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§ 203   

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Följande ärenden tillkommer på dagordningen: 

- Plan för konkurrensutsättning 

- Informationsärende om val till arbetsutskottet, Brål, Rådet som utser pris för god 
bebyggelsekultur och kulturmiljövård samt Kommittén för Helgeån.  

- Information angående Vinkelhaken 

- Information om vindkraften Eka 

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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§ 204   

Meddelande och information 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden noterar informationen på dagen sammanträde och 
godkänner redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under 
perioden 2022-11-01--2022-12-02. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Underrättelse om beslut från Åklagarmyndigheten, Riksenheten för miljö- och 
arbetsmiljömål, daterat 2022-08-16. Förundersökning läggs ned om otillåten 
miljöverksamhet på Eka 3:6 

2. Beslut från Kommunstyrelsen § 191 daterat 2022-11-11. Medborgarinitiativ om 
att utveckla Sunnö. KS beslutar att identifiera Sunnö som en yta för utveckling i 
linje med de förslag som redovisas och att förslaget ska beaktas i framtagande av 
fördjupad översiktsplan för Bolmens östra strand.  

3. Beslut från Kommunstyrelsen § 195 daterat 2022-11-11. Energibesparande 
åtgärder inom kommunkoncernen.  

4. Beslut från Kommunstyrelsen § 206 daterat 2022-11-11. 
Organisationsförändringar inom förvaltningen med anledning av ny organisering 
gällande samhällsbyggnadsfrågor.  

5. Överklagan av nämndbeslut § 184, sanktionsavgift  

6. Beslut från Länsstyrelsen om upphävande av beslut från 2022-08-17 om  

    strandskyddsdispens för solcellspark.  

7.  Beslut från Länsstyrelsen om att inte överpröva kommunalt beslut 2022-11-16 §   
199, att anta detaljplanen för Kånna 4:11 

8. Beslut från Kommunstyrelsen § 184 om revidering av arvodesreglementet inför 
ny mandatperiod 

9. Beslut från Kommunstyrelsen § 187 om planeringsdirektiv och budget 2023 med  

    ekonomisk plan 2024-2027 
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Beslutsunderlag 
Bifogade PDF:er.  

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan notera informationen, godkänna 
redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under perioden 2022-11-
01 till 2022-12-02 eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden noterar informationen samt godkänner 
redovisningen av meddelanden och beslut. 
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§ 205  

Delegationsbeslut 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från den 1 
november till den 30 november 2022 enligt delegationslista daterad den 2 
december 2022.  

Beslutsunderlag 
Delegationslista daterad 2022-12-02 

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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§ 206 Dnr MB-2022-63 

Informationshanteringsplan VerkSam plan 1.6 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att anta Informationshanteringsplan VerkSam 
plan 1.6 enligt instruktion från kommunstyrelsen gällande gallringsbeslut för 
kärnverksamhet som avser punkt 4 Samhällsbyggnad och punkt 6 Miljö- och 
hälsoskydd för miljö- och byggnämnden.   

2. I samband med att Informationshanteringsplanen VerkSam 1.6, punkt 4 och 6 
antas beslutar miljö- och byggnämnden att tidigare dokumenthanteringsplan 
VerkSam plan 1.1 upphör därmed att gälla för miljö- och byggförvaltningen för de 
avsnitt som avser bygg och miljö. 

3. Handlingar som diarieförs i EDP Vision ska endast bevars digitalt oberoende av 
om de inkommit till eller upprättats hos förvaltningen digitalt eller på papper. 
Beslutet gäller från och med ärendeserie 2023. 

4. Inkomna pappershandlingar ska skannas och gallras efter se månader under 
förutsättning att det inte möter hinder i lagstiftningen, att skanningen inte medfört 
informationsförluster samt att de inskannade handlingarna bevaras i korrekt 
filformat. Gallgringsbeslutet gäller pappershandlingar som inkommit till eller 
upprättats från och med den januari 2023 och som avser ärendeserie 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommun har en dokumenteringshandlingsplan enligt mallen för VerkSam 
Plan, version 1.1 som är antagen av miljö- och byggnämnden. Förslag till 
uppdaterat informationshanteringsplan har tagits fram. Förslaget heter 
Informationshanteringsplan VerkSam Plan 1.6 och är framtagen av 
kommunalförbundet Sydarkivera i samarbete med dess medlemskommuner.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 § 12 att fastställa förslaget till gemensam 
informationshanteringsplan 2022.  

Miljö- och byggnämnden ska fatta beslut om respektive verksamhets 
kärnverksamheter för att beslutet ska få laga kraft enligt arkivreglementet punkt 
4.3.  

 

Punkt 4 och 6 i Informationshanteringsplan VerkSam Plan 1.6 är miljö- och 
byggförvaltningens kärnverksamhet.  
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I samband med att Informationshanteringsplan VerkSam Plan 1.6 antas beslutar 
nämnden att tidigare dokumenthanteringsplan VerkSam Plan 1.1 upphör att gälla 
för miljö- och byggförvaltningen.  

Handlingar som diarieförs i EDP Vision ska endast bevaras digitalt oberoende om 
det inkommit till eller upprättats hos Miljö- och byggförvaltningen digitalt eller på 
papper. Beslutet gäller från och med ärendeserie 2023. Inkomna 
pappershandlingar ska skannas och gallras efter sex månader under förutsättning 
att det inte möter hinder i lagstiftningen, att skanningen inte medför 
informationsförluster samt att de inskannade handlingarna bevaras i korrekt 
filformat. Gallringsbeslutet gäller pappershandlingar som inkommit till eller 
upprättats hos Miljö- och byggförvaltningen från och med den 1 januari 2023 och 
som avser ärendeserie 2023.  

Förvaltningens beredning 
Förvaltningen har fört en löpande dialog med kommunalförbundet Sydarkivera 
som är Ljungby kommuns arkivmyndighet. Samt dialog har förts med arkivchef 
Anna-Lena Ljungberg, Ljungby kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11 § 12, 2022-63-1 

Förklaring och instruktion av VerkSam Plan 1.6, 2022-63-1 

Informationshanteringsplan VerkSam Plan 1.6, 2022-63-4 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 207 Dnr MB-2022-910 

Budgetuppföljning efter november 2022 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens budgetuppföljning efter 
november månad och vidhåller beslutet efter augustis delårsbokslut om åtgärdsplan 
för resultat i balans. 

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. 

Prognos i delårsbokslut efter augusti visade ett ekonomiskt underskott för helår på 
1 710 tkr. Som följd av detta beslutade nämnden 2022-09-14 att ge förvaltningen i 
uppdrag att arbeta med följande åtgärder för att så långt som möjligt säkra ett 
resultat i balans: 

- Att omfördela lämpliga avgiftsfinansierade arbetsuppgifter från miljöavdelningen 
till plan- och byggavdelningen. 

- Att omfördela personalresurser från plan- och byggavdelningen och 
administrationen för att stötta miljöavdelningen i administrativa arbetsuppgifter. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Ackumulerat resultat efter november månad är 11 287 tkr mot budget 11 326 tkr, 
vilket ger en positiv avvikelse med 38 tkr. Den positiva avvikelsen kommer främst 
av att årliga intäkter och bidrag inte är fördelade jämnt över året och att 
budgeterade kostnader i projekt som går över flera år har uteblivit 2022. Det 
ackumulerade resultatet är därför inte representativt för året som helhet. Den 
ekonomiska prognosen för hela året visar ett underskott med 2 170 tkr, vilket är en 
bättre prognos än vad som gjordes i oktober. Det är dock fortfarande en försämring 
med 460 tkr mot vad som redovisades i delårsbokslutet i augusti. Det 
prognostiserade underskottet utgör 17,6 % av nämndens nettobudget. På grund av 
det osäkra läget i byggbranschen bedöms prognosens osäkerhet till +/- 300 tkr. 

Förhållanden som i högre grad påverkar prognosen: 
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- Betydligt lägre intäkter via timavgifter miljöskydd till följd av vakanser och 
nyanställningar och bristande kostnadstäckning genom gällande taxa. 

- Lägre kostnader för nämnden och ett överskott efter 2021 motsvarande 274 tkr. 

- Lägre kostnader för lokaler och externt konsultstöd IT system. 

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

Åtgärdsplan 
Förvaltningen fortsätter att arbeta utifrån de åtgärder som nämnden redan beslutat 
om. 

Förvaltningens beredning 
Ärendet är berett av förvaltningens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 
- Rapportering utfall till nämnden 2022 (november) 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen och ekonomiavdelningen 
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§ 208 Dnr MB-2022-2502 

Detaljbudget 2023 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
detaljbudget 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige beslutar om tilldelade skattemedel för bidrag till nämndens drift av 
verksamhet i enlighet med gällande reglemente och planeringsdirektiv, och för 
genomförande av eventuella särskilda uppdrag. Fullmäktige beslutar även om 
kommunens taxor och reglerar med det de intäkter nämnden får genom olika 
avgifter. I tillägg kan nämnden ansöka om statliga bidrag för finansiering av 
särskilda delar av förvaltningens verksamhet. Genom planeringsdirektivet beslutar 
fullmäktige även om tilldelning av investeringsmedel till specifika 
investeringsprojekt.  

Med utgångspunkt i tilldelade skattemedel och beräknade intäkter tar förvaltningen 
fram förslag till detaljbudget vad gäller kostnader och intäkter för respektive 
verksamhetsområde. Detaljbudgeten läggs till grund för förvaltningens förslag till 
verksamhetsplan och bidrar till att definiera mål, inriktning, omfattning och 
kvalitet för nämndens verksamhet. 

Från 2023-01-01 kommer planenheten övergå till att tillhöra 
samhällsbyggnadsavdelningen och miljö- och byggförvaltningen kommer att bestå 
av en miljö- respektive byggavdelning tillsammans med ledning och administration.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 
I planeringsdirektivet för 2023 tilldelas miljö- och byggnämnden en rambudget för 
driftsmedel motsvarande 8 969 tkr. Miljö- och byggnämnden har inga direkta 
uppdrag från planeringsdirektivet som innebär ytterligare driftsmedel.  

Med anledning av det osäkra läget inom byggkonjunkturen förväntas ett 
intäktsbortfall på bygg med 1 812 tkr mot detaljbudget 2022 från 5 320 tkr till 
3 508 tkr, vilket medför en minskning av personalbudgeten. 
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Finansiering 
Nämndens verksamhet finansieras genom intäkter via avgifter och bidrag, samt 
med en andel skattemedel. Intäkter budgeteras till 13 056 tkr via avgifter, 3 690 tkr 
via bidrag och 8 969 tkr via skattemedel. 

Tabell visar nämndens totala budget för 2023 

 Budget 2023 

Intäkter, bidrag -16 746 

Kostnader 25 715 

Resultat 8 969 

Rambudget 8 969 

Uppdrag från KF 0 

Totala skattemedel 8 969 

 

Tabell visar respektive verksamheters budget för 2023 

10030 Politisk verksamhet Budget 
2023 

Intäkter 0 

Kostnader 927  

Resultat 927 

21550 Bygglovsverksamhet  

Intäkter -3 778 

Kostnader 4 323 

Resultat 545 

21560 Administration/ledning  

Intäkter 0 

Kostnader 4 153 

Resultat 4 153 

26111 Gemensamma kostnader  

Intäkter 0 

Kostnader 2 710 
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Resultat 2 710 

26120 Miljöskydd  

Intäkter -8 310 

Kostnader 7 753 

Resultat -557 

26130 Livsmedelstillsyn  

Intäkter -1 238 

Kostnader 1 811 

Resultat 573 

26340 Kalkning  

Intäkter -3 420 

Kostnader 4 039 

Resultat 619 

 
Nämnden har beslutat att reglera timavgifter i enlighet med fastställt index i 
verksamhetens taxor, vilket medför att timgifter höjs med 3,7 % från och med 
2023-01-01. I budget 2023 beräknas indexreglering ge ca 450 tkr i ökade intäkter. 

I förslag till budget tas höjd för ändring av taxa enligt miljöbalken vad gäller antal 
timmar som debiteras för små avlopp. Förslag till ändring hanteras av 
kommunfullmäktige. Förslaget innebär ökade intäkter i storleksordningen 400 tkr. 

Investeringar 
I planeringsdirektivet tilldelas nämnden investeringsmedel i enlighet med tabell 
nedanför. 

Investeringsprojekt Investeringar 2023 (tkr) Investeringsplan 2024-2027 
Inventarier 100 100 
Digitalisering 100 200 

 
I driftbudget behöver nämnden ta höjd för kostnader för ränta och avskrivningar 
för bokförda investeringar. För 2023 beräknas detta uppgå till ca 260 tkr. 
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Förvaltningens beredning 
Förslag till detaljbudget är gjort av förvaltningens ledningsgrupp med stöd av 
ekonomiavdelningen. Förslaget samverkas i Fösam innan beslut tas i nämnden. 

Den 30 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att 
nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till detaljbudget 2023.  

Beslutsunderlag 
- Ekonomisk rapport budget 2022-2023 

- Tjänsteskrivelse 2022-2023-1 

- Protokollsutkast miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2022-11-30 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen och Ekonomiavdelningen 
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§ 209 Dnr MB-2022-2545 

Verksamhetsplan 2023 för förvaltningen 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta verksamhetsplan för miljö och 
byggförvaltningen år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplanen beskriver ansvar, roller och vilka arbetsuppgifter som planeras 
och prioriteras för verksamhetsåret 2023. Det är nämndens ansvar att besluta om 
den övergripande styrningen i form av mål, inriktning, omfattning och kvalitet för 
de verksamheter som ligger under nämndens ansvar. Genom verksamhetsplan och 
tillhörande detaljbudget ger förvaltningen nämnden förslag 
till nämndens verksamhetsstyrning. 

Tidsplan för budgetprocess och verksamhetsplanering: 

Förslag till verksamhetsplan utgår från behovsutredning som hanterades av 
nämnden under våren 2022. Förslag till prioriteringar görs inom ramen av 
fullmäktiges beslut om planeringsdirektiv och nämndens beslut om driftbudget för 
2023. I verksamhetsplanen synliggörs även insatser som prioriteras ner, men som 
enligt gällande reglemente fortfarande ligger inom nämndens ansvarsområde. 

nov-feb:

Behovsutredning

mar-jun:

Budgetberedning
aug-okt:

Detaljbudget och 
verksamhetsplan
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I dialog med kommunrevisionen diskuterades främst vikten av att behålla 
kompetens och kapacitet på förvaltningen samt att komma ifatt med tillsyn och 
kontroll. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Inom ramen av nämndens budget 2023 ser förvaltningen att verksamhetsplanen 
ger relevant och nödvändig styrning vad gäller mål, inriktning, omfattning och 
kvalitet för förvaltningens arbete med de verksamheter som ligger under nämndens 
ansvar, och att detta generellt ligger i linje med både statliga myndigheters direktiv 
och fullmäktiges planeringsdirektiv.   

Verksamhetsplanen har generellt ett fokus på effektiv och rättssäker 
myndighetsutövning. Förvaltningen bedömer att nämnden kan leverera god och 
ändamålsenlig service och att det läggs till rätta för en hållbar samhällsutveckling. 
Förvaltningen ser att insatser som prioriteras ner det aktuella verksamhetsåret inte 
kommer medföra betydliga risker eller olägenhet.  

Förvaltningens bemanning för 2023 beräknas ge 26,6 tillgängliga årsarbetskrafter, 
vilket jämfört med 2022 är en minskning med 11,7 årsarbetskrafter. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Nämndens verksamhet finansieras genom intäkter via avgifter och bidrag, och med 
en andel skattemedel. I detaljbudget 2022 budgeteras totala kostnader för miljö och 
byggnämnden till 25 715 tkr. I kommunfullmäktiges budget för 2023 tilldelas 
miljö- och byggnämnden en rambudget för driftmedel motsvarande 8 969 tkr. 
Intäkter via avgifter och bidrag budgeteras till 13 560 tkr respektive 3 690 tkr. 

Förvaltningens beredning 
Att ta fram förslag till verksamhetsplan är ett omfattande arbete som involverar 
samtlig personal på förvaltningen. Underlaget är samverkat avdelningsvis och i 
FÖSAM. 

Den 30 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att 
nämnden beslutar att anta verksamhetsplanen.  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan miljö- och byggförvaltningen 2023, 2022-2545-2 

Tjänsteskrivelse 2022-2545-1 

Protokollsutdrag miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2022-11-30 
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Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag 
eller om någon är där emot.  

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 210 Dnr MB-2022-2481 

Plan för konkurrensutsättning 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner plan för konkurrensutsättning daterad 2022-
11-23 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med tillämpningsanvisningar är att förtydliga de delar som tas upp i 
riktlinjerna och som gäller för all verksamhet i Ljungby kommun. Processen vid 
konkurrensutsättning ska vara likartad oavsett verksamhet som konkurrensutsätts 
och oavsett tillämplig lagstiftning. 

I anslutning till en ny mandatperiod ska arbetet med en plan för 
konkurrensutsättning tas fram. I planen ska det framgå vilken verksamhet som ska 
prövas för konkurrensutsättning liksom vilken verksamhet som inte är aktuell för 
konkurrensutsättning. Syftet med den enskilda konkurrensutsättningen ska 
tydliggöras, likaså ska en tidplan fastställas. 

Från 2023 kommer planenheten flytta till samhällsbyggnadsavdelningen och några 
större konsultuppdrag förväntas därför inte finans på förvaltningen under 2023. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Miljö- och byggnämnden bör godkänna plan för konkurrensutsättning 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget påverkar inte. 

Förvaltningens beredning 
Ärendet är berett av förvaltningens chefsteam. 

Beslutsunderlag 
MB-2022-2481-1 Plan för konkurrensutsättning 

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



 

Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-14 

21(74) 

 

 
Justerandes sign   

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 211 Dnr MB-2022-2605 

Handlingsplan för organisatorisk och social 
arbetsmiljö 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden antar den föreslagna handlingsplanen för organisatorisk 
och social arbetsmiljö. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
– OSA beskriver vilka kunskapskrav och mål som gäller inom områdena 
arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskriften är anpassad 
till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och medarbetare ska göra inom 
ramen för OSA. Skyddsronden handlar om den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön och ställer frågor om stress, balans mellan arbete och fritid, trygghet, 
konflikter, mobbning etc. Dessa frågor är sällan något som hanteras på individnivå 
utan hänger oftast ihop med hur arbetet är organiserat. Enligt föreskriften ska 
arbetsgivaren ha kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam 
arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska också ha mål för 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.   

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Skyddsronden är framtagen efter en förvaltningsgemensam arbetsplatsträff där 
samtliga fått diskutera i bikupor utifrån vad som redan görs idag och vads om 
behöver förbättras. Därefter har de medarbetare som önskat komplettera med 
något fått göra det via skyddsrondsprotokollet eller i samtal med chef. I samråd 
med skyddsombud och friskvårdsrepresentant har därefter en handlingsplan med 
bedömning av riskernas allvarlighet tagits fram (se bilaga).  

Motivering 
Handlingsplanen är framtagen i en arbetsgrupp bestående av chef, skyddsombud 
och friskvårdsrepresentant. 

Förvaltningens beredning 
Ärendet är berett av miljö- och byggförvaltningens chefsgrupp.  
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Beslutsunderlag 
MB-2022-2605: Skyddsrondsprotokoll organisatorisk och social skyddsrond, Miljö- 
och byggförvaltningen oktober 2022. 

Yrkanden 
Ordförande Kent Danielsson yrkar på att vi antar den föreslagna handlingsplanen 
för organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med ordförande Kent 
Danielssons (C) yrkande eller om någon är där emot.  

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes yrkande.  

Skickas till 
HR-avdelningen, Ljungby kommun 
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§ 212 Dnr MB-2022-2159 

Hölminge S:3, Förslag till gatu- och/eller 
kvartersnamn 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden fastställer namnet Årtullsvägen för den samfälliga vägen i 
Hölminge. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har inkommit med en skrivelse daterad den 14 oktober, 
med ett förslag på namn för vägen inom området för detaljplanen P08/4 i 
Hölminge. Vid upprättandet av detaljplanen bildades en samfälld väg, Hölminge 
S:3, för att skapa åtkomst till de avstyckade fastigheterna. Inför framtida 
byggnationer måste belägenhetsadresser med vägnamn kunna fastställas.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Miljö- och byggförvaltningen anser att det föreslagna namnet är lämpligt att 
använda för den samfälliga vägen i Hölminge.  

Motivering 
Genom att fastställa föreslaget namn Årtullsvägen harmonierar namnet med sin 
omgivning till bland annat anslutningsvägen och sin närhet till Bolmen. Namnet 
kan också ses som en blinkning mot den unika Bolmenekan med utriggade årtullar. 

Det föreslagna namnet förekommer endast på ett fåtal orter inom landet och finns 
inte sedan tidigare i Ljungby kommun. Namnförslaget är framtaget i samråd med 
delägare i samfälligheten och i enighet med de anvisningar och rekommendationer 
som Ortsnamnsrådet ger gällande god ortnamnssed. Ortnamnsrådet är knutet till 
Lantmäteriet och är rådgivande för bibehållandet av ett gott namnskick enligt 
kulturminneslagen. Rådet består av bland annat representanter från Lantmäteriet, 
SKR och Riksantikvarieämbetet. 

Den 30 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att 
nämnden beslutar att nämnden fastställer namnet Årtullsvägen för den samfälliga 
vägen i Hölminge. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-10 

Tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2022-10-14 

Protokollsutdrag Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2022-11-30 

Yrkanden 
Tomas Nielsen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Tomas Nielsens (S) 
yrkande.  

Skickas till 
Tekniska förvaltningen 
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§ 213 Dnr MB-2022-660 

Detaljplan för Ekebacken 2 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar om att avskriva ärendet för upprättande av ny 
detaljplan för Ekebacken 2. 

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 begärde 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. 

Miljö- och byggnämnden gav den 21 juni 2022 ett positivt planbesked. Ett 
planavtal skrevs och skickades till fastighetsägaren den 12 oktober 2022. Dialog 
med Ljungbybostäder AB har skett under hösten kring fastighetens kommande 
användning och framtagningen av detaljplanen.  

Den 28 november meddelar Ljungbybostäder AB att de vill avbryta 
detaljplaneärendet då de hittat och skrivit kontrakt med en hyresgäst. Hyresgästen 
kan bedriva verksamhet på fastigheten utan att någon ändring av detaljplanen 
behövs. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Miljö- och byggförvaltningen anser att detaljplaneärendet ska avskrivas då sökande 
inte längre har behov av en ny detaljplan för fastigheten.  

Motivering 
Fastighetsägaren och sökanden Ljungbybostäder AB har både genom 
kommunikation via telefon och skriftligen via epost skickat in en begäran om att 
avsluta ärendet för upprättande av en ny detaljplan för Ekebacken 2. Då sökande 
inte längre har behov av detaljplanen så har plan- och byggavdelningen ingen 
anledning att arbeta vidare med ärendet. 
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Den 30 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att 
nämnden beslutar om att avskriva ärendet för upprättande av ny detaljplan för 
Ekebacken 2.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28, 2022-660-7 

Skrivelse daterad 2022-11-28 – Begäran om avskrivning av detaljplaneärende, 202-
660-6

Protokollsutdrag miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2022-11-30

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Tekniska förvaltningen 
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§ 214 Dnr MB-2019-1747 

Ryssby 26:16, Byggsanktionsavgift, tagit i bruk 
utan slutbesked och användningsförbud  

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden påför fastighetsägare till Ryssby 26:16, Carlin Marta, 
19750329–6134, en byggsanktionsavgift om 30 380 kronor med anledning att 
byggnaden tagits i bruk utan att slutbesked meddelats.

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Ljungby kommun, miljö- och 
byggförvaltningen, inom två månader efter det att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige.

3. Miljö- och byggnämnden beslutar om användningsförbud för enbostadshuset till 
dess att slutbesked har meddelats. Beslutet gäller omedelbart.

Beslutet är fattat med stöd av 10 kapitlet § 4, 11 kapitlet §§ 33, 38, 52, 53, 54, 57, 
59, 61 plan- och bygglagen (PBL) samt med stöd av 9 kapitlet § 18 plan- och 
byggförordningen (PBF). 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten ligger cirka en kilometer sydöst om Ryssby kyrka, på Ryssbysjöns östra 
sida. 

Miljö- och byggnämnden beviljade den 11 mars 2020 bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus i 1 och ½ våning på fastigheten Ryssby 26:16. 

Miljö och byggnämnden beslutade om att ge startbesked den 22 juni 2020. I 
startbeskedet framgår det att slutbesked krävs för att ta byggnaden i bruk. 

Slutsamråd hölls den 16 december 2021. Inga handlingar hade inkommit inför 
slutsamårdet eller lämnades över till byggnämnden vid slutsamårdet. 

Miljö- och byggförvaltningen skickade ett meddelande den 6 maj med information 
om ett planerat tillsynsbesök på fastigheten med anledning av byggnadens 
placering.  

Den 12 maj 2022 besöks fastigheten av tjänstepersoner från miljö- och 
byggförvaltningen. Under besöket fick byggnämnden information från 
fastighetsägaren Carlin Marta om att byggnaden tagits i burk under januari 2022, 
slutbesked hade inte meddelats vid tillfället för besöket.  

majhel01
Markering
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Under perioden 12 maj 2022 till 23 maj 2022 inkom handlingar enligt 
startbeskedet inför slutbesked.  

Den 31 maj 2022 skickades ett meddelande med sammanställning på vilka 
handlingar som inkommit inför slutbesked samt vilka handlingar och åtgärder som 
kvarstår. I meddelandet informerades även att säkerheten inte uppfylls efter att foto 
på trappa och räcke inkommit. 

Den 18 oktober 2022 skickades ett meddelande ut med information inför 
slutbesked och fortsatt handläggning av ärendet. 

Den 19 oktober 2022 inkommer foton från fastighetsägaren som visar att 
säkerheten inte uppfylls för trappa, trappräcke och räcket för loftet. Ett 
meddelande med information om att säkerheten inte uppfylls skickas den 21 
oktober 2022 till fastighetsägaren. 

En skrivelse skickades till fastighetsägaren med post den 2 november 2022 med 
möjlighet till att lämna en förklaring till varför byggnaden tagits i bruk innan 
slutbesked har lämnats. Samma skrivelse skickades till fastighetsägaren med e-post 
den 15 november 2022. 

Fastighetsägaren har inte inkommit med en förklaring. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Enligt 9 kap. 2 § p 1 PBL, krävs det bygglov för nybyggnad. Av 10 kap. 4 § PBL 
följer att en åtgärd som kräver lov inte får tas i bruk innan byggnadsnämnden 
meddelat ett slutbesked. I aktuellt ärende konstaterar miljö- och byggförvaltningen 
att byggnaden tagits i bruk innan slutbesked för byggnaden har meddelats. 

Enligt 11 kapitlet 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, om någon bryter mot en 
bestämmelse i 10 kapitlet PBL ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kapitlet 12 § PBL. 

En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kapitlet 53 § PBL tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.  

Enligt 11 kap. 53a § PBL får en byggsanktionsavgift i enskilt fall sättas ned om 
avgiften inte står i proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får 
sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första stycket ska det 
särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller 
om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.  

I aktuellt ärende gör miljö- och byggförvaltningen bedömningen att 
byggsanktionsavgiften inte ska sättas ned med anledning av att överträdelsen inte 
anses vara av mindre allvarlig art. 
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Av 11 kap. 54 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om rättelse 
sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagit upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Enligt 9 kap. 1 § PBF tas byggsanktionsavgift ut för de överträdelse och med det 
belopp som anges i kapitlet. Avgiften som får uppgå till högst 50 prisbasbelopp 
fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet 
om avgiften fattas. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr. 

Byggsanktionsavgift ska tas ut och beräknas enligt 9 kap. 18 § p 1 PBF för ett en- 
eller tvåbostadshus. Byggsanktionsavgiften utgör 0,3 prisbasbelopp med ett tillägg 
av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Den 
beräkningsgrundande formeln är (0,3*pbb)+(0,001*pbb*sanktionsarea). 

Enligt 1 kap. 7 § 1 p PBF motsvarar sanktionsarean, för en åtgärd som kräver lov, 
brutto- eller öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 
kvadratmeter. I aktuellt ärende är bruttoarean 308,1 kvadratmeter och öppenarean 
35,9 kvadratmeter. Sanktionsaren beräknas därmed till 308,1+35,9–15=329 
kvadratmeter. 

Byggsanktionsens storlek beräknas till 30 380 kronor för att har tagit byggnaden i 
bruk utan slutbesked. 

Enligt 11 kap. 33 § PBL får byggnadsnämnden förbjuda den som äger eller har 
nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela byggnadsverket, om 

1. Byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller
sig i eller i närheten av byggnadsverket, eller

2. Det inte finns förutsättning för att ge slutbesked enligt 10 kap. 34 eller 35 § PBL.

Miljö- och byggförvaltningen anser att byggnadsverket har sådana brister som kan 
äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 
byggnadsverket. Miljö- och byggförvaltningen har tagit del av foton där det noteras 
brister avseende säkerhet vid användning. 

Miljö- och byggförvaltningen anser inte att byggherren har visat att alla krav som 
gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet är uppfyllda. De 
brister som miljö- och byggförvaltningen noterat anses inte vara sådana försumbara 
brister enligt 10 kap. 35 § PBL och anser därmed inte att det finns möjlighet att 
lämna slutbesked enligt 10 kap. 34 § PBL. 

Enligt beslut om startbesked skall handlingar lämnas in till miljö- och 
byggförvaltningen som underlag för slutbesked. Miljö- och byggförvaltningen har 
inte tagit del av nedanstående handlingar: 

• Signerad och ifylld kontrollplan för slutbesked

• Kontrollansvariges utlåtande
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• Relationsritning A

• Verifiering av primärenergin

• Åtgärda brister som kan äventyra säkerheten

Den 30 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att 
nämnden beslutar att påföra fastighetsägaren en byggsanktionsavgift.  

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
* Bygglov MB-2019-1747-51

• Protokoll tekniskt samråd MB-2019-1747-60

• Startbesked MB-2019-1747-70

• Protokoll platsbesök innan gjutning MB-2019-1747-71

• Protokoll platsbesök stomme MB-2019-1747-72

• Slutsamråd MB-2019-1747-73

• Meddelande MB-2019-1747-75

• Foto trappa och räcke MB-2019-1747-77

• Protokoll platsbesök MB-2019-1747-87

• Meddelande MB-2019-1747-88

• Meddelande MB-2019-1747-90

• Information från kontrollansvarig MB-2019-1747-91

• Foto trappa och räcke MB-2019-1747-92

• Meddelande MB-2019-1747-93

• Begäran om yttrande inför beslut om sanktionsavgift MB-2019-1747-
94

• Begäran om yttrande inför beslut om sanktionsavgift MB-2019-1747-
95

• Redovisning av byggsanktionsavgift MB-2019-1747-96

• Tjänsteskrivelse av byggsanktionsavgift MB-2019-1747-97

• Protokollsutkast miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2022-11-30
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Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Fastighetsägaren 
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§ 215 Dnr MB-2022-2016 

Bollstad 1:87, Nybyggnad av fritidshus och 
gäststuga 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus
och gäststuga.

2. Avgiften för beslutet är 3 284 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 §§ 30, 31b-c, 40a, 12 kapitlet § 8 plan- och 
bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten ligger på Bolmsös västra sida i fritidshusområde Skogen. 

Inom planområdet finns 37 tomtplatser, varav 2 tomter inte är bebyggda. 

Sökande har tidigare sökt bygglov för näst intill samma åtgärd, det som är ändrat är 
att nocken på den utskjutande byggnadskroppen är sänkt och två kilformade 
fönster på den västra fasaden är borttagna. I övrigt är förslaget detsamma som 
tidigare. 

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus i två våningar med en byggnadsarea på 
99 kvadratmeter samt en gäststuga i en våning med en byggnadsarea på 26 
kvadratmeter. Huvudbyggnaden placeras 4,5 meter från fastighetsgräns i norr och 8 
meter från fastighetsgräns i öster. Gäststugan placeras 4,5 meter från fastighetsgräns 
i norr och 8 meter från fastighetsgräns i väster. 

Platsbesök gjordes den 6 juli 2022. 

Befintlig bebyggelse består av fritidshus i en våning med träfasader i olika kulörer 
och utformning. Fastigheten som ansökan avser är kuperas och har en nivåskillnad 
på över fyra meter. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan – Bo 03, antagen år 1970. 

Enligt detaljplanen får byggnad uppföras i en våning och inte till större höjd än 4,4 
meter, enligt förslaget kommer huvudbyggnaden att vara uppförd i två våningar 
med en höjd på 5,6 meter.  

Fastighetsägare till Bollstad 1:75 och 1:83 har godkänt förslaget. 
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Fastighetsägare till Bollstad 1:74, 1:86 och 1:88 har fått tillfälle att lämna 
synpunkter men inte svarat. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Inom planområdet finns 37 tomtplatser, varav 2 tomter inte är bebyggda. 

Platsbesök gjordes den 6 juli 2022. 

Befintlig bebyggelse består av fritidshus i en våning med träfasader i olika kulörer 
och utformning. Fastigheten som ansökan avser är kuperas och har en nivåskillnad 
på över fyra meter. 

Beräkningsgrundande fasad bedöms vara mot väster och Everts väg då den anses ha 
störst allmän påverkan. Då föreslagen byggnad har en utskjutande byggnadskropp 
mot väster som är mer än 1/3 av huvudbyggnadens fasadlängd (40%) delas 
byggnaden upp i två byggnadskroppar och byggnadshöjden beräknas upp till nock 
från marknivån intill byggnaden på den utskjutande byggnadskroppen.  

Bedömningen görs att byggnadshöjden på 5,6 meter strider mot gällande detaljplan 
och att avvikelsen inte är liten i förhållande till godkända 4,4 meter.  

En källare ska anses vara en våning endast om golvets översida i våningen närmast 
ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden 
(PBF 1:4 §). 

För den utskjutande byggnadskroppen blir det två våningar då avståndet mellan 
golvets översida i våningen närmast ovanför källaren ligger 2,4 meter över markens 
medelnivå invid byggnaden, en sådan avvikelse kan inte betraktas som en liten 
avvikelse. 

Även visuellt upplevs den västra fasaden som två våningar med dess höga fasadliv, 
detta förstärks genom att det är samma fönsterstorlek med höga fönster på både 
övre och nedre plan samt balkongräcken som delar upp fasaden i två plan. 

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. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 10 oktober 2022 och beslut 
planeras i miljö- och byggnämnden den 14 december 2022, vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggning hålls. 

Den 30 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att 
nämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov. 

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 
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Beslutsunderlag 
• [Ansökan med diarienummer 2022-2016-1.]

• [Situationsplan med diarienummer 2022-2016-2.]

• [Planritning med diarienummer 2022-2016-3.]

• [Fasadritning med diarienummer 2022-2016-4.]

• [Fasad- och sektionsritning med diarienummer 2022-2016-5.]

• [Plan-, fasad- och sektionsritning med diarienummer 2022-2016-6.]

• [Godkännande från Bollstad 1:75 med diarienummer 2022-2016-11.]

• [Godkännande från Bollstad 1:75 med diarienummer 2022-2016-12.]

• [Godkännande från Bollstad 1:83 med diarienummer 2022-2016-13.]

• [Tjänsteskrivning med diarienummer 2022-2016-14.]

• Protokollsutsdrag Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2022-11-30

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Fastighetsägaren 
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§ 216 Dnr MB-2022-1937 

Ljungby 13:15, Ändrad användning från förråd till 
övernattningslägenhet 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att utreda 
villkoren för övernattningslägenhet i industriområde. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten ligger Ljungbys nordvästra industriområde, Näsvägen 8. 

Ansökan avser ändrad användning från förråd till övernattningslägenhet. Enligt 
sökanden kommer de att erbjuda övernattning till kunder, konsulter och egna 
anställda som har långt att köra. Det kommer troligtvis inte att beläggas med många 
övernattningar per år, då vi inte har många av de ovan nämnda.  

Förslaget avviker med gällande detaljplan – P01/14. 

Enligt detaljplanen är området för industriverksamhet och förslaget är bostad i 
form av övernattningsrum. 

Fastighetsägaren till Muttern 1 har inga synpunkter. 

Fastighetsägare till Muttern 2,3,4, Ljungby 13:17 och Aggregatet 1 har fått tillfälle 
att lämna synpunkter men inte svarat. 

Synpunkter har lämnats in av Ljungby 13:14 samt Miljöavdelningen 
Industriteamet, se bilagor. 

Sökanden har kommunicerats dessa och besvarat dem. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen bedömer att förslaget inte 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 PBL. 

Förvaltningen bedömer att åtgärden strider mot detaljplanens syfte och att 
avvikelsen inte anses liten. Inredande av bostadsändamål i form av fyra 
övernattningsrum i byggnaden i enlighet med ansökan anses inte lämpligt med 
hänsyn till bullerstörningar och dess närhet till E4:an som även är riksintresse 
gällande farligt gods.  
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Det allmänna intresset väger tyngre än det enskilda intresset i den sökta åtgärden. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 29 september 2022 och beslut 
fattades den 14 december 2022, handläggningstiden har förlängts med ytterligare 
tio veckor, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits. 

Den 30 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att 
nämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov. 

Förslag till beslut har kommunicerats med sökande. 

Beslutsunderlag 
* [Ansökan  2022-1937-1.]

* [Karta 2022-1937-2.] 

* [Plan- och fasadritning 2022-1937-3.]

* [Yttrande från miljöavdelningen 2022-1937-11.] 

* [Skrivelse från sökanden 2022-1937-13.]

* [Redovisning provtagning 2022-1937-14.]

* [Synpunkter från Ljungby 13:14 2022-1937-17.] 

* [Information från sökanden 2022-1937-18.] 

* [Tjänsteskrivelse, 2022-1937-19.]

*Protokollsutdrag miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2022-11-30

Ajournering 
Ajournering begärd och sker mellan kl 09:06 – 09:30. 

Yrkanden 
Håkan Larsson (M) och Jenny Anderberg (C) yrkar på att återremittera ärendet till 
förvaltningen för att utreda villkoren för övernattningslägenhet i industriområde. 

Tomas Nielsen (S), Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Jimmy Stansert yrkar 
bifall till förvaltningens förslag.   

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Håkan Larsson (M) 
och Jenny Anderbergs (C) yrkande eller om någon är där emot. 
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Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Håkan Larssons (M) och 
Jenny Anderbergs (C) förslag.  

Skickas till 
Fastighetsägaren 
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§ 217 Dnr MB-2022-2049 

Skärvö 1:48, Förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus 

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

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 10 892 kronor i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår av
medskickat debiteringsunderlag.

Sammanfattning av ärendet 
Platsen ligger cirka 25 kilometer väst, sydväst om Ljungby tätort, 3 kilometer väst 
om Torpa Kyrka. 

Förslaget innebär förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med egen 
infiltrationsanläggning/brunn. En ny fastighet på cirka 0,9 - 1 hektar avses 
avstyckas för ändamålet med anslutning mot befintlig väg med en vägsamfällighet. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen delvis i utkanten av ett område som 
har stora naturvärden (klass III) enligt naturvårdsprogrammet. Vid platsbesök den 
10 november 2022 kunde inga särskilda naturvärden konstaterats, platsen är öppen 
naturmark med ett fåtal löv- och barrträd utan uppenbart värde. 

En möjlig fornlämning (L1953:3780) i form av en bytomt/gårdstomt ligger cirka 20 
meter nord-nordöst om platsen. 100 meter sydväst finns en konstaterad 
fornlämning (L1953:3795) i form av en blästbrukslämning, dvs. en äldre smedja. 
Båda fornlämningarna bedöms som avgränsade och ges ingen negativ påverkan av 
åtgärden. 

Platsen är inom riksintresse för Försvarsmakten men berör endast mycket hög 
byggnation så sökt åtgärd berörs inte. 

Fastighetsägarna till Skärvö 1:12, 1:48 har inga synpunkter på förslaget. 

Fastighetsägarna till Skärvö 1:12, 1:37, 1:41, 1:42, 1:43, 1:51, 1:52, 1:62, 1:63 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.  
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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. 

Nämnden bedömer att åtgärden inte påverkar närliggande naturvärden på ett 
negativt sätt.  

Nämnden bedömer att åtgärden inte påverkar närområdets 
fornlämningar/kulturhistoriska värden. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 18 augusti 2022 och beslut fattades 
den 14 december 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning 
har hållits. 

Den 30 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att 
nämnden beslutar att lämna ett positivt förhandsbesked.  

Beslutsunderlag 
• [Ansökan, MB-2022-2049-1]

• [Situationsplan, MB-2022-2049-2]

• [Situationsplan, MB-2022-2049-7]

• [Översiktskarta, MB-2022-2049-9]

• [Yttrande miljöavd., MB-2022-2049-15]

• Protokollsutdrag miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2022-11-30

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Sökande 

Skärvö 1:12, 1:37, 1:41, 1:42, 1:43, 1:48, 1:51, 1:52, 1:62 och 1:63 
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§ 218 Dnr MB-2022-2080 

Kvarnhjulet 1, Nybyggnad av flerbostadshus 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för Nybyggnad av flerbostadshus.

2. Kontrollansvarig krävs.

3. Tekniskt samråd krävs.

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

5. Avgiften för bygglovet är 183 845 kronor i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår av
medskickat debiteringsunderlag.

6. Avgiften för planavgift är 297 528 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige.

Kontrollansvarig: Max Engqvist 

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

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten ligger i Kvarnarnas bostadsområde längs med Vislandavägen cirka 160 
meter söder om Astradskolan i området som kallas Östra torget.  

Förslaget innebär Nybyggnad av flerbostadshus i fem våningar innehållande ett 
parkeringsgarage under mark med en byggnadsarea på 682 kvadratmeter. 
Byggnaden placeras 2,854 meter väster om samt 7,125 meter norr om 
fastighetsgränsen mot Kvarnarna 2:1. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan – P 2018/3. 

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en byggnadsarea på max 700 
kvadratmeter, samt med en byggnadsarea på minst 350 kvadratmeter. Efter 
förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en byggnadsarea på 682 
kvadratmeter.  

Enligt förslaget kommer byggnaden i det ena hörnet att placeras på mark som inte 
får bebyggas, plusmark som är planlagt för endast balkonger samt parkering under 
mark.  
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Fastighetsägare till Kvarnarna 2:1 och Halfdan 1 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Björken 5 och 10 samt Helge 3 och 4 har fått tillfälle att lämna 
synpunkter men inte svarat. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
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. 

Då endast en liten del av hela byggnaden placeras på mark som inte får bebyggas, 
med anledning av att fastigheten inte är i rät vinkel, anses förslaget vara en liten 
avvikelse. 

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

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 24 oktober 2022 och beslut 
fattades den 14 december 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits. 

Den 30 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att 
nämnden beslutar att bevilja bygglov.  

Beslutsunderlag 
* [Ansökan MB 2022-2080-1.]

* [Nybyggnadskarta MB 2022-2080-18.]

* [Situationsplan MB 2022-2080-23.]

* [Planritningar MB 2022-2080-4-8.]

* [Fasadritningar MB 2022-2080-10-11.]

* [Sektionsritning MB 2022-2080-9.]

* [Illustration MB 2022-2080-12-13.]

* [Tjänsteskrivelse MB 2022-2080-24.]

* Protokollsutdrag miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2022-11-30

Yrkanden 
Ordförande Kent Danielsson (C) och Tomas Nielsen (S) yrkar på bifall till 
förvaltningens förslag om att bevilja bygglov.  
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Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Ordförande Kent 
Danielsson (C) och Tomas Nielsens (S) yrkande eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från Ordförande 
Kent Danielsson (C) och Tomas Nielsen (S).  

Skickas till 
Sökande 
Björken 5, Björken 10, Halfdan 1, Kvarnarna 2:1, Helge 4 och Helge 3 
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§ 219 Dnr MB-2022-2102 

Dörarp 5:140, Byggsanktionsavgift för påbörjad 
installation av eldstad utan anmälan och 
startbesked 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden påför fastighetsägaren till Dörarp 5:140 Abdulmoumen 
Olabi (19880108–3315) och Sara Ibrahim Basha (19950103-4525), Färsjövägen 
49A, 34 155 Vittaryd, en byggsanktionsavgift på 2 415 kr totalt, 1 208 kr vardera 
fastighetsägaren. För att påbörjat installation av eldstad utan anmälan och beslut om 
startbesked.

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Ljungby kommun, miljö- och 
byggförvaltningen, inom två månader efter det att beslutet har delgivits den 
avgiftsskyldige.

Beslut är fattat med stöd av 10 kapitlet § 3, 11 kapitlet § 5, 51, 53, 54, 57 plan- och 
bygglagen (PBL) samt med stöd av 9 kapitlet 3a och 13 § plan- och 
byggförordningen (PBF). 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser en byggsanktionsavgift för att ha utfört installation av eldstad utan 
anmälan och beslut om startbesked.  

Ett besiktningsprotokoll utan erinran, inkom till Miljö- och byggförvaltningen den 
19 oktober 2022 utfärdat av Ljungbysotaren AB.  

Enligt nämndens arkiv uppmärksammades att någon anmälan om installation av 
eldstad med rökkanal inte hade hanterats.  

Den 1 november 2022 skickades en förfrågan till fastighetsägaren med anledning 
av detta. 

Fastighetsägaren ringer den 10 november 2022 och meddelar att man kommer att 
göra anmälan i efterhand och att överträdelsen inte har skett avsiktligt.  

Ny anmälan med tillhörande handlingar har inkommit och beslut om startbesked 
meddelas i efterhand.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Enligt 6 kap. 5 § p. 4 PBF krävs anmälan för att installera en eldstad eller rökkanal. 
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En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat ett startbesked för 
åtgärden, enligt 10 kapitlet 3 § PBL. I aktuellt ärende konstaterar miljö- och 
byggförvaltningen att byggnadsarbetarna har påbörjats innan anmälan inkom och 
startbesked för åtgärden har meddelats.  

Enligt 11 kapitlet 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, om någon bryter mot en 
bestämmelse i 10 kapitlet PBL ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kapitlet 12 § PBL. 

En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kapitlet 53 § PBL tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Byggnadsnämnden kan sätta ned avgiften med hälften eller till en fjärdedel om 
man bedömer att avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som 
begåtts, 11 kapitlet 53a § PBL.  

En byggsanktionsavgift ska, enligt 11 kap. 54 § PBL, inte tas ut om rättelse sker 
innan frågan om sanktion eller ingripande enligt 11 kap. har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Kravet på rättelse 
innebär att montera ner eldstaden, återställa åtgärderna. 

Byggsanktionsavgifter för installation av eldstad beräknas enligt 9 kap. 

13 § plan? och byggförordningen (2011:338) PBF. För den aktuella överträdelsen 
blir byggsanktionsavgiften 4 830 kronor (se bilaga för uträkningen). 

Den 30 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att 
nämnden beslutar att påföra fastighetsägarna en byggsanktionsavgift.  

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
• [Bevis - nyinstallation av eldstad MB 2022-2102-1.]

• [Begäran om yttrande inför beslut om sanktionsavgift MB 2022-2102-
2.]

• [Beräkning av byggsanktionsavgift MB 2022-2102-2.]

• [Tjänsteskrivelse MB 2022-2102-10.

• Protokollsutdrag miljlö- och byggnämndens arbetsutskott 2022-11-30

Yrkanden 
Ordförande Kent Danielsson (C) yrkar på att sanktionsavgiften sätts ned till 
hälften, 2 415 kr 

Benny Johansson (M) yrkar på en differentierad sanktionsavgift. 
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Henrik Pettersson (SD) yrkar på att sätta ned sanktionsavgiften till en fjärdedel, 1 
208 kr.  

Ajournering begärd och sker mellan kl 10:14 - 10:20. 

Benny Johansson (M) tar tillbaka sitt yrkande om differentierade sanktionsavgifter 
och föreslår att sanktionsavgiften sänks till hälften.  

Ordförande Kent Danielsson (C) och Benny Johansson (M) yrkar på 
sanktionsavgift till hälften på 2415 kr.  

Henrik Pettersson (SD) yrkar på att sätta ned sanktionsavgiften till en fjärdedel, 1 
208 kr.  

Beslutsordning 
Ordförande meddelar att beslut kommer att fattas genom votering. 

Omröstningsresultat 
Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta Ja för att besluta i enlighet 
med Kent Danielssons (C) och Benny Johanssons (M) yrkande och om att rösta Nej 
för att besluta i enlighet med Henrik Petterssons (SD) yrkande.  

Omröstning har utfallit med 9 Ja-röster och 2 Nej-röster. Nämnden har efter 
omröstning beslutat i enlighet med ordförande Kent Danielssons (C) och Benny 
Johanssons (C) yrkande.  

Skickas till 
Fastighetsägarna 
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§ 220 Dnr MB-2022-2139 

Hultsåkra 1:10 Byggsanktionsavgift för påbörjad 
installation av eldstad utan anmälan och 
startbesked 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden påför fastighetsägaren till Hultsåkra 1:10 Robin 
Hallqvist (19921116-4315) och Josephine Olsson (19920427-3362), Hultsåkra Gård 
1, 34 191 Ljungby, en byggsanktionsavgift på 2 415 kr totalt, 1 208 kr vardera 
fastighetsägaren. För att påbörjat installation av eldstad utan anmälan och beslut om 
startbesked.

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Ljungby kommun, miljö- och 
byggförvaltningen, inom två månader efter det att beslutet har delgivits den 
avgiftsskyldige.

3. Miljö- och byggnämnden ger fastighetens ägare tillfälle enligt 11 kap. 17 § plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL att snarast, dock senast den 31 januari 2023, att 
komma in med en anmälan.

Beslut är fattat med stöd av 10 kapitlet § 3, 11 kapitlet § 5,17, 51, 53, 54, 57 plan- 
och bygglagen (PBL) samt med stöd av 9 kapitlet 3a och 13 § plan- och 
byggförordningen (PBF). 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser en byggsanktionsavgift för att ha utfört installation av eldstad utan 
anmälan och beslut om startbesked.  

Ett besiktningsprotokoll utan erinran, inkom till Miljö- och byggförvaltningen den 
25 oktober 2022 utfärdat av Ljungbysotaren AB.  

Enligt nämndens arkiv uppmärksammades att någon anmälan om installation av 
eldstad med rökkanal inte hade hanterats.  

Den 1 november 2022 skickades en förfrågan till fastighetsägaren med anledning 
av detta. 

Fastighetsägaren har inte svarat. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Enligt 6 kap. 5 § p. 4 PBF krävs anmälan för att installera en eldstad eller rökkanal. 
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En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat ett startbesked för 
åtgärden, enligt 10 kapitlet 3 § PBL. I aktuellt ärende konstaterar miljö- och 
byggförvaltningen att byggnadsarbetarna har påbörjats innan anmälan inkom och 
startbesked för åtgärden har meddelats.  

Enligt 11 kapitlet 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, om någon bryter mot en 
bestämmelse i 10 kapitlet PBL ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kapitlet 12 § PBL. 

En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kapitlet 53 § PBL tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Byggnadsnämnden kan sätta ned avgiften med hälften eller till en fjärdedel om 
man bedömer att avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som 
begåtts, 11 kapitlet 53a § PBL.  

En byggsanktionsavgift ska, enligt 11 kap. 54 § PBL, inte tas ut om rättelse sker 
innan frågan om sanktion eller ingripande enligt 11 kap. har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Kravet på rättelse 
innebär att montera ner eldstaden, återställa åtgärderna. 

Byggsanktionsavgifter för installation av eldstad beräknas enligt 9 kap. 

13 § plan? och byggförordningen (2011:338) PBF. För den aktuella överträdelsen 
blir byggsanktionsavgiften 4 830 kronor (se bilaga för uträkningen). 

Den 30 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att 
nämnden beslutar att påföra fastighetsägarna en byggsanktionsavgift. 

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. 

Beslutsunderlag 
• [Bevis - nyinstallation av eldstad MB 2022-2139-1.]

• [Begäran om yttrande inför beslut om sanktionsavgift MB 2022-2139-
2.]

• [Beräkning av byggsanktionsavgift MB 2022-2139-2.]

• [Tjänsteskrivelse MB 2022-2139-3.]

• Protokollsutdrag miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2022-11-30

Yrkanden 
Henrik Pettersson (SD) yrkar på en sanktionsavgift på 1 208 kr 
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Benny Johansson (M) yrkar på en sanktionsavgift på 2 415 kr. 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkandet från Benny 
Johansson (M) eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Benny Johanssons (M) 
yrkande. 

Skickas till 
Fastighetsägarna 
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§ 221 Dnr MB-2022-2126 

Slänten 12, Byggsanktionsavgift för påbörjad 
installation av eldstad innan anmälan och 
startbesked 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden påför fastighetsägaren till Slänten 12, Zeljko Jelica
(19620610-3233) och Snjezana Jelica (19690312-7444), Vislandavägen 39, 341 39 
Ljungby, en byggsanktionsavgift på 2 415 kr totalt, 1 208 kr vardera 
fastighetsägaren. För att påbörjat installation av eldstad utan anmälan och beslut 
om startbesked.

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Ljungby kommun, miljö- och 
byggförvaltningen, inom två månader efter det att beslutet har delgivits den 
avgiftsskyldige.

Beslut är fattat med stöd av 10 kapitlet § 3, 11 kapitlet § 5, 51, 53, 54, 57 plan- och 
bygglagen (PBL) samt med stöd av 9 kapitlet 3a och 13 § plan- och 
byggförordningen (PBF). 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser en byggsanktionsavgift för att ha utfört installation av eldstad innan 
anmälan och beslut om startbesked.  

En anmälan ny eldstad inkom till Miljö- och byggnämnden den 24 oktober 2022, i 
samband med anmälan inkom ett besiktningsbevis från Ljungbysotaren AB som 
visar att besiktningen är redan utförd den 20 oktober 2022. Installation av eldstad 
har skett innan anmälan inlämnades och beslut om startbesked har meddelats.  

Den 1 november 2022 skickades en förfrågan till fastighetsägaren med anledning 
av detta. 

Sökande har den 16 november 2022 inkommit med en skrivelse om varför 
åtgärden påbörjats innan anmälan och startbesked meddelats.  

Beslut om startbesked har meddelats i efterhand. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Enligt 6 kap. 5 § p. 4 PBF krävs anmälan för att installera en eldstad eller rökkanal. 
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En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat ett startbesked för 
åtgärden, enligt 10 kapitlet 3 § PBL.  

I aktuellt ärende konstaterar miljö- och byggförvaltningen att byggnadsarbetarna 
har påbörjats innan anmälan inkom och startbesked för åtgärden har meddelats. 

Enligt 11 kapitlet 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, om någon bryter mot en 
bestämmelse i 10 kapitlet PBL ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kapitlet 12 § PBL. 

En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kapitlet 53 § PBL tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Byggnadsnämnden kan sätta ned avgiften med hälften eller till en fjärdedel om 
man bedömer att avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som 
begåtts, 11 kapitlet 53a § PBL.  

En byggsanktionsavgift ska, enligt 11 kap. 54 § PBL, inte tas ut om rättelse sker 
innan frågan om sanktion eller ingripande enligt 11 kap. har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Kravet på rättelse 
innebär att montera ner eldstaden, återställa åtgärderna. 

Byggsanktionsavgifter för installation av eldstad beräknas enligt 9 kap. 

13 § plan? och byggförordningen (2011:338) PBF. För den aktuella överträdelsen 
blir byggsanktionsavgiften 4 830 kronor (se bilaga för uträkningen). 

Den 30 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att 
nämnden beslutar att påföra fastighetsägarna en byggsanktionsavgift. 

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. 

Beslutsunderlag 
• [Bevis - nyinstallation av eldstad MB 2022-2126-3.]

• [Begäran om yttrande inför beslut om sanktionsavgift MB 2022-2126-
5.]

• [Beräkning av byggsanktionsavgift MB 2022-2126-5.]

• [Skrivelse från fastighetsägare MB 2022-2126-10.]

• Protokollsutdrag miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2022-11-30

Yrkanden 
Henrik Pettersson (SD) yrkar på en sanktionsavgift på 1 208 kr 
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Benny Johansson (M) yrkar på en sanktionsavgift på 2 415 kr. 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkandet från Benny 
Johansson (M) eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Benny Johanssons (M) 
yrkande. 

Skickas till 
Fastighetsägarna 
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§ 222 Dnr MB-2022-1749 

Ingelstad 8:23, Byggsanktionsavgift för påbörjad 
installation av eldstad innan startbesked 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden påför fastighetsägaren till Ingelstad 8:23, Nemanja 
Jevtic (19850828–8258) Skolvägen 8, 34 155 Vittaryd, en byggsanktionsavgift på 
1 208 kr totalt. För att påbörjat installation av eldstad utan innan beslut om 
startbesked.

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Ljungby kommun, miljö- och 
byggförvaltningen, inom två månader efter det att beslutet har delgivits den 
avgiftsskyldige.

Beslut är fattat med stöd av 10 kapitlet § 3, 11 kapitlet § 5, 51, 53, 54, 57 plan- och 
bygglagen (PBL) samt med stöd av 9 kapitlet 3a och 13 § plan- och 
byggförordningen (PBF). 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser en byggsanktionsavgift för att ha utfört installation av eldstad innan 
beslut om startbesked.  

En anmälan en ny eldstad inkom till Miljö- och byggnämnden den 31 augusti 
2022, begäran om komplettering skickades ut den 2 september 2022 och begärd 
komplettering inkom den 21 oktober 2022. Beslut om startbesked gavs den 24 
oktober 2022. Samma dag inkommer ett besiktningsbevis från Ljungbysotaren AB 
som visar att besiktningen är redan utförd den 20 oktober 2022. Installation av 
eldstad har skett innan beslut om startbesked har meddelats.  

Den 17 november 2022 skickades en förfrågan till fastighetsägaren med anledning 
av detta. 

Fastighetsägaren har inte svarat.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat ett startbesked för 
åtgärden, enligt 10 kapitlet 3 § PBL.  

I aktuellt ärende konstaterar miljö- och byggförvaltningen att byggnadsarbetarna 
har påbörjats innan beslut om startbesked för åtgärden har meddelats.  
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Enligt 11 kapitlet 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, om någon bryter mot en 
bestämmelse i 10 kapitlet PBL ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kapitlet 12 § PBL. 

En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kapitlet 53 § PBL tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Byggnadsnämnden kan sätta ned avgiften med hälften eller till en fjärdedel om 
man bedömer att avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som 
begåtts, 11 kapitlet 53a § PBL.  

En byggsanktionsavgift ska, enligt 11 kap. 54 § PBL, inte tas ut om rättelse sker 
innan frågan om sanktion eller ingripande enligt 11 kap. har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Kravet på rättelse 
innebär att montera ner eldstaden, återställa åtgärderna. 

Byggsanktionsavgifter för installation av eldstad beräknas enligt 9 kap. 

13 § plan? och byggförordningen (2011:338) PBF. Anmälan var inlämnad när 
åtgärden påbörjades därför ska sanktionsavgiften halveras i enlighet med PBF 9 kap 
3a §).  För den aktuella överträdelsen blir byggsanktionsavgiften 2 415 kronor (se 
bilaga för uträkningen). 

Den 30 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att 
nämnden beslutar att påföra fastighetsägarna en byggsanktionsavgift. 

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. 

Beslutsunderlag 
* [Anmälan MB 2022-1749-1.]

• [Bevis - nyinstallation av eldstad MB 2022-1749-8.]

• [Begäran om yttrande inför beslut om sanktionsavgift MB 2022-1749-
10.]

• [Beräkning av byggsanktionsavgift MB 2022-1749-10.]

• Protokollsutdrag miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2022-11-30

Yrkanden 
Henrik Pettersson (SD) yrkar på en sanktionsavgift på 604 kr 

Benny Johansson (M) yrkar på en sanktionsavgift på 1 208 kr. 
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Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkandet från Benny 
Johansson (M) eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Benny Johanssons (M) 
yrkande. 

Skickas till 
Fastighetsägaren 
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§ 223 Dnr MB-2022-317 

Floboda 1:43, Byggsanktionsavgift för påbörjad 
installation av eldstad utan anmälan och 
startbesked 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden påför fastighetsägaren till Dörarp 5:140 Regina 
Henriette Harbort (610312) och Heinrich Werner Hans Harbort (550601), 
Kuhlenkampfstrasse 49 a, 27321, Thedinghausen, Tyskland, en byggsanktionsavgift 
på 1 208 kr totalt, 604 kr vardera fastighetsägaren. För att påbörjat installation av 
eldstad utan anmälan och beslut om startbesked.

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Ljungby kommun, miljö- och 
byggförvaltningen, inom två månader efter det att beslutet har delgivits den 
avgiftsskyldige.

Beslut är fattat med stöd av 10 kapitlet § 3, 11 kapitlet § 5, 51, 53, 54, 57 plan- och 
bygglagen (PBL) samt med stöd av 9 kapitlet 3a och 13 § plan- och 
byggförordningen (PBF). 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser en byggsanktionsavgift för att ha utfört installation av eldstad utan 
anmälan och beslut om startbesked.  

Ett besiktningsprotokoll utan erinran, inkom till Miljö- och byggförvaltningen den 
16 februari 2022 utfärdat av Ljungbysotaren AB.  

Enligt nämndens arkiv uppmärksammades att någon anmälan om installation av 
eldstad med rökkanal inte hade hanterats.  

Den 8 november 2022 skickades en förfrågan till fastighetsägaren med anledning 
av detta. 

Fastighetsägaren har den 21 november 2022 inkommit med efteranmälan samt 
meddelande. Beslut om startbesked kommer meddelas i efterhand.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Enligt 6 kap. 5 § p. 4 PBF krävs anmälan för att installera en eldstad eller rökkanal. 
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En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat ett startbesked för 
åtgärden, enligt 10 kapitlet 3 § PBL.  

I aktuellt ärende konstaterar miljö- och byggförvaltningen att byggnadsarbetarna 
har påbörjats innan anmälan inkom och startbesked för åtgärden har meddelats. 

Enligt 11 kapitlet 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, om någon bryter mot en 
bestämmelse i 10 kapitlet PBL ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kapitlet 12 § PBL. 

En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kapitlet 53 § PBL tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Byggnadsnämnden kan sätta ned avgiften med hälften eller till en fjärdedel om 
man bedömer att avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som 
begåtts, 11 kapitlet 53a § PBL.  

En byggsanktionsavgift ska, enligt 11 kap. 54 § PBL, inte tas ut om rättelse sker 
innan frågan om sanktion eller ingripande enligt 11 kap. har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Kravet på rättelse 
innebär att montera ner eldstaden, återställa åtgärderna. 

Byggsanktionsavgifter för installation av eldstad beräknas enligt 9 kap. 

13 § plan och byggförordningen (2011:338) PBF. För den aktuella överträdelsen 
blir byggsanktionsavgiften 4 830 kronor (se bilaga för uträkningen). 

Den 30 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att 
nämnden beslutar att påföra fastighetsägarna en byggsanktionsavgift. 

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. 

Beslutsunderlag 
• [Bevis - nyinstallation av eldstad MB 2022-317-1.]

• [Begäran om yttrande inför beslut om sanktionsavgift MB 2022-317-
2.]

• [Beräkning av byggsanktionsavgift MB 2022-2102-2.]

• [Skrivelse från fastighetsägare MB 2022-317-9.]

• [Tjänsteskrivelse MB 2022-317-11.]

• Protokollsutdrag miljö- byggnämndens arbetsutskott 2022-11-30

Yrkanden 
Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkande från Caroline 
Holmqvist Henryssons (S) yrkande eller om någon är där emot.  

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från Caroline 
Holmqvist Henryssons (S). 

Skickas till 
Fastighetsägarna 
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§ 224 Dnr MB-2020-1646 

Forsa 1:24, Upphävande av förbud med vite 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut med vite om förbud mot utsläpp 
av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning, daterat den 27 april 2022 § 75. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöavdelningen skickade kommunikation till fastighetsägarna i september 2020 
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 16 december 2020. Förbudet 
började gälla efter 12 månader.  

Den 27 april 2022 fattade nämnden beslut om förbud med vite. Förbudet började 
gälla efter 6 månader. 

Ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom 11 
december 2020 och ett beslut om tillstånd skrevs den 21 januari 2021. Den 2 juni 
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 30 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att 
nämnden beslutar att upphäva tidigare beslut med vite.  

Beslutsunderlag 
Entreprenörsrapport 2022-06-02 MB-2020-1646-19 

Foto 2022-06-02 MB-2020-1646-20 

Protokollsutdrag miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2022-11-30 

Motivering 
Avloppsanläggningen har åtgärdats och uppfyller dagens krav. Beslut om förbud 
mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas. 
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Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot.  

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslags. 

Skickas till 
Fastighetsägaren 
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§ 225 Dnr MB-2021-1230 

Ryssby 3:23, Vitesföreläggande, bristande 
inomhusmiljö 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 26 kapitlet §§ 9 och 14 i 
Miljöbalken (1998:808), §§ 33 och 34 enligt förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) samt § 3 enligt Lag (1985:206) om viten, 
föreläggs Azaria Invest AB (org-nr 556198-0623) på fastigheten Ryssby 3:23 vid ett 
vite om 950 000 kronor att senast 2023-04-30 ha åtgärdat punkterna enligt nedan. 
Åtgärderna gäller Storgatan 7 och 9 på fastigheten Ryssby 3:23 i Ryssby. Beslutet 
börjar gälla tre veckor efter att det vunnit laga kraft. 

1) Åtgärda de brister som tas upp i besiktningsprotokollet daterat 2022-08-22.

2) Genomföra renoveringen inom föreslagen inlämnad tidsram, fastighetsägaren
har angivit start 2022-12-01 med slutdatum 2023-04-30.

3) Inkomma med dokumentation gällande om hur avfallet har tagits omhand,
senast 2023-04-30.

4) Inkomma med nytt besiktningsprotokoll efter avslutad renovering. Besiktningen
ska vara fackmannamässigt utförd och det ska framgå om bristerna från föregående
besiktning är åtgärdade på korrekt sätt samt om nya olägenheter har upptäckts.

5) Informera samtliga hyresgäster i fastigheterna innan start om renoveringen, dess
åtgärder och när det ska vara klart samt var de ska vända sig under arbetets gång
med frågor och klagomål. Vid behov ska ersättningslägenhet erbjudas till
hyresgästerna.

Om föreläggandet inte uppfyllts i sin helhet inom utsatt tid kommer nämnden att 
föreslås att fatta ett beslut om att ansöka om utdömande av vite på 950 000 kronor 
hos Förvaltningsrätten.  

Om renoveringen försenas av olika anledningar ska detta styrkas med 
dokumentation och miljö- och byggförvaltningen ska skriftligen informeras löpande 
om eventuella avvikelser från tidsplanen. 

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 
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källarförrådet fanns en vattenläcka. Klagande inkom även med bilder som visade 
missförhållandena i lägenheterna. 

Den 28 juni 2021 genomförde miljö- och byggnämnden ett oanmält tillsynsbesök 
på fastigheten. Då klagande inte var tillgänglig vid tillsynsbesöket inspekterades i 
stället 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.  

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. 
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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 
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. 
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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. 

Den 21 juni 2022 fattade nämnden beslut om föreläggande att bland annat utföra 
en fackmässig 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 och styrkas genom dokumentation. 

Den 4 augusti 2022 meddelar Jimmy Engvall att konsulten är försenad med sin 
rapport men ska inkomma med den så snart det är möjligt. Därefter ska uppgifter 
inkomma om vilka åtgärder som ska göras efter att han och konsulten gått igenom 
samtliga lägenheter.  

Den 31 augusti 2022 inkom besiktningsrapporten (omfattningsmätning) från 
företaget TORKOVENT AB. Samma dag inkom önskemål från fastighetsägaren 
om anstånd om handlingsplan som inte beviljas av miljö- och byggförvaltningen. 

Den 9 september 2022 inkommer en handlingsplan om att rapporten har gåtts 
igenom av fastighetsägaren samt att det har undersökts vilka möjligheter det finns 
för att åtgärda anmärkningarna. I skrivelsen finns en enkel beskrivning av de 
planerade åtgärderna. Miljö- och byggförvaltningen gjorde bedömningen att 
skrivelsen behövde kompletteras med mer information. Vid mötet informerades 
fastighetsägaren om kravet på egenkontrollprogram och vad det innebär. Med 
anledning av detta hölls ett digitalt möte den 4 oktober 2022 med fastighetsägaren 
och två handläggare från miljöavdelningen. För information från mötet, se 
tjänsteanteckning daterad 2022-10-04.    
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Den 17 oktober 2022 gjordes en saminspektion tillsammans med brandinspektör 
från Ljungbys räddningstjänst och byggnadsinspektör från byggavdelningen. Jimmy 
Engvall deltog under hela tillsynen. Vid det tillfället kunde ytterligare lägenheter 
inspekteras. Brister som konstaterats vid tidigare inspektioner och vid besiktningen 
hade inte åtgärdats och även nya brister upptäcktes som kan utgöra en risk för 
människors hälsa. Direkt efter att lägenheterna och källaren hade blivit inspekterad 
hölls en sammanfattande dialog mellan samtliga närvarande. Jimmy Engvall stod 
fast vid att inlämnad tidsplan kommer hållas. Tjänsteanteckning och bilder från 
tillsynen finns bifogade till handlingen.  

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.  

Renoveringen med dess åtgärder kan inte anses oskäligt eller mer ingripande än vad 
som behövs för att motverka att boendemiljön medför olägenhet för människors 
hälsa. 

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 950 000 kronor om föreläggandet inte uppfylls i sin helhet. Vitet 
är baserat på fastighetens storlek, antal lägenheter samt företagets omsättning. 
Enligt Bisnode Business Check omsatte Azaria Invest AB:s 9 648 000 kronor 
mellan 2020-05-01 – 2021-04-30. Miljö- och byggnämnden bedömer att beloppet är 
rimligt 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. 
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Handräckning kan sökas hos Kronofogdemyndigheten med stöd av 12 kap 26 § 
femte stycket jordabalken. Mer information om tillvägagångssättet för 
handräckning hos Kronofogdemyndigheten finns på deras hemsida.  

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.  

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.  
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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. 

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. 

Fastighetsägaren ska följa försiktighetsprincipen i miljöbalken, 2 kap. 3 §. Det 
innebär att så snart det finns en risk, ska fastighetsägaren göra det som behövs för 
att motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljöbalken 
gäller parallellt med andra lagar. 

Möjligheten för tillsynsmyndigheten att förena ett föreläggande eller förbud med 
vite begränsas av bestämmelsen i 26 kap. 9 § andra stycket miljöbalken om att mer 
ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet inte får tillgripas. Enligt 
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2001:3) ska det vid bedömningen av rätten 
för tillsynsmyndigheten att använda vite beaktas bland annat hur pass sannolikt det 
är att verksamhetsutövaren tredskas, hur pass brådskande åtgärden är och hur stor 
risken är för miljö och hälsa. 

Enligt lagen om vite (1985:206) 3§ när vite föreläggs, skall det fastställas till ett 
belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska 
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förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det 
föreläggande som är förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, 
om annat inte följer av 4 §. Om vite föreläggs flera personer gemensamt, skall ett 
särskilt belopp fastställas för var och en av dem. 

Enligt lagen om vite (1985:206) 6§ anger om utdömande av vite. 

Den 30 november 2022 föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att 
nämnden beslutar att fastighetsägaren ska åtgärda brister som tas upp i 
besiktningsprotokollet och genomföra renovering inom föreslagna tidsram och om 
åtgärderna ej vidtagits till 2023-04-30 så skall vite om 950 000 kronor utdömas. 

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteanteckning och bilder från tillsyn daterad 2021-06-28 

Föreläggande 2022-06-21 

Besiktningsprotokoll daterad 2022-08-31 

Inskickad handlingsplan av fastighetsägaren daterad 2022-09-09 

Tjänsteanteckning, digitalt möte med fastighetsägaren daterad 2022-10-04 

Tjänsteanteckning och bilder från saminspektion daterad 2022-10-17 

Företagsrapport från Bisnode Business Check daterad 2022-11-23 

Informationsdokument om egenkontroll för fastighetsägare 

Tjänsteskrivelse 2021-1230-30 

Protokollsutdrag miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2022-11-30 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Fastighetsägaren 



Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-14 

69(74) 

Justerandes sign 

§ 226 Dnr MB-2022-2025 

Kolven 1, Sanktionsavgift för 
livsmedelsverksamhet som startat innan 
registrering 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att Drivmedelsstation Preem AB ska betala en 
sanktionsavgift på 40 000 kronor för att ha bedrivit en livsmedelsverksamhet på 
fastigheten Kolven 1 utan att först registrerat sig hos miljö- och byggnämnden i 
Ljungby kommun. 

Beslutet är fattat med stöd av Hygienförordningen 852/2004 artikel 6, LIVSFS 
2005:20 §§ 11, 13, Livsmedelslagen 2006:804 §§ 13, 30a, 30b samt 
Livsmedelsförordningen 2006:813 §§ 39a, 39b, 39c och 39h 

Sammanfattning av ärendet 
Den 5 oktober 2022 inkommer anmälan om registrering med angivet startdatum 
samma dag. Föregående verksamhetsutövare anmälde den 22 september om 
upphörande av livsmedelsregistrering från och med den 30 september, då annan 
verksamhetsutövare ska ta över den 1 oktober (MB 2022-1948-1).  Den 10 oktober 
skickas beslut om registrering och information om beslutsförslag med begäran om 
yttrande från verksamhetsutövaren. Den 18 oktober inkommer synpunkter från 
VU som menar att de startade den 5 oktober på eftermiddagen som registrerats i 
anmälan. VU menar att de försökt att göra rätt men det blev ett misstag, att 
registreringen skickats till fel kommun. Underlag som ska visa misstag är en 
anmälan om registrering för Preem Svedala som skickades till Svedala kommun 
med uppstart 1 november 2022. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Nämnden ska enligt livsmedelslagen ta ut avgiften även om överträdelsen skett utan 
avsikt eller av oaktsamhet. Förvaltningen bedömer att överträdelsen har kunnat 
förhindras och att avgiften ska betalas.  

Motivering 
Att ta över en livsmedelsverksamhet som är registreringspliktig utan att först 
anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden strider mot Europas och Sveriges 
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livsmedelslagstiftning. Anmälan om registrering ska lämnas in anmälan senast två 
(2) veckor innan verksamheten påbörjas.

Laghänvisningar

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) 852/2004, artikel 6 punkt 2

Varje livsmedelsföretagare skall särskilt underrätta lämplig behörig myndighet, på 
det sätt som den sistnämnda kräver, om alla anläggningar som han ansvarar för, där 
det i något led i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan för livsmedel 
bedrivs verksamhet, så att varje sådan anläggning kan registreras.  

Föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20 

11 § Livsmedelsföretagare ska, om inte annat följer av 11 a §, skriftligen anmäla 
sina anläggningar till kontrollmyndigheten så att de kan registreras. Anmälan ska 
ges in  

– till länsstyrelsen i det eller de län där verksamhet i form av primär-  

produktion kommer att bedrivas, till Livsmedelsverket om verket är 
kontrollmyndighet, och i övriga fall till kontrollmyndigheten i den eller de 
kommuner där verksamheten kommer att bedrivas.  

 13 § En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering 
kommit in till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten registrerar 
anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten dock påbörjas i och 
med registreringen.  

Livsmedelslagen 2006:804 

13 § Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall verka för att överträdelser 
av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av 
de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras. 

30 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska betalas av 
den som påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts. 

30 b § En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte är uppsåtlig eller 
oaktsam. 

Någon sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid prövningen av 
denna fråga ska det särskilt beaktas  

1. om överträdelsen berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte
förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte 
heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det, 
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2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige
varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka, eller 

3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika överträdelsen.

Livsmedelsförordningen 2006:813 

Sanktionsavgifter: 

39 a §   En sanktionsavgift enligt 30 a § livsmedelslagen (2006:804) ska tas ut för de 
överträdelser och med de belopp som följer av 39 c-39 g §§.  

39 b § Med årsomsättning avses i 39 c-39 e §§ den totala omsättningen närmast 
föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om överträdelsen har 
skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om 
årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga. 

39 c § En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att i 
enlighet med artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien ha gjort en anmälan till 
kontrollmyndigheten om registrering av de anläggningar som han eller hon 
ansvarar för.  

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, 
dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om överträdelsen består i att 
inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person 
ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i stället betalas med en 
halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor. 

39 h § En sanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet efter en särskild 
betalningsuppmaning. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Avgiften är beräknad enligt 39 c § i livsmedelsförordningen och är vid övertagande 
av verksamhet en halv procent av årsomsättningen, dock högst 40 000 kronor.  
Drivmedelsstation Preem AB har år 2020 redovisat en årsomsättning på 41 043 tkr 
och därmed ska högsta avgiften om 40 000 kronor betalas. Uppgifterna är hämtade 
från kreditupplysningsföretaget Bisnode. 

Den 30 november föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att sanktionsavgift på 40 000 kr ska utgå.  

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägen. 

Beslutsunderlag 
MB-2022-2025-1 Kommunicering inför beslut 
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MB-2022-2025-2 Information från Bisnode 

MB-2022-2025-3 Svar på Kommunicering inför beslut 

MB-2022-2025-4 Redovisning av registreringsanmälan till annan kommun 

MB-2022-1948-1 Avregistrering av livsmedelsanläggning 

MB-2022-1948-8 Tjänsteskrivelse 

MB-2022-1948-  Protokollsutkast miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2022-11-
30 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Drivmedelsstation Preem AB 
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§ 227 Dnr MB-2021-96 

Begäran om yttrande om ansökan om tillstånd för 
vindpark Staverhult behöver kompletteras 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden står fast vid sitt tidigare yttrande daterat 2021-12-07, 
MBN § 209 och inte lämnar något utlåtande över de inkomna handlingarna 
gällande överklagan av tillståndet i Mål nr M 1430-22. 

Sammanfattning av ärendet 
Stena Renewable AB har ansökt till Länsstyrelsen i Kalmar län om tillstånd enligt 
miljöbalken för uppförande och drift av en gruppstation om högst fyra 
vindkraftverk med en totalhöjd om högst 270 meter vardera på fastigheterna 
Balkarp 3:7, Staverhult 1:4 och 1:14 i Ljungby kommun. 

Miljö- och byggnämnden yttrade sig över ansökan till Miljöprövningsdelegationen 
2021-12-07, § 209. 

Bolaget fick 2022-03-09 ett beslut om tillstånd från Miljöprövningsdelegationen om 
en gruppstation bestående av maximalt 3 vindkraftverk och avslog bolagets yrkande 
om tillstånd till vindkraftverk med beteckning 2. 

Beslutet om tillstånd överklagades av grannar samt bolaget och nämnden har 2022-
11-18 fått en remiss och tillfälle att lämna ett utlåtande över dessa handlingar.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Förvaltningen anser att det tidigare yttrandet från nämnden daterat 2021-12-07, 
MBN § 209 ska stå fast och har inga ytterligare synpunkter eller utlåtande på de 
inkomna handlingarna från Mark- och miljödomstolen. 

Förvaltningens beredning 
Ärendet har beretts av miljöavdelningen. 

Beslutsunderlag 
MB-2021-96:19 Remiss över överklagande av Länsstyrelsens i Kalmar län beslut 

MB-2021-96:22 Tjänsteskrivelse 
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Yrkanden 
Ordförande Kent Danielsson (C) yrkar på att vi inte lämnar något nytt utlåtande i 
ärendet.   

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med ordförande Kent 
Danielssons (C) yrkande att nämnden står fast vid sitt tidigare yttrande daterat 
2021-12-07, MBN § 209 och inte lämnar något utlåtande över inkomna handlingar 
gällande överklagan av tillståndet eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförande Kent 
Danielssons (C) yrkande.  

Skickas till 
Mark- och miljödomstolen 
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