
 

Sammanträdesprotokoll 
2020-03-11 
 

1(38) 

   
Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2020, klockan 8.00-12.40 i sammanträdesrum Märtasalen, 

Storgatan 6 i Ljungby. 

Beslutande Kent Danielsson (C), ordförande 

Frederik Svärd (M), vice ordförande 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), 2:e vice ordförande 

Jan-Erik Oxelborn (C), ersättare för Jenny Anderberg (C) 

Peter Berg (M), §§ 24-42, deltog inte i §§ 43-44 (klockan 8.00-12.25) 

Anna Axelsson (S), ersättare för Peter Berg (M) §§ 43-44 

Tomas Nielsen (S), §§ 24-41, § 44, deltog inte i § 42-43 på grund av jäv 

Jimmy Stansert (S), ersättare för Tomas Nielsen (S), §§ 42-43 

Christina Bertilfelt (S) 

Elisabeth Lindström Johannesson (MP), ersättare för Jorge Rodriguez (S) 

Bengt Carlsson (KD 

Henrik Pettersson (SD) 

Pär Augustsson (SD) 

Övriga 
deltagande 

Jimmy Stansert (S), inte tjänstgörande politiker §§ 24-25, §§ 27-41, § 44 

Anna Axelsson (S), inte tjänstgörande politiker §§ 24-42  

 

Trond Strangstadstuen, förvaltningschef 

Anna E Andersson, miljöchef  

Therese Lindström, plan- och byggchef 

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare 

Katrin Nilsson, kanslichef/kommunjurist, § 25 

Sarah Henningsson, planarkitekt, § 31 

Gustaf Krantz Stahm, planarkitekt, § 32 

Ulla Gunnarsson, planarkitekt, §§ 33-35 

Moa Berntsson, bygglovhandläggare, § 37 

Helena Larsson, bygglovhandläggare, §§ 25, 36 

Justerare Frederik Svärd (M)  

Justeringens  
tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 13 mars 2020, klockan 9.00 

Paragrafer 24-44   

  

Sekreterare Eva-Marie Norén Holgersson 

  

Ordförande Kent Danielsson (C) 
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På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, 
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Justerandes sign   

 

Justerare Frederik Svärd (M) 

  

  

 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum Den 11 mars 2020 

 

§§ 24-26, §§ 28-44 
Tillkännagivandet 
publicerat Den 13 mars 2020 

 

§§ 24-26, §§ 28-44 
Överklagningstid Den 16 mars – 6 april 2020 

 

§§ 24-26, §§ 28-44 
Tillkännagivandet 
avpublicerat Den 7 april 2020 

 

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

  

Underskrift Lise-Lotte Jonasson 
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ansvarsområde .................................................................................................... 10 
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Ljungby 7:105, bygglov för uppförande av en pylon ......................................... 23 
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MBN § 24      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden utgår från dagordningen: 

• Ritaren 17, ansökan om bygg- och marklov för ändring av trädgård samt 

uppförande av stödmur. 

• Liljedal 1:1, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två 

enbostadshus. 

• Fornåkern 1, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus 

med tillhörande garage. 
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MBN § 25      

 

Meddelande och information 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden noterar informationen och godkänner redovisningen 

av meddelanden som inkommit under perioden 15 januari till och med den  

11 mars 2020. 

 

Sammanfattning 

1. Kommunjuristen informerar om jävsregler.  

 

2. Information från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 11 februari 

2020. Godkänner kommunalt beslut om strandskyddsdispens på fastigheterna 

Hölminge 3:5, 3:23 och 3:24 som beslutades i nämnden den 5 februari 2020. 

 

3. Information från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 11 februari 

2020. Beslutar att inte överpröva kommunens beslut att anta detaljplan för 

Aggregatet 1 som beslutades i nämnden den 5 februari 2020. 

 

4. Information från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad den 13 februari 

2020. Beslut att inte överpröva kommunens beslut om att upphäva detaljplan 

för del av Bolmstad 2:45 med flera som beslutades i nämnden den 5 februari 

2020. 
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MBN § 26      

 

Delegationsärenden 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från 

den 29 januari till och med den 3 mars 2020 enligt delegationslista daterad  

den 5 mars 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

• Miljö, livsmedel, hälsoskydd med flera 

• Bygglov, rivningslov och marklov 

• Slutbesked/slutbevis 

• Förlängning handläggningstid 

• Administrativa ärenden, rättidsprövning vid överklagan med mera 

 

• Kent Danielsson, ordförande miljö- och byggnämnden och Therese 

Lindström, plan- och byggchef tog den 17 februari 2020 beslut om 

användningsförbud på fastigheten Berghem 15:1. 
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Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, 
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myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 27  2020/0066    

 

Budget 2021, förslag till budgetberedningen samt 
behovsutredning 2021-2023 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna behovsutredning 2021-2023. 

2. Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna miljö- och 

byggförvaltningens förslag till budgetberedningen 2021. 

3. Miljö- och byggnämnden föreslår fullmäktige att besluta följande i budget 

2021: 

▪ Utöka nämndens driftsbudget med 485 000 kronor  

▪ Bevilja investeringsmedel motsvarande 250 tkr 

▪ Ändra nämndens reglemente så att ansvar att besluta om dispenser för  

 slamtömning och sophämtning enligt avfallsförordningen flyttas från  

 tekniska nämnden till miljö- och byggnämnden 

▪ Ändra nämndens reglemente så att ansvar att skriva planavtal enligt  

 PBL flyttas från tekniska nämnden till miljö- och byggnämnden 

▪ Ge miljö- och byggnämnden tillsammans med tekniska nämnden i  

 uppdrag att utreda kostnadsförslag relaterad till planavtal 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

För att säkra att nämnden har nödvändiga resurser för att utöva ansvar enligt 

gällande reglemente har förvaltningen inventerat tillsyns- och kontrollobjekt och 

analyserat behov inom samtliga verksamhetsområden för åren 2021-2023. 

Utredning av tillsyns- och kontrollbehov för kommande tre år är även ett krav 

enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.  

Behovsutredningarna uppdateras årligen och utgör underlag för nämndens 

förslag till budgetberedning för kommande verksamhetsår. Tillsammans med 

kommunfullmäktiges beslut om budget utgör behovsutredningen även underlag 

för nämndens arbete med verksamhetsplaner och detaljbudget för kommande 

verksamhetsår. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag till beslut öppet inför 

nämnden. 
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Beslutsunderlag 

Reviderad tjänsteskrivelse från förvaltningen den 15 januari 2020 med 

tillhörande bilagor.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och byggförvaltningen föreslår att: 

 

1. Miljö- och byggnämnden godkänner behovsutredning 2021-2023. 

2. Nämnden godkänner förslag till budgetberedning 2021. 

3. Nämnden föreslår fullmäktige att besluta följande i budget 2021: 

▪ Utöka nämndens driftsbudget med 365 tkr 

▪ Bevilja investeringsmedel motsvarande 250 tkr 

▪ Ändra nämndens reglemente så att det lämnas till nämnden att besluta  

 om utskott 

▪ Ändra nämndens reglemente så att ansvar att besluta om dispenser för  

 slamtömning och sophämtning enligt avfallsförordningen flyttas från  

 tekniska nämnden till miljö- och byggnämnden 

▪ Ändra nämndens reglemente så att ansvar att skriva planavtal enligt  

 PBL flyttas från tekniska nämnden till miljö- och byggnämnden 

▪ Ge miljö- och byggnämnden tillsammans med tekniska nämnden i  

 uppdrag att utreda kostnadsförslag relaterad till planavtal 

 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att: 

1. Helt ta bort punkten om att ändra i reglementet 

2. Ta bort punkten om att ge förvaltningen större delegation och att 

presidiet tar fram förslag till ändring i delegationsordningen 

3. Varje arbetsutskott ska ses som beredande och ska protokollföras  

 

Tomas Nielsen (S) yrkar att ärendet återremitteras. 

Mötet ajourneras kl 9.40-10.05. 

Ordföranden yrkar: 

1.  att ärendet ska avgöras idag,  

2.  att det tredje förslaget i punkt 3: Ändra nämndens reglemente så att det 

lämnas till nämnden att besluta om utskott, tas bort,  

3.  att nämndens driftbudget utökas med 485 000 kronor (istället för 365 000 

kronor)  

4.  bifall till miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut i övrigt. 
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Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Tomas Nielsen (S) återtar sina yrkanden. 

 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att ärendet ska justeras direkt efter 

sammanträdet. 

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med hans yrkande och 

finner att de gör så. 

Därefter frågar ordföranden om nämnden beslutar att ärendet ska justeras direkt 

efter sammanträdet och finner att de gör så. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 28  2019/2351    

 

Revidering av delegationsordning inom miljö- och 
byggnämndens ansvarsområde 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden fastställer och delegerar beslutanderätten enligt 

förvaltningens förslag till delegationsordning. 

2. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att vidaredelegera till behörig 

delegat. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) 

om tobak och liknande produkter.  

Tidigare fastställd delegationsordningen, den 18 december 2019 MBN § 201, 

behöver kompletteras med ett antal ärenden och lagrum för att nämnden ska 

kunna delegera beslut. 

En rättning av hänvisning till paragraf under beslut gällande ”Plan- och 

bygglagen och anslutande författningar och föreskrifter” har också gjorts. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslag till revidering av delegationsordning inom nämndens 

ansvar, daterad den 20 februari 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden fastställer och delegerar 

beslutanderätten enligt föreslagen delegationsordning och nämnden ger 

förvaltningschefen i uppdrag att vidaredelegera till behörig delegat. 

 

Skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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MBN § 29  2020/0245    

 

Nämndinitiativ om uppdrag till förvaltningen med 
anledning av förslag till nya skyddsföreskrifter för 
Sydvattens vattentäkt i sjön Bolmen 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden avslår nämndinitiativet. 

Sammanfattning av ärendet 

Frederik Svärd (M) lämnade den 5 februari 2020 på nämndens sammanträde in 

ett nämndinitiativ med anledning av förslag till nya skyddsföreskrifterna för 

Sydvattens vattentäkt i sjön Bolmen om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 

hur man gör i andra kommuner med reducering av avgifter när nya regler för 

vattenskydd införs. Uppdraget innefattar också att beräkna hur mycket pengar 

utökade kontroller kommer att innebära för markägare/företagare vid sjön 

Bolmen. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att avslå 

nämndinitiativet. 

Beslutsunderlag 

Inlämnat nämndinitiativ från vice ordförande Frederik Svärd (M) daterat den  

5 februari 2020. 
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MBN § 30  2020/0246    

 

Nämndinitiativ om uppdrag till förvaltningen att utreda 
möjligheten att reducera mängden kråkfåglar i kommunen 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden bifaller initiativet och ger förvaltningen i uppdrag att 

utreda möjligheten att reducera mängden kråkfåglar i kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Frederik Svärd (M) lämnade den 5 februari 2020 på nämndens sammanträde in 

ett nämndinitiativ med anledning av att synpunkter från företagare och 

allmänheten kommit in angående de stora populationer av kråkfåglar som finns i 

kommunen och i vissa fall innebär en ökad kostnad för företagare, framför allt 

lantbrukare. Med de stora mängderna fåglar kommer också risk för smitta för 

lantbrukarna. Förvaltningen bör få i uppdrag att utreda möjligheten att reducera 

mängden kråkfåglar inom kommunen. Utredningen ska ge svar på metoder, 

kostnader och när en insats skulle kunna påbörjas. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bifalla initiativet 

och ge förvaltningen ett uppdrag att utreda ärendet. 

Beslutsunderlag 

Inlämnat nämndinitiativ från vice ordförande Frederik Svärd (M) daterat den 5 

februari 2020. 
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MBN § 31  209/1090    

 

Lidhult 1:91, granskning av detaljplan 

 

Fastighet: Lidhult 1:91 

 

Sökande: XXX. 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplan för fastigheten Lidhult 1:91 

skickas ut på granskning.  

2. Nämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför någon 

betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen för Lidhult 1:91 från 

bostäder till industri. Detta för att kunna genomföra en sammanslagning av 

fastigheterna Lidhult 1:91 och Lidhult 1:344. 

Planområdet ligger i västra Lidhult, cirka 500 meter ifrån de centrala delarna av 

orten. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplan för 

fastigheten Lidhult 1:91 skickas ut på granskning.  

 

Skickas till 

Sökande och tekniska förvaltningen. 
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MBN § 32  2019/0510    

 

Cedern 1, granskning av detaljplan 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplan för fastigheten Cedern 1 

skickas ut på granskning.  

2. Nämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför någon 

betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun är i en fas där målet är att ha en befolkning på 35 000 

invånare år 2035. Samtidigt är flera skolor och förskolor i behov av renovering 

eller i så dåligt skick att de bör rivas. En del i att klara behovet av lokaler för alla 

barn som behöver en plats i förskola är att uppföra en ny förskola med åtta 

avdelningar i två våningar inom Cedern 1. Eftersom fastigheten inte är 

tillräckligt stor så att utrymmet räcker till åtta avdelningar ska en del av 

Kvarnarna 2:2 läggas till. 

Cedern 1 är redan idag planlagd för ”daghem” men har en begränsad 

byggnadshöjd på fyra meter. Cedern 2 är planlagd för gruppboende och kommer 

behålla samma plananvändning och bestämmelser. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplan för 

fastigheten Cedern 1 skickas ut på granskning.  

 

Skickas till 

Tekniska förvaltningen. 
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MBN § 33  2019/0237    

 

Välten 4 och 5, antagande av detaljplan 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta detaljplanen för Välten 4 och 5. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en expansion av företaget på del av 

fastigheten Ljungby 7:128. I gällande planer är området planlagt för industri, 

järnvägsändamål och natur. Det ska nu ändras till industriändamål och natur. 

Området för natur och transformatorstation är med i planen för att släcka ut en 

del av en gammal detaljplan. En högsta nockhöjd på tolv meter föreslås. 

Fastigheterna Välten 4 och 5 ägs av samma fastighetsägare. För fastigheten 

Välten 5 finns ett bygglov med startbesked för en tillbyggnad av industri på 296 

kvadratmeter byggnadsarea i en våning. 

Detaljplanen för fastigheten Välten 4 och 5 tillåter att högst en tredjedel av 

fastighetensareal får bebyggas. Detta medför att högst 983 kvadratmeter får 

bebyggas för Välten 5 och 483 kvadratmeter för Välten 4. Byggnadshöjden för 

båda fastigheterna är åtta meter. 

Detaljplanen har varit utskickad för granskning under tiden 8 januari – 31 

januari 2020. Planavdelningen har lämnat granskningsutlåtande daterat den 6 

februari 2020. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar att anta detaljplan 

för fastigheten Välten 4 och 5.  

Skickas till 

Fastighetsägare till Välten 4 och 5. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 34  2019/0336    

 

Bråna 3:38 med flera, samråd av detaljplan 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplan för Bråna 3:38 med flera skickas 

ut för samråd. 

Sammanfattning av ärendet 

Under flera års tid har det funnits ett intresse från Agunnarydsstiftelsen och de 

boende i Agunnaryd att skapa möjligheter till fler bostäder i samhället. Syftet 

med detaljplanen är därför att planlägga befintlig bebyggelse inom ett område 

öster om Brånavägen samt att skapa nya byggrätter för bostäder. Marken där 

dagvattendammarna är anlagda ingår också i planområdet. 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplan för 

Bråna 3:38 med flera skickas ut för samråd. 

Skickas till 

Agunnarydsstiftelsen och Tekniska förvaltningen. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-03-11 
 

17(38) 

   
Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 35  2017/0023    

 

Replösa 4:40 del av, avskrivning av planärende (Sallebro) 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden avskriver planärendet för del av Replösa 4:40 

(Sallebro). 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Miljö- och byggnämnden beslutade den 1 februari 2017, Mob § 9, att ge 

planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för del av Replösa 4:40, 

Sallebro i Ljungby. Området ligger vid den norra delen av Ljungby stad, vid 

korsningen Sickingevägen och Norrleden/John A Lagers väg utmed Lagaaån. 

Marken är obebyggd och består till stor del av åkermark. Syftet med planen var 

att möjliggöra bostadsbebyggelse i upp till tre våningar. Området är inte angett 

som bostadsområde eller annan användning i gällande översiktsplan. 

Området ligger inom Lagaåns strandskyddsområde som sträcker sig 100 meter 

från ån. Eftersom strandskydd är en överprövningsgrundande anledning för 

Länsstyrelsen har det nya instrumentet planeringsbesked använts för att få ett 

tidigt besked från Länsstyrelsen om de tänker överpröva detaljplanen eller inte. 

Länsstyrelsen beslutade att lämna ett negativt planeringsbesked, med hänsyn till 

ingripandegrund enligt punkt 4 i 11 kap 10 § PBL. Ingripandegrund enligt punkt 

4 innebär att Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan 

antas innebära att strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med 

gällande bestämmelser. 

Ljungby kommun ansåg att beslutet om att lämna ett negativt planeringsbesked 

avseende planerad detaljplan för Replösa 4:40 i Ljungby skulle upphävas och 

överklagade till Regeringen den 28 mars 2018. 

Den 23 januari 2020 beslutade Regeringen att avslå Ljungby kommuns 

överklagande. 

Avskrivning av planärendet 

Eftersom en detaljplan för del av Replösa 4:40, Sallebro inte kommer att kunna 

antas enligt de förutsättningar som gäller idag föreslås att ärendet avskrivs. 

Miljö- och byggförvaltningen gjorde en prövning genom att begära 

planeringsbesked av Länsstyrelsen och fick ett negativt besked. Beskedet gjorde 
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

att ärendet stoppades och planavdelningen har därför inte lagt ner arbete i 

onödan som både kostar tid och pengar.  

I översiktplanearbetet som pågår har området lagts till som ett bostadsområde. 

När det finns stöd i översiktsplanen är möjligheten större att få igenom en 

antagen detaljplan även om det absolut inte finns en garanti för att det blir så. 

Om miljö- och byggnämnden anser att ärendet ska tas upp igen kan det göras 

när översiktsplanen antagits av kommunfullmäktige. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden avskriver planärendet för del 

av Replösa 4:40 (Sallebro) 

Skickas till 

Tekniska förvaltningen. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 36  2019/1747    

 

Ryssby 26:16, bygglov för nybyggnad av ett 
enbostadshus 

 

Fastighet: Ryssby 26:16 

 

Sökande: XXX. 

 

Kontroll- 
ansvarig: XXX. 

Beslut 

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

samt installation av eldstad. 

2. Kontrollansvarig krävs. 

3. Färdigställandeskydd krävs. 

4. Tekniskt samråd krävs. 

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

startbesked. 

6. Avgiften för bygglovet är 42 394 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår 

av medskickat debiteringsunderlag. 

7. Avgiften för planavgift är 16 740 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. 

 

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 31b, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14, 12 

kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) samt lag om färdigställandeskydd  

§§ 2-3. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger cirka en kilometer sydöst om Ryssby kyrka, på Ryssbysjöns 

östra sida.  

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i 1 och 1/2 våning med en 

byggnadsarea på 288 kvadratmeter. Byggnaden kommer att utföras med 

takmaterial i form av sedum och fasadmaterial i cederträpanel med en ljus kulör  
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

med inslag av granpanel i grå kulör kring några fönster och dörrar. Byggnaden 

placeras 7,7 meter från fastighetsgräns i öster. I byggnaden installeras en 

eldstad. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan – P18/13. Enligt detaljplanen ska ny 

bebyggelse utformas med hänsyn till ortens traditioner och omgivningens 

särdrag. Fasadmaterial ska vara av trä eller puts och färgerna av traditionellt 

slag. 

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en byggnadsarea på max 300 

kvadratmeter, efter förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en 

byggnadsarea på 288 kvadratmeter. 

Fastighetsägare till Ryssby 26:1, 26:15, Ryssby 26:17 (en av två delägare) och 

Ryssby-Östraby 2:77 har inga synpunkter på förslaget. 

Fastighetsägare till Ryssby 26:17 (en av två delägare) har synpunkter mot 

förslaget. 

Ärendet har diskuterats med Stadsarkitekten som bedömer att byggnaden borde 

vara utformad med ett sadeltak. 

Sökande har den 18 februari 2020 svarat på synpunkterna angående taklutningen 

och nämner att det är leverantören av sedumtaket som rekommenderat lutningen 

på taket.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag till beslut öppet till 

nämnden. 

Sökande har kommunicerat förvaltningens förslag till beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen förslår att miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov 

för nybyggnad av enbostadshus. Bygglov bör inte beviljas då byggnaden inte 

bedöms utformas med hänsyn till ortens traditioner och omgivningens särdrag. 

En samlad bedömning är att förslaget även strider mot bestämmelserna i 2 

kapitlet 6 § första stycken 1 PBL. Detta kan därför inte sammantaget ses som en 

liten avvikelse enligt 9 kapitlet § 31 b PBL. 

 

Yrkanden 

Ordföranden, Henrik Pettersson (SD), Fredrik Svärd (M), Peter Berg (M) och 

Bengt Carlsson (KD) yrkar att bygglov beviljas. 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att nämnden ska avslå ansökan om 

bygglov, i enlighet med förvaltningens förslag. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden beslutar att bygglov ska 

beviljas eller om ansökan ska avslås och finner att nämnden beslutar att bevilja 

bygglovet. 

Förvaltningen lägger därefter fram förslag till formulering av beslutet med 

anledning av att nämnden beslutat att bevilja bygglovet.  

Ordföranden frågar om nämnden beslutar om beslutsformulering i enlighet med 

förvaltningens förslag och finner att de gör så. 

 

Motivering 

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 

bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31b PBL. 

Bygglov ska ges för en åtgärd som överensstämmer med detaljplanen enligt 9 

kapitlet 30 § PBL.  

Åtgärden ska också uppfylla kraven enligt 2 kapitlet 6 § första stycket 1 PBL, 

byggnadsverk ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 

landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan.  

Trots 9 kapitlet 30 § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en 

detaljplan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är 

liten enligt 9 kapitlet 31b § PBL.  

Byggnaden uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet och 

användbarhet.  

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.  

Då ett enbostadshus tidigare uppförts i området som utformats med en karaktär 

olikt traditionerna bedömer nämnden att avvikelsen att uppföra en ny byggnad 

med liknande material inom samma område är en liten avvikelse. Att byggnaden 

förses med ett pulpettak bedömer nämnden inte vara något som avviker i stort då 

taket förses med sedum. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 16 december 2019 och beslut 

fattades den 11 mars 2020, handläggningstiden hade förlängts med ytterligare 

max 10 veckor vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 

hållits.  
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Upplysningar 

Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked 

kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.  

 

Du kallas till tekniskt samråd med miljö- och byggförvaltningen. Kontakta 

byggnadsinspektör via mailadress bygglov@ljungby.se för överenskommelse 

om tid och plats för samrådsmötet. Vid samrådet ska den som utsetts till 

kontrollansvarig också närvara. 

Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in 

till nämnden: 

• Förslag till kontrollplan 

• Energiberäkning 

• Bevis om färdigställandeskydd 

• Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 

 

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska 

samrådet. 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har 

kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet. 

www.poit.se. 

Åtgärderna får påbörjas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- 

och Inrikes Tidningar och startbesked har meddelats. 

Faktura i ärendet skickas separat.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Ryssby 26:1, 26:15, Ryssby 26:17 (en av två 

delägare) och Ryssby-Östraby 2:77. 

Fastighetsägare till Ryssby 26:17 (en av två delägare) med mottagningsbevis 

och information hur man överklagar. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 37  2019/2053    

 

Ljungby 7:105, bygglov för uppförande av en pylon 

 

Fastighet: Ljungby 7:105 

 

Sökande: XXX. 

 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om uppförande av pylon. 

2. Avgiften för avslag är 2 093 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, 31 b, 40a, 12 kapitlet § 8a plan- och 

bygglagen (PBL).  

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Karlsro industriområde.  

Förslaget innebär uppförande av en pylon. Sökande önskar placera skylten 

utanför fastigheten Kilen 4.  

Förslaget avviker från gällande detaljplan – P09/6. Skylten placeras på mark 

som enligt detaljplanen betecknas parkmark.  

Fastighetsägare till Ljungby 7:105 och 14:1 har synpunkter på förslaget då 

placeringen enligt detaljplanen är allmän platsmark och inte ska destineras till 

enskild. Placeringen av skylten på Ljungby kommuns mark kan därför inte 

godkännas. 

Fastighetsägare till Kilen 1, 2 och 5 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Kilen 3 och 4 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte 

svarat. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut. 

Sökande har kommunicerat förvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden avslår ansökan om 

uppförande av pylon. Bygglov bör inte beviljas eftersom förslaget avviker från 

gällande detaljplan då skylten placeras på parkmark. 

 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att 

ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut och avslå ansökan.  

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet Holmqvist Henryssons (S) 

förslag till beslut och finner att de gör så. 

 

Motivering 

Bygglov ska ges för en åtgärd som överensstämmer med detaljplanen enligt 9 

kapitlet 30 § PBL.  

Åtgärden ska också uppfylla kraven enligt 2 kapitlet 6 § första stycket 1 PBL, 

byggnadsverk ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 

landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan.  

Trots 9 kapitlet 30 § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en 

detaljplan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är 

liten enligt 9 kapitlet 31b § PBL.  

Beteckningen parkmark inrymmer alla olika slag av parkanläggningar. Det 

hindrar dock inte från att uppföra både anläggningar och byggnader om syftet är 

för platsens skötsel eller bruk. Bedömningen görs därför att företagsskylten inte 

kan anses utgöra en del av vad som menas med parkmark. 

Bedömningen görs även att åtgärden inte kan anses som en liten avvikelse då 

fler företagsskyltar på markremsan för parkmark skulle få en betydande 

påverkan på stadsbilden.  

 

Upplysningar 

Faktura i ärendet skickas separat.  

 

Skickas till 

Sökande med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 38  2010/1262    

 

Skärseryd 2:23, upphävande av tidigare beslut om förbud 
mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning 

 

Fastighet: Skärseryd 2:23 

 

Fastighets- 
ägare: XXX. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 3 oktober 2018, § 158, om 

förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren meddelades i en skrivelse i juni 2010 att befintlig 

avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. 

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 3 oktober 2018, § 158, 

om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat 

med vite. 

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och 

entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till 

förvaltningen den 5 februari 2020. Enligt de inkomna handlingarna har 

anläggningen utförts enligt beslutet. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 

3 oktober 2018, § 158, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 

avloppsanläggning. 
 

Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig 

anläggning kan upphävas. 
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På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, 
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myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

Skickas till 

Fastighetsägare samt Inskrivningsmyndigheten för borttagning av anteckning i 

fastighetsregistrets inskrivningsdel. 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-03-11 
 

27(38) 

   
Miljö- och byggnämnden 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, 
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myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 39  2014/2298    

 

Balkarp 3:4, upphävande av tidigare beslut om förbud mot 
utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 

 

Fastighet: Balkarp 3:4 

 

Fastighets- 
ägare: XXX.  
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 20 mars 2019, § 44, om 

förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren meddelades i en skrivelse i februari 2016 att befintlig 

avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. 

Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 20 mars 2019, § 44, om 

förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat med 

vite. 

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och 

entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till 

förvaltningen den 10 februari 2020. Enligt de inkomna handlingarna har 

anläggningen utförts enligt beslutet. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 

20 mars 2019, § 44, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 

avloppsanläggning. 

 

Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig 

anläggning kan upphävas. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Skickas till  

Fastighetsägare samt Inskrivningsmyndigheten för borttagning av anteckning i 

fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 40  2017/0114    

 

Hov 2:37, upphävande av tidigare beslut om förbud mot 
utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 

 

Fastighet: Hov 2:37 

 

Fastighets- 
ägare: XXX. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 24 april 2019, § 66, 

om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren meddelades i en skrivelse i januari 2017 att befintlig 

avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. 

Kommunikationen följdes av ett delegationsbeslut, daterat den 28 februari 

2017, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten. 

Eftersom inga åtgärder vidtogs eller utsläpp av avloppsvatten upphörde 

behandlades ärendet på miljö- och byggnämndens sammanträde den 24 

april 2019 och förbudet förenades då med vite om 60.00 kronor.  

Den 21 januari 2020 genomfördes en inspektion av slambrunnen på 

fastigheten. Inspektionen visade på att ingen WC-avloppsvatten släpps ut 

till anläggningen. Fastighetsägaren uppger att han installerat en 

urinseparerande förmultningstoalett. En anmälan om installation av 

mulltoalett samt ansökan om dispens för eget omhändertagande av avfall 

från urinseparerande toalett har inkommit till miljö- och byggkontoret den 

27 januari 2020. Efter granskning av inkomna handlingar görs 

bedömningen att det är möjligt att lämna tillstånd för eget omhändertagande 

av avfall från den urinseparerande toaletten.  

Eftersom utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett till befintlig anläggning har 

upphört föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden upphäver 

tidigare beslut.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen förslår att miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 

24 april 2019, § 66, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 

avloppsanläggning. 

 

Avloppsanläggningen har inte åtgärdats men utsläpp av avloppsvatten från 

vattentoalett sker inte längre. Avloppsvatten från bad- disk och tvätt BDT-

avlopp har betydligt mindre påverkan på miljön. Beslut om förbud mot utsläpp i 

befintlig anläggning kan därför upphävas. 

 

Upplysningar 

I det fall ändring av avloppsvattnet mängd, sammansättning eller andra 

ändringar av avloppsanordningen sker ska en ansökan alternativt anmälan göras 

till miljö- och byggförvaltningen innan åtgärd vidtas. 

Skickas till 

Fastighetsägare samt Inskrivningsmyndigheten för borttagning av anteckning i 

fastighetsregistrets inskrivningsdel 
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 41  2020/0343    

 

Kommunens VA-plan, förslag till kommunstyrelsen 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att revidera alternativt 

omarbeta kommunens nuvarande VA-plan, beslutad av kommunstyrelsen den 14 

januari 2014 Ks § 4. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommuns VA-plan (VA= vatten och avlopp) antogs av 

kommunstyrelsen den 14 januari 2014, Ks § 4. Kommunfullmäktige ska minst 

en gång under varje mandatperiod ta ställning till om en översiktsplan är aktuell. 

Arbetet med Ljungby Kommuns översiktsplan pågår och beräknas antas i början 

av 2021. VA-planen är ett komplement till översiktsplanen. 

• En aktualitetsprövning kan resultera i att kommunfullmäktige beslutar om 

att gällande plan med eventuella ändringar är aktuell i sin helhet eller att 

en ny plan ska tas fram.  

• Kommunfullmäktige kan även besluta att gällande plan är aktuell i vissa 

delar och att revidering behövs för att planen i sin helhet ska vara aktuell. 

 

I samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen är det lämpligt att 

undersöka vilken betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen 

faktiskt har medfört. Syftet med uppföljningen av betydande miljöpåverkan är 

att kommunen ska kunna upptäcka oförutsedd negativ påverkan på miljön och 

skapa förutsättningar för att vidta lämpliga avhjälpande åtgärder. Bestämmelsen 

ställer inga preciserade krav på hur uppföljningen ska gå till. Det är antagligen 

oftast lämpligt att integrera uppföljningen i den normala planeringsprocessen. 

Uppföljningen kan med fördel sammanfalla med den ordinarie översynen av en 

översiktsplan  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag till beslut öppet inför 

nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen 

att revidera alternativt omarbeta kommunens nuvarande VA-plan, beslutad av 

kommunstyrelsen den 14 januari 2014 Ks § 4. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

VA-planen är ett komplement till översiktsplanen som väntas antas om cirka ett 

år. Det är därför viktigt att en översyn av VA-planen görs inför antagandet.  

I samband med arbetet att inventera och åtgärda små avlopp i kommunen har det 

också framkommit att prioriterade områdena och därtill hörande tidplaner i VA-

planen är i behov att revideras. Det är mer än sex år sedan VA-planen antogs 

och den bör därför revideras. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen 

besluta att revidera alternativt omarbeta kommunens nuvarande VA-plan, i 

enlighet med förvaltningens förslag.  

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S), Peter Berg (M) och 

Christina Bertilfeldt (S) yrkar bifall till ordförandes förslag.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med hans eget yrkande och 

finner att de gör så. 

Motivering 

Enligt Plan- och bygglagen 3 kapitlet 2 §, ska översiktsplanen ange inriktningen 

för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge 

vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur 

den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Enligt Plan- och bygglagen 3 kapitlet 5 §, ska grunddragen i fråga om avsedda 

användningen av mark och vattenområden, samt kommunens syn på hur den 

byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras 

Enligt Plan- och bygglagen 3 kapitlet 27 § ska kommunfullmäktige minst en 

gång per mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till 

kraven i 5 §. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 42  2009/0339    

 

Berghem 9:3 och 9:11, yttrande över 
verksamhetsutövarens svar på nämndens yttrande över 
överklagat beslut om förbud med vite samt föreläggande 
med vite, Länsstyrelsen i Kronobergs län ärendenummer 
6218-2019 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta miljö- och byggförvaltningens 

tjänsteskrivelse som yttrande och skicka det till länsstyrelsen 

Jäv 

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

ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde den 2 oktober 2019, MBN § 150 

förelades verksamhetsutövaren om förbud med vite om lackering samt 

föreläggande med vite att montera ned lackeringsanläggning på fastigheterna 

Berghem 9:3 och 9:11. 

Verksamhetsutövaren överklagade den 23 oktober 2019 beslutet. Överklagandet 

har efter rättidsprövning skickats till länsstyrelsen för avgörande eftersom inga 

nya omständigheter påvisats som kan föranleda omprövning. 

Den 25 oktober 2019 meddelade länsstyrelsen att det överklagade beslutet tills 

vidare inte ska gälla (inhibition).  

Nämnden yttrande sig över överklagan den 27 november 2019, MBN § 197 till 

länsstyrelsen. 

Verksamhetsutövarens ombud fick av länsstyrelsen tillfälle att yttra sig över 

nämndens yttrande. Ombudet inkom med detta yttrande till länsstyrelsen den 15 

januari 2020. 

Nämnden har nu getts möjlighet att få yttra sig över detta yttrande. Nämnden har 

fått anstånd till den 13 mars 2020 att inkomma med sitt yttrande. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag till beslut öppet till 

nämnden. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 5 mars 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden lämnar förvaltningens 

tjänsteskrivelse som yttrande till länsstyrelsen. 

 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att nämnden antar miljö- och byggförvaltningens 

tjänsteskrivelse som yttrande och skickar det till länsstyrelsen, i enlighet med 

förvaltningens förslag. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden beslutar efter hans eget yrkande och finner att 

de gör så. 

 

Skickas till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 43  2019/0549    

 

Vagnen 5, tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet 
yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län ärendenummer  
551-8001-19 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden lämnar tillstånd för demontering av fordon till den 

nyetablerade verksamheten på Vagnen 5. 

 

Jäv 

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

ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsutövaren ansöker om tillstånd för nyetablering av en anläggning för 

demontering av uttjänta truckar och andra fordon. Enligt ansökan avser den 

demontering av högst 100 truckar eller andra fordon, som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen, per år. För övrig demonteringsverksamhet (maskiner) 

kommer återvinningen inte överstiga 1 000 ton per år. Den planerade 

anläggningen medför en begränsad påverkan på miljön främst genom utsläpp av 

intern renat processavloppsvatten till kommunens reningsverk. Verksamheten 

ger upphov till buller och transporter och tung trafik och energiförbrukning ger 

upphov till indirekt miljöpåverkan. 

Att demontera fordon är en tillståndspliktig verksamhet som kräver tillstånd från 

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag till beslut öppet till 

nämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 4 mars 2020. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens föreslår att miljö- och byggnämnden lämnar tillstånd för 

demontering av fordon till den nyetablerade verksamheten på Vagnen 5. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att miljö- och byggnämnden lämnar tillstånd för 

demontering av fordon till den nyetablerade verksamheten på Vagnen 5. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med hans eget förslag och 

finner att de gör så. 

 

Skickas till 

Länsstyrelsen Kalmar län 
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 44  2019/1307    

 

Återrapportering till länsstyrelsens över rapport från 
uppföljning av miljöbalkstillsynen den 9 september 2019 
ärendenummer 2598-2019 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden lämnar förvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande 

bilagor som återrapportering till länsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ansvar för 

tillsynsvägledningen i länet. Med tillsynsvägledning avses utvärdering, 

uppföljning och samordning av operativ tillsyn samt stöd och råd till operativa 

tillsynsmyndigheter. De besöker de nämnder i länets kommuner som har 

tillsynsansvar enligt miljöbalken, som en del av sin tillsynsvägledning. 

Uppföljningen syftar till att följa upp och utvärdera den operativa tillsynen samt 

vara ett stöd för kommunernas tillsynsarbete. 

 

Den 9 september 2019 besöktes förvaltningen och i rapport daterad den 29 

oktober 2019 redovisar länsstyrelsen resultatet från uppföljningen och har 

uppmärksammat följande brister som nämnden bör åtgärda: 

1. Se över eventuella jävssituationer inom nämnden. 

2. Se över timavgiftens storlek samt tillsynstimmar per årsarbetskraft. 

3. Se över rutin för besök på IED-verksamheter. 

4. Se över ärendebalanser 

 

Yttrande och återrapportering till länsstyrelsen på nedan punkter senast den 31 

mars 2020: 

1. Ta del av rutiner för jäv, framförallt för förtroendevalda men också för 

befintlig personal. 

2. Ta del av beskrivning hur kommunen har gått igenom jäv med befintliga 

förtroendevalda. 

3. Ta del av beslutad taxa samt kommunens antal timmar tillsynstid på en 

årsarbetskraft. 

4. Ta del av rutin för bedömning/hantering av IED-verksamheter. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att lämna 

förvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor som yttrande och 

återrapportering till länsstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 3 mars 2020 med tillhörande bilagor. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden överlämnar förvaltningens 

tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor som återrapportering till länsstyrelsen. 

 

Skickas till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 


