
 

Justerandes sign   

 

 

Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Plats och tid Sammanträdesrum Märtasalen, onsdagen den 17 augusti 2022 kl 08:00 
Mötet ajournerades mellan klockan 11:16-11:19.  

Beslutande Benny Johansson (M), 1:e vice ordförande 
Peter Berg (M) 
Kent Danielsson (C), Ordförande 
Jenny Anderberg (C) 
Tomas Nielsen (S) 
Christina Bertilfelt (S) 
Jimmy Stansert (S) 
Henrik Pettersson (SD) 
Pär Augustsson (SD) 
Håkan Larsson (M) ersättare för Simon Byström (KD) §§ 1-7 (07:55-12:05) 
Mirna Obeid (S) ersättare för Caroline Holmqvist-Henrysson (S) 
 
 

 

Övriga deltagare Trond Strangstadstuen, förvaltningschef 
Anna E Andersson, stf förvaltningschef och miljöchef §§ 134 – 136 
Jeanette Kullenberg, vik plan- och byggchef § 138 
Therese Lindström, plan- och byggchef § 131 
Maja Hellgren, nämndsekreterare 
Jonas Holmgren, miljöinspektör § 134 (deltog via teams) 
Rosanna Clevesjö, miljöinspektör § 134 (deltog via teams) 
Ulla Gunnarsson, planarkitekt § 137 (deltog via teams) 
Anders Årman, bygglovshandläggare § 138 (deltog via teams) 
 
 
 

Justerare Christina Bertilfelt 

Justeringens 

tid och plats 

Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9, 2022-08-18, kl 13:00 

Paragrafer §§ 128-139 
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Sekreterare Maja Hellgren  

 
 

Ordförande Kent Danielsson  

 
 

Justerare Christina Bertilfelt  

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-08-17 

Protokollet anslås 2022-08-19 

Överklagningstid 2022-08-17 –2022-09-09 

Anslaget nedtages 2022-09-09 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9, Ljungby   

  

Underskrift Maja Hellgren 
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§ 128 Dnr MBN  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden utgår från dagordningen:  

 

- Information från Ljungby kommuns krigsorganisation 

 

- Prästnäs 1:2, nybyggnad av enbostadshus och garage 

 

Följande ärenden tillkommer på dagordningen under information: 

 

- Skyltar vägledning av skyltar på naturmark 

- Byggnadsminnesstrategi för Kronobergs län, remissvar som ska in i nästa vecka 

- Fråga till Trond angående Syrenen 1.  

 

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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§ 129 Dnr MBN2022-0029  

Meddelande och information 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden noterar informationen på dagens sammanträde och 
godkänner redovisningen av meddelande och beslut som inkommit under 
perioden 2022-06-14 till 2022-08-09. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2022-06-22. 

Länsstyrelsen godkänner kommunalt beslut om strandskyddsdispens på fastigheten 
Angelstads-Rya 1:28 vid sjön Kösen. 

 

2. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2022-06-22. 

Länsstyrelsen upphäver första punkten i det överklagade beslutet gällande beslut 
om förbud vid vite om utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning, 
Läsaryd 3:21. 

 

3. Överklagan daterat 2022-06-27. 

Överklagan från fastighetsägare om beslut att häcken ska plockas bort, Bronsyxan 
14. 

 

4. Överklagan daterat 2022-06-28. 

Överklagan av delegationsbeslut rörande klagomål på lantbruksfastigheten Boarp 
3:6 har skickats till Länsstyrelsen. 

 

5. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2022-06-29. 

Länsstyrelsen godkänner kommunalt beslut om strandskyddsdispens Skeen 2:5 

 

6. Beslut från Kommunfullmäktige daterat 2022-06-20, gällande budget och 
planeringsdirektiv för 2023 med ekonomisk plan för 2024—2027. 
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7. Beslut från Länsstyrelsen Kronoberg daterat 2022-07-07, gällande godkännande 
av kommunalt beslut om strandskyddsdispens, Össjö 1:19. 

 

8. Överklagan daterat 2022-07-08. 

Avseende kommunens beslut om avgift för nybyggnation, Loshult 1:55 

 

9. Överklagan till Länsstyrelsen daterat 2022-07-08.  

Avseende Ljungby kommuns beslut om föreläggande att revidera riskbedömning 
och åtgärdsutredning på fastigheterna Solrosen 2 och 3. 

 

10. Överklagan daterad 2022-07-20. 

Avseende Ljungby kommuns beslut om vite mot utsläpp av avloppsvatten från 
befintlig avloppsanläggning, Hjälmaryd 4.27 

 

11. Överklagan daterat 2022-07-25. 

Avseende beslut om bygglov av fritidshus, Liljedal 1:1 

 

12. Ljungby kommuns krigsorganisation Hans Svensson informerar. Utgår.  

 

13. Information på sammanträdet om status på Lagavallen efter branden samt vad 
provsvaren visat från Trond Strangstadstuen och Anna E Andersson.  

 

14. Information på sammanträdet kring vägledning av skyltar på naturmark från 
Therese Lindström. Förvaltningen kommer att ta upp sådana ärenden till nämnden 
för fortsatt handläggning och beslut.  

 

15. Information på sammanträdet om remissvar angående Byggnadsminnesstrategi 
för Kronobergs län från Johan Håkansson och Therese Lindström. Tjänstemännen 
på förvaltningen får i uppdrag att skriva remissvaret.  

 

16. Information på sammanträdet från Trond Strangestadstuen om renoveringen 
på Syrenen 1 efter fråga från Tomas Nielsen (S).   
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Beslutsunderlag 

Bifogade pdf-filer 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan notera informationen på dagens 
sammanträde och godkänner redovisningen av meddelande och beslut som 
inkommit under perioden 2022-06-14 till 2022-08-17 eller om någon är där emot. 

 

Ordförande finner att nämnden noterar informationen samt godkänner 
redovisningen av meddelande och beslut.  
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§ 130 Dnr MBN2022-0030  

Delegationsbeslut 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från 2022-
07-01 till 2022-07-31.  

Beslutsunderlag 

Delegationslista daterad 2022-08-10. 

Nya medarbetare maj, juni, daterad 2022-08-11 

Beslutsordning 

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

 

Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen.  
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§ 131 Dnr MB 2022-210 

MBN2022-0027  

Dnr 2022-1201, Samråd kring Handlingsprogram 

för skydd mot olyckor för Ljungby kommun 2023-

2026 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden har inga synpunkter på föreslagen utformning av 
handlingsprogrammet. 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag på handlingsprogram för skydd 
mot olyckor för Ljungby kommun 2023-2026. Förslaget är främst en uppdatering 
av tidigare program gällande innehåll och struktur för att följa MSB:s (myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap) föreskrifter (2021:1) samt en uppdaterad riskbild. 
Tekniska nämnden vill ha in synpunkter från miljö- och byggnämnden på 
programmet. 

 

Lagen som skydd mot olyckor ställer krav på att kommuner ska ha ett 
handlingsprogram för olyckor som kan leda till räddningsinsatser.  Programmet är 
uppbyggt genom att redovisa de lokala riskerna, vilket förebyggande arbete som 
görs, hur räddningstjänsten arbetar och slutligen hur kommunen följer upp, 
utvärderar och lär sig från olyckor. 

 

Programmet tar upp samarbetet mellan tekniska förvaltningen och miljö- och 
byggförvaltningens plan- och byggavdelning i fråga om förebyggande arbete gällande 
bland annat översvämningsrisker samt olyckor inom vattenskyddsområden och 
samarbetet med miljöavdelningen. 

 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att godkänna föreslagna 
handlingsplan från Tekniska förvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Samrådshandling MB2022-1201-1 
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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 godkänner handlingsprogrammet.  

Skickas till 

Tekniska förvaltningen 
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§ 132 Dnr MB 2022-138 

MBN2022-0028  

Dnr 2022-138, Utmärkelse till medarbetare på 

miljö- och byggförvaltningen 

Beslut 

Då ärendet inte har samverkats med Förvaltningsövergripande samverkansgrupp 
(FÖSAM) beslutar nämnden att beslutet bordlägges till nästa nämnd.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningens ledningsgrupp införde 2020 utmärkelserna Årets Team samt Årets 
Medarbetare till medarbetare på förvaltningen som på bästa sätt och i enlighet med 
lönekriterierna bidragit till förvaltningens utveckling i störst utsträckning. Priset 
utgjordes av ett presentkort per person som då fick möjlighet att tillsammans med 
sina teammedlemmar och övriga pristagare gå till Gästis för gemensam lunch. 
Hederspriset utgörs av en tavla från en lokal konstnär. Tavlan är ett vandringspris 
och lämnas vidare till en ny person som erövrat priset nästkommande år. Syftet 
med priset har varit att ge extra uppmärksamhet till det team som gjort extra 
ansträngningar, kommit på kreativa lösningar eller på annat sätt utvecklat 
verksamheten i enlighet med kommunens vision.  

Under våren 2022 inkom från fackförbundet Vision kritik mot att de bland annat 
anser att utmärkelserna är en form av tävling och att den därför inte hör hemma i 
en kommunal verksamhet. Dialogen mellan ledningsgrupp och det aktuella 
fackförbundet landade i att gå vidare med ett politiskt beslut i frågan.  

 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att godkänna 
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-21. 

Beslutsordning 

Då ärendet inte har samverkats med Förvaltningsövergripande samverkansgrupp 
(FÖSAM) föreslår förvaltningschefen att ärendet bordläggs till nästkommande 
sammanträde.  

Ordförande frågar om nämnden kan besluta att bordlägga ärendet till nästa nämnd 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden bordlägger ärendet. 



 

Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-17 

12(32) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 133 Dnr MB 2022-910 

MBN2022-0031  

Budgetuppföljning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens budgetuppföljning.  

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. Även för övriga månader gör nämnden en uppföljning av 
aktuellt utfall. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Ackumulerat resultat efter juli månad är 4 779 tkr mot budget 7 063 tkr, vilket ger 
en positiv avvikelse med 2 284 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 på ett mindre överskott 131 tkr, vilket utgör 1,06% av nämndens 
nettobudget. På grund av det osäkra läget i byggbranschen bedöms prognosens 
osäkerhet fortfarande till +/- 1 000 tkr.  

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 269 tkr. 

- Extra bemanning inom administration och ledning för arbete med 
nämndadministration och digitalisering medför extra kostnader och prognosen för 
verksamhetsområdet visar ett underskott med 684 tkr. 

- Ett fortfarande stort inflöde av bygglovsärenden ger en prognos för 
verksamhetsområdet som visar ett överskott med 934 tkr. Omfattningen av nya 
ärenden resterande del av året är dock högst osäkert.   

- På grund av lägre intäkter visar prognosen för plan ett underskott 
med 124 tkr. Detta på trots av vissa vakanser och lägre personalkostnader. 
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- Resultatbalansering efter 2021 gav nämnden 274 tkr extra. Prognosen 
tar höjd för att dessa medel används som en del i finansieringen av verksamheten. 

Åtgärdsplan 

Med utgångspunkt i den aktuella prognosen bedömer förvaltningen att det i 
nuläget inte är relevant att vidta några åtgärder för att säkra ett resultat i balans.  

 

Förvaltningens beredning 

Ärendet är berett av förvaltningens ledningsgrupp. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering utfall till nämnden 2022 (juli månad).  

 

Beslutsordning 

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

 

Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 134 Dnr MB 2022-972 

MBN2022-0019  

Hamneda-Horn 2:15, Strandskyddsdispens för 

solcellspark 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden meddelar strandskyddsdispans för uppförande av en 
solcellspark.  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 20.e april 2022. 

Kompletteringar till ansökan inkomna den 29.e juni 2022. 

Arbetsutskottet informerades den 29 e. juni 2022. 

Kompletteringar efter arbetsutskottet inkom den 30 juni 2022.   

Ansökan gäller dispens från strandskydd på fastigheten Hamneda-Horn 2:15 i 
Ljungby kommun, för uppförande av markbaserad solcellspark för elproduktion. 

Enligt ansökan kan solcellsparken producera ca 17 000 MWh/år, till det allmänna 
nätet och levereras genom elnätsbolaget E.ON. Anläggningen är tänkt att ta ca 30 
hektar mark i anspråk och inhägnas med stängsel.  

Strandskyddsdispens är sökt för området som angränsar mot ån Lagan samt runt 
den intilliggande sjön. Arean för det strandskyddade området är ca 16 hektar. 
Ansökan avser följande åtgärder inom strandskyddat område: anläggande av 
solcellspark med tillhörande stängsel, väg och schaktning för kabeldragning.  

Stängslet utgörs av ett flätverksnät med tre rader taggtråd överst och uppges bli 2,3 
meter högt. Stängslet avgränsar arbetsområdet för parken, med låsbara grindar för 
att hålla allmänheten borta från elinstallationerna, hindra större djur från att ta sig 
in samt fungerar som skalskydd av försäkringsskäl. Stängslet går nästan hela vägen 
ner till marken men en liten glipa under staketet lämnas. 

Solpanelerna monteras på 3 meter höga bord med 30 graders lutning i sydlig 
riktning, på vilka solcellerna fästs. Panelernas bredd är ca 4,4 meter och monteras 
på en lägsta höjd av 80 cm. Bordet pålas ner ca 1-2 meter i marken. Avståndet 
mellan panelraderna uppges vara ca 7 meter för att förhindra internskuggning. 
Totalt uppges 1/3 av marken täckas av skuggning från panelerna, men skuggningen 
under borden varierar under dygnet, vilket gör att skuggningen inte är konstant.  



 

Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-17 

15(32) 

 

 

Justerandes sign   

 

Solcellsparken är tänkt att anläggas på ett närmsta avstånd av 10 meter till 
strandlinjen och 5 meter till sjön. Enligt ansökan ska avståndet till Lagan utgöra en 
fri passage längs med åkanten. 

Som särskilt skäl för dispensen har det angetts att området behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. Det angelägna intresset är lokalproducerad miljövänlig elproduktion.  

Området har mycket stora naturvärden enligt naturvårdsprogrammet. 

 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar att hålla ärendet öppet till 
nämnden i avvaktan på svar på kompletteringsfrågor som förvaltningen ställt till 
företaget.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om strandskyddsdispens 2022-04-20, händelse MB 2022-972-1, -4 

Kompletteringar 2022-05-02, händelse MB 2022-972-7 

Kompletteringar 2022-06-29, händelse MB 2022-972-17 

Kompletteringar 2022-06-30, händelse MB 2022-972-19 

Motivering 

Nämnden bedömer att dispens från strandskydd ska kunna ges. Nämnden anser att 
det handlar om mark som idag inte anses lönsam för växtodling och att produktion 
av förnybar energi är av angeläget allmänt intresse. Bedömningen är även att det 
lämnas en tillräcklig korridor för att göra området närmast ån Lagan tillgänglig för 
allmänheten, växtligheten och djurlivet.  

Nämnden bedömer att särskilt skäl enligt 5 miljöbalken 7 kap §18 c är uppfyllt och 
dispens från strandskydd kan då medges. Nämnden bedömer även att dispensen 
inte strider mot strandskyddets syfte enligt miljöbalken 7 kap § 13.  

Yrkanden 

Ordförande Kent Danielsson (C), Benny Johansson (M), Tomas Nielsen (S), Peter 
Berg (M), Håkan Larsson (M), Jimmy Stansert (S), Christina Bertilfelt (S) och Mirna 
Obied (S) yrkar på att nämnden beviljar strandskyddsdispens. 
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Henrik Petterson (SD) och Pär Augustsson (SD) yrkar på att nämnden ej beviljar 
strandskyddsdispens. 

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkandet från 
ordförande med fleras eller om någon är där emot.  

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.  

 

Votering begärds 

 

Omröstningsresultat 

Ordförande ger ledamöterna instruktion om att rösta ja för att bevilja 
strandskyddsdispens och nej för att avslå strandskyddsdispens.  

Omröstningen resulterade i 9 Ja-röster och 2 Nej-röster.  

Nämnden har efter omröstning beslutat i enlighet med ordförande Kent 
Danielsson (C) med fleras yrkanden. 

 

Skickas till 

Länsstyrelsen 
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§ 135 Dnr MB 2014-825 

MBN2022-0021  

Ivla 10:11 och 10:18, Upphävande av beslut samt 

nytt föreläggande med vite om nedskräpning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden upphäver beslut fattat den 19 april 2017, Mob § 71, om 
föreläggande om uppstädning förenat med vite.  

 

Miljö- och byggnämnden förelägger fastighetsägaren , med personnummer XX, vid 
vite om 15 000 kronor att senast 4 månader efter att beslutet delgivits städa upp 
utomhus på fastigheten Ivla 10:18 och Ivla 10:11 enligt nedan samt inringad 
fotodokumentation från den 14 juni 2022. 

 

1. Skrota eller förvara på tät yta på väder- och insynsskyddad plats eller avlägsna 
personbilen, vit Saab 9000. 

2. Kemikaliedunkar ska förvaras på tät yta (spilltråg eller golv utan avlopp) på väder- 
och insynsskyddad plats. 

3. Förvara på insynsskyddad plats eller avlägsna plast- och metallföremål, plåt- och 
plast-tak, bildäck, dunkar, förpackningar, plastföremål, högar med grytor, lock och 
termosar, metallkorgar fåtöljer och madrasser/sitsar med stoppning, bildäck, 
presenningar som finns utspridda på marken, diverse föremål som finns på 
ängsmarken norr om fastigheten Ivla 10:18 samt inringade föremål enligt 
fotodokumentation från den 14 juni 2022. Avfallet som avlägsnas ska lämnas till 
återvinningscentral eller till annan verksamhet som tar emot avfall för material- och 
energiåtervinning. 

4. Förvara kyl, frysar och tv inomhus eller avlägsna föremålen.  Avfallet som 
avlägsnas ska lämnas till återvinningscentral eller till annan verksamhet som tar 
emot avfall för material- och energiåtervinning 

5.Lämna kvitton, foton eller annan dokumentation till miljö- och byggnämnden 
som visar var avfall och övrigt material enligt punkterna 1-3 ovan har lämnats. 

 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kapitlet 9, 14, 21 §§ miljöbalken samt med 
hänvisning till 15 kapitlet 11 och 26 §§, 2 kapitlet 7 § miljöbalken samt 3 § ur Lag 
(1985:206) om viten. 
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Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggförvaltningen tog emot två anonyma klagomål år 2014 om 
nedskräpning på fastigheterna Ivla 10:11 samt Ivla 10:18.  Den 30 mars 2015 
besöktes fastigheterna av representanter från miljö- och byggförvaltningen 
tillsammans med fastighetsägaren och konstaterade att fastigheten var nedskräpad 
enligt miljöbalken.  

 

Fastighetsägare förelades utan vite i delegationsbeslut daterat den 27 april 2015 om 
att städa upp på fastigheten. Vid uppföljande platsbesök konstaterades att en del av 
avfallet från fastigheten avlägsnats.  

 
Stora mängder material och avfall fanns dock kvar och fastighetsägaren förelades 
den 27 januari 2016 med vite om att städa upp fastigheterna. 

 

Vid uppföljande platsbesök den 15 september 2016 konstareades att flera fordon, 
samt bilbatterierna, kretskorten, kärl med spillolja och kemikalier hade avlägsnats. 
Miljö- och byggnämnden upphävde tidigare beslut med vite och förelade 
fastighetsägaren på nytt om att utföra uppstädning av kvarvarande avfall till den 30 
maj 2017. Vid platsbesöket den 15 september 2016 fanns det en större mängd 
bildäck och metallskrot kvar, samt glas och platsföremål.  

 

Fastighetsägaren kontaktade miljö- och byggförvaltningen och bad om att få mer tid 
på sig, på grund av att han inte skulle ha möjlighet att hinna utföra uppstädningen 
inom utsatt tid, av personliga skäl.  

 

Miljö- och byggnämnden beslutade om att upphäva beslutet från den 21 september 
2016 och beslutade om att förelägga om uppstädning inom 12 månader från att 
beslutet delgivits. Fastighetsägaren delgavs beslutet den 8 maj 2017. 

 

Miljö- och byggförvaltningen åkte ut för att utföra ett uppföljande platsbesök den 
14 juni 2022. Vid platsbesöket hade högarna med skrot, bildäck och en del av 
plasthinkar med material avlägsnats. Fastighetsägaren var på plats och 
miljöinspektör informerade om att kemikalier ska stå på tät yta för att inte riskera 
att läcka. Vid platsbesöket hade fastighetsägaren svårt att gå.  
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Vid platsbesöket den 14 juni 2022 fanns bland annat en äldre Saab, olika 
byggnadsmaterial, förpackningar, kyl, frys, tv och ett antal förpackningar med 
kemikalier kvar på fastigheterna Ivla 10:18 och 10:11 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

 

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att fastigheten är nedskräpad med bland 
annat plats- och plåttak, förpackningar, en personbil, plastdunkar med olika avfall, 
samt plastföremål. Allmänheten har insyn till fastigheterna Ivla 10:11 och Ivla 
10:18. Enligt miljöbalkens 15 kapitel 26 § är det förbjudet att skräpa ned utomhus 
som allmänheten har insyn eller tillträde till. Fastigheten Ivla 10:11 är åkermark 
och det finns insyn från vägen och åkern trots större träd och buskage intill 
bostadshuset.  

Med skräp menas bland annat alla föremål som inte är naturligt förekommande i 
den miljö de finns i. Det kan vara fullt användbara föremål som misspryder på ett 
obefogat sätt.  

Förvaltningen bedömer att fastighetsägaren inte har vidtagit de skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått som krävs för att förebygga att läckage sker, gäller för förvaringen 
av kemikalier och personbilen, en vit Saab 9 000. Personbilen saknar 
registreringsnummer och har sprucken framruta, står på en äng med högt gräs 
runtomkring och bedöms vara avfall. Personbilen innehåller kemikalier och oljor 
som kan påverka grundvatten samt växt- och djurliv negativt vid läckage. Farligt 
avfall och kemikalier ska förvaras på hårdgjord och tät yta, för att minska risken för 
läckage. Dunkar och förpackningar med kemikalier kan bland annat förvaras på 
spilltråg, plastback eller på golv utan golvbrunn.  

Kylar och frysar innehåller vanligen köldmedia och ska hanteras på ett varsamt sätt 
för att minska risken för läckage, de ska vanligen förvars inomhus för att inte 
utsättas för fukt eller kyla.   

Tidigare föreläggande som var förenat med vite ska upphävas på grund av att 
fastighetsägaren har utfört en stor del av tidigare föreläggande, avlägsnat 
skrothögarna och bildäcken. Ett nytt föreläggande om uppstädning förenat med 
vite ska beslutas för att se till att resterande avfall/material på fastigheten städas 
upp och förvaras så att allmänheten inte har insyn.  

En rimlighetsbedömning för vitesbeloppet har utförts genom att kontrollera vad 
det kostar att hyra container för brännbart avfall samt blandcontainer. 
Privatpersoner har även möjlighet att lämna avfall utan kostnad på 
återvinningscentraler.  
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Laghänvisning 

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 26 kapitlet 9 § miljöbalken.  

 

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en 
åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som 
meddelats med stöd av balken att till myndigheten lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen, enligt 26 kapitel 21 § miljöbalken.  

 

Enligt 15 kapitel 26 § miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats som 
allmänheten har tillträde eller insyn till.  

Enligt 15 kapitel 11 § miljöbalken? Får inte avfall hanteras på sådant sätt att den 
skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön. Särskild hänsyn 
ska tas till den risk som hanteringen kan innebära för skada på vatten, luft, mark, 
växter eller djur.  

En rimlighetsavvägning har gjorts i ärendet i enlighet med 2 kapitlet 7 § 
miljöbalken. 

Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite enligt 26 kapitlet 14 § 
miljöbalken. 

 

Upplysning 

För handläggning av ärendet har nämnden rätt att ta ut en avgift enligt taxa för 
Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av 
kommunfullmäktige den 29 september 2014 § 83, med efterföljande revideringar. 
Faktura skickas separat.   

 

Om förvaring av material eller fordon sker så att läckage inte kan inträffa och att 
allmänheten inte har tillträde eller insyn till platsen kan detta vara godtagbart. 
Kontakta miljö- och byggförvaltningen om ni vill prata om hur materialet kan 
förvaras.  
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Avfall är aldrig tillåtet att elda. Avfall ska lämnas till godkänd mottagare. 
Nedskräpning och eldning av avfall är åtalbart. Trämaterial från en rivning eller 
liknande är ett avfall som inte får eldas.  

 

Förvaltningens beredning 

Tillsynsbesök den14 juni 2022  

 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare 
beslut daterat 2017-04-19, MoB § 71 om förbud med vite samt nytt föreläggande 
med vite enligt tjänsteskrivelsen daterad 2022-06-29. 

Beslutsunderlag 

Tillsyn av nedskräpning – MB-2014-825-36, inringad fotodokumentation 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
till beslut om att upphäva tidigare beslut daterat 2017-04-19, MoB § 71 om förbud 
med vite samt nytt föreläggande med vite på 15 000 kronor som ska genomföras 
senast fyra månader från delgivning enligt tjänsteskrivelsen daterad 2022-06-29 eller 
om någon är där emot.  

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 

Skickas till 

Fastighetsägaren med mottagningsbevis och information om hur beslutet kan 
överklagas.  
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§ 136 Dnr MB 2018-1372 

MBN2022-0020  

Ivla 3:10 och 3:11, Föreläggande med vite 

gällande uppstädning på fastigheterna 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga XX, med personnummer XX, vid 
vite om 45 000 kronor att vidta nedanstående åtgärder gällande fastigheterna Ivla 
3:10 och 3:11 senast 4 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.  

 

1. Allt avfall som ligger löst utomhus ska städas upp på fastigheterna Ivla 3:10 och 
3:11.  
Detta inkluderar föremål av plast, metaller, plåt, glas, kemikalier, gummi med 
mera. Uppstädningen gäller även borttransport av husvagnar och hästsläp. 
Uppstädningen och bortforslingen ska dokumenteras med hjälp av bilder så att det 
tydligt framgår att avfallet har lämnats till återvinningscentral.  

  

2.Farligt avfall i form av olja, oljeförorenat material, kemikalier, färg, kablar, 
bildäck, elektronik och bilbatterier ska lämnas som farligt avfall till behörig 
mottagare för omhändertagande av farligt avfall. Skriftlig kvittens från mottagaren 
ska redovisas till miljö-och byggförvaltningen efter utförd åtgärd.  

    

Beslutet är fattat med stöd av 15 kapitlet 11, 26 §§ och 26 kapitlet 9, 14, 21 §§ 
miljöbalken (MB) samt Lag (1985:206) om viten 3 §. 

Sammanfattning av ärendet 

Flertalet klagomål, gällande nedskräpning och eldning på fastigheterna Ivla 3:10 
och 3:11, har inkommit till miljö- och byggförvaltningen under åren 2018–2022. 
Enligt klagomålen utförs nedskräpningen och eldningen av Ingwar Lindholm.  

Platsbesök har utförts av tillsynsmyndigheten den 10 januari 2018, 1 februari 2018, 
3 juli 2018, 5 mars 2021, 23 september 2021 och 14 juni 2022. 
Tillsynsmyndigheten har konstaterat att det förekommer nedskräpning och eldning 
på båda fastigheterna.  
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Beslutsunderlag till föreläggande har kommunicerats med Ingwar Lindholm vid 
tillsynsbesöket den 23 september 2021 i enlighet med 25 § förvaltningslagen.   

 

Beslut om föreläggande (bilaga 1) delgavs den 11 februari 2022 med handräckning. 
Beslutet avsåg att åtgärderna skulle vara utförda senast den 20 maj 2022. 

 

Miljö- och byggförvaltningen gjorde uppföljande platsbesök av föreläggande på 
fastigheterna Ivla 3:10 och 3:11 den 14 juni 2022. Foton togs, se bilaga 2 och 3. 
Båda fastigheterna är kraftigt nedskräpade med olika avfallsslag såsom papper, 
plast, elektronik, elkablar livsmedel, förpackningar, kläder, möbler, glas m.m. Vid 
besöket fanns fortfarande en husvagn och hästsläp på Ivla 3:10 och en husvagn på 
Ivla 3:11 kvar från föregående besök. Några höns och en katt påträffades vid 
tillsynsbesöket (bilaga 2 och 3). 

 

Fysiskt samtal med Ingwar gjordes vid tillsynsbesöket den 14 juni 2022, med 
redogörelse att det inte skett någon uppstädning eller sanering av jord, men att han 
fått hjälp att städa bort 100 sopsäckar skräp.   

 

Förvaltningens bedömning och överväganden  

Miljö-och byggförvaltningen gör bedömningen att föreläggandet som är daterat 
2022-01-19 inte är uppfyllt. Ingwar bör därför föreläggas vid vite om att städa upp 
fastigheterna. 

Redogörelsen att 100 sopsäckar har städats upp förändrar inte förvaltningens 
bedömning på grund av tillsynsbesöket från den 14 juni 2022 där uppstädningen 
inte bedöms vara märkbar utan dessutom anses skräpet på fastigheterna ökat. 

 

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att fastigheterna Ivla 3:10 och Ivla 3:11 är 
nedskräpade samt att farligt avfall hanteras på ett sätt som riskerar att orsaka 
olägenhet på människors hälsa och miljön.  

En del av fastigheten där nedskräpning förekommer har allmänheten insyn till och 
bedöms därför falla under 15 kapitlet 26 §. All nedskräpning på fastigheterna och 
därmed också övrig del av fastigheterna, där allmänheten inte har insyn till, 
bedöms behöva åtgärdas för att förebygga spridning av förorening från t.ex. metall 
och elektronikavfall samt orsaka skada för djur.   
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Enligt MB 15 kapitel 11 §? får inte avfall hanteras på sådant sätt att den skadar eller 
orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön. Särskild hänsyn ska tas till 
den risk som hanteringen kan innebära för skada på vatten, luft, mark, växter eller 
djur. Djuren som påträffades den 14 juni 2022 bedöms kunna tas skada av 
nedskräpningen och föroreningsrisken.  

  

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 §. 

Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite enligt MB 26 kapitlet 14 
§.  

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en 
åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som 
meddelats med stöd av balken att till myndigheten lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen, enligt MB 26 kapitel 21 §.  

  

Upplysningar   

För handläggning av ärendet har nämnden rätt att ta ut en avgift enligt taxa för 
Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av 
kommunfullmäktige den 29 september 2014 § 83, med efterföljande revideringar. 
Faktura skickas separat.   

  

Förvaltningens beredning  

Tillsynsbesök den 14 juni 2022.  

Kontakt med kronofogden den 17 juni 2022. 

 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att förelägga 
fastighetsägaren med vite om 45 000 kronor och att vidta två åtgärder gällande 
fastigheterna inom fyra månader innan beslutet vunnit laga kraft.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Föreläggande, MB-2018-1372-32 

Bilaga 2 Foto_Ivla 3-10, MB-2018-1372-40 

Bilaga 3 Foto_Ivla 3-11, MB-2018-1372-40 
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Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
till beslut att förelägga Ingwar Lindholm med vite om 45 000 kronor och att vidta 
åtgärderna i punkt 1 och 2 gällande fastigheterna Ivla 3:10 och 3:11 inom fyra 
månader efter att beslutet vunnit laga kraft.  

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Skickas till 

Fastighetsägaren med mottagningsbevis. 
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§ 137 Dnr MB 2022-939 

MBN2022-0022  

Kånna 4:11, Detaljplan 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att skicka ut detaljplanen för Kånna 4:11 med 
flera i Ljungby kommun för granskning. 

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten Kånna 4:11 låg tidigare Kånna skola. Skolverksamheten lades ner 
2011 och 2015 brann en av skolbyggnaderna ner. Den kvarvarande byggnaden 
används idag av personal inom vård och omsorg. 

Inom området ligger också Kånna sockenstuga, en byggnad från slutet av 1800-
talet. Avsikten är att den ska ligga kvar i sitt nuvarande läge och den får inte rivas 
eller förvanskas utvändigt. 

Eftersom det inte är aktuellt med någon ny skola är tanken att ändra användningen 
på området så att det finns möjlighet att uppföra annan bebyggelse som är mer 
lämplig. Därför föreslås användningsområdena bostäder och centrum för hela 
området, även för sockenstugan. 

Detaljplanen har varit utskickad på samråd under tiden 4 maj – 1 juni 2022. Miljö- 
och byggförvaltningen har i en samrådsredogörelse sammanställt inkomna 
synpunkter och lämnat kommentarer.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Miljö- och byggförvaltningen anser att efter ändringar enligt inkomna yttranden 
kan detaljplanen skickas ut för granskning. 

 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för 
komplettering med byggrätt på tomten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse MB-2021-939-24 

Planbeskrivning 

Plankarta 
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Samrådsredogörelse 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag 
att vi skickar ut planen för granskning.  

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  

Skickas till 

Tekniska förvaltningen. 
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§ 138 Dnr MB 2022-1061 

MBN2022-0025  

Liljedal 1:1, redovisning av ordförandebeslut över 

bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av ordförandebeslut över 
bygglov av nybyggnad av fritidshus daterat 2022-06-30.  

Sammanfattning av ärendet 

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

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

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om att bevilja 
bygglov enligt förslaget.  

Beslutsunderlag 

Ordförande delegationsbeslut 2022-06-30-22, bygglov beviljas för nybyggnad av 
fritidshus 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med ordförandebeslutet 
daterat 2022-06-30 eller om någon är där emot. 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandebeslutet.  

Skickas till 

Sökande 
Fastighetsägare till Agunnaryd 1:5, 1:6 och 2:1 samt Prästnäs 1:3, 1:5 och 1:14. 
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§ 139 Dnr MB 2022-888 

MBN2022-0024  

Källsjö 1:39, Förhandsbesked för nybyggnad av 3 

stycken enbostadshus 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden meddelat ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
3 st enbostadshus. 

2. Miljö- och byggnämnden villkorar att skyddade stenmurar inte får negativt 
påverkas.  

3. Avgiften för förhandsbeskedet är 7994 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, 8a plan- och bygglagen (PBL).  

 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger i Källsjö, längs vägen, cirka 5 kilometer nordväst om Ljungby tätort.  

 
Förslaget innebär förhandsbesked för avstyckning samt nybyggnad för 3 st 
enbostadshus på cirka 200 kvm byggnadsarea med en tomt norr om vägen på 2500 
kvm och två tomter söder om vägen på 2000 kvm. Norra tomten har utfart mot 
mindre väg som sedan ansluter till den större vägen. Södra tomterna ansluter 
gemensamt direkt mot den större vägen. 

 

De två södra tomterna hamnar på utpekad betesmark som är skyddad enligt 3 kap. 
4 § miljöbalken ”Jordbruks- och skogsmark av nationell betydelse”. Betesmarken är 
dock endast på cirka 2800 kvm och är avskuret av befintlig bebyggelse samt 
skog/naturmark från större samlingar jordbruks- och betesmark i både väst, 
nordöst och söder.  
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Justerandes sign   

 

Sökta tomter ligger längs befintlig väg som går igenom Källsjö och placeras mellan 
två närliggande befintliga tomter med bostäder. 

 

Inom området finns ett flertal stenmurar som är biotopskyddade enligt 7 kapitlet 
11 § MB då det ligger i anslutning till jordbruksmark, dvs. betesmarken. Föreslagen 
utfart för de två nedre tomterna är placerad på skyddad stenmur. 

 

Enligt kommunens översiktsplan finns inga andra särskilda värden inom området. 

 

Fastighetsägarna till Källsjö 1:36, Källsjö 1:39, Källsjö 1:41, Källsjö 7:2 har inga 
synpunkter på förslaget.  

 

Fastighetsägarna till Källsjö 1:36, Källsjö 1:41, Källsjö 1:43 Källsjö 4:2 har 
synpunkter på förslaget.  

 

Fastighetsägarna till Källsjö 1:28 har fått möjlighet att lämna synpunkter men inte 
svarat.  

 

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

 

Miljö- och byggförvaltningens planavdelning bedömer att åtgärden inte utlöser 
planekrav. 

 

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. 

 

Berörd skyddad betesmark bedöms inte vara brukningsvärd i den mening som avses 
i 3 kap. 4 § miljöbalken då området är av mycket begränsad yta samt bedöms inte 
ingå i ett sammanhängande jordbrukslandskap, se MÖD 2019 7508. 
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Justerandes sign   

 

Sökta bostadstomter bedöms utgöra en komplettering till befintlig bebyggelse längs 
vägen och bedöms inte inkräkta på karaktärsdragen i området i stort då området 
saknar utpekade kulturvärden som kräver särskilda villkor på utformning av 
tomterna. Bebyggelse bör dock harmonisera med närliggande byggnadskultur i dess 
utformning, men detta avgörs i senare bygglov då ett förhandsbesked primärt är en 
lokaliseringsprövning. 

 

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.  

 

I närområdet för samtliga ansökta tomter finns biotopskyddade stenmurar och 
föreslagen placering av utfart för södra tomterna går över befintlig stenmur. Dock 
bedöms sökt åtgärd, med rätt utförande vilket inkluderar annan placering av utfart, 
kunna genomföras utan att negativt påverka närliggande värden. Därmed bör det 
villkoras så att stenmurar inte ska negativt påverkas. 

 

Nämnden får enligt 9 kapitlet 39 § punkt 3 plan- och bygglagen 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 13 maj 2022 och beslut fattades 
den 17 augusti 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.  Handläggningstiden har förlängts ytterligare med högst 10 veckor. 

 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att lämna positivt 
förhandsbesked med villkor. 

 

Beslutsunderlag 

• Ansökan, MB-2022-888-1 

• Situationsplan, MB-2022-888-5 

• Yttrande, Miljöavdelningen, MB-2022-888-12 

• Yttrande, Planavdelningen, MB-2022-888-13 
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Justerandes sign   

 

 

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
om att bevilja positivt förhandsbesked med villkor.  

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

 

Skickas till 

Sökande 
Fastighetsägare till Hovdinge S:1, Hovdinge 4:30, Källsjö 1:28, Källsjö 1:36, Källsjö 
1:37, Källsjö 1:39, Källsjö 1:41, Källsjö 1:43, Källsjö 4:2, Källsjö 5:2, Källsjö 7:2, 
Tofta 3:6 
 

 


