* Situationsplan

* Planritning, MB-2022-299-10

* Fasadritning, sydöst, MB-2022-299-11

* Fasadritning, sydväst samt nordöst, MB-2022-299-12

* Förslag till kontrollplan, MB-2022-299, 13

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen, daterad 2022-06-02

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-06-08

Motivering 
Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31b PBL. 
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Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte samt bedöms 
överensstämma med markanvändningen – Bostad.  

Avvikelsen anses vara liten. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 19 april 2022 och beslut fattades 
den 21 juni 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 

Fastighetsägare till Kvarna 2:16, Trädgården 19, 20, 21, 24, 26, Ättehögen 19, 20 

Yrkanden 
Tomas Nielsen (S) och ordförande Kent Danielsson (C) yrkar på att bygglov 
beviljas. 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
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§ 125 Dnr MBN2022-0014 
2022-961 

Ljunga Prästgård 1:37, tillbyggnad av 
enbostadshus 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beviljar ansökan om bygglov för tillbyggnad

av enbostadshus.

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

3. Kontrollplanen som inkom den 14 april 2022 fastställs.

4. Kontrollansvarig krävs inte.

5. Tekniskt samråd krävs inte.

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

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

- signerad kontrollplan för slutbesked

8. Avgiften för bygglovet är 5 448 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 §§ 31b, 34, 40a, 10 kapitlet §§ 4, 10, 14, 23–
24, 26 plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten ligger i västra delen av samhället Södra Ljunga. 

Förslaget innebär tillbyggnad av enbostadshus med uterum/inglasad altan med en 
byggnadsarea på 35 kvadratmeter. Byggnaden placeras 12 meter från fastighetsgräns 
i söder. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan – P80/2. 

Enligt detaljplanen får huvudbyggnad jämte uthus och andra gårdsbyggnader inte 
uppta större sammanlagd byggnadsarea än 190 kvadratmeter. Uthus och andra 
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gårdsbyggnader får ej uppta större sammanlagd areal än 40 kvadratmeter, efter 
förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en byggnadsarea på 256 
kvadratmeter. 

Fastighetsägare till Ljunga Prästgård 1:19, 1:29 och 1:36 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Ljunga Prästgård 1:27 har fått tillfälle att lämna synpunkter men 
inte svarat. 

Den 8 juni 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att bevilja bygglov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att avslå ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen bedömer inte att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för 
att bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 30 PBL. Förslaget anses heller inte 
vara en avvikelse som kan lämnas enligt 9 kapitlet 31b-c. 

Fastigheten är idag bebyggd med 221 kvadratmeter, föreslagen åtgärd är 35 
kvadratmeter vilket sammanlagt blir 256 kvadratmeter och detaljplanen anger en 
byggrätt om 190 kvadratmeter. Förvaltningen bedömer att en överyta om 66 
kvadratmeter inte är att se som en sådan liten avvikelse som åsyftas i PBL. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 21 april 2022 och beslut fattades 
den 21 juni 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits. 

Beslutsunderlag 
* Ansökan 2022-961-1

* Situationsplan 2022-961-4 

* Situationsplan 2022-961-8 

* Planritning 2022-961-5

* Fasadritning 2022-961-6 

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen, daterad 2022-06-02

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-06-08
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Motivering 
Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31b PBL. 

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte samt bedöms 
överensstämma med markanvändningen  - Bostad.  

Avvikelsen anses vara liten. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 25 april 2022 och beslut fattades 
den 21 juni 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 

Fastighetsägare till Ljunga Prästgård 1:19, 1:27, 1:29 och 1:36. 

Yrkanden 
Tomas Nielsen (S) yrkar på att avslå ansökan om bygglov. 

Benny Johansson (M) och ordförande Kent Danielsson (C) yrkar på att bevilja 
ansökan om bygglov. 

Beslutsordning 
Ordförande frågan om nämnden kan ta beslut i enlighet med yrkandet från Benny 
Johansson (M) och ordförande Kent Danielsson (C) eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
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§ 126 Dnr MBN2022-0013 
2022-516 

Annerstads-Östraby 1:12, nybyggnad av fritidshus 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus.

2. Kontrollansvarig krävs.

3. Färdigställandeskydd krävs inte.

4. Tekniskt samråd krävs.

5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat
startbesked.

6. Avgiften för bygglovet är 19 369 kronor i enlighet med fastställd taxa
av kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift
framgår av medskickat debiteringsunderlag.

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

Kontrollansvarig: Svante Nilsson 

Sammanfattning av ärendet 
Platsen ligger i Östraby strax väster om Bolmåns mynning ut från sjön Kösen cirka 
3,2 kilometer sydöst om Annerstad.  

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus i en våning med en byggnadsarea på 
96 kvadratmeter. Byggnaden placeras 49 meter öster om respektive 38 meter norr 
om den enskilda vägen.  

Fritidshuset uppförs på en tidigare bebyggd fastighet cirka 100 meter väster om 
befintligt bostadshus. Byggnaden placeras i anslutning till åkermark.  

Enligt kommunens översiktsplan finns inga utpekade intresseområden på platsen. 

Fastighetsägare till Annerstads-Östraby 1:3 och 1:24 har godkänt förslaget.  

Fastighetsägare till Annerstads-Östraby 1:9 och 1:23 har fått tillfälle att lämna 
synpunkter men inte svarat.  
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Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har meddelat att avloppsfrågan går att 
lösa. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår den 8 juni 2022 nämnden att 
bevilja bygglov av fritidshus. 

Den 8 juni 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beviljar bygglov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av 
fritidshus.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Bygglov kan meddelas då inga utpekade intresseområden som hindrar finns på 
platsen. 

Beslutsunderlag 
* Ansökan MB 2022-516-1

* Anmälan om kontrollansvarig MB 2022-516-14

* Översiktskarta MB 2022-516-24

* Situationsplan MB 2022-516-15

* Planritning MB 2022-516-16

* Fasadritning MB 2022-516-17-18

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-05-31

* Miljö och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-06-08

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

Byggnaden uppfyller krav på utformning, placering och användbarhet. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 28 april 2022 och beslut fattades 
den 21 juni 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.  
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Upplysningar 
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

• Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar

• VA- och VVS-ritningar

• Produktblad eldstad

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska samrådet.

Beslut från andra myndigheter kan krävas.

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

Vid ändring eller anläggande av ny avloppsanläggning ska ansökan om tillstånd 
lämnas in till miljöavdelningen i god tid innan dessa arbeten påbörjas. 

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

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

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

Faktura i ärendet skickas separat. 

Skickas till 
Sökande 

Fastighetsägare till Annerstads-Östraby 1:3, 1:6, 1:7, 1:9, 1:23 och 1:24 samt FS:1. 

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. 
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§ 127 Dnr MBN2022-0015 
2022-1214 

Däcket 1, tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning samt tillbyggnad av industri till 
handel 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov för ändrad användning
samt tillbyggnad av industri till handel till och med den 30 juni 2032.

2. Kontrollansvarig krävs.

3. Tekniskt samråd krävs inte.

4. Slutsamråd på plats krävs.

5. Åtgärden får inte tas påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat
startbesked.

6. Avgiften för bygglovet är 22 639 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår av
medskickat debiteringsunderlag.

Kontrollansvarig: Mikael Borgström 

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 33, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14,12 kapitlet 
§ 8 plan- och bygglagen (PBL).

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten ligger i västra delen av Ljungby stad, i industriområdet längs med 
Långgatan cirka 250 meter sydöst om Stenbergsskolan.  

Förslaget innebär att befintlig industribyggnad ändrar användning till 
handelsbyggnad för partihandel under en tidsbegränsad period fram till och med 
den 30 juni 2032. 

I samband med ändringen görs en tillbyggnad av ett skärmtak med en byggnadsarea 
på 22 kvadratmeter samt ett förråd med en byggnadsarea på 15 kvadratmeter. 
Tillbyggnaden av skärmtaket placeras 0,5 meter sydväst om fastighetsgränsen mot 
Däcket 2. Tillbyggnaden av förrådet placeras 2 meter nordväst om fastighetsgränsen 
mot Däcket 3.   
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Förslaget avviker från gällande detaljplan – E 189.  

Enligt detaljplanen är fastigheten planlagd för industriändamål.  

Fastighetsägare till Ljungby 7:105, 7:108 och 7:133, Däcket 3, Bryggaren 2 och 
Saxofonen 6 har godkänt förslaget.  

Fastighetsägare till Bryggaren 1 och 3, Däcket 1 och 2 samt Lamellen 1 har fått 
tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Tidsbegränsat bygglov kan meddelas, då åtgärden beräknas pågå under en 
begränsad tid. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning samt tillbyggnad av industri till handel till och med den 30 juni 2032. 

Beslutsunderlag 
* Ansökan MB 2022-1214-17

* Situationsplan MB 2022-1214-4

* Planritning MB 2022-1214-19

* Fasadritning MB 2022-1214-24

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-06-14

Motivering 
Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 
tidsbegränsat bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 33 PBL. 

Ändringen av byggnaden uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet och 
användbarhet.  

Undantag medges att placera tillbyggnaderna närmare tomtgräns än 4,5 meter 
enligt övergångsbestämmelserna i punkt 5 PBL. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 8 juni 2022 och beslut fattades den 
21 juni 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.  
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Upplysningar 
Kontakta byggnadsinspektör på bygglov@ljungby.se för startbesked. 

För startbesked ska följande handlingar lämnas in till nämnden: 

• Förslag till kontrollplan

• Brandskyddsbeskrivning

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför startbesked.

Beslut från andra myndigheter kan krävas.

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

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

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

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

Faktura i ärendet skickas separat. 

Skickas till 
Sökande 

Fastighetsägare till Däcket 2 och 3, Lamellen 1, Ljungby 7:105, 7:108 

och 7:133. 

Yrkanden 
Ordförande Kent Danielsson (C) och Jimmy Stansert (S) yrkar på att bevilja 
tidsbegränsat bygglov för ändrad användning samt tillbyggnad av industri till 
handel till och med den 30 juni 2032. 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
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