
 

Sammanträdesprotokoll 
2021-04-07 
 

1(120) 

   
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 7 april 2021, klockan 8.00-16.15 i sammanträdesrum 
Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby samt digitalt via Teams. 
Mötet ajournerades mellan klockan 12.15-13.15 

Beslutande Kent Danielsson (C), ordförande 
Frederik Svärd (M), vice ordförande (deltog via Teams) 
Caroline Holmqvist Henrysson (S), 2:e vice ordförande (deltog via Teams) 
Jenny Anderberg (C), §§ 36-65 (deltog via Teams) 
Elisabeth Lindström Johannesson (MP), §§ 66-70 ersättare för Jenny 
Anderberg (C), (deltog via Teams) 
Peter Berg (M) (deltog via Teams)  
Tomas Nielsen (S) (deltog via Teams) 
Jimmy Stansert (S) (deltog via Teams) 
Christina Bertilfelt (S) (deltog via Teams) 
Bengt Carlsson (KD) (deltog via Teams) 
Henrik Pettersson (SD) (deltog via Teams) 
Pär Augustsson (SD) (deltog via Teams) 

Övriga 
deltagande 

Mirna Obeid (S) (deltog via Teams) 
Elisabeth Lindström Johannesson (MP), §§ 36-65 (deltog via Teams) 
Torgny Elmén (SD) (deltog via Teams) 

Trond Strangstadstuen, förvaltningschef, inte § 63 på grund av jäv 
Anna E Andersson, miljöchef , §§ 36-62 (deltog via Teams) 
Therese Lindström, plan- och byggchef (deltog via Teams) 
Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare 
Patrik Svedenskiöld, kommunens dataskyddsombud, § 37 punkt 12 (deltog via 
Teams) 
Rozeta Beqa, miljöinspektör, §§ 49-51(deltog via Teams) 
Adina Mårtensson, miljöinspektör, § 37 punkt 15, §§ 49-51 (deltog via 
Teams) 
Johan Håkansson, planarkitekt, § 47 (deltog via Teams) 
Emma Lina Svensson, miljöinspektör, § 47, §§ 49-51 (deltog via Teams) 
Oskar Henfeld, miljöinspektör, §§ 57-61 (deltog via Teams) 
Sanna Petersson, planarkitekt, § 62 (deltog via Teams) 
Helena Larsson, bygglovhandläggare, §§ 65-66 (deltog via Teams) 
Hanne Larsson, bygglovhandläggare, § 67 (deltog via Teams) 

Justerare Tomas Nielsen (S) 

Justeringens  
tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 8 april 2021, klockan 15.00 

Paragrafer 36-70   
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Sekreterare Lise-Lotte Jonasson 

  

Ordförande Kent Danielsson (C) 

  

Justerare Tomas Nielsen (S) 

  

  

 

 

 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum Den 7 april 2021 

Tillkännagivandet 
publicerat Den 12 april 2021 

Överklagningstid Den 12 april- 3 maj 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat Den 7 maj 2021 

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

  

Underskrift Lise-Lotte Jonasson 
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MBN § 36      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden utgår från dagordningen: 

 Berghem 9:12, föreläggande med vite om att upprätta 
egenkontrollprogram. 

 

Följande ärende tillkommer på dagordningen: 

 Fördjupad översiktsplan för Ljungby stad, uppdrag till förvaltningen. 

 Bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun, uppdrag till 
förvaltningen. 

 Bildandet av Ljungsjömyrens naturreservat, yttrande till 
kommunstyrelsen. 

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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MBN § 37      

 

Meddelande och information 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden noterar informationen på dagens sammanträde och 
godkänner redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under 
perioden 2021-02-16 till 2021-04-07. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Beslut från kommunstyrelsen daterat 2021-02-16. 
Godkännande av behovsanalys och beställer en förstudie om ombyggnad av 
reception och entré i kommunhuset av tekniska nämnden. 
 

2. Beslut från kommunstyrelsen daterat 2021-02-16. 
Ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag till hur en 
gemensam organisation för lokalvård kan utformas.. 
 

3. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-02-18. 
Länsstyrelsen ändrar delegationsbeslut från den 4 januari 2021 om förbud 
mot att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på 
Hjälmaryd 4:27 enbart med att förbudet börjar gälla 12 månader efter 
beslutet vunnit laga kraft i övrigt avslås överklagandet. 
 

4. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-02-19. 
Länsstyrelsen ändrar delegationsbeslut från den 8 januari 2021 om förbud 
mot att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på Boarp 
3:35 enbart med att förbudet börjar gälla 12 månader efter beslutet vunnit 
laga kraft i övrigt avslås överklagandet. 
 

5. Rutin för hantering av sekretess i möten på digitala plattformar som t ex 
Teams, Google Meet, fastställd av kommundirektören och gäller från  
2021-03-01. 
 

6. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-03-11. 
Länsstyrelsen beviljar bidrag för sökt LOVA-projekt ”Ljungby kommun – 
uppdatering av VA-plan” med högst 1 864 000 kronor. 
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7. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-03-11. 
Länsstyrelsen godkänner nämndens beslut från den 24 februari 2021 om 
strandskyddsdispens för fritidshus på Löckna 1:17. 
 

8. Beslut från kommunstyrelsen daterat 2021-03-16. 
Återrapportering av kommunstyrelsens internkontrollplan 2020. 
 

9. Beslut från kommunstyrelsen daterat 2021-03-16. 
Kommunstyrelsen fastställer förslag till ny verksamhetsplan för 
representation inom Ljungby kommun. 
 

10. Beslut från kommunstyrelsen daterat 2021-03-16 samt information på 
sammanträdet av förvaltningschef. 
Kommunstyrelsen fastställer förslag till utvecklingsplan för införandet av 
tillitsbaserad ledning och styrning.  
 

11. Överklagan från sökande daterat 2021-03-26. 
Överklagan av nämndens beslut från den 24 februari om förbud att uppföra 
tre vindkraftverk på fastigheterna Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10. 
 

12. Information på sammanträdet om personuppgiftshantering av Patrik 
Svedenskiöld, dataskyddsombud/informationssäkerhetssamordnare på 
kommunledningsförvaltningen. 
 

13. Information på sammanträdet om förslag till budgetberedningen angående 
översiktlig planering av förvaltningschefen. 
 

14. Information på sammanträdet om uppföljning av förvaltningens 
verksamhetsplan samt information över tillfällig organisation av 
förvaltningschefen. 
 

15. Information på sammanträdet om PFAS samt yttrande över remiss av 
handläggare på miljöavdelningen. 
 

16. Information på sammanträdet om förbud mot verksamhetsutövare som 
saknar spillzon till dagvattenanläggning av miljöchefen. 
 

17. Information på sammanträdet om livsmedelsteamets kvartalsredovisning av 
miljöchefen. 
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Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan notera informationen på dagens 
sammanträde och godkänna redovisningen av meddelanden och beslut som 
inkommit under perioden 2021-02-16 till 2021-04-07 eller om någon är där 
emot. 

Ordförande finner att nämnden noterar informationen på dagens sammanträde 
och godkänner redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under 
perioden 2021-02-16 till 2021-04-07. 
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MBN § 38      

 

Delegationsbeslut  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från 
den 1 februari 2021 till den 28 februari 2021 enligt delegationslista daterad den 
19 mars 2021. 

Beslutsunderlag 

 Delegationslista daterad 2021-03-19. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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MBN § 39  2021-444    

 

Resultatbalansering 2021 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att: 

- i enlighet med beslut från den 9 september 2020, MBN § 112, om extra 
åtgärder för att reducera handläggningstider bygglov lämna till 
förvaltningen att disponera 400 tkr från resultatbalanserade medel efter 
2020. 

- lämna till förvaltningen att disponera 400 tkr från resultatbalanserade medel 
efter 2020 för att säkra kapacitet i tillfällig organisation för förvaltningens 
ledning i samband med planerad föräldraledighet avdelningschef plan och 
bygg.  

Sammanfattning av ärendet 

2020 års bokslutet för miljö och byggnämnden visade ett överskott driftsmedel 
motsvarande 1 225 tkr. I förslag från KSAU till resultatbalansering från 2020 till 
2021 får miljö och byggnämnden ta del av 817 tkr av överskottet. Förslaget 
följer kommunens regel för resultatbalansering där nämnden behåller 2/3 av 
överskottet. 

Det är upp till nämnden att besluta om disponering av tilldelade medel. 
Generellt bör det gå till tillfälliga eller tidsbegränsade insatser som inte medför 
en varaktig höjning av nämndens behov av skattemedel.  

I samband med delårsbokslut 2020 beslutade nämnden att sätta av medel för 
extra åtgärder för att reducera handläggningstider bygglov. 

I samband med planerad föräldraledighet för avdelningschef plan och bygg ser 
förvaltningen behov att tillfälligt utöka förvaltningens ledningsfunktion.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Vidtagen åtgärd för att reducera handläggningstider bygglov består i en tillfällig 
utökning i bemanningen i perioden fram till 31 augusti 2021. Nämnden behöver 
fatta beslut om disponering av resultatbalanserade medel. 
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Avdelningschef för plan- och bygg planerar att vara 100% föräldraledig under 
perioden juni 2021 – aug 2022. För att upprätthålla och även säkra en fortsatt 
utveckling av verksamheten bedömer förvaltningen behov av extra tillfällig 
ledningsfunktion utöver vad som ryms i gällande budget. Detta bedöms bland 
annat vara avgörande både för att upprätthålla fokus på handläggningstider 
bygglov, men även ett fortsatt arbete med digitalisering av avdelningens 
processer och tjänster. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-03-25. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad den 25 mars 2021 eller om någon är 
där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 40  2021-533    

 

Budget och mål 2022, behovsutredning 2022-2024  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner behovsutredning 2022–2024. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Behovsutredningar uppdateras årligen och utgör underlag för nämndens förslag 
till budgetberedning för kommande verksamhetsår. Tillsammans med 
fullmäktiges beslut om budget utgör behovsutredningen även underlag för 
nämndens arbete med verksamhetsplan och detaljbudget för kommande 
verksamhetsår. 

Förvaltningens arbete med översiktlig planering och samordning 
samhällsbyggnadsfrågor ligger inom ramen för kommunstyrelsens reglemente 
och hanteras därför bara övergripande i bifogat behovsutredning. I övrigt 
hanteras behov inom samtliga verksamhetsområden för perioden 2022–2024. 

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

Förvaltningens bedömning och överväganden 

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

Om nämnden ska öka takten i arbete som styr mot visionen och fokusområdena 
behövs extra resurser för tillsyn, handläggning av lov och detaljplanering, samt 
uppdrag från kommunstyrelsen för översiktlig planering.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-04-07 
 

13(120) 

   
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   

 

 

Målsättningen bör vara att kommunen ligger i framkant i både miljö-, hälsa- och 
samhällsbyggnadsfrågor för att på så sätt lägga till rätta för tillväxt och hållbar 
utveckling.  

Förvaltningen ser att ett fortsatt arbete med LEAN och aktivt medarbetarskap är 
avgörande för att säkra god kvalitet i levererat resultat och att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Genom implementeringen av tillitsbaserat styrning kan det säkras 
att hela kedjan med politiker och tjänstemän på bästa sätt arbetar mot 
kommunens vision. 

Bemanning 
I förvaltningens behovsutredning är behov av årsarbetskrafter inom respektive 
verksamhetsområde specificerat. För att utföra nämndens uppdrag bedömer 
förvaltningen behov av årsarbetskrafter under perioden 2022–2024 enligt tabell 
nedanför. Behov relaterad till kommunstyrelsen ansvar ingår även i siffrorna 
nedanför. 

Tabell visar budgeterade årsarbetskrafter 2021 och behov kommande år 
 2021 2022 2023 2024 
Ledning och administration 5,0 6,0* 6,0* 6,0* 

Plan och byggavdelningen 12,0 14,5** 14,5** 14,5** 

Miljöavdelningen 13,70 16,47 15,37 15,02 

total 30,70 36,97 35,87 35,52 

* Inklusive ökat behov för kommunstyrelsen gällande samordning 
samhällsbyggnadsfrågor 0,5 årsarbetskrafter. 

**Inklusive ökat behov för kommunstyrelsen gällande översiktlig planering 1,0 
årsarbetskrafter.  

Ledning och administration 
Ökat behov av bemanning är främst kopplat förvaltningschefens och 
stadsarkitektens uppdrag och medverkan i kommunövergripande arbete. Större 
fokus på tillväxt och utveckling leder till betydligt flera planerings och 
utvecklingsprojekt som i inledande faser typiskt samordnas av kommunens 
stadsarkitekt. Även förvaltningschefen kommer i betydligt större utsträckning 
vara involverat i övergripande arbete kopplat till kommunledningen.  

Plan och byggavdelningen 
Ökat behov av bemanning är kopplat till tillsyn enligt plan och bygglagen, 
uppdatering äldre detaljplaner, och uppdrag från kommunstyrelsen gällande 
översiktlig planering. 
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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   

 

 

Miljöavdelningen 
Som följd av åtgärder efter Länsstyrelsens revision 2019 och översyn av aktuella 
taxor inför 2020 har nämnden säkrat att miljöavdelningens arbete i huvudsak 
finansieras av intäkter via avgifter. Detta medför i sin tur att avdelnings  

bemanning i stor grad kan anpassas till aktuellt behov utan tillförsel av 
ytterligare skattemedel. Ökat behov av bemanning är främst kopplat till 
avdelningens arbete med små avlopp. 

Lokalbehov 
Ökad bemanning medför behov av extra kontorsplatser på förvaltningen. Detta 
även om det efter Covid-19 arbetas hemifrån i större utsträckning. Förvaltningen 
lyfte även 2020 behovet av extra kontorsplatser, men detta har inte gått att lösa 
under den pågående pandemin. Det bedöms finnas behov av 3 extra 
kontorsplatser utöver vad förvaltningen i nuläget disponerar. 

Förvaltningen förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner behovsutredning 2022-2024. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23. 
 Behovsutredning miljö och byggnämnden 2022–2024. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna behovsutredning 2022-2024 eller 
om någon är där emot. 

Ordföranden finner att nämnden godkänner behovsutredningen. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen och ekonomiavdelningen 
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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  2021-414    

 

Budget och mål 2022, förslag till budgetberedning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden och godkänner förslag till budgetberedning 2022 och 
beslutar att lyfta följande till kommunstyrelsen: 
 
- Oförändrat behov av skattemedel 2022. 
- Behov av 200 tkr i investeringsmedel för 2022. 
- Förslag att sätta av 200 tkr årligen i investeringsplan 2023 – 2027. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens förslag till budgetberedning baseras på förvaltningens 
behovsutredning 2022-2024. Utredningen pekar på behov av insatser och 
resurser relaterad till nämndens ansvar och uppdrag i enlighet med gällande 
reglemente. Utredning av myndighetens tillsyns- och kontrollbehov för de 
kommande tre åren är även krav i miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.  

Förvaltningens arbete med översiktlig planering och samordning 
samhällsbyggnadsfrågor ligger inom ramen för kommunstyrelsens reglemente 
och hanteras i separat behovsutredning. Ändrade behov av resurser inom detta 
område bereds av kommunstyrelsen och ingår därför inte i miljö och 
byggnämndens förslag till budgetberedning. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

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

Om nämnden ska öka takten i arbete som styr mot visionen och fokusområdena 
behövs extra personalresurser för tillsyn, handläggning av lov och 
detaljplanering. Målsättningen bör vara att kommunen ligger i framkant i både 
miljö-, hälsa- och samhällsbyggnadsfrågor för att på så sätt lägga till rätta för 
tillväxt och hållbar utveckling. Totalt visar behovsutredningen att förvaltningens 
bemanning behöver ökas från 30,7 årsarbetskrafter 2021 till 37,0 
årsarbetskrafter 2022 (inklusive behov relaterad till översiktlig planering och 
samordning samhällsbyggnadsfrågor). 
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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   

 

 

Förvaltningen ser att ett fortsatt arbete med LEAN och aktivt medarbetarskap är 
avgörande för att säkra god kvalitet i levererat resultat och att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Genom implementeringen av tillitsbaserat styrning kan det säkras 
att hela kedjan med politiker och tjänstemän på bästa sätt arbetar mot 
kommunens vision. 

Ökad bemanning medför behov av extra kontorsplatser på förvaltningen. Detta 
även om det efter Covid-19 arbetas hemifrån i större utsträckning. Förvaltningen 
lyfte även 2020 behovet av extra kontorsplatser, men detta har inte gått att lösa 
under den pågående pandemin. Det bedöms finnas behov av tre extra 
kontorsplatser utöver vad förvaltningen i nuläget disponerar. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förslag till budgetberedning 2022 
och beslutar att lyfta följande till kommunstyrelsen: 

- Oförändrat behov av skattemedel för 2022. 
- Behov av 200 tkr i investeringsmedel för 2022. 
- Förslag att sätta av 200 tkr årligen i investeringsplan 2023 – 2027 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-03-23. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens förslag till 
budgetberedning 2022 eller om någon är där emot. 

Ordföranden finner att nämnden godkänner förslag till budgetberedningen 2022 
och lyfter punkterna om oförändrat behov av skattemedel 2022, behov av  
200 tkr i investeringsmedel för 2022 samt förslag att sätta av 200 tkr årligen i 
investeringsplan 2023-2027 till kommunstyrelsen. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen och ekonomiavdelningen 
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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  2021-372    

Projektplan för åtgärder vid ån Lagan, uppdrag till 
förvaltningen 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden ger förvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att 
ta fram en projektplan med förslag till prioritering av fortsatta åtgärder med 
utgångspunkt i ”Förstudie ån Lagan i Ljungby centrum” daterad 28 september 
2020 och beräkning av nödvändiga personella och ekonomiska resurser.  

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har en förstudie för ån Lagan 
tagits fram. Syftet med förstudien har varit att synliggöra hur kommunen på ett 
enhetligt och hållbart sätt kan utveckla det aktuella området utifrån bland annat 
kommunens fokusområden. Förstudien har tagits fram av en extern konsult. 
Nästa steg i arbetet är att kommunen gör egna bedömningar utifrån konsultens 
förslag. 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med miljö- och 
byggförvaltningen tagit fram förslag till hur det fortsatta arbetet kan 
genomföras. Förvaltningarna föreslår att en politisk styrgrupp och en 
tjänstemannastyrgrupp inrättas. Den politiska styrgruppen föreslås vara 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt presidierna i tekniska nämnden, miljö- och 
byggnämnden och kultur- och fritidsnämnden.  

Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2021, KS § 25, att ta fram en 
projektplan för utveckling av ån Lagan och att: 

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att ta 
fram en projektplan med förslag till prioritering av fortsatta åtgärder med 
utgångspunkt i ”Förstudie ån Lagan i Ljungby centrum” daterad 28 
september 2020 och beräkning av nödvändiga personella och ekonomiska 
resurser.  

- föreslå tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden, kultur och 
fritidsnämnden att ge sina respektive förvaltningar i uppdrag att delta i 
arbetet med att ta fram en projektplan med förslag till prioritering av 
fortsatta åtgärder med utgångspunkt i ”Förstudie ån Lagan i Ljungby 
centrum” daterad 28 september 2020 och beräkning av nödvändiga 
personella och ekonomiska resurser.  
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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   

 

 
 

- utse kommunstyrelsens arbetsutskott, presidierna i tekniska nämnden, 
miljö- och byggnämnden och i kultur och fritidsnämnden till politisk 
styrgrupp för det fortsatta arbetet med utvecklingen av ån Lagan. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att delta i arbetet med att ta fram en projektplan med förslag till 
prioritering av fortsatta åtgärder med utgångspunkt i ”Förstudie ån Lagan i 
Ljungby centrum” daterad 28 september 2020 och beräkning av nödvändiga 
personella och ekonomiska resurser.  

Beslutsunderlag 

 Beslut från kommunstyrelsen daterat 2021-02-16. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan ge förvaltningen i uppdrag att delta i arbetet 
med att ta fram en projektplan med förslag till prioritering av fortsatta åtgärder 
med utgångspunkt i ”Förstudie ån Lagan i Ljungby centrum” daterad 28 
september 2020 och beräkning av nödvändiga personella och ekonomiska 
resurser eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att delta i arbetet 
med att ta fram en projektplan enligt kommunstyrelsens beslut. 

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 § 43  2021-594    

Fördjupad översiktsplan för Ljungby stad, uppdrag till 
förvaltningen 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden ger förvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att 
ta fram förslag till ny fördjupad översiktsplan för Ljungby stad i enlighet med 
tidplan och organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 januari 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Översiktlig planering är ett samlingsbegrepp som omfattar både själva 
översiktsplanen och andra tillhörande planer. De tillhörande planerna 
kategoriseras typiskt som geografiska fördjupningar eller tematiska tillägg. 
Kommunens centrumplan är ett exempel på en geografisk fördjupning utifrån 
översiktsplanen. 

Gällande centrumsplan för Ljungby stad antogs av kommunfullmäktige 2009 
och planen är en geografisk fördjupning av kommunens översiktsplan från 2006.  

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2021, KS § 4, att: 

- påbörja arbetet för en ny fördjupad översiktsplan för Ljungby stad. Planen 
ska utgå från Översiktsplan 2035 och ersätta gällande centrumsplan, 

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att ta 
fram förslag till ny fördjupad översiktsplan för Ljungby stad i enlighet med 
tidplan och organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 januari 
2021, 

- uppmana miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden, kultur och 
fritidsnämnden, barn och utbildningsnämnden och socialnämnden att delta i 
arbetet med att ta fram förslag till ny fördjupad översiktsplan för Ljungby 
stad i enlighet med tidplan och organisation som framgår i tjänsteskrivelsen 
daterad 19 januari 2021, 

- uppmana styrelserna i Ljungbybostäder och Ljungby energi att ge sina 
respektive organisationer i uppdrag att delta i arbetet med att ta fram förslag 
till ny fördjupad översiktsplan för Ljungby stad i enlighet med tidplan och 
organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 januari 2021, och 
att, 
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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   

 

 
 

- utse kommunstyrelsens arbetsutskott, presidierna i tekniska nämnden och i 
miljö- och byggnämnden till politisk styrgrupp för projektet 

Beslutsunderlag 

 Beslut från kommunstyrelsen daterat 2021-03-16, med tillhörande 
tjänsteskrivelse. 

Yrkanden 

Ordförande yrkat att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med 
att ta fram förslag till ny fördjupad översiktsplan för Ljungby stad i enlighet med 
tidplan och organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 januari 
2021. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med sitt yrkande eller om 
någon är där emot. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande. 

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 § 44  2021-593    

 

Bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun, 
uppdrag till förvaltningen 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden ger förvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att 
ta fram förslag till reviderat bostadsförsörjningsprogram i enlighet med tidplan 
och organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett bostadsförsörjningsprogram ska ange övergripande riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i kommunen, utreda om utbudet av bostäder motsvarar 
efterfrågan, utreda bostadsbehovet för särskilda grupper och utreda vilket 
tillskott av bostäder som behövs för att utbudet ska motsvara framtidens 
efterfrågan. 

Gällande bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunfullmäktige 2017. 
Enligt lag ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning uppdateras minst vart 
fjärde år vilket innebär att kommunen behöver anta en ny plan under 2021.  

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2021, KS §41, att på börja arbetet för 
revidering av kommunens bostadsförsörjningsprogram och att: 

- ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med att ta 
fram förslag till reviderat bostadsförsörjningsprogram i enlighet med tidplan 
och organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 januari 2021, 

- uppmana miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden, barn och 
utbildningsnämnden och socialnämnden till att delta i arbetet med att ta 
fram förslag till reviderat bostadsförsörjningsprogram i enlighet med tidplan 
och organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 januari 2021, 

- uppmana styrelsen i Ljungbybostäder att ge sin organisation i uppdrag att 
delta i arbetet med att ta fram förslag till reviderat 
bostadsförsörjningsprogram i enlighet med tidplan och organisation som 
framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 januari 2021 och att, 

- utse kommunstyrelsens arbetsutskott, presidierna i tekniska nämnden, 
miljö- och byggnämnden och i socialnämnden till politisk styrgrupp för 
projektet. 
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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 

 Kommunstyrelsens beslut daterat 2021-03-16 med tillhörande 
tjänsteskrivelse. 

Yrkanden 

Ordförande yrkat att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att delta i arbetet med 
att ta fram förslag till reviderat bostadsförsörjningsprogram i enlighet med 
tidplan och organisation som framgår i tjänsteskrivelsen daterad 19 januari 
2021. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan beslut i enlighet med sitt yrkande eller om 
någon är där emot. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande. 

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 § 45  2021-433    

 

Delegationsordning, fastställande av nämndens 
delegationsordning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden fastställer och delegerar beslutanderätten enligt 
förslag till delegationsordning. 

2. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att vidaredelegera till behörig 
delegat. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 18 november 2020, § MBN 148 reviderades delegationsordningen inom 
miljö- och byggnämndens ansvarsområde. Nämnden behöver fastställa den på 
nytt med anledning av att ett datum blivit fel under Planbesked och 
planeringsbesked på sida 31. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden fastställer och 
delegerar beslutanderätten enligt förslag till delegationsordning samt ger 
förvaltningschefen i uppdrag att vidaredelegera till behörig delegat. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer och delegerar beslutanderätten 
enligt förvaltningens förslag till delegationsordning samt ger förvaltningschefen 
i uppdrag att vidaredelegera till behörig delegat. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-03-11. 
 Förslag till delegationsordning daterad 2021-03-11. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan fastställa och delegera beslutanderätten 
enligt förvaltningens förslag till delegationsordning samt att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att vidaredelegera till behörig delegat eller om 
någon är där emot. 
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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   

 

 
 
 

Ordförande finner att nämnden fastställer och delegerar beslutanderätten enligt 
förslag till delegationsordning och ger förvaltningschefen i uppdrag att 
vidaredelegera till behörig delegat. 

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 § 46  2021-81    

 

Granskningsförslag till översiktsplan 2035, nämndens 
yttrande till kommunstyrelsen 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen: 

- Nämnden noterar att det finns föreslagna industriområden inom sekundär 
zon till vattenskyddsområde. Dessa föreslagna områden kommer kräva 
fortsatta utredningar efter att översiktsplanen antas för att säkerställa att 
föroreningsrisken är väl beaktad och i vilken utsträckning områdena går att 
exploatera som industriområden 

Sammanfattning av ärendet 

Översiktsplan 2035 är utskickad för granskning under tiden 19 januari – 31 mars 
2021. 

Miljö- och byggförvaltningen lämnade synpunkter under samrådet. Dessa 
synpunkter har i stort sett tillgodosetts i granskningshandlingen. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden yttrar sig i enlighet 
med förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen noterar att det finns föreslagna industriområden inom sekundär 
zon till vattenskyddsområde. Dessa föreslagna områden kommer kräva fortsatta 
utredningar efter att översiktsplanen antas för att säkerställa att 
föroreningsrisken är väl beaktad och i vilken utsträckning områdena går att 
exploatera som industriområden. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-03-10. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan yttra sig i enlighet med förvaltningens 
förslag till yttrande eller om någon är där emot. 
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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   

 

 
 

Ordföranden finner att nämnden beslutar lämna förvaltningens förslag till 
yttrande till kommunstyrelsen. 

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 § 47  2021-433    

 

Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd 
SOU 2020:78, yttrande på betänkande till 
Miljödepartementet med dnr M2020/02032 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna följande yttrande 
till Miljödepartementet: 

Ljungby kommuns bedömning är att förslaget behöver omarbetas och de 
huvudsakliga skälen handlar om att lagstiftningen behöver vara tydlig och 
tillämpningen förutsägbar, att försiktighetsprincipen ska vara grundläggande i 
svensk miljölagstiftning. Förslaget visar inte hur det kan bidra till att klara de 
svenska miljömålen, miljökvalitetsnormerna för vatten eller mål för biologisk 
mångfald. Samtidigt ses ett behov av att möjliggöra utveckling inom attraktiva 
områden på landsbygden. Att det är av nationellt intresse att stärka besöksnäring 
och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck.  

Ljungby kommun bedömer dock att det vore mer verksamt att fokusera på att 
stärka vägledning och kommuners möjlighet att arbeta med LIS-områden.  
 
Att förslaget innebär att strandskyddet för småvatten upphävs är inte ett bra 
alternativ, istället kan möjligheten att arbeta med ett mer differentierat 
strandskydd vara ett alternativ där man arbetar med kortare skyddsavstånd för 
småvatten. Länsstyrelserna borde parallellt få i uppdrag att utreda behovet av 
möjligheterna att upphäva strandskyddet där skyddsvärdena är låga. Detta 
resonemang utvecklas under stycket nedan ”minskad omfattning av 
strandskydd”. 

Ljungby kommun bedömer att det vore bättre utifrån strandskyddets syfte att 
tydliggöra lagstiftningen. Ett förtydligande om att en kommun kan visa på lågt 
exploateringstryck samt låga naturvärden i ett område landsbygdsutveckling 
behövs, så ska kommunerna kunna ansöka om lättnader i strandskyddet hos 
länsstyrelsen. På så vis sker lättnader på de ställen där det verkligen behövs med 
minsta möjliga påverkan på naturmiljön. 
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Vid granskning av utredningen upplevs det som att utgångspunkten för 
ändringarna i lagstiftningen ha grund i hur exploateringsgraden ser ut i norra 
delarna av Sverige och anser därför att det är otydligt hur lagstiftningen är tänkt 
att appliceras i södra Sverige.  

Uppdraget till utredningen för den nya strandskyddslagstiftningen skulle bland 
annat syfta till att bibehålla eller förstärka strandskyddet för att värna om 
obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt 
exploaterade områden. Ljungby kommun anser att utredningen inte tagit hänsyn 
till detta i tillräcklig utsträckning.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Hur lättnaderna i strandskyddet skulle kunna påverka till exempel 
miljökvalitetsnormerna för vatten har inte behandlats i betänkandet. Om 
strandskyddet helt upphör vid de mindre vattendragen innebär det att enskilda 
avloppsanläggningar kan få utsläppspunkt i eller i nära anslutning till 
vattendragen. Om fler nya bostadsområden får etableras närmare strandlinjerna 
kan detta innebära att föroreningar från dagvattnet från kvartersmark med vägar 
har en negativ påverkan på recipienten. Ändringarna skulle också kunna 
innebära att fler mindre avloppsanläggningar (under 2 000 personekvivalent ) 
byggs där kraven på kontroll och utsläppsnivåer per personekvivalent generellt 
är lägre jämfört med större anläggningar.  

Biologiska värden, artskydd och strandskyddets syfte 
Ljungby kommun bedömer att utredningen har ett riktat fokus på lättnader i 
dagens strandskyddslagstiftning och att syftet med strandskyddet inte har 
beaktats i tillräckligt stor utsträckning. Att helt upphäva strandskyddet för 
vattenförekomster smalare än två meter samt mindre än en hektar bedöms inte 
värna om strandskyddets syfte. Genom att inte ha som praxis att hålla ett 
avstånd mellan nya tomter och dessa vattenförekomster minskar tillgängligheten 
utifrån allemansrätten och närheten till bostadshus i anslutning till dessa kan 
resultera i att ett större område än själva tomten upplevs avhållande.  

De biologiska värdena kring småvatten är höga och det behövs därför värnas om 
dessa områden och även ta hänsyn till att de är viktiga livsmiljöer, ledlinjer och 
spridningskorridorer. Vattenförekomster med en yta på mindre än 0,5 hektar 
omfattas inte av någon statusklassning men kan ända ha höga naturvärden och 
viktig funktion för att binda samman olika livsmiljöer. Ljungby kommun 
bedömer att det inte är tillräckligt visat att det är avgörande vid ny exploatering 
att ingen fri passage lämnas även vid mindre vattenförekomster. Ljungby 
kommun är frågande till hur stor skillnaden hade varit i frågan om 
exploateringsgrad om strandskyddet är 0 meter uppåt land eller 25 meter.  
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Det är anmärkningsvärt att man vid mindre vattenförekomster går tillbaka till 
strandskyddets första form där strandskydd generellt inte gäller om inte 
länsstyrelsen beslutat att införa det. Genom denna ändring framgår det inte hur 
naturvärdena och friluftslivet bibehålls och stärks. 

I utredningen bör det tydligt framgå hur man vägt intresset för 
landsbygdsutveckling mot strandskyddets syften. Hur behovet av 
landsbygdsutveckling i oexploaterade områden står gentemot behovet av att 
värna om sammanhängande tysta områden och oexploaterade områden, som är 
av vikt för både växt- och djurliv och för friluftslivets intressen. 

Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen är grundläggande i miljölagstiftningen och bör tillämpas 
gällande strandskyddet. Där innebär en försiktighetsprincip ett generellt beslut 
om förbud mot exploatering intill sjöar och vattendrag. Om en utredning som 
visar att skyddet inte är nödvändigt kan det ges lättnader i strandskyddet. Att 
helt upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag strider mot denna 
grundläggande princip. Med tanke på att vi idag har svårt att leva upp till våra 
miljömål för vatten som bygger på EU-direktivet för vatten och att god status i 
sjöar och vattendrag inte har uppnåtts så bör inte förslag lämnas om att helt 
upphäva strandskyddet för småvatten.  

Sjöar och vattendrag som statusklassas och är över 0,5 hektar ingår i ett 
sammankopplat ekosystem och påverkas av tillrinning från mindre vattendrag 
och att småvatten. Utifrån detta så har de en betydande funktion i landskapet för 
vattenbalans och rening. En generell lättnad i strandskyddet väntas medföra fler 
enskilda avlopp och mänsklig påverkan från markanvändning. Exempel på detta 
är vid beredning inför byggnation och avverkning av viktiga kantzoner som 
riskerar att medföra en ökad belastning på sjöar och vattendrag vilket skulle 
bidra till att miljökvalitetsnormer inte följs. 

Förslaget innebär ett generellt upphävande av strandskydd vid små sjöar och 
vattendrag och att det efter utredning kan återinträda. Detta ifrågasättas eftersom 
det riskerar att handla om en resursfråga i vilken takt eller utsträckning viktiga 
natur- och rekreationsvärden skyddas, beroende på i vilken utsträckning 
länsstyrelserna har möjlighet att prioritera sådana utredningar.  
 
Ljungby kommun anser att om föreslagen ändring ska träda i kraft så ska tiden 
för ikraftträdande ske först efter det att länsstyrelserna haft möjlighet att se över 
vilka områden som inte borde få upphävt strandskydd eller som inte bedöms 
omfattas av lågt exploateringstryck. Om den nya lagstiftningen träder i kraft 
innan finns en problematik med att viktiga värden utifrån livsmiljöer för djur  
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och växter samt områden som borde varit allemansrättsligt tillgängliga hinner att 
bli exploaterade. Förslaget i utredningen att länsstyrelserna efter den nya 
lagstiftningen trätt i kraft kan återinföra strandskydd borde därför ändras så att 
länsstyrelserna får rimlig tid och resurser för att göra dessa inventeringar innan. 
Genom detta minskar konsekvenserna som skulle kunna bli av att strandskydd 
gäller, upphävs och sedan eventuellt återinträder. 

Förorenaren betalar 
Förändringen i lagstiftning som innebär att strandskyddet upphävs i större 
utsträckning bör stämmas av med principen om att förorenaren ska betala. Detta 
med hänsyn till att kostnaden för prövning av särskilda värden för växt- och 
djurliv samt friluftslivet intill sjöar och vattendrag i större utsträckning blir 
skattefinansierad genom länsstyrelsernas prövning av behovet av att strandskydd  
ska återinträda eller handläggning av anmälningar enligt 12 kapitlet 6 § MB (så 
kallade 12:6 anmälningar) alternativt att finansieringen uteblir helt då det inte 
krävs strandskyddsdispens. 

Tolkningsutrymme 
En av svårigheterna med den nuvarande lagstiftningen om strandskydd är att det 
finns ett stort tolkningsutrymme som resulterar i att möjligheterna för dispens 
under samma förutsättningar skiljer sig mycket från kommun till kommun. 
Exempelvis finns det kommuner där dispenser för bryggor är mycket svåra att få 
beviljade medan det finns kommuner som bedömer att de alltid kan bevilja 
dispens för bryggor då de för sin funktion måste ligga vid vattnet. Ljungby 
kommun bedömer att respektive länsstyrelse borde få uppdraget att se över 
behovet av lättnader i strandskyddet.  

Vidare kan konstateras att det kan finnas svårighet i att göra bedömning om ett 
vattendrag eller en vattenförekomst berörs av strandskyddet med hänsyn till 
årsvariationer gällande vattenföring och vattennivå. I beskrivningen ”I områden 
där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse är stor 
eller i vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet ska första 
stycket 1–6 tillämpas särskilt restriktivt” kan konstateras att det är otydligt vad 
som definieras som hög exploateringsgrad och efterfrågan på mark eller där 
vattenområden av särskild betydelse samt i vilken geografisk skala en sådan 
bedömning ska göras. 

Den övergripande bedömningen är att en generell ändring i lagstiftningen inte är 
bästa sätt att åstadkomma förändring i enlighet med första syftet. Nuvarande 
utformning av lagstiftning möjliggör skäl för dispens från lagstiftning genom 
inrättande av LIS-områden. LIS-bestämmelse bedöms enligt underlaget inte fått 
avsedd effekt, detta bör sättas i sammanhanget att kommunerna har olika  
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tillgång till resurs och kompetens att jobba med LIS-planering. De elva år som 
har gått sedan möjligheten infördes kan inte ses som tillräcklig för att utvärdera 
och avfärda ändringen. Till en sådan utvärdering bör också ingå utredning kring 
i vilken utsträckning det nekats dispens i LIS-områden i landsbygdskommuner 
jämfört med i mer tätbefolkade kommuner. Ett problem i nuvarande lagstiftning 
har varit att LIS-områden endast får uppta en mindre del av kommunens 
stränder, vilket har försvårat för en förutsättningslös LIS-planering särskilt i 
kommuner med mycket oexploaterade stränder. Det är därför positivt att 
remissen föreslår att landsbygdsområdenas storlek och antal inte begränsas i 
lagen. Områdenas lämplighet måste oavsett leva upp till de utpekade kriterierna 
för landsbygdsområden.  

Minskad omfattning av strandskydd 
Att länsstyrelserna idag har möjlighet att upphäva strandskyddet kring 
småvatten har lett till stora olikheter i landet. Ljungby kommun är därför 
positiva till om den nya lagstiftningen kan leda till en mer likartad hantering av 
strandskyddet över landet.  
 
Som nämnts inledningsvis i detta yttrande, skulle ett tydligare differentierat 
strandskydd kunna lösas genom en kombination av ett generellt minskat 
strandskydd för småvatten samt att länsstyrelserna utreder och beslutar om 
eventuellt strandskyddsupphävande av småvatten i respektive län. Remissen har 
även pekat på en sådan möjlighet. Det behöver då beslutas om hur omfattande 
strandskyddet ska vara för småvatten och om definitionen av småvatten behöver 
ändras utifrån detta tankesätt. En lösning kan vara att som Länsstyrelsen i 
Västmanlands län begränsa strandskyddet till maximalt 25 meter från små 
vattendrag. Fri passage på 25 meter längs med vattnet är grundläggande för 
strandskyddets syften och används bland annat för begreppet 
tomtplatsavgränsning som används i strandskyddslagstiftningen för att 
säkerställa friluftslivets tillgänglighet. I en rapport om strandskydd som togs 
fram av Naturvårdsverket och Boverket 2013 anges att de viktigaste biologiska 
värdena i normalfallet finns inom 30 meter från strandlinjen. För mindre 
vattendrag och sjöar är avståndet sannolikt mindre. I en rapport från 2002 har 
Naturvårdsverket föreslagit att alla vattendrag mellan en och sex meters bredd 
skulle räknas som små vattendrag och att det generella strandskyddet för dem 
skulle vara 50 meter, utanför tätortsnära områden med högt bebyggelsetryck. 
Om strandskyddet skulle behållas men begränsas för små vattendrag bör 
definitionen av småvatten kunna utökas till att omfatta vattendrag som även är 
bredare än två meter.  

Ljungby kommun hade gärna sett att förslaget innebar en möjlighet för en 
länsstyrelse att kunna minska skyddszonen till på samma sätt som att de kan 
besluta om utökat strandskydd upp till 300 meter.  
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Kommunal planering och effektivt nyttjande av service  
I remissen föreslås tre kriterier som innebär att landsbygdsområden ska vara 
områden som 

1. har god tillgång på obebyggd mark 
2. har liten efterfrågan på mark för bebyggelse/inte har stor efterfrågan på 

mark för bebyggelse, och  
3. inte är av särskild betydelse för något av strandskyddets syften.  

Tillgång på obebyggd mark, det första kriteriet, har stora lokala variationer och 
riskerar att få olika tolkning i olika delar av landet. Detta kriterium är otydligt 
och medför osäkerhet i tillämpningen samt merarbete för kommuner med att 
göra ytterligare specificering. Kriteriet riskerar att försvåra 
bebyggelseutveckling i anslutning till tätorter med låg markefterfrågan – 
områden som kommuner ofta vill prioritera med tanke på möjligheten till 
tätortsutveckling och att kunna behålla befintlig service. För att minska 
osäkerheten kring kriteriet bör det specifikt anges att mindre tätorter kan vara 
aktuella, vilket är fallet i dagens LIS-områden och dessutom föreslogs i 
Naturvårdsverkets rapport från 2017. Ett sådant förtydligande skulle ge en både  

 

tydligare och bredare definition av vad landsbygd innebär. Mer konkret skulle 
hänsyn också tas till i vilka områden produktionskostnaden för en byggnad är 
högre än marknadsvärdet – områden där det alltså kan vara svårt att få banklån 
för nybyggnation. 

I remissen anges att landsbygdsområdenas bidrag till landsbygdsutveckling inte 
ska vägas in som i dagens lagstiftning. Genom att istället fokusera på och utgå 
från strandskyddets syften blir lagstiftningen sannolikt tydligare. Det kan dock 
försvåra för kommuner att styra utvecklingen till de områden som bedöms ha 
störst utvecklingspotential. Områden där befintlig teknisk infrastruktur, 
kollektivtrafik och service kan utnyttjas och förhoppningsvis bevaras vore att 
föredra ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Möjligheten att kunna hänvisa 
till ett områdes potential för landsbygdsutveckling skulle också kunna göra det 
enklare att undvika att områden med liten bebyggelsepåverkan ianspråktas och 
naturvärden därmed påverkas negativt. Utifrån både ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet är det alltså viktigt att kommunerna har verktyg för att kunna 
styra och samlokalisera bebyggelseutvecklingen på landsbygden till områden 
där det finns en potential för landsbygdsutveckling. Ett områdes betydelse för 
landsbygdsutveckling bör följaktligen även fortsättningsvis vara ett kriterium. 
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Remissen anger följande särskilda skäl för dispens från eller upphävande av 
strandskydd inom landsbygdsområde: 

- Enstaka en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnad 
samt åtgärder som hör till bostadsbyggnaden.  

- Ett angeläget allmänt intresse av att uppföra eller utveckla sammanhållen 
bebyggelse.  

- Byggnader, anläggningar, anordningar och åtgärder som är nödvändiga 
för en verksamhet, om verksamheten har fördel av ett strandnära läge. 

 
För att undvika att bebyggelse sprids ut för mycket samt riskerar att medföra 
exploatering i områden med liten bebyggelsepåverkan och att naturpåverkan på 
så sätt ökar bör inte enstaka en- eller tvåbostadshus användas som särskilt skäl 
för strandskyddsupphävande. I tidigare lagstiftning anges att enstaka en- eller 
tvåbostadshus ska uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse. Lagtexten bör i 
enlighet med Naturvårdsverkets förslag från 2017 byta ut ”i anslutning till” mot 
”med närhet till” befintligt bostadshus, för att möjliggöra för något större 
avstånd mellan husen. Syftet med en sådan ändring skulle vara att bebyggelsen 
ska hänga ihop i bebyggelsegrupper, samtidigt som det ges större frihet och 
möjlighet till lokal tillämpning av husplacering.  

Begreppet sammanhållen bebyggelse i det andra särskilda skälet är ett definierat 
begrepp i plan- och bygglagen som bland annat definieras av att det omfattar 
minst tre byggnader fördelade på minst två tomter. I och med att sammanhållen 
bebyggelse nämns, men däremot inte som i nuvarande lagstiftning tätorter,  

riskerar mindre tätorter med befintlig service men svag befolkningsutveckling 
att undantas från lättnader i strandskyddslagstiftningen och därmed missa 
möjligheten till ny bebyggelse.  

För att bedöma lämpligheten i en byggnation på landsbygden är det en mängd 
olika aspekter som behöver hanteras. Vid bygglovhantering på landsbygden 
bevakas därför förutom strandskydd även möjligheterna till teknisk försörjning 
och övrig samhällsservice. För områden som ligger långt från övrig bebyggelse 
är det svårt att ordna grundläggande service som exempelvis kommunalt vatten 
och avlopp, soptömning eller skolskjuts. 

Att bebygga avlägsna lågexploaterade platser oberoende av var det finns 
befintlig service gynnar inte möjligheterna till hållbar tillväxt. Genom att 
exploatera nya områden tas ny natur i anspråk, vilket oftast påverkar den 
ekologiska hållbarheten mer negativt än om man exploaterar i närheten av 
bebyggda områden. Vidare medför avlägsen bebyggelse ett större behov av idag  
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ofta fossilbaserade biltransporter. En sådan nyexploatering kan ha positiva 
följder för ekonomisk och social hållbarhet om den kan gynna den offentliga 
och kommersiella servicen mer än vad det kostar att ordna offentlig service. För 
att konsekvenserna på de olika hållbarhetsdimensionerna inte ska riskera att bli 
negativa bör nyexploateringar i första hand placeras så att det gynnar hållbara 
transporter samt befintlig service och infrastruktur. 

Remissen pekar på en del relevanta problem i strandskyddslagstiftningen vad 
gäller möjligheten till landsbygdsutveckling, som att det saknas samsyn kring 
hur föreslagna LIS-områden bidrar till landsbygdsutveckling och att det är svårt 
att i översiktsplaneringen peka ut tydligt geografiskt avgränsade områden när 
det saknas definierade exploateringsintressen. Samtidigt skulle det behöva 
förtydligas i remissen att strandskyddslagstiftningen endast är en faktor för att 
möjliggöra landsbygdsutveckling, där en minst lika viktig faktor är den 
begränsade möjligheten att få banklån för byggnation på landsbygden 
 
Remissen föreslår att en kommun ska kunna ansöka hos länsstyrelsen om att 
strandskyddet upphävs i landsbygdsområden. Alternativet är att kommunen i 
översiktsplanen pekar ut landsbygdsområden (motsvarande dagens LIS-
områden) där det ska vara enklare att få strandskyddsdispens, genom att 
kriterierna för dispens inom landsbygdsområden kan användas. Det är positivt 
att länsstyrelsen kan pröva upphävande av strandskyddet inom 
landsbygdsområden, men det är viktigt att kommunernas ansökningsprocess inte 
är för komplicerad och tidsödande för att den ska användas. Ett ytterligare 
faktum som gör att kommuner kan dra sig från att ansöka om upphävande av 
strandskydd i landsbygdsområden är att kommunen inte kan gå vidare och peka 
ut landsbygdsområden i översiktsplanen om länsstyrelsen har sagt nej i sin 
prövning. 

I övrigt är det bra att klimatanpassningsåtgärder anges som undantaget inom 
strandskyddsområde vid befintlig bebyggelse. Det bör dock vara tydligt med 
befintlig lagstiftning att nybyggnation inte ska ske där det är olämpligt med 
hänsyn till klimatförändringar och på sådant sätt att särskilda avhjälpande 
klimatanpassningsåtgärder kan komma att behövas i framtiden. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2020 lämnades utredningen om regleringar i miljöbalken 
gällande strandskydd så att det ska bli enklare att bygga i strandnära lägen på 
landsbygden. Förslagen ska på det sättet syfta till att förbättra förutsättningar för 
bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och 
gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Förslagen ska enligt 
direktiven också syfta till att bibehålla eller om behov finns förstärka  
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strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga 
tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden. 

Miljödepartementet har berett Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Växjö 
kommun och Tingsryd kommun i Kronobergs län tillfälle att avge yttrande över 
ovanstående remiss. Ljungby kommun är ingen remissinstans men har ändå 
möjlighet att yttra sig om betänkandet. Miljö- och byggnämnden bereder ett 
yttrande till kommunstyrelsen som yttrar sig till Miljödepartementet senast den 
3 maj 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden lämnar förvaltningens förslag till yttrande 
enligt tjänsteskrivelse daterad 2021-03-29. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-03-29 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S) och Jimmie Stansert (S) 
yrkar att nämnden yttrar sig i enlighet med förvaltningens yttrande. 

Henrik Pettersson (SD) och Peter Berg (M) yrkar att nämnden yttrar sig i 
enlighet med förvaltningens yttrande men med tillägget att det inte ska vara 
beroende av att det byggs i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Beslutsordning 1 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta att yttra sig i enlighet med yrkandet 
om att yttra sig i enlighet med förvaltningens yttrande eller om någon är där 
emot. 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar att yttra sig i enlighet med yrkandet. 

Beslutsordning 2 

Därefter frågar ordförande om nämnden kan besluta enligt tilläggsyrkandet från 
Henrik Pettersson (SD) och Peter Berg (M) med tillägget att det inte ska vara 
beroende av att det byggs i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Ordförande finner att nämnden beslutar att inte ta med tillägget enligt 
tilläggsyrkande från Henrik Pettersson (SD) och Peter Berg (M). 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 48  2020-490    

 

Bildandet av Ljungsjömyrens naturreservat, yttrande till 
kommunstyrelsen  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med 
förvaltningens tidigare tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2020 men att 
naturreservatet minskas då delat av området redan är ett Natura 2000-område. 
Här finns redan en bevarandeplan upprättad och fastställd. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen beslutade den 4 november 2020 om bildandet av naturreservatet 
Ljungsjömyren i Ljungby kommun. Beslutet har föregåtts av att berörda parter 
(Skogsstyrelsen, Hjortseryds skogar AB samt Ljungby kommun) fått tillfälle att 
yttra sig i ärendet. Begäran om yttrande från Länsstyrelsen inkom till Ljungby 
kommun den 6 mars 2020. 

Då beslutet senare överklagades till regeringen av markägaren 
uppmärksammades Ljungby kommun på att yttrandet inte beslutats i 
kommunstyrelsen utan att det skickats direkt till Länsstyrelsens 
reservatshandläggare från dåvarande kommunekologen. I och med 
överklagandet fick Ljungby kommun möjlighet att förankra yttrandet på ett 
korrekt sätt.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden lämnar förvaltningens yttrande daterat  
2020-05-14 som sitt yttrande till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-03-22. 

 Yttrande från dåvarande kommunekolog daterat 2020-05-14. 
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Yrkanden 

Ordförande, Jenny Anderberg (C), Henrik Pettersson (SD) och Frederik Svärd 
(M) yrkar att nämnden lämnar förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 
maj 2020 men att naturreservatet minskas då delat av området redan är ett 
Natura 2000-område. Här finns redan en bevarandeplan upprättad och fastställd. 

Jimmie Stansert (S) yrkar att nämnden lämnar förvaltningens tjänsteskrivelse 
som yttrande till kommunstyrelsen. 

Beslutsordning 

Ordförande meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning. 

Omröstningsresultat 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i 
enlighet med Jimmie Stanserts yrkande och om att rösta NEJ för att beslut i 
enlighet med ordförandes med fleras yrkande. 

Ledamöter Ersättare Ja Nej 

Kent Danielsson (C)   X 

Frederik Svärd (M)   X 

Caroline Holmqvist-
Henrysson (S) 

 X  

Jenny Anderberg (C)   X 

Peter Berg (M)   X 

Tomas Nielsen (S)  X  

Christina Bertilfelt (S)  X  

Jimmie Stansert (S)  X  

Bengt Carlsson (KD)   X 

Henrik Pettersson (SD)   X 

Pär Augustsson (SD)   X 
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Omröstningen har utfallit med 4 JA-röster och 7 NEJ-röster. Nämnden har efter 
omröstning beslutat i enlighet med ordförandes med fleras yrkande. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 49  2021-96    

 

Balkarp 3:7, yttrande till Miljöprövningsdelegationen i 
Kalmar i kompletteringsförfrågan över ansökan om 
tillstånd för vindpark Staverhult, ärendenummer 11559-
2020 

Fastighet: Balkarp 3:7, Staverhult 1:4 och 1:14 
 

Sökande: XXX. 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden begär in kompletteringar gällande:  

- Riksintresset för vattenförsörjning samt  
- Redogörelse över bullerpåverkan på Nöttja Urskog och dess natur- och 

djurliv.  

Sammanfattning av ärendet 

Sökande har vid Länsstyrelsen i Kalmar län inkommit med en ansökan 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 Staverhult 1:14 i Ljungby kommun. 

Den 27 januari 2021 inkom en begäran om yttrande över kompletteringsfrågan 
till Ljungby kommun. Miljö- och byggförvaltningen har fått beviljat anstånd till 
den 9 april 2021 med ett yttrande. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen har granskat de inkomna handlingarna översiktligt och gör 
bedömningen att ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver 
kompletteras för att ansökan ska kunna handläggas.  

Förvaltningen har noterat att inom området för Nöttja Urskog kommer 
bullervärdena ligga på 45 decibel och vill att sökande redogör för hur de 
rödlistade arterna samt andra djur- och naturvårdsarter kan komma att påverkas 
av ljudnivån och vilka skyddsåtgärder som kommer att tas.  
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I ansökan har sökande skrivit att en dialog med producent av dricksvatten 
kommer att ske kring Bolmentunneln som är ett riksintresse för 
vattenförsörjning. Förvaltningen har varit i kontakt med producenten och fått 
information om att sökande inte har inkommit med förslag på skydds- och 
säkerhetsåtgärder. 

Förvaltningen vill att sökande inkommer med information kring denna dialog 
samt en redogörelse för vilka skydds- och säkerhetsåtgärder som kommer att tas 
för att skydda Bolmentunneln.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden begär in kompletteringar gällande:  

- Riksintresset för vattenförsörjning samt  
- Redogörelse över bullerpåverkan på Nöttja Urskog och dess natur- och 

djurliv.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-03-26. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att nämnden begär in kompletteringar gällande ”Riksintresset 
för vattenförsörjning samt redogörelse över bullerpåverkan på Nöttja Urskog 
och dess natur- och djurliv. 

Henrik Pettersson (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas för att ledamöter i 
nämnden ska åka på studiebesök på platsen. 

Beslutsordning 1 

Ordförande meddelar att beslutet om bordläggning fattas genom omröstning. 

Omröstning 1 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att ärendet ska 
avgöras idag och om att rösta NEJ för att nämnden ska bordlägga ärendet i 
enlighet med Henrik Petterssons (SD) yrkande. 
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Ledamöter Ersättare Ja Nej 

Kent Danielsson (C)  X  

Frederik Svärd (M)  X  

Caroline Holmqvist-
Henrysson (S) 

 X  

Jenny Anderberg (C)  X  

Peter Berg (M)  X  

Tomas Nielsen (S)  X  

Christina Bertilfelt (S)  X  

Jimmie Stansert (S)  X  

Bengt Carlsson (KD)  X  

Henrik Pettersson (SD)   X 

Pär Augustsson (SD)   X 

Omröstningen har utfallit med 9 JA-röster och 2 NEJ-röster. Nämnden har efter 
omröstning beslutat i att ärendet ska beslutas idag. 

Beslutsordning 2 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med sitt yrkande eller om 
någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande. 

Skickas till 

Miljöprövningsdelegationen i Kalmar. 
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MBN § 50  2019-1139    

 

Annerstads-Bökhult 2:2 med flera, yttrande till 
Miljöprövningsdelegationen i Kalmar över 
ställningstagande enligt miljöbalken 16 kapitlet § 4 
gällande tillståndsansökan om vindpark Skäckarp, 
ärendenummer 5478-20 

 
Fastighet: Annerstads-Bökhult 2:2 med flera 
 

Sökande: XXX. 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka 
tillståndsansökan om vindpark på fastigheten Annerstads-Bökhult 2:2 med flera 
enligt miljöbalken (MB) 16 kapitlet § 4. 

Reservationer 

Henrik Pettersson (SD) och Pär Augustsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län inkom den 13 juli 
2020 med en begäran om ställningstagande enligt 16 kapitlet § 4 miljöbalken 
samt med en förfrågan om ansökningshandlingarna från sökande behövdes 
kompletteras.  

Ansökan gäller 20 verk med en totalhöjd på maximalt 270 meter i Skäckarp, två 
mil sydväst om Ljungby. Den föreslagna vindparken utgör ett område om cirka 
7 kvadratkilometer. Varje vindkraftverk beräknas kunna producera 23 GWh/ år. 

Den 15 oktober 2020, MBN § 142, beslutade miljö- och byggnämnden att lämna 
ett ställningstagande enligt miljöbalken 16 kapitlet § 4 först när ansökan 
kungjorts. Ansökan kungjordes den 26 februari 2021.  

Ljungby kommun fick den 19 februari 2021 en ny begäran om 
ställningstagande. Med anledning av att nämnden bereder ärendet åt 
kommunstyrelsen ansökte förvaltningen om anstånd till den 25 juni 2021.  
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Anståndet beviljades av miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar 
län den 5 mars 2021.  

För att miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län ska kunna ge 
tillstånd till en vindkraftsetablering måste Ljungby kommun tillstyrka 
etableringen. I Ljungby kommun är det kommunstyrelsen som på delegation 
från kommunfullmäktige som beslutar om en tillståndspliktig vindkraftspark ska 
tillstyrkas eller avstyrkas. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Lokalisering och berörda riksintressen 
Förvaltningen gör bedömningen att aktuell lokalisering för den planerade 
vindkraftsparken inte är lämplig utifrån lokaliseringsprincipen i miljöbalken 2 
kapitlet § 6. 

Aktuellt område berörs av många olika riksintressen bland annat riksintresse för 
totalförsvaret, riksintresse för dricksvattenförsörjning samt riksintresse för 
naturvård- och friluftsliv. 

Efter dialog med Försvarsmakten fick förvaltningen informationen om att 
kompletteringsfrågan inte är aktuell i och med att Försvarsmakten framfört att 
de tydligt gjort bedömningen att vindkraftsparken medför en påtaglig skada på 
Totalförsvarets riksintressen. Förvaltningen blev informerade om att det kan 
röra sig om fler riksintressen som berör Totalförsvaret än de som redan 
konstaterats. På grund av sekretess är det osäkert kring vilka av Totalförsvarets 
riksintressen det gäller. Dock anser Förvaltningen att det är av största vikt att 
dessa riksintressen skyddas.  

Förvaltningen gör bedömningen att planerade åtgärder riskerar att medföra 
påtaglig skada på riksintresse för Totalförsvarets militära del.  

Enligt 3 kapitlet 9 § andra stycket i miljöbalken skall mark- och vattenområden 
som har betydelse för Totalförsvaret så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt motverka deras intressen. Områden som är av riksintresse på grund 
av att de behövs för Totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 

Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall 
företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en 
långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. 
Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall 
försvarsintresset ges företräde enligt miljöbalken 3 kapitlet 9 §.  
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Riksintresse för vattenförsörjningen berörs också av den tänkta 
vindkraftsetableringen. Inom projektområdet finns Bolmentunneln. I ansökan 
har sökande angett att en dialog med producenten för dricksvatten om 
säkerhetsåtgärderna för Bolmentunneln ska ske. Dock har förvaltningen inte fått 
ta del huruvida dialogen med producenten har genomförts och vilka skydds- och 
säkerhetsåtgärder som kommer att vidtas för att säkerhetsställa skydd av 
riksintresse för vattenförsörjning. Förvaltningen har kontaktat producenten för 
att få information ifall de blivit kontaktade av sökande för att utreda frågan om 
säkerhets- och skyddsåtgärderna för Bolmentunneln. Enligt uppgifter från 
producenten har denna dialog ännu inte skett.  

Bolmentunneln är starkt skyddad och det råder sekretess kring lokaliseringen. 
Detta betyder att förvaltningen inte har kännedom om var tunneln är lokaliserad 
och har därför svårt att bedöma den eventuella påverkan som den planerade 
vindkraftsparken kan ge upphov till.  

Riksintresse för naturvård- och friluftsliv berörs med anledning av att 
Flymossen är ett naturreservat och Natura 2000-område enligt både 
fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Området är lokaliserat i anslutning 
till vindkraftområdets östra del och en mindre yta av naturreservatet är även 
lokaliserad inom etableringsområdet.  

Naturvärdesinventeringen som utfördes mellan den 23 juni och 14 september 
2019 har påvisat att inom området finns det bland annat naturområden med 
naturvärdesklass 2 som innebär att det har ett högt naturvärde och har en stor 
och positiv betydelse för biologisk mångfald. 

Enligt miljöbalken 4 kapitlet 1 och 8 §§ får ingrepp bara göras om de inte 
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.  

Vindkraftsplanen 
Det aktuella området för vindkraftsetableringen är inom ett prioriterat utpekat 
område för vindkraftsparker i Ljungby kommuns vindkraftsplan som beslutades 
den 23 april 2018. Dock så har man i vindkraftsplanen inte beaktat den aktuella 
höjden på 270 meter höga vindkraftverk. Detta medför att det råder osäkerheter 
kring hur så höga verk kan hålla riktvärdet 40 decibel vid närliggande bostäder. 
Bullerberäkningarna som sökande i miljökonsekvensbeskrivningen redovisat har 
påvisat en bullernivå på 45 decibel där man bland annat noterat rödlistade arter 
som vistas inom området. Förvaltningen anser utifrån det underlag som finns att 
det föreligger osäkerhet kring hur den planerade vindkraftsparken riskerar att 
störa arter som exempelvis tjädern som finns inom gränsområdet där bullernivån 
är 45 decibel. Uppgifterna om Försvarets upprustning i området har inkommit i 
samband med prövning av detta ärende och informationen var därmed inte 
tillgänglig när vindkraftsplanen beslutades.  
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Naturvärdesinventering 
Den planerade vindkraftsparken är lokaliserad inom ett område som 
huvudsakligen består av bland annat myrmarker, barrskog och våtmarker. I den 
östra delen finns stora delar som är angivna från den nationella 
våtmarksinventeringen som genomförts under åren 1981–2005. Tre av dessa har 
i våtmarksinventeringen bedömts ha högt naturvärde. 

Enligt sökande kommer det ske en påverkan på hydrologin i och omkring 
vindkraftsparken. Förvaltningen anser att hydrologin kring våtmarkerna samt 
sumpskogarna kan komma att påverkas negativt genom ingrepp av mark för 
anläggning av vindkraftsparken. Enligt Naturvårdsverket bör ingrepp som 
påverkar objektens hydrologi undvikas. Speciellt gäller det vid olika former av 
exploatering och påverkan som till exempel nya dikningar och vägdragningar. 
Våtmarker anses utgöra miljöer som har stor artrikedom av bland annat insekter, 
kärlväxter, mossor, groddjur och fåglar. 

Naturvärdesinventeringen har visat att i området där den tänkta 
vindkraftsetableringen ska anläggas finns det bland annat naturvärdesobjekt med 
naturvärdesklass 2 som innebär ett högt naturvärde och har en stor positiv 
betydelse för biologisk mångfald. Även naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 
3 och 4 har påträffats. I naturvärdesinventeringen noterades det sammanlagt 24 
naturvårdsarter varav fyra av dessa är rödlistade. 

Även arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen har noterats i 
etableringsområdet. Bland dessa är fridlysta arter så som huggorm, mattlummer, 
åkergroda, snok och revlummer. 

Inom etableringsområdet finns Stjärtemossen och Rackarmossen som har 
naturvärdesklass 2 som innebär högt naturvärde. Enligt bullerberäkningarna 
kommer bullervärdet vara 45 decibel vid dessa naturvärdesobjekt. I fågel- och 
naturvärdesinventeringarna framkommer det tydligt att inom området finns det 
både rödlistade fågelarter samt rödlistade naturvårdsarter. Förvaltningen gör 
bedömningen att det är oklart kring hur dessa arter kan komma att påverkas av 
buller. 

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön enligt 
miljöbalken 3 kapitlet 3§. 

Fågelinventering 
Fågelinventeringen har påvisat att arter så som bland annat tjäder och orre finns 
i närheten till naturområdena Stjärtemossen och Rackarmossen som har ett högt 
naturvärde. I närheten till den planerade vindkraftsparken finns även 
naturreservatet och Natura- 2000 området Flymossen.  
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borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 
 

Enligt fågelinventeringen finns det förutsättningar som kan tyda på att 
kungsörnen häckar inom etableringsområdet som även är en bra jaktmark för 
arten. Detsamma gäller fiskgjuse, orre, tjäder, nattskärra och storlom. Orre, 
tjäder och kungsörn är bland de arter som finns med i bilaga 1 i EU:s 
fågeldirektiv och är rödlistade.  

Inventeringen visar att etableringsområdet utgörs av värdefulla naturområden 
som är habitat för prioriterade fågelarter. Fågelarterna är skyddade enligt 
artskyddsförordningen och är rödlistade.  

Andra rödlistade arter som noterades i fågelinventeringen är bland annat: 
kungsfågel, gulsparv, sävsparv och tornseglare. Dessa arter har märkningen VU 
vilket innebär att de är sårbara. Enligt Naturvårdsverket löper dessa arter stor 
risk att dö ut i vilt tillstånd om inte arterna skyddas. Förutom kungsörnen som är 
en nära hotad art (NT) noterades det sex andra arter som har märkningen NT 
bland annat smålom, bivråk, havsörn och spillkråka. Enligt Naturvårdsverket 
innebär detta att arterna är nära på att uppfylla kriterier så som akut hotad, starkt 
hotad eller sårbar. 

Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att området där 
vindkraftsparken planeras att etableras utgörs av värdefulla naturområden som 
bör skyddas och bevaras.  

Fladdermusinventering 
I fladdermusinventeringen observerades det 9 fladdermusarter i området. Detta 
är ett förhållandevis högt artantal enligt Naturcentrum som är det företag som 
tagit fram fladdermusinventeringen. Två rödlistade arter noterades och dessa är 
barbastell och fransfladdermus som är rödlistade som sårbara. 

Andra arter som noterades inom etableringsområdet är bland annat 223 stycken 
mustasch- och tajgafladdermus, 272 dvärgpipistrell och 362 stycken 
nordfladdermöss.  

Utanför området noterades 988 stycken dvärgpipistrell. Dvärgpipistrell är en art 
som löper stor risk att kollidera med vindkraftverk. 

Fyra av arterna som noterades betraktas som högriskarter för 
vindkraftskollisioner eftersom jakt ofta sker i nivå med vindkraftsturbinerna.  

I anslutning till projektområdet finns även Bodasjön och närheten till denna sjö 
bör beaktas. Detta på grund av att fladdermöss bland annat gynnas av vattendrag 
då de jagar över sjöar och dammar. Etableringsområdet utgörs även av 
värdefulla sumpskogs- och våtmarksmiljöer som är potentiella jaktmiljöer för 
fladdermöss. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-04-07 
 

48(120) 

   
Miljö- och byggnämnden 
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Barbastell förekommer inom etableringsområdet och man har noterat 8 stycken 
samt ett större antal utanför området. Barbastell förekommer sällsynt i södra 
Sverige och är rödlistad som sårbar. I fladdermusinventeringen framkommer det 
att en koloni av barbastell kan finnas i närheten av etableringsområdet. Det 
observerades även flera barbasteller intill yngre sumpskogar som finns inom 
området. Barbastell är en av de arterna som kan komma att påverkas indirekt av 
att livsmiljöerna förändras till följd av exploateringen. 

Enligt 2 kapitlet 6 § i miljöbalken ska en verksamhet som tar ett mark- eller 
vattenområde i anspråk välja en plats som är lämplig med hänsyn till att 
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet på människors 
hälsa och miljön. Förvaltningen bedömer därför att lokaliseringen för 
verksamheten är olämplig ur det hänseendet.  

  

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön enligt 
miljöbalken 3 kapitlet 3 §. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen att avstyrka 
tillståndsansökan om vindpark på fastigheten Annerstads-Bökhult 2:2 med flera 
enligt miljöbalken (MB) 16 kapitlet § 4.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-03-19. 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S), Jimmie Stansert, 
Christina Bertilfelt (S) och ordförande yrkar att nämnden föreslår 
kommunstyrelsen att tillstyrka tillståndsansökan om vindpark Skäckarp. 

Henrik Pettersson (SD), Frederik Svärd (M), Bengt Carlsson (KD), Pär 
Augustsson (SD) och Peter Berg (M) yrkar att nämnden föreslår 
kommunstyrelsen att avstyrka tillståndsansökan om vindpark Skäckarp.  

Beslutsordning 

Ordförande meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning. 
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Justerandes sign   

 

 
 

Omröstningsresultat 

Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för Caroline Holmqvist 
Henryssons (S) med fleras yrkande och om att röst NEJ för Henrik Petterssons 
(SD) med fleras yrkande. 

Ledamöter Ersättare Ja Nej 

Kent Danielsson (C)  X  

Frederik Svärd (M)   X 

Caroline Holmqvist-
Henrysson (S) 

 X  

Jenny Anderberg (C)  X  

Peter Berg (M)   X 

Tomas Nielsen (S)  X  

Christina Bertilfelt (S)  X  

Jimmie Stansert (S)  X  

Bengt Carlsson (KD)   X 

Henrik Pettersson (SD)   X 

Pär Augustsson (SD)   X 

Omröstningen har utfallit med 6 JA-röster och 5 NEJ-röster. Nämnden har efter 
omröstning besluta i enlighet med Caroline Henryssons (S) med fleras yrkande. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 51  2019-1252    

 

Bäck 3:18, yttrande till Miljöprövningsdelegationen i 
Kalmar över tillståndsansökan, ärendenummer  
551-4844-20 

 
Fastighet: Bäck 3:18 
 

Sökande: XXX. 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande över tillståndsansökan: 

Nämnden anser att torvmossen ska undantas från exploatering med hänvisning 
till viktiga naturvärden och bevarande av våtmarker. 

Vidare bedömer nämnden att underlaget är otydligt utifrån att både Bäcks mosse 
och Kånna mosse beskrivs i ansökningshandlingarna med bilagor trots att 
ansökan enbart gäller Bäcks mosse. 

I underlaget finns även beskrivningar som säger emot varandra och gör att 
ansökan i vissa delar inte går att bedöma. I naturvärdesinventeringen 
(miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga M3),  “4. Myr” står det att myrmarken är 
helt placerad inom Bäcks mosse (fastigheten Bäck 3:18:1) i den övergripande 
sammanfattningen. I textdelens andra stycke på samma sida står det dock att 
ingen del ligger inom Bäcks mosse. Liknande otydligheter återfinns under bland 
annat “3. Park och trädgård”, “5. Vatten”, “6. Myr” och “7. Myr”. På grund av 
dessa oklarheter och brister i dokumentationen går det inte att göra en 
bedömning kring de redovisade styckena där felaktigheterna finns med. Det 
råder osäkerheter kring förekomsten av inventerade arter i och med att både 
Kånna mosse och Bäcks mosse nämns i inventeringen. Det är av största vikt att 
förekomsten av de rödlistade arterna redovisas korrekt då vi anser att 
förekomsten av dessa inom täktområdet är högst relevant utifrån lämpligheten 
att bedriva täktverksamhet på sökt fastighet. Nämnden anser att man inte bör 
göra ingrepp inom områden där dessa arter förekommer då de kan komma att 
påverkas negativt. 
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I ansökan finns beskrivning av miljökvalitetsnormerna. Nämnden bedömer att 
beskrivningen inte är tillräcklig för att bedöma huruvida det kommer att finnas 
en risk för om en miljökvalitetsnorm inte följs. I miljökonsekvensbeskrivningen 
saknas helt hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsnormer bortsett från att det 
nämns i minimal omfattning på sidan 6 angående utomhusluft. 

Nämnden är tveksamma till verksamhetens resonemang till koldioxidutsläppen 
och de siffror som redovisas. Ett underlag till dessa beräkningar och hur 
sökanden kommit fram till mängden koldioxidutsläpp borde redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. I miljökonsekvensbeskrivningen har den 
sökande inte heller tagit ställning till hur mycket koldioxidutsläpp den planerade 
torvtäkten ger upphov till.  

Verksamheten redovisar ett skyddsområde som ska bevaras opåverkat under 
brytningstiden. Detta område ska ingå i efterbehandlingsarbetet. Nämnden 
bedömer att verksamheten borde ha en redovisning kring vilka områden som 
idag inom Bäcks mosse är opåverkade. I vilken omfattning verksamhetsområdet 
tidigare varit påverkat av täktverksamhet framgår inte. I vägledning från 
Naturvårdsverket står det ” I 9 kapitlet 6 g § miljöbalken anges att ”en torvtäkt 
inte får komma till stånd i en våtmark som utgör värdefull natur- eller 
kulturmiljö”. Den närmare innebörden tydliggörs i förarbetena till denna 
bestämmelse där det framgår att torvtäkt endast bör tillåtas på torvmarker som 
redan är kraftigt påverkade av dikning eller i ofullständigt utvunna täkter och 
som inte bedöms vara lämpliga restaureringsobjekt.”. Hur kraftigt påverkat 
sedan tidigare det sökta området är redogörs inte i ansökan och att det skulle 
vara lämpligt som restaureringsobjekt kan inte uteslutas. 

Enligt sökandes kontaktperson tillika geolog visar utredningarna att det inte 
finns sådana fågel- eller naturvärden inom det planerade täktområdet som skulle 
medföra hinder för den planerade verksamheten. Nämnden delar inte denna 
bedömning utan anser att dessa inventerade fågel- och naturvärden kan komma 
att påverkas negativt av att marken exploateras. Speciellt de rödlistade arterna så 
som exempelvis kungsfågel, gulsparv och sävsparv.  

I naturvärdesinventeringen identifierades nio naturvärdesobjekt i Bäcks mosse. 
Två av dessa naturvårdsobjekt har naturvärdesklass 2 som innebär högt 
naturvärde, medan sju naturvärdesobjekt har tilldelats naturvärdesklass 3 som 
innebär påtagligt naturvärde. 

Inom etableringsplatsen finns flera områden av sumpskog och våtmark. Tre av 
dessa VMI-objekt finns med i den nationella våtmarksinventeringen.  
Enligt Naturvårdsverket bör ingrepp som påverkar objektens hydrologi 
undvikas. Speciellt gäller det vid olika former av exploatering och påverkan som 
till exempel nya dikningar och vägdragningar. Våtmarker anses utgöra miljöer 
som har stor artrikedom av insekter, kärlväxter, mossor, groddjur och fåglar. 
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Då det krävs ingrepp av mark för att utvinna torv kan hydrologin kring 
våtmarkerna påverkas negativt. Mark- och vattenområden som är särskilt 
känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan skada naturmiljön enligt miljöbalken 3 kapitlet 3§. 

Nämnden har vid granskningen av materialet inte kunnat se att verksamheten 
redovisar torvtäktsverksamhetens förväntade påverkan på miljömålen myllrande 
våtmarker, begränsad klimatpåverkan och levande sjöar och vattendrag. 

I inventeringen förekommer det flera arter som är listade enligt bilaga 1 till EU:s 
fågeldirektiv så som: sångsvan, tjäder, orre, nattskärra, trana och törnskata. 
Enligt EU:s fågeldirektiv är tjädern specifikt utsatt och bör skyddas. Arter så 
som spillkråka, mindre hackspett, ängspiplärka och buskskvätta har märkningen 
NT enligt Naturvårdsverket vilket innebär att dessa arter är nära hotade. Enligt 
Naturvårdsverket innebär detta att dessa arter är nära på att uppfylla kriterier så 
som akut hotad, starkt hotad eller sårbar. Arter så som kungsfågel, sävsparv och 
gulsparv har märkningen VU vilket innebär att dessa arter är sårbara. Enligt 
Naturvårdsverket löper dessa arter stor risk att dö ut i vilt tillstånd om inte dessa 
skyddas. I fågelinventeringen som utfördes i början av maj 2019 noterades det 
sammanlagt 67 arter inom området. Bland rödlistade arter som noterades i 
inventeringen märktes bland annat spillkråka (NT), mindre hackspett (NT), 
ängspiplärka (NT), buskskvätta (NT), kungsfågel (VU), sävsparv (VU) och 
gulsparv (VU). 

Nämnden anser utifrån det underlag som finns att det föreligger osäkerhet kring 
hur täktverksamheten riskerar att störa arter som exempelvis orre, nattskärra, 
sävsparv, gulsparv och tjäder. Vidare bedömer nämnden att den utredning som 
finns avseende påverkan på fåglar vid den aktuella platsen inte är tillräckligt 
omfattande. 

Då fågelinventeringen inte omfattar förekomsten av skogshöns, rovfåglar och 
ugglor bedömer nämnden att det råder osäkerheter kring hur dessa arter kommer 
att påverkas av den tänkta torvtäkten vid Bäcks mosse och anser att även dessa 
arter borde inkluderats.  

Enligt 2 kap 6 § i miljöbalken ska en verksamhet som tar ett mark- eller 
vattenområde i anspråk välja en plats som är lämplig med hänsyn till att 
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet på människors 
hälsa och miljön. Nämnden bedömer därför att lokaliseringen för verksamheten 
är olämplig ur det hänseendet. 
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Justerandes sign   

 

 
 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd att få 
bedriva täktverksamhet för växttorv på fastigheten Bäck 3:18. Ansökan 
innehåller: miljökonsekvensbeskrivning, naturvärdesinventering, 
fågelinventering, samrådsredogörelse, efterbehandlingsplan, kartor. 

Ansökan avser ett totalt uttag av 2,4 miljoner kubikmeter torv under en 
tillståndsperiod på 30 år med ett maximalt uttag på 70 000 kubikmeter per år. 
Brytningsområdet är i ansökan 80 ha och brytning ska ske ner till ett medeldjup 
på ca 3 meter. Den torvtäktsverksamhet som planeras är skörd av växttorv. 
Området är en tidigare torvtäkt som inte har brukats sedan slutet av 1940-talet. 

Under 2019 hade verksamheten samråd där länsstyrelsen och Miljö- och 
byggförvaltningen på Ljungby kommun var inbjudna. Kommunen avstod från 
att delta på grund av att underlaget inte delades ut inom rimlig tid och närvarade 
därför inte på mötet. I juli 2020 var ärendet ute på kompletteringsremiss där 
Ljungby kommun yttrade sig.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden yttrar sig i enlighet 
med förvaltningens tjänsteskrivelse till Miljöprövningsdelegationen. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår att torvmossen ska undantas från exploatering med 
hänvisning till viktiga naturvärden och bevarande av våtmarker. Yttrandet har 
skrivits med stöd av miljöbalkens 2 kap. 6 §, 3 kap. 1 och 3 §§ samt 9 kap. 6g § 
och miljömålen myllrande våtmarker, begränsad klimatpåverkan och levande 
sjöar och vattendrag. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-03-08. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan yttra sig i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse till Miljöprövningsdelegationen eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden yttrar sig i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 
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Motivering 

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön enligt 
miljöbalken 3 kapitlet. 3 §.  

Enligt 2 kapitlet 6 § i miljöbalken ska en verksamhet som tar ett mark- eller 
vattenområde i anspråk välja en plats som är lämplig med hänsyn till att 
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet på människors 
hälsa och miljön. Nämnden bedömer därför att lokaliseringen för verksamheten 
är olämplig ur det hänseendet.  

Skickas till 

Miljöprövningsdelegationen i Kalmar 
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MBN § 52  2018-2270    

 

Grimarp 1:8, yttrande till Miljöprövningsdelegationen i 
Kalmar över tillståndsansökan om 
jordförädlingsverksamhet, ärendenummer 4617-20 

 
Fastighet: Grimarp 1:8 

 

Sökande: XXX. 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande över ansökan om tillstånd för 
jordförädlingsverksamhet på fastigheten Grimarp 1:18: 

Nämnden anser att det underlag som inkommit är bristande vilket medför att det 
inte går att bedöma anläggningens eventuella miljöpåverkan samt påverkan på 
närboende. 

En utbyggnad av anläggningar som tillverkar gödsel som bidrar till 
återcirkulation av näringsämnen är ett angeläget allmänt intresse för att bidra till 
ett mer hållbart samhälle. Etablering av verksamheter får dock inte riskera att 
påverka omkringliggande miljö och närboende negativt. Fastigheten Grimarp 
1:18 är belägen i närhet till områden med höga naturvärden. Vissjön är en sjö 
med goda ekologiska förhållanden och är en livsmiljö för några särskilt 
skyddsvärda arter. Utifrån underlaget kan nämnden inte bedöma att det inte 
föreligger risk för påverkan på grundvatten och Vissjöns ekologiska status. Det 
råder även osäkerheter kring hur störning i form av bland annat lukt kan komma 
att påverka närliggande bostäder till den planerade anläggningen.   

Sökande hänvisar till studier som är utförda i egen verksamhet utan att redovisa 
studien i sin helhet, det gäller bland annat näringsläckage till grundvatten. För 
att kunna bedöma om studien är att anse som relevant behöver studien skickas 
in. Finns det liknande studier utförda inom området vad gäller näringsläckage 
till grundvatten bör de redovisas.  

Avstånd till grundvatten, väderförhållanden och hur länge materialet förvaras på 
plats är några faktorer som kan påverka näringsläckage. Sökande nämner att 
avvattnat slam släpper ifrån sig lite näringsämnen de första månaderna, dock har 
bolaget inte redovisat vilka halter det kan rör sig om. 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-04-07 
 

56(120) 

   
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   

 

 
Nämnden ställer sig frågande till hur rensmassor från sedimentionsdammarna 
ska avvattnas utan att riskera extra näringstillförsel till diken längs med väg 124. 

Kontroller av sedimentationsdammen kommer att utföras kontinuerligt enligt 
sökande. Nämnden vill uppmärksamma att det tidigare varit vanligt 
förekommande med upp till två veckors väntetid innan provresultat redovisats. 
Flera provtagningar (referensvärden) på närliggande dike utmed väg 124 bör 
utföras innan ändringar på fastigheten sker för att säkerställa att resultaten är 
tillförlitliga.  

Sökande nämner att högarna på förädlingsytorna kommer att vara högst 1 meter 
höga. Nämnden efterlyser beräkningar, studier eller liknande som visar på hur 
man kommit fram till att detta kommer att utgöra en tillräcklig skyddsåtgärd 
utifrån att begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.   

Det föreligger risk för att verksamheten kan komma att påverka 
omkringliggande bostäder med olägenheter i form av lukt. På landsbygden är 
lukt vanligt förekommande vid främst gödsling av åkrar. Sökande har redovisat 
att luktproblem kan uppstå vid hantering av materialen. Transporter till och från 
fastigheten kommer att ske två-tre gånger per dag med material vilket kan 
orsaka olägenheter för närboende när det är slam som ska transporteras. De 
skyddsåtgärder som de redovisat är att begränsa material-förflyttningar under 
vissa vindförhållanden samt täcka material med annat organiskt material. 
Nämnden saknar information om det finns ytterligare skyddsåtgärder som kan 
vidtas om klagomål skulle uppstå. 

Vid etablering av verksamheter behöver hänsyn tas till förändrade väder- och 
klimatförhållanden. Förväntade förändringar är bland annat kraftigare 
regnskurar, starkare vindar och högre temperaturer. Nämnden anser att sökande 
måste säkerställa att det finns utrymme att hantera vatten vid kraftigt regn, som 
exempelvis vid ett så kallat hundraårsregn som förväntas att bli mer 
förekommande, för att inte riskera att verksamheten behöver släppa vatten 
(bredda) till naturområden som kan påverkas negativt. 

Sammanfattning av ärendet 

Sökande skickade in en anmälan om mellanlagring av icke-farligt avfall på 
fastigheten Grimarp 1:18 till miljö- och byggförvaltningen den 23 november 
2018. Verksamheten förelades av miljö- och byggförvaltningen om att inkomma 
med kompletteringar i ärendet. Sökande valde att inte gå vidare med anmälan på 
grund av att frågorna behövde utredas i stor utsträckning.  

Sökande har därefter skickat in en ansökan om tillstånd för att behandla avfall 
genom biologisk behandling (verksamhetskod 90.161), behandla avfall 
mekaniskt (verksamhetskod 90.100) samt förbereda avfall för återanvändning  
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(verksamhetskod 90.30) och till Länsstyrelsen i Kronobergs Län. Samtliga 
verksamhetskoder är tillståndspliktiga.  

Enligt ansökan som förvaltningen tog del av den 14:e maj 2020 vill 
verksamheten etablera en jordförädlingsverksamhet som behandlar bland annat 
avloppsslam och djurspillning för att skapa näringsrika jordprodukter. 
Verksamheten avser att etablera en jordförädlingsyta med ett omkringliggande 
tätt dike och sediemtationsdamm, en hårdgjord yta för fasta råvaror med en 
tillhörande uppsamlingsbrunn.  

Förädlingsytan kommer enligt ansökan att etableras direkt på befintlig mark. På 
denna yta ska avloppsslam och avvattnat biogödsel behandlas genom att bland 
annat blandas med kalk eller organsikt material, därefter besås och bearbetas i 
intervaller för att skapa en slutprodukt, främst jordförbättringsmedel. För att 
minska insyn och buller ska jordvallar byggas runt om verksamheten.  

Sedimentationsdamm på 467 kvadratmeter är dimensionerad efter ett 10-årsregn 
enligt metod ur Svensk Vatten P110. 

I uppsamlingsbrunnen på 3 217 kubikmeter ska regn- och lakvatten från den 
hårdgjorda ytan samlas samt urin och biogödsel mellanlagras. Innehållet i 
brunnen kommer analyseras på närings- och metallinnehåll och bedöms därefter 
om det kan sedan spridas på åkrarna. Även brunnen har dimensionerats efter ett 
10-årsregn.  

Befintlig ladugård är planerad att rivas och det finns två stenmurar placerade på 
planerad förädlingsyta som enligt bolaget ska byggas upp som stenrösen på ny 
plats inom fastigheten Grimarp 1:18 utan risk för påkörning. Ljungbys 
kommunekolog har i tidigare yttranden den 12 juni 2020 meddelat att 
stenmurarna bör återställas till nya stenmurar. Frågan om stenmurarna på 
fastigheten överlämnar förvaltningen dock till Länsstyrelsen att ta ställning till. 

I samma yttrande från förvaltningen den 12 juni 2020 efterfrågades en del 
kompletteringar.  

Frågorna gällde bland annat hur bolaget har fastställt att volymen på 
uppsamlingsbrunnen och sedimentationsdammen är tillräcklig. Bolaget har 
därefter inkommit med komplettrande svara den 13 november 2020 till 
Länsstyrelsen om uträkningar på uppsamlingsbrunnens och 
sedimentationsdammens vattentillförsel. Uträkningar har skett i enlighet med 
Svenskt Vatten P110 efter ett 10-årsregn.  

Frågorna från förvaltningen berörde även utsläpp till luft från förädlingsytornas 
materialbäddar. Förvaltningen ställde frågan om när materialhögarna är att avse 
som för höga och då kunna bidra till utsläpp av bland annat koldioxid, lustgas 
och metangas. Planering och beskrivning av hur utsläpp kan minskas 
redovisades inte i ansökningshandlingarna. Sökande har i komplettering  
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redovisat att högarna maximalt kommer att vara en meter höga. Genom 
förfarandet binds kolet till marken istället för att avgå till luften som koldioxid 
skriver de. Inga referenser eller studier har redovisats.  

Förvaltningen har i samma yttrande efterfrågat vilka studier som sökande 
hänvisar till som styrker att flis, bark eller halm kan begränsa lukt från slammet. 
Sökande har i sin komplettering meddelat att det visat sig föredelaktigt enligt 
egna empiriska studier och många års erfarenheter att ovannämnda material 
fungerar som luktdämpande. Sökande känner inte till några vetenskapliga 
studier som kan bekräfta materialens effektivitet. Enligt egna studier är flis, bark 
och halm det bästa alternativet ur både kostnads- och miljöperspektiv jämfört 
med plast.  

Sökande motiverar lokaliserningen av verksamheten utifrån att Småland är ett 
län med flertalet lantbrukare som kan ta hand om produkterna. Miljö- och 
byggfövaltningen har efterfrågat hur bolaget har kommit fram till att det finns 
ett kundunderlag i Småland. Sökande har svarat på frågan genom att hänvisa till 
att frågan redan är besvaras. Förvaltningen kan inte hitta dessa svar i några 
inskickade handlingar.  

Förvaltningen har lyft frågan om lämplighet att lägga upp sediment från 
sedimentionsdammen på otät yta för att torka innan materialet bedömts som ett 
godtagbart material. Sökande har besvarat frågan genom att framföra att det är 
allmänt vedertaget att lägga upp rensmassor vid sidan av dammen för att låta 
massorna avrinna till dammen. Därefter när materialet torkat kommer det 
anslyseras för att avgöra om materialet kan återgå till produktionen eller går som 
avfall. Förvaltningen önskar ett förtydligande på hur materialet kommer att 
läggas upp för att inte riskera negativ påverkan på grundvatten eller 
dikessystem.  

I den tekniska beskrivningen beskriver sökande kortfattat att de har en 
erfarenhet som visar att risken för näringsläckage från förädlingsytorna är liten. 
Förvaltningen yttrade sig om att underlag som styrker påsåendet inte redovisats. 
Sökande har därefter kompletterat med svar om att studier mestadels utförts i 
egen regi. I studierna har ’’madrasser’’ med avloppsslam slagts ut över ett flertal 
nergrävda lysimetrar som ska ha fångat upp nedträngande lakvatten. Vid 
mätning och analyser från studien har lakvattnet varit förvinnande liten uppger 
bolaget. Någon ytterligare redovisning har inte skickas in. Förvaltningen 
bedömer att studien och resultaten i sin helhet behöver skickas in för att kunna 
bedöma om resultaten kan spegla planerad verksamhets miljöpåverkan.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnder yttrar sig enlighet 
med förvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 

En utbyggnad av anläggningar för att ta tillvara på näringsämnen som bidra till 
en effektiv resurshushållning är ett angeläget allmänt intresse. Det finns flera 
alternativ till att återanvända näringsämnen med varierande miljöpåverkan.  

 

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall 
så långt möjlight skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön, enligt 3 
kapitlet 3 § miljöbalken. Vissjön har höga naturvärden med såväl vattenlevande 
djur som fåglar.  

Vid återanvändning av avloppsslam riskerar tungmetaller och läkemedelsrester 
att spridas till miljön. Även små mängder läkemedel kan ha betydande effekter 
på närliggande ekosystem. 

Förvaltningens bedömning av inlämnade ansökningshandlingar är att ytterligare 
kompletteringar behöver skickas in inför ett avgörande.  

Förvaltningen anser att det finns brister i redovisningen av eventuella 
miljökonsekvenser. Utifrån underlaget kan förvaltningen inte bedöma att det 
inte föreligger risk för påverkan på grundvatten och störning för närboende i 
form av bland annat lukt.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-03-09. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan yttra sig enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse till Miljöprövningsdelegationen eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden yttrar sig enlighet med förvaltningen 
tjänsteskrivelse. 

Skickas till 

Miljöprövningsdelegationen i Kalmar 
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MBN § 53  2021-256    

 

Ljungby 7:63, 13:1 och Berghem 5:15, föreläggande med 
vite om att följa villkor i tillstånd 

 
Fastighet: Ljungby 7:63, 13:1 och Berghem 5:15 

 
Verksamhets- 
utövare: XXX. 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, med organisationsnummer XXX om 
att: 

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

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

Beslutet är fattat med stöd av 26 kapitlet 1, 9, 14 och 21 §§ och med hänvisning 
till 2 kapitlet 3§ samt till Lag (1985:206) om viten 3§.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsutövaren har ett tillstånd daterat den 6 december 2011 gällande ett 
totalt uttag av 5 miljoner ton berg och morän med ett maximalt årligt uttag av 
300 000 ton. Länsstyrelsen i Kronobergs län hade tillsynen till och med 2016. 
Därefter togs tillsynen sedan över av miljö- och byggnämnden år 2017.  
 
Vid tillsynsbesök den 25 november 2020 kunde inte verksamhetens representant 
lokalisera gränsmarkeringarna som ska finnas enligt villkor 19 i deras tillstånd.  
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Miljöinspektören fick information om att det ska finnas cirka 10-12 stycken 
stolpar runt om täkten. Verksamhetens villkor 19 lyder ”Gräns för verksamhets- 
och brytningsområdet ska i terrängen utmärkas på väl synligt sätt och 
markeringarna och fixpunkt får inte rubbas eller döljas under tillståndstiden. 
Gränsmarkeringarna ska vara kvar till det att den slutliga efterbehandlingen 
har godkänts.” 

Sedimenteringsbassängen saknade vid besöket oljeavskiljning och det fanns 
ansamlingar av vatten inom täktområdet. I verksamhetens villkor 7 står det ”Allt 
avrinnande vatten från täktområdet ska passera sedimenteringsbassäng. 
Sedimenteringsbasängen ska dimensioneras, utformas och skötas så att effektiv 
avskiljning av suspenderade ämnen och föroreningar i övrigt kan ske. 
Sedimenteringsbassängen ska anläggas och tas i drift snarast möjligt under 
etableringsskedet. Anläggningen ska vara försedd med oljeavskiljare.” 

Förvaltningen meddelade i inspektionsrapport daterad den 3 mars 2021 att 
uppföljning av avvikelserna gällande sedimenteringsbassängen samt 
gränsmarkeringarna kommer att ske genom ett föreläggande.  

Verksamheten har fått en kommunicering via e-post den 8 mars 2021 om att 
föreläggandet gällande villkor 19 kommer att vara förenat med vite. Detta 
eftersom verksamheten har ett tillstånd enligt miljöbalken där villkor inte följs. 
Förvaltningen gör bedömningen att ett förläggande med vite krävs för att 
verksamheten ska följa de villkor som finns i deras tillstånd.  

Tillsynsmyndigheten har varit i kontakt med Länsstyrelsen i Kronoberg för att få 
en generell bedömning kring gränsmarkeringar och dagvattenhantering i 
täktverksamheter. Förvaltningen fick information om att gränsmarkeringar ska 
vara enkla att följa samt att verksamheter ska kunna redogöra för 
dagvattenhanteringen och att den sker enligt villkor. 

Miljö- och byggnämnden föreslår att nämnden förelägger verksamhetsutövaren 
att inkomma med förslag på utformning på sedimenteringsbassängen med 
tillhörande dimensioneringsunderlag inklusive oljeavskiljning samt att vid vite 
om 150 000 kronor att placera ut gränsmarkeringar för både 
verksamhetsområdet och brytningsområdet. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med verksamhetsutövaren. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen bedömer att verksamheten har påvisat brister i efterlevnaden av 
villkor 7 samt villkor 19 i deras tillstånd. Förvaltningen bedömer att 
verksamheten bör ha god kännedom om var sina gränsmarkeringar finns  
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uppsatta eftersom de är en del i att säkerställa att de håller sig inom rätt etapp 
samt inom verksamhetsområdet. Gränsmarkeringarna ska också finnas väl  

synliga och utifrån att de inte kunde hittas och även utifrån det antal som ska 
finnas bedömer miljö- och byggförvaltningen att antalet stolpar är för få samt att 
de inte är tillräckligt synliga. Förvaltningen anser att man ska kunna se från en 
gränsmarkering till en annan så att man kan följa var gränserna för verksamhets- 
och brytningsområdena går.  

Vid fastställandet av vitesloppet har förvaltningen tagit hänsyn till 
verksamhetens omsättning samt att det rör sig om en B-verksamhet vars villkor 
inte uppfylls. Villkoret gällande gränsmarkeringarna är också viktigt utifrån att 
brytning ska ske inom rätt område (täktområde samt brytningsområde). Vidare 
försvåras tillsynen av tillståndets efterlevnad på grund av att det inte finns 
tydliga gränsmarkeringar.  

Förvaltningen bedömer att nuvarande sedimenteringsbassäng inte är korrekt 
dimensionerad eller utformad utifrån villkor 7. Verksamheten har idag en damm 
som saknar oljeavskiljning och det finns vattenansamlingar i och kring 
brytningsområdet som tyder på att all avrinnande vatten från täktområdet inte 
passerar sedimenteringsbassängen.  

Vid tillsynsbesöket den 25 november 2020 uppmärksammade miljöinspektören 
att sedimenteringsbassängens storlek såg ut att vara underdimensionerad. 
Förvaltningen bedömer att verksamheten ska inkomma med ett förslag på 
utformning av sedimenteringsbassängen med tillhörande 
dimensioneringsunderlag inklusive oljeavskiljning. Verksamheten ska se till så 
att det förslag som inkommer till förvaltningen uppfyller villkor 7.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden förelägger verksamhetsutövaren att 
inkomma med förslag på utformning på sedimenteringsbassängen med 
tillhörande dimensioneringsunderlag med oljeavskiljning samt förelägger 
verksamhetsutövaren vid vite om 150 000 kronor att placera ut 
gränsmarkeringar för verksamhets- och brytningsområdet i enlighet med 
gällande tillstånd. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-03-09 
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Beslutsordning 

Ordförande frågan om nämnden kan förelägga verksamhetsutövaren att 
inkomma med förslag på utformning på sedimenteringsbassängen med 
tillhörande dimensioneringsunderlag inklusive oljeavskiljning samt att vid vite 
om 150 000 kronor att placera ut gränsmarkeringar för både 
verksamhetsområdet och brytningsområdet eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar att förelägga verksamhetsutövaren med 
att inkomma med förslag på utformning på sedimenteringsbassängen med 
tillhörande dimensioneringsunderlag inklusive oljeavskiljning samt att vid vite 
om 150 000 kronor placera ut gränsmarkeringar för både verksamhetsområdet 
och brytningsområdet.  

Motivering 

Tillsynsmyndigheten ska säkerställa syftet med miljöbalken och dess 
föreskrifter och på eget initiativ kontrollera efterlevnaden av dessa och andra 
beslut som är tagna med stöd av miljöbalken, enligt MB 26 kapitlet 1 §.  

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

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

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

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

När föreläggande förenas med vite ska beloppet ta hänsyn till vad som är känt 
om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan 
antas förmå hen att följa det föreläggande som är förenat med vitet, enligt Lag 
(1985:206) om viten 3§. 
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Skickas till 

Verksamhetsutövaren med mottagningsbevis och information hur man 
överklagar. 
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MBN § 54  2021-6    

 

Eka 3:6, ansökan till Miljöprövningsdelegationen i Kalmar 
om omprövning av gällande tillstånd för avfallsupplag 

 

Fastighet: Eka 3:6 

 
Verksamhets- 
utövare: XXX. 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden ansöker om omprövning hos 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar gällande tillståndet för 
avfallsupplag på fastigheten Eka 3:6.  

Beslut om ansökan om omprövning är fattat med stöd av 24 kapitlet 11 § 
miljöbalken 24 kapitlet 5 § punkt 4. 

Reservationer 

Peter Berg (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden som har tillsynen för anläggningen har 
uppmärksammat att verksamheten inte klarar gällande villkor och inte håller sig 
inom de avfallsmängder som tillståndet omfattar. I samband med tillsyn har det 
framkommit att verksamheten och tillsynsmyndigheten har och har haft olika 
syn på hur tillståndet ska tolkas.  

Problematiken uppmärksammades i samband med att verksamheten ansökte om 
ändring och förtydligande av gällande tillstånd från 2005 hos miljö- och 
byggnämnden den 15 april 2014. Ändringsansökan gällde bland annat att ändra 
från en maxbegränsning per år till per tillfälle för tryckt trä och farligt avfall 
samt att få ta emot och hantera fria mängder avfall från privatpersoner (inklusive 
farligt avfall. Verksamhetens tillstånd omfattar max 40 ton farligt avfall per år 
samt 60 ton tryckimpregnerat trä per år. Tillsynsmyndigheten meddelade att ett 
nytt tillstånd krävdes för dessa ändringar. Verksamheten sökte inte ett nytt 
tillstånd.  
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Problematik kvarstår därför gällande mängderna farligt avfall och 
tryckimpregnerat trä som hanteras av verksamheten och de mängder som 
tillståndet omfattar.  

Förvaltningen har noterat under 2020 att verksamheten ändrade sin redovisning 
av avfallsslag och mängder i miljörapporterna mellan år 2014 och 2015. Fram 
till och med verksamhetsåret 2014 redovisade verksamheten i sin miljörapport 
följande avfallsslag under farligt avfall: småkemikalier, färg, färgburkar, olja, 
filter och oljeförorenat vatten. Gällande drift av återvinningscentral redovisade 
verksamheten inga avfallsslag eller mängder utan noterade bara att det förekom 
drift. Den sammanlagda mängden farligt avfall var utifrån redovisning 35,4 ton. 
Förvaltningen konstaterar att det inte har redovisats andra avfallsslag som 
klassas som farligt avfall såsom elektronikavfall, batterier, lysrör och 
glödlampor som sannolikt hanterats på anläggningen under det aktuella 
verksamhetsåret.  

Från och med verksamhetsår 2015 redovisas under farligt avfall endast olja, 
filter och oljeförorenat vatten som det enda farliga avfall som verksamheten 
bedöms hantera och mellanlagra. Under drift av återvinningscentral redovisas 
småkemikalier, färg och färgburkar. Den totala mängden farligt avfall som 
redovisades 2015 blev 43,9 ton och i likhet med ovanstående saknades 
redovisning av till exempel elektronikavfall, batterier, lysrör och glödlampor. 
Hade samtliga mängder farligt avfall redovisats samlat så framgår att tillåtna 
mängder om 40 ton per år hade överskridits även att eventuella mängder 
elektronikavfall, batterier, lysrör och batterier utelämnats. 

År 2020 fick verksamheten lämna kompletteringar till miljörapporten gällande 
verksamhetsår 2019 om vilka avfallsslag som hanterats, med avfallskoder och 
mängder. Enligt de kompletterande uppgifterna hanterar och mellanlagrar 
verksamheten inte något elavfall, lysrör, glödlampor, batterier och gasbehållare 
trots att detta är något som vid tillsyn konstaterats finns.  

Verksamheten tar även emot och hanterar avfallsslag med kod 20 01 37 som är 
farligt avfall (trä). De mängder för detta avfallsslag som redovisats under 
”sortering och krossning” är totalt 3 418,72 ton, under ”hantering och 
mellanlagring”: 59,96 ton och under ”drift av återvinningscentral” 161,84 ton. 
Verksamheten är begränsad i sitt tillstånd att ta emot och mellanlagra max 60 
ton per år tryckimpregnerat trä och av koden 20 01 37. Med bedömningen att 
sortering och krossning är en form av hantering och mellanlagring så bör de 
mängder som redovisas under sortering och krossning av tryckt trä också 
inkluderas under ”hantering och mellanlagring av tryckimpregnerat trä. I sådana 
fall är det tydligt att nuvarande drift inte kan hålla sig inom den maximala 
mängden på 60 ton per år. 
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Förvaltningen har meddelat verksamheten att de har begränsningar för 
mängderna farligt avfall och tryckimpregnerat trä även om det inkommer från 
privatpersoner. Verksamheten har inte delat den tolkningen. Det har också varit 
olika tolkningar kring vad som ska redovisas under farligt avfall och 
verksamheten gör bedömningen att avfall som omfattas av producentansvar inte 
ska ingå i redovisningen eller tillståndets omfattning.  

Förvaltningen om sin bedömning gällande det avfall som ska inkluderas i 
redovisningen och de begränsningar som gäller enligt tillstånd. Förvaltningen 
har även informerat om sin bedömning att verksamheten behöver ett uppdaterat 
tillstånd med de mängder de tar emot idag och att man har för avsikt om att få 
gällande tillstånd omprövat. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ansöker hos Miljö-
prövningsdelegationen i Kalmar om omprövning av gällande tillstånd för 
avfallsupplag på fastigheten Eka 3:6. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med verksamhetsutövaren. 

Verksamhetsutövaren har i skrivelse till nämnden daterad den 30 mars 2021 
bemött förslag inför beslut men nämnden anser inte inkomna synpunkter 
förändrar sakläget. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen anser att verksamheten ska ha ett tillstånd med relevant 
omfattning och aktuella villkor för den verksamhet som bedrivs.  

Nuvarande omfattning enligt gällande tillstånd är inte relevant för den 
verksamhet som faktiskt bedrivs med avseende farligt avfall och 
tryckimpregnerat trä. För att hålla sig inom tillståndgivna mängder kan 
verksamheten inte ta emot de mängder som idag lämnas.  

Gällande tillståndet behöver omprövas och därtill har tillsynsmyndigheten 
uppmärksammat en formulering gällande tillståndets omfattning gällande 
deponering av icke farligt avfall där asbest står med som exempel av icke farligt 
avfall. Eftersom asbest är ett farligt avfall så bör inte det stå med som ett 
exempel på ett icke farligt avfall. Även om det kan handla om en olycklig 
formulering så ger det otydlighet i tillståndet.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om omprövning hos 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar gällande tillståndet för 
avfallsupplag på fastigheten Eka 3:6. Ansökan om omprövning sker enligt 24 
kapitlet 11 § miljöbalken 24 kapitlet 5 § punkt 4. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-03-10. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att nämnden ansöker om omprövning hos 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar gällande tillståndet för 
avfallsupplag på fastigheten Eka 3:6.  

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med sitt yrkande eller om 
någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande. 

Motivering 

En tillståndsmyndighet får enligt 24 kapitlet 5 § punkt 4 miljöbalken, ompröva 
ett tillstånd när det gäller en bestämmelse om tillåten produktionsmängd eller 
liknande bestämmelse om verksamhetens omfattning samt ändra eller upphäva 
villkor eller meddela nya när tillståndet eller villkoren inte följts.  

En ansökan om prövning enligt ovan får göras av en kommun enligt 24 kapitlet 
11 § stycke 2 miljöbalken, i den utsträckning som kommunen övertagit tillsynen 
för verksamheten. 

Skickas till 

Miljöprövningsdelegationen i Kalmar samt verksamhetsutövaren. 
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MBN § 55  2020-1385 och  
2020-2091 

   

 

Miljökvalitetsnormerna gällande Södra Östersjön med  
dnr 537-9478-2020 och Västerhavet med dnr 537-47542-
2020, yttrande över samrådshandlingar 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande över samrådshandlingarna: 

Nämnden bedömer att det är angeläget att öka arbetet med vattenförvaltningen 
om vi ska klara att nå god status i våra sjöar och vattendrag. De åtgärder som 
kommunerna berörs av är relevanta utifrån att få till avsedd effekt. Det är dock 
viktigt att undersöka vilka förändringar som behövs för att möjliggöra detta. Att 
få ta del av goda exempel och tillsynsvägledning är ett viktigt stöd. Genom att 
berörda myndigheter ges uppdraget att tydligt arbeta med att ta fram vägledning 
ges möjlighet till stöd för kommunerna i arbetet med miljökvalitetsnormerna för 
vatten. 

Nämnden anser att den årliga återrapporteringen är viktig att genomföra för att 
säkerställa att kommunerna kontinuerligt genomför arbetet utifrån åtgärderna. 
Det hade dock varit önskvärt om vattenmyndigheterna utvecklar sättet att 
återkoppla till kommunerna efter rapporteringen för att tydliggöra förväntningar 
på ett aktivt arbete. Vidare anser nämnden att rapporteringen ska resultera i 
vägledning/rådgivning för fortsatt arbete i enlighet med åtgärderna. Det hade 
också kunnat sammanfalla med ett dialogforum inom vattendistriktet där goda 
exempel och möjligheter kan lyftas.   

Vidare kan nämnden konstatera att förutsättningarna ser olika ut i olika 
kommuner både vad gäller vattenförekomster och åtgärdsbehov men också vad 
gäller resurser för att samordna arbetet. Åtgärden att ta fram en 
förvaltningsövergripande vattenplanering för kommunen bedöms vara ett 
strategiskt viktigt dokument och arbete samtidigt som det är ett dokument som i 
dagsläget inte finns på plats. Åtgärden bedöms också kräva särskilt avsatta 
resurser utöver vad som finns idag. Det vore positivt att ha en tydlig samtalspart 
hos vattenmyndigheterna för att kunna initiera ett gemensamt arbete inom 
avrinningsområdena, särskilt i en uppstartsfas där samverkan i dag ofta är mer 
etablerad utifrån länsgränser än utifrån avrinningsområden.   
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Flera utav åtgärderna som kommunen ansvarar för kan kopplas till åtgärder hos 
vägledande myndigheter att utveckla eller ta fram tillsynsvägledning inom. Att 
tillsynsvägledning enligt förslaget ges till kommunerna är en förutsättning för att 
kunna skapa möjlighet till effektivt och systematiskt tillsynsarbete inom deras 
åtgärdsområden.   

Kommunen ser ett behov av att få vägledning av länsstyrelsen över vilka krav 
som kan vara skäliga att ställa på industriverksamheter, avloppsledningsnät eller 
på dagvatten från vägar, parkeringar och industrifastigheter. 
Tillsynsmyndigheten ser en problematik kring att många verksamheter har små 
utsläpp via dagvatten som blir dyra att rena var och en för sig. Det kan då 
bedömas som oskäligt ekonomiskt men hade kunnat vara rimligt både ur ett 
reningsperspektiv och ekonomi med en samlad lösning i till exempel ett 
industriområde. Det behövs också vägledning i vilken omfattning kommunens 
VA-verksamhet ansvarar för och ska rena det dagvatten som finns inom 
verksamhetsområdet.   

Sammanfattning av ärendet 

Vattenmyndigheterna tar var sjätte år ta fram ett åtgärdsprogram för Sveriges 
fem vattendistrikt som beskriver vad Sveriges myndigheter och kommuner 
behöver göra inom sina respektive ansvarsområden för att följa 
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Detta förslag på åtgärdsprogram 
gäller för 2021–2027. Ljungby kommun berörs både av åtgärdsprogrammet för 
Södra Östersjön och åtgärdsprogrammet för Västerhavet. I båda programmen 
anges två åtgärder som berör alla centrala myndigheter länsstyrelser och 
kommuner som handlar om att: 

1. Planera för att genomföra åtgärder i åtgärdsprogrammet på ett strukturerat 
och integrerat sätt i den ordinarie verksamheten, i syfte att följa 
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten och att samverka i så stor 
utsträckning som möjligt för att åstadkomma genomförande samt att 
avrinningsområdesperspektiv ska beaktas.  

2. Årligen rapportera till vattenmyndigheterna vilka åtgärder som vidtagits 
under föregående år.   

Därtill finns 6 specifika åtgärder riktade till kommunerna, dessa är: 

1. Att genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en 
helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv.  

2. Att särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av miljöfarlig verksamhet 9 kap 
MB, förorenade områden 10 kap MB och jordbruk och annan verksamhet 
12 kap MB.   
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3. Att säkerställa ett långsiktigt skydd av dricksvattentäkter genom att se över 
och revidera vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalken 
(1998:808) infördes 1 januari 1999, bedriva tillsyn och säkerställa tillstånd 
för vattenuttag.   

4. Att inom myndighetsutövningen genomföra översikts- och detaljplanering 
samt prövning och tillsyn enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL)), på 
ett sådant sätt att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 
grundvatten kan följas. Aktuella planeringsunderlag på lokal, regional och 
nationell nivå inklusive Vatteninformationssystem Sverige och de regionala 
vattenförsörjningsplanerna ska vara underlag som följs.   

5. Att upprätta eller revidera VA-plan inklusive dagvatten som ska inkludera 
beskrivning av påverkan på vattenförekomsternas status och en riskanalys 
för de vattenförekomster som riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna.   

6. Att verka för att minska utsläppen av dioxiner från småskalig förbränning.   

Vattenförvaltning är ett arbete som kommer pågå även efter 2027 och där 
åtgärderna bland annat att anpassas efter samhällets behov, klimatförändringar 
och politiska ramar.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden yttrar sig i enlighet 
med förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-03-09. 

Beslutsordning 

Ordförande frågan om nämnden kan yttra sig i enlighet med förvaltningens 
förslag till yttrande i tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09 eller om någon är där 
emot. 

Ordförande finner att nämnden yttrar sig i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Skickas till 

Länsstyrelsen Västra Götaland / Vattenmyndigheten i Västerhavet samt 
Länsstyrelsen Kalmar län / Vattenmyndigheten i Södra Östersjön 
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MBN § 56  2021-421    

 

Skyttens 1:9, överlåtelse av kontroll 
dricksvattenanläggning med vidaredelegation till 
handläggande tjänsteman i XXX 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av kommunallagen 9 kapitlet  
37 §, uppdra åt den anställde hos miljö- och hälsoskyddsnämnden i XXX 
som har hand om kontroll av dricksvattenanläggningar att besluta i följande 
ärendegrupper som avser dricksvattenanläggningar utmed 
dricksvattenledningen mellan XXX och XXX. 
 

Ärendegrupp Lagrum 

1. Godkännande och registrering 
av anläggningar för 
dricksvattenförsörjning 

23 § Livsmedelsförordningen 
(2006:813) 

Artikel 148.3 EU-förordning 
2017/625 

2. Fastställande av faroanalys, 
undersökningsprogram, 
provtagningspunkter och 
provtagningsfrekvens 

12 § Livsmedelsverkets 
föreskrifter om dricksvatten 
(SLVFS 2001:30) 

Detta beslut ersätter tidigare beslut från den 4 februari 2009, § 10, med 
diarienummer 2008/2716. 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2008 upprättades ett avtal om samverkan beträffande 
livsmedelskontroll mellan XXX och miljö- och byggnämnden i Ljungby. 

Samverkan avser anläggningar i Ljungby kommun som förser XXX med 
grundvatten från XXX.  

Denna delegering avser livsmedelskontroll till handläggande tjänsteman.  
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Nämnden tog den 4 februari 2009, § 10, beslut med stöd av 14 § andra stycket i 
livsmedelslagen (2006:804) om vidaredelegation av överlåtelse av kontroll 
drickvattensanläggning till handläggande tjänsteman i XXX.  

Det beslut som togs är ogiltig i och med att 14§ i livsmedelslagen blivit ersatt av 
kommunallagen 9 kap 37§ samt att även dricksvattenföreskrifterna har 
reviderats.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar om att 
uppdra åt den anställde hos miljö- och hälsoskyddsnämnden i XXX som har 
hand om kontroll av dricksvattenanläggningar att besluta i följande 
ärendegrupper som avser dricksvattenanläggningar utmed dricksvattenledningen 
mellan XXX och XXX 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att med stöd av kommunallagen 9 kap, 37 § 
besluta om att uppdra åt den anställde hos miljö- och hälsoskyddsnämnden i 
XXX som har hand om kontroll av dricksvattenanläggningar att besluta i 
nämnda ärendegrupper som avser dricksvattenanläggningar utmed 
dricksvattenledningen mellan XXX och XXX. 

Detta beslut ersätter det nämndbeslut om togs den 4 februari 2009, § 10, 
med diarienummer 2008/2716. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-03-09. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden med nämnden beslutar om att uppdra åt den 
anställde hos miljö- och hälsoskyddsnämnden i XXX som har hand om 
kontroll av dricksvattenanläggningar att besluta i nämnda ärendegrupper 
som avser dricksvattenanläggningar utmed dricksvattenledningen mellan 
XXX och XXX. 
Beslutet ersätter det nämndbeslut om togs den 4 februari 2009, § 10, med 
diarienummer 2008/2716. 

Skickas till 

XXX. 
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MBN § 57  2016-356    

 

Össjöa 1:10, omprövning av beslut om förbud med vite 
om utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning 

 
Fastighet: Össjöa 1:10 

 
Fastighets- 
ägare: XXX och XXX. 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare taget beslut om förbud med vite mot 
utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning daterat den 4 
september 2019, MBN § 129. 

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag 
om viten § 3. 

Sammanfattning av ärendet 

I februari 2016 fick fastighetsägarna till Össjöa 1:10 ett meddelande om att 
avloppsanläggningen måste åtgärdas. På begäran av fastighetsägarna 
genomfördes en inspektion.  

På fastigheten skulle det enligt förvaltningens uppgifter finnas en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande 
stenkista. En inspektion genomfördes den 12 april 2016. Vid inspektionen fanns 
det slam i alla tre kamrarna i slambrunnen. Efter slambrunnen fanns en brunn 
som bedömdes vara någon typ av rensbrunn. Några tecken på efterföljande 
rening kunde inte hittas vid inspektionen.  

Fastighetsägarna förelades efter inspektionen, med ett beslut om förbud mot 
utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning den 14 april 2016. 
Beslutet om förbud vann laga kraft den 30 maj 2016 och började gälla efter  
36 månader.  
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Justerandes sign   

 

 

Fastighetsägaren har därefter i skrivelse daterad den 3 september 2019 meddelat 
att det finns en godkänd markbädd och de anser att med mindre justeringar ska 
avloppsanläggningen uppfylla gällande krav samt att de vill har utökad tid för 
att åtgärda anläggningen. 

Den 4 september 2019 fattades ett beslut om förbud med vite. Beslutet började 
gälla den 19 september 2020.  

En skrivelse inkom till miljö- och byggförvaltningen den 8 juni 2020 från 
fastighetsägarnas son med önskemål om att fastighetsägarna skulle få längre tid 
på sig för att åtgärda avloppsanläggningen med anledning av att fastighetsägarna 
är sjuka och har spenderat mycket tid på sjukhus. Ärendet hade då redan gått 
upp till nämnden för beslut om förbud med vite. Miljöavdelningen gav sonen 
möjligheten att inkomma med tillägg till skrivelsen. I augusti 2020 inkommer ett 
e-postmeddelande från sonen som informerar att de har kontaktat en entreprenör 
och kommer att lämna in ansökningshandlingar under augusti månad. 

En ansökan om tillstånd för avloppsanläggning inkommer till miljö- och 
byggförvaltningen den 7 september 2020. 

Den 4 november 2020 inkommer en skrivelse samt en fullmakt för ett ombud 
som företräder fastighetsägarna i ärendet. Ombudet yrkar att nämnden ska 
ompröva samtliga fattade beslut avseende fastigheten Össjöa 1:10 då det fanns 
felaktigheter i beslutsunderlaget. Ombudet informerar om fastighetsägarnas 
höga ålder och sjukdom och meddelar även att fastighetsägarna har grävt upp 
och frilagt infiltrationsrören och ger nämnden möjlighet att inspektera 
anläggningen på plats. 

Miljöavdelningen gjorde en inspektion av anläggningen den 18 januari 2021. 
Ombudet medverkade vid besöket. Anläggningen består av en trekammarbrunn 
som hade slam ovanpå mellanväggarna. Det fanns lite slam i andra och tredje 
kammaren samt i t-röret. Från trekammarbrunnen leds avloppsvattnet vidare till 
en fördelningsbrunn. I fördelningsbrunnen fanns det slam från inkommande 
ledning. Det finns två andra rör i fördelningsbrunnen, varpå det ena är 
svårbedömt ifall det är ett utlopp som leder till den efterföljande reningen eller 
om det är ett inlopp för dagvatten. In- och utlopp ligger ovanför vattennivån i 
brunnen. Vid in- och utloppen har betongen i fördelningsbrunnen vittrat sönder.  

Enligt ombudet ska spridningsledningarna ligga 30–50 cm under marknivån. 
Vid inspektion av den grop som hade grävts på plats kunde miljöavdelningen 
inte se några spridarledningar. Det gick inte att bedöma om det fanns något 
spridningslager i marken och det är oklart hur infiltrationsanläggningen är 
uppbyggd. Det fanns vatten i botten av gropen.  
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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   

 

 

Det finns ett beslut om tillstånd från 1986 som avser en trekammarbrunn och en 
infiltration. Össjöasjön ligger ca 85 meter från avloppets utsläppspunkt. Det 
finns inte några andra känsliga miljöer eller skyddade områden i närheten av 
infiltrationen. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden upphäver tidigare 
beslut om förbud med vite om utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Miljöavdelningen föreslår att beslut om förbud daterat den 4 september 2019 ska 
upphävas med anledning av att nya uppgifter i ärendet har inkommit: 

 Fastighetsägarnas höga ålder samt sjukdomsbild. 
 Det finns ett beslut om tillstånd för en infiltration från 1986 

Miljöavdelningen bedömer att fastighetsägarnas höga ålder samt sjukdom är 
skäliga anledningar för att dispens ska kunna ges i det enskilda fallet. I dagsläget 
ställer kommunen inte krav på åtgärd av infiltrationsanläggningar, utan 
prioriterar anläggningar som ej är uppbyggda med en godkänd teknik. 
Avloppsanläggningen på fastigheten Össjöa 1:10 bedöms dock i sin helhet som 
ej godtagbar och kommer att behöva åtgärdas. 

Med anledning av att anläggningen inte bedöms vara i godtagbart skick avser 
miljöavdelningen att förelägga fastighetsägarna med ett nytt beslut om förbud 
att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning. Det nya förbudet 
kommer att börja gälla då fastigheten byter ägare. Det nya föreläggandet ska 
skrivas in i fastighetsregistrets inskrivningsdel 26 kap 15§ MB.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden upphäver tidigare beslut om förbud mot 
utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning daterat den 4 
september 2019, MBN § 129. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-02-04 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan upphäva tidigare beslut om förbud med vite 
om utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning eller om någon är där 
emot. 
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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   

 

 

Ordförande finner att nämnden upphäver tidigare beslut. 

Motivering 

Enligt förvaltningslagen § 37 får en myndighet ändra ett beslut om det anses 
vara felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter.  

Skickas till 

Fastighetsägarna samt Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för borttagande 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 § 58  2020-1096    

 

Tutaryd 13:1, föreläggande med vite om att följa villkor i 
tillstånd till små avlopp 

 
Fastighet: Tutaryd 13:1 
 
Verksamhets- 
utövare: XXX. 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX med organisationsnummer 
XXX, vid vite om 6 000 kronor att skriftligen inkomma med följande 
uppgifter till nämnden, senast tre månader från det att beslutet 
delgivits: 

 Uppvisa att slamavskiljarna, som avser adressen Tutaryd 1, uppfyller 
kraven för CE-märkning enligt standard SS-EN 12566-4:2016 (eller tidigare 
utgåvor) och är utformat i enlighet med Naturvårdverkets  
faktablad 3. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kapitlet 9 §, 26 kap 14 § samt 26 kap 
21 § miljöbalken samt Lag om viten § 3. 

Sammanfattning av ärendet 

Under ordinarie miljötillsyn på verksamheten på fastigheten Tutaryd 13:1 
uppmärksammade inspektören att slamavskiljarna, som avser adressen  
Tutaryd 1, var ovanligt uppbyggda. Ärendet lämnades därefter till 
miljöavdelningens avloppshandläggare.  

Den 7 juli 2020 gjordes det ett platsbesök på fastigheten där man gick igenom 
hela anläggningen. Avloppsvattnet passerar först en enkammarbrunn och sedan 
via en tvåkammarbrunn. Det fanns en tydlig slamförekomst i den första 
kammaren. Ett utloppsrör befann sig uppskattningsvis 20 cm ovanför slamnivån. 
Enligt verksamhetsutövare finns det ett till utlopp under slammet. Det var oklart 
på vilken nivå utloppet befann sig på. Det översta utloppet går vidare till en 
efterföljande tvåkammarbrunn, som befann sig uppskattningsvis på samma  
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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   

 

 

höjdnivå som föregående slamavskiljare. Man kunde inte se det nedre inloppet i 
den andra brunnen. I tvåkammarbrunnen har en ditsatt mellanvägg. Det var en 
ytlig slamförekomst i andra och tredje kammaren.  

Det fanns oklarheter om slamavskiljaren är korrekt uppbyggd enligt dagens 
krav. Verksamhetsutövaren kunde inte lämna uppgifter/dokumentation till 
handläggaren under inspektionstillfället. 

Avloppsvattnet går sedan vidare till en fördelningsbrunn med fyra utgående 
spridarledningar. I fördelningsbrunnen syntes det tydligt att det förekommit 
slamflykt då det fanns slam i botten på brunnen, i spridarrören samt ovanpå 
spridarrören. Slamflykt till fördelningsbrunnen är en indikator på att tex. 
slamavskiljaren är feldimensionerad eller att den är felaktig uppbyggd. 

Avloppsvattnet går sedan ut i en infiltration som avslutas med ett luftningsrör. 
Det fanns vid inspektionstillfället inga anmärkningar på infiltrationen, dock 
förkortar slamflykt livslängden på en infiltration. 

Anläggningen är gjord 2003 med ett tillstånd. Detta tillstånd villkorade följande: 
”Att slamavskiljare, ledningssystem och infiltrationsanläggning utföres och 
dimensioneras enligt SNV:s anvisningar 87:6 ” Små avloppsanläggningar ”. ”. 
Dessa anvisningar har ersatts av Naturvårdsverkets faktablad. Innehållet av 
berörd del är det samma.  

Verksamhetsutövaren har förelagts att inkomma med uppgifter som styrker att 
slamavskiljarna uppfyller dagens krav men har inte inkommit med några 
dokument.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förelägger 
verksamhetsutövaren att skriftligen inkomma med uppgifter som kan styrka att 
slamavskiljarna uppfyller dagens krav. Föreläggande förenas med ett vite om 
6 000 kronor. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med verksamhetsutövaren. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden förelägger verksamhetsutövaren 
med vite om 6 000 kronor att skriftligen inkomma med uppgifter som 
kan styrka att slamavskiljarna uppfyller dagens krav. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan förelägga verksamhetsutövaren med vite 
om 6 000 kronor att skriftligen inkomma med uppgifter som kan styrka att 
slamavskiljarna uppfyller dagens krav eller om någon är där emot. 
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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   

 

 

Ordförande finner att nämnden förelägger verksamhetsutövaren med vite om 
6 000 kronor att skriftligen inkomma med uppgifter. 

Motivering 

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

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

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, enligt miljöbalken 26 kapitlet 19 §.  

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skada eller olägenhet, enligt miljöbalken 2 kapitel 2 §. 

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken (1998:808) får beslut om förelägganden eller 
förbud förenas med vite. Vitet kan kopplas till hela eller vissa delar av ett 
föreläggande eller förbud. 

Skickas till 

Verksamhetsutövaren med mottagningsbevis och information hur man 
överklagar. 
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för 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 § 59  2014-1152    

 

Össjöa 1:9, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten 
i befintlig avloppsanläggning 

Fastighet: Össjöa 1:9 
 

Fastighets- 
ägare:  XXX och XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX med personnummer, XXX, med 
vite om 30 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten Össjöa 1:9 med adress Össjöa Kullagärde 
1. 

2. Nämnden förbjuder XXX med personnummer XXX, med vite om 30 000 
kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Össjöa 1:9 med adress Össjöa  
Kullagärde 1. 

3. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att ni tagit del av detta beslut. 

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag 
om viten § 3. 

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande 
stenkista. Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband med 
inventering som genomfördes 2010. En person är folkbokförd på fastigheten.  
I juni 2014 och februari 2016 fick fastighetsägarna meddelande om att 
avloppsanläggningen måste åtgärdas. Fastighetsägaren hörde av sig till ansvarig 
handläggare augusti 2015 och ansåg att hans anläggning var ok. Inga andra 
synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot 
utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 4 april 2016. 
Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 7 juli 2016 och började gälla efter 
24 månader.  
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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   

 

 
Ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom augusti 
2016 och ett beslut om tillstånd skrevs december 2017. 

I september 2019 ansökte fastighetsägaren om förlängd åtgärdstid för förbudet 
samt tillståndet med ytterligare 12 månader, vilket miljö- och byggförvaltningen 
gav bifall till. Fastighetsägaren ansökte med en likartad skrivelse i november 
2020 om förlängd tid för förbudet samt tillståndet med ytterligare 12 månader. 
Miljö- och byggförvaltningen beslutade enbart om en förlängd tid för tillståndet 
med ytterligare 6 månader.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förbjuder 
fastighetsägarna att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Össjöa 1:9 med adress Össjöa Kullagärde 1. Förbudet förenas med 
ett vite om 30 000 kronor vardera. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett 
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om 
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. 
Förbudet bör förenas med vite. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnde förbjuder fastighetsägarna med vite om 
30 000 kronor vardera att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 
på fastigheten. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan förbjuda fastighetsägarna att släppa ut 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten Össjöa 1:9 med 
adress Össjöa Kullagärde 1 och att förbudet förenas med ett vite om 30 000 
kronor vardera eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden förbjuder fastighetsägarna att släppa ut 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten Össjöa 1:9 med 
adress Össjöa Kullagärde 1. Förbudet förenas med ett vite om 30 000 kronor 
vardera. 

Motivering 

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

 

 
 

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

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

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

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

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet 
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas 
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.  

Skickas till 

Fastighetsägarna med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för 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 § 60  2014-1175    

 

Össjöa 1:12, förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 

Fastighet: Össjöa 1:12 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX med personnummer XXX, med 
vite om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten Össjöa 1:12. 

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

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag 
om viten § 3. 

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande 
stenkista. Två personer är folkbokförda på fastigheten.  

I juli 2014 och februari 2016 fick fastighetsägaren meddelande om att 
avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och 
fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 8 april 2016. Beslutet om 
förbud har vunnit laga kraft den 7 juni 2016 och började gälla efter 24 månader.  

Ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom augusti 
2016 och ett beslut om tillstånd skrevs december 2017. 

I september 2019 ansökte fastighetsägaren om förlängd åtgärdstid för förbudet 
samt tillståndet med ytterligare 12 månader, vilket miljö- och byggförvaltningen 
gav bifall till. Fastighetsägaren ansökte med en likartad skrivelse i november 
2020 om förlängd tid för förbudet samt tillståndet med ytterligare 12 månader. 
Miljö- och byggförvaltningen beslutade enbart om en förlängd tid för tillståndet 
med ytterligare 6 månader.  
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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 att nämnden förbjuder 
fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Össjöa 1:12. Förbudet förenas med ett vite om 60 000 kronor. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett 
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om 
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. 
Förbudet bör förenas med vite. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden förbjuder fastighetsägaren med vite om 
60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan förbjuda fastighetsägaren med vite om 
60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten eller om någon är där emot. 

Ordföranden finner att nämnden förbjuder fastighetsägaren med vite om 60 000 
kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten. 

Motivering 

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

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

  
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från 
fastigheten Össjöa 1:12 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte 
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt 
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid 
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta 
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om 
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.  
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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   

 

 

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

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

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet 
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas 
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.  

Skickas till 

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för 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 § 61  2014-2419    

 

Floboda 1:50, förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 

 
Fastighet: Floboda 1:50 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, personnummer XXX, med vite 
om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 
på fastigheten Floboda 1:50. 

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

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag 
om viten § 3. 

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med efterföljande 
stenkista. En person är folkbokförd på fastigheten. 

I december 2014 och september 2018 fick fastighetsägaren meddelande om att 
avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom förutom att 
fastighetsägaren begärde mer tid för att hitta lämplig avloppslösning. Ett 
föreläggande med beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning togs den 3 december 2018. Beslutet om förbud har vunnit 
laga kraft den 18 februari 2019 och började gälla efter 24 månader.  

En ansökan om tillstånd har inkommit men inget beslut om tillstånd har tagits. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förbjuder 
fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Floboda 1:50. Förbudet förenas med ett vite om 60 000 kronor. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 
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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 bedömning och överväganden 

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett 
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om 
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. 
Förbudet bör förenas med vite. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden förbjuder fastighetsägaren med vite om 
60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten. 

Beslutsordning 

Ordförande frågan om nämnden kan förbjuda fastighetsägaren med vite om 
60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden förbjuder fastighetsägaren med vite om 60 000 
kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten. 

Motivering 

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

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

  
Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från 
fastigheten Floboda 1:50 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte 
uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt 
att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid 
att göra åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta 
en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om 
avloppsvattnet till en rimlig kostnad.  

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

 

 

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

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet 
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas 
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.  

Skickas till 

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för 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 § 62  2021-193    

 

Kvarteret Muttern, fastställande av gatunamn 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden fastställer gatunamnet Smältaregatan för ny gata inom 
kvarteret Muttern i Ljungby stad. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av planering för ny gata inom kvarteret Muttern, beläget på 
Nordvästra industriområdet, behövs ett nytt gatunamn för adressättning. 

Tekniska förvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2021 
inkommit med förslag på gatunamn.  

För att knyta an till de närliggande gatunamnen samt områdets verksamheter 
föreslår Tekniska förvaltningen att miljö- och byggnämnden fastställer något av 
följande gatunamn: 

 Sliparegatan 
 Formaregatan 
 Smältaregatan 
 Mätaregatan 

De föreslagna namnen är inte tidigare använda i kommunen och adresserna finns 
inte heller i direkt närområde.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att fastställa 
gatunamnet Smältaregatan för ny gata inom kvarteret Muttern. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att fastställa gatunamnet Smältaregatan för ny 
gata inom kvarteret Muttern. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-02-17. 
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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 

Ordförande frågan om nämnden kan fastställa gatunamnet Smältaregatan för ny 
gata inom kvarteret Muttern eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden fastställer gatunamnet Smältaregatan för ny gata 
inom kvarteret Muttern. 

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 § 63  2020-2261    

 

Gymnasiet 2, tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 
skolmoduler 

 
Fastighet: Gymnasiet 2 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX 

 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 
skollokal till och med den 20 juli 2026. 

2. Nämnden beviljar rivningslov för rivning av skolmodul. 
3. Kontrollansvarig krävs. 
4. Färdigställandeskydd krävs. 
5. Tekniskt samråd krävs. 
6. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat 

startbesked. 
7. Avgiften för bygglovet är 31 953 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 §§ 33, 34, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14, 12 
kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) samt lag om färdigställandeskydd  
§§ 2-3. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Trond Strangstadstuen i handläggning och beslut i 
detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget innebär förlängning av tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 
skollokal i två våningar med en byggnadsarea på 354 kvadratmeter samt rivning 
av en befintlig mindre skolmodul och anläggande av parkeringsplatser.  
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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   

 

 
Byggnaden placeras 2 meter från fastighetsgräns mot Gymnasiet 1. Byggnaden 
kommer i norr att inkräkta på mark som enligt detaljplanen ska utgöra planterat 
skyddsområde och inte får bebyggas. I övrigt överensstämmer förslaget med 
gällande detaljplan – P92/1. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan – P92/1.  

Fastighetsägare till Flötet 1, Flötet 2 (en av två delägare), Gymnasiet 1 och 
Ljungby 7:29 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Gymnasiet 2 och Metspöet 1 har fått tillfälle att lämna 
synpunkter men inte svarat. 

Fastighetsägare till Flötet 2 (en av två delägare) har lämnat synpunkter på 
förslaget gällande parkeringsfrågan.  

Tidsbegränsat bygglov har tidigare beviljats för en annan skollokal i en våning 
med en byggnadsarea på 260 kvadratmeter på samma plats. Tidsbegränsat 
bygglov beviljades första gången den 21 juli 2011 och har sedan förlängts efter 
det. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar ett 
tidsbegränsat bygglov till och med juli 2026. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen bedömer att parkeringsfrågan bedöms vara uppfylld. Avsteg från 
tillgängligheten bedöms kunna göras då det en tidsbegränsad åtgärd. 
Tidsbegränsat bygglov kan ges till och med 20 juli 2026. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan bevilja ett tidsbegränsat bygglov för 
nybyggnad av skollokal till och med den 20 juli 2026 eller om någon är där 
emot. 

Ordförande finner att nämnden beviljar ett tidsbegränsat bygglov för nybyggnad 
av skollokal till och med den 20 juli 2026. 

Motivering 

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

Eftersom åtgärden endast avses pågå under en begränsad period kan 
tidsbegränsat bygglov godkännas. 

Byggnaden uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet och 
användbarhet.  
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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 uppfylla tillgänglighetskraven fullt ut anses inte rimligt i förhållande till den 
tid byggnaden ska vara uppförd 

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.  

Nämnden bedömer att parkeringsfrågan är uppfylld då de tar bort en mindre 
skolbyggnad och gör fler parkeringar. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 18 december 2020 och beslut 
fattades den 7 april 2021, handläggningstiden har förlängts med ytterligare högst 
10 veckor vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.  

Upplysningar 

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

Du kallas till tekniskt samråd med miljö- och byggförvaltningen. Kontakta 
byggnadsinspektör på 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/rivningsplan 
 Energiberäkning 
 Bevis om färdigställandeskydd 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 
 Tillgänglighetsbeskrivning 
 Brandskyddsbeskrivning 
 Yttrande från arbetstagarrepresentant 

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 vunnit laga kraft. 

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

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

Faktura i ärendet skickas separat.  
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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 

Sökande samt fastighetsägare till Flötet 1, 2 (en av två delägare), Gymnasiet 1, 
Metspöet 1 och Ljungby 7:29. 

Fastighetsägare till Flötet 2 (en av två delägare) underrättas med 
mottagningsbevis och information om 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 § 64  2014-1376    

 

Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10, bygglov för nybyggnad av 
tre vindkraftverk 

 
Fastighet: Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden avslår bygglov för nybyggnad av tre 
vindkraftverk. 

2. Avgiften för beslutet är 50 088 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Fastställd avgift framgår av medskickat 
debiteringsunderlag. 

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 31 plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger cirka fem kilometer nordöst om Agunnaryds samhälle, öster om 
Stensjön. Platsen ligger utanför strandskyddat område. 

Förslaget innebär nybyggnad av tre vindkraftverk med en totalhöjd på 150 
meter. Verkens placering är angivna med koordinater. 

Ansökan om bygglov för nyetablering av tre vindkraftverk inkom till miljö- och 
byggförvaltningen den 24 juli 2014. Ansökan har sedan kompletterats vid flera 
tillfällen. Miljö- och byggförvaltningen har även förelagt sökande om att 
inkomma med uppgifter den 19 juni 2017. En komplettering i ärendet 
inlämnades den 2 oktober 2017, dock saknas de uppgifter som efterfrågas. Ett 
nytt föreläggande skrevs den 2 november 2018. Kompletteringar inkom men 
ansökan bedömdes fortfarande inte vara fullständig. Nämnden gjorde 
bedömningen att det saknades skalenliga fasadritningar samt uppgifter i 
miljöärendet för att ärendet skulle anses komplett för att hantera bygglovsfrågan. 

Miljö- och byggnämnden avvisade ansökan den 28 maj 2019, §84. Sökande 
överklagade nämndens beslut och länsstyrelsen avvisade överklagandet den 26 
september 2019 och återförvisade ansökan till nämnden för 
fortsatthandläggning.  
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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 byggnämnden avslog ansökan den 19 maj 2020, §79. Sökande 
överklagade nämndens beslut och länsstyrelsen upphävde nämndens beslut och 
återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Nämnden 
överklagade den 22 december 2020 länsstyrelsens beslut. Mark- och 
miljödomstolen avvisade nämndens överklagande den 12 februari 2021 då 
länsstyrelsens återförvisningsbeslut inte gick att överklaga. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger verken inom och i närhet av värdefulla 
naturtyper enligt länsstyrelsen (sumpskog och våtmark). Det nordligaste verket 
ligger även i närhet av ett område som har stora naturvärden enligt 
naturvårdsprogrammet. 

I kommunens vindkraftsplan, antagen av kommunfullmäktige den 23 april 2018 
Kf § 38, som är ett tillägg till översiktsplanen har områden pekats ut som är 
lämpliga för etablering av vindkraft. Den aktuella platsen ligger inte inom ett 
sådant utpekat område. 

I vindkraftsplanen har man angett riktlinjer för vindkraftsetablering, där man 
bland annat anger att avståndet mellan vindkraftverk och kyrkor eller bostäder 
ska vara minst 1 000 meter. Med aktuell placering av verken hamnar två 
bostadshus inom ett avstånd på 1 000 meter från två olika verk. Det finns även 
riktlinjer om att etablering av vindkraftverk ska ske i väl sammanhållna grupper 
- där det finns gynnsamma vindförhållanden. Det avstånd mellan vindkraftverk 
som brukar anses önskvärt för en god elproduktion är minst 5 gånger 
rotordiametern vilket i detta fall skulle bli cirka 600 m. I ljudberäkningarna är 
avståndet mellan verk 1 och 2 cirka 900 meter och mellan verk 1 och 3 cirka 1 
200 meter. Genom att placera vindkraftverk i väl sammanhållna grupper blir 
påverkan på landskapsbilden heller inte lika utbredd. I området där 
vindkraftsparken tänkt etableras råder vindförhållanden som enligt Vindlovs 
vindkartering ligger på en vindhastighet av ca 6,5 m/s. Runtomkring 
vindkraftsparken finns även många höga träd som skulle medföra en ytterligare 
bromsning i vindhastigheten. Även i vindkarteringen som gjorts i samband med 
framtagandet av Ljungby kommuns vindkraftsplan ser man att aktuellt område 
ligger inom ett område där uträkningar visat mindre än åtta meter per sekund i 
området på 150 meters höjd. Därför anses detta inte som en optimal 
markanvändning eller optimalt utnyttjande av vinden som resurs. 

Anmälan enligt miljöbalken behandlas i separat ärende, dnr 2015/1068. 

Fastighetsägare till Deranäs 1:4 (en av två delägare), Loftesnäs 1:5 (en av tre 
delägare), Nockarp 1:4, 1:5, Nockarp 1:8 (en av två delägare), Ryssby-Östraby 
6:5 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Agunnaryds-FIyltan 1:4, Bockaboda 1:2, Brunnsberg 1:1, 
1:2, 1:3, Deranäs 1:3, 1:4 (en av två delägare), Fåglasång 1:3, 1:4, Loftesnäs 1:3, 
1:4, 1:5 (två av tre delägare), 1:6, Muggeboda 1:2, 1:4 (en av två delägare),  
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Miljö- och byggnämnden 
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borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 
 
Nockarp 1:8 (en av två delägare), 1:9, 1:10, 1:12, 2:9, 2:13, 2:14, Tumhult 1:2,  
1:6, Ugglansryd 1:29, Västenstorp 2:1, 2:2, Århult 2:3, 2:6, 2:9, 2:10, 2:14, 
Åståkra 2:1 och Österljung 1:7 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte 
svarat. 

Fastighetsägare till Agunnaryds-Hyltan 1:6, Björkerås 1:1, 1:2, 2:1, Brunnsberg 
1:4, Deranäs 1:5, Ekåsen 1:2, 1:4, Loftesnäs 1:2, 1:5 (en av tre delägare), 1:7 
Muggeboda 1:4 (en av två delägare), Nockarp 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8 (en av två 
delägare), 1:11, 1:13, 1:14, 2:12, 2:15, Ryssby-Östraby 6:5 och Österljung 1:13 
har lämnat synpunkter över förslaget. 

Ärendet har också kungjorts i den lokala tidningen ”Smålänningen” där man har 
getts möjlighet att lämna synpunkter. 

Luftfartsverket, Försvarsmakten, Trafikverket, Skanova/Telia, E.ON, Telenor 
(Net4Mobility), Post- och telestyrelsen och Skogsstyrelsen har yttrat sig i 
ärendet. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har inga 
synpunkter. 

Småland Airport, Halmstad City Airport, Sydvatten, MSB, Älmhults kommun, 
Alvesta kommun, Svenska kraftnät, Feringe flygklubb, Feringe Airport, Feringe 
segelflygklubb och tre har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.  

Miljö- och byggförvaltningens kommunekolog har yttrat sig den 22 april 2020 
och har synpunkter emot föreslagen byggnation. Sammanfattningsvis tar 
kommunekologen upp följande i sitt yttrande. Vindkraftsplanen talar emot en 
etablering på den aktuella platsen. Platsen ligger även nära Möcklemyr som är 
ett våtmarksområde med totalt 14 stycken rödlistade arter. I närhet till platsen 
finns två riksintresseområden för naturvård, ”Målaskog-Långhult-Granhult ’ 
ligger cirka tre kilometer från platsen och Stensjön som ingår i ”Möckleområdet 
’ ligger bara 300 meter från platsen. Cirka tre kilometer öster om platsen ligger 
Granhultbergets naturreservat som har en utsiktspunkt mot Möcklemyr och i 
reservatsföreskrifterna står att området har höga värden för friluftslivet med 
hänvisning till utsiktspunkten, men också ett stort värde för landskapsbilden. 
Kommunekologen gör bedömningen att en etablering av vindkraftverk enligt 
ansökan gör att här kan finnas en intressekonflikt mellan höga värden och för 
rekreation/friluftsliv det vill säga mellan en ”storslagen utsikt” kontra etablering 
av vindkraftverk för produktion av förnybar energi. Inför en eventuell etablering 
inom projektområdet vid Möcklemyr anser kommunekologen att sökande först 
behöver göra en naturvärdesinventering enligt SS 199000:2014. Det saknas 
också en tillräcklig fågelinventering och fladdermusinventeringen är gjord under 
en mycket kort period och anses inte som heltäckande. 

Sökande har den 4 maj 2020 besvarat de synpunkter som inkommit. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-04-07 
 

99(120) 
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På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
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borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden avslår bygglov för 
vindkraftverken.  

Förslag inför beslut har kommunicerats med sökande. 

Sökande har den 26 mars 2021 lämnat synpunkter i ärendet. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår nämnden att avslå bygglov då byggnationen inte anses 
vara lokaliserad till mark som är lämpad för ändamålet. Placering av verken 
uppfyller inte alla riktlinjer i kommunens tillägg till översiktsplanen gällande 
vindkraft. De riktlinjer som inte uppfylls är att verken inte placeras i en väl 
sammanhållen grupp, två av verken placeras mindre än 1 000 meter från 
närmaste bostadshus samt att platsen inte är utpekad som område lämpligt för 
vindkraftsetablering med gynnsamma förhållanden. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan avslå bygglov för vindkraftverken eller om 
någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden avslår bygglov för vindkraftverken.  

Motivering 

Anläggningens lämplighet bedöms utifrån översiktsplanens riktlinjer samt de 
allmänna bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). 
Översiktsplanen är vägledande för både lokaliseringen och prövningen av 
bygglov för vindkraftverk. 

Miljö- och byggnämnden gör den samlade bedömningen att förslaget inte 
uppfyller de förutsättningar enligt 9 kapitlet 31 § PBL som ska vara uppfyllda 
för att bygglov ska kunna ges. Förslaget uppfyller inte de krav som ska beaktas 
enligt 2 kapitlet PBL samt bestämmelserna i 3 kapitlet MB. 

Enligt 2 kapitlet 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda 
intressen vid prövning av bygglov. Nämnden gör bedömningen att det allmänna 
intresset väger tyngre än vindkraftsbolagets enskilda intresse att etablera 
vindkraftverk i det aktuella området. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska, i ärenden om bygglov, bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Nämnden gör med nedan 
motivering bedömningen att detta krav enligt PBL inte anses vara uppfyllt. 
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Miljö- och byggnämnden 
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borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

- Nämnden gör bedömningen att etableringen av vindkraftverken påverkar 
landskapsbilden på ett oacceptabelt sätt. Främst med hänsyn till utsikten 
från Granhultbergets naturreservat som ligger i närheten. Naturreservatet 
har en utsiktspunkt mot Möcklemyr och i reservatsföreskrifterna står att  
 
området har höga värden för friluftslivet med hänvisning till utsiktspunkten, 
men också ett stort värde för landskapsbilden. Nämnden gör precis som 
kommunekologen bedömningen att en etablering av vindkraftverk enligt 
ansökan gör att här kan finnas en intressekonflikt mellan höga varden och 
för rekreation/friluftsliv kontra etablering av vindkraftverk för produktion 
av förnybar energi. 

 
- Nämnden gör även bedömningen att en vindkraftspark i området försämrar 

livskvalitén för de som bor och vistas i området samt för djurlivet. Mark- 
och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön enligt 3 
kapitlet MB. 

 
- Nämnden bedömer även att gruppen med vindkraftverk påverkar 

naturvärdena på platsen oacceptabelt då det finns rödlistade arter i 
våtmarksområdet Möcklemyr, som ligger i närheten till den aktuella 
platsen. Det saknas en naturvärdesinventering enligt SS 199000:2014 samt 
en tillräcklig fågelinventering och fladdermusinventeringen är gjord under 
en mycket kort period och bedöms inte heltäckande. 

 
- Det går inte med redovisat underlag utesluta att habitatsförlust kommer att 

ske i samband med etablering enligt ansökan i området. 
 
- Etableringens närhet till Stensjön som är av riksintresse for natur kommer 

att påverkas negativt om ett bygglov beviljas. 
 
- Nämnden anser att enligt den vindkartering som är gjord så är den aktuella 

platsen inte den som är mest lämpad för etablering av en vindkraftspark 
med verk på en totalhöjd på 150 meter. 

 
Av 2 kap. 9 § PBL följer att lokalisering, placering och utformning av 
byggnadsverk enligt denna lag inte får ske så att den avsedda användningen eller 
byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller 
omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller 
betydande olägenhet på annat satt. Nämnden gör med ovan motivering 
bedömningen ett detta krav enligt PBL inte anses vara uppfyllt. 
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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   

 

 

- Ljungby kommuns vindkraftsplan antogs av kommunfullmäktige den 23 
april 2018, Kf § 38 och är ett tillägg till översiktsplanen. Nämnden utgår 
från den senast antagna vindkraftsplanen vid bedömning i ärendet. 

 
- Nämnden anser att översiktsplanen är en viktig del i att få ett bra resultat då 

det är i processen för översiktsplanen som medborgare har störst möjlighet 
att påverka var framtida vindkraftsanläggningar hamnar. 

 
- Vindkraftsplanen anger lämpliga utredningsområden för vindkraft. Inget av 

de föreslagna verken planeras att ligga inom något lämpligt 
utredningsområde för vindkraft. 

 
- Vindkraftsplanen anger även riktlinjer för vindkraftsetableringar där två 

riktlinjer inte bedöms vara uppfyllda. 
 Vindkraftverk ska ske i väl sammanhållna grupper, nämnden anser inte 

att vindkraftsparken är att betrakta som en väl sammanhållen grupp. 
 Avståndet mellan vindkraftverk och kyrkor eller bostäder ska vara minst 

1 000 meter. Med aktuell placering av verken hamnar två bostadshus 
inom ett avstånd på 1 000 meter från två olika verk. 

 
Nämnden bedömer att placeringen av vindkraftsverken inte uppfyller alla 
riktlinjer i vindkraftsplanen, vilket bedöms vara en förutsättning för att bygglov 
ska beviljas. 
 
- Nämnden gör bedömningen att riktvärdena som anges i tillägget till 

gällande översiktsplan, angående avstånd till bostäder, ska vara uppfyllda 
för att vindkraftverken inte ska medföra en betydande olägenhet för de 
boende på platsen. Det är genom inlämnat material inte tillräckligt redovisat 
att frånsteg från riktlinjerna i gällande vindkraftsplan är acceptabelt att 
frångå då olägenhet i fråga om störning från ljud, skuggning och reflektion 
kan påverka bostadshuset. 

 
- Det är av stor vikt att invånare och boende i kommunen med en gällande 

översiktsplan kan känna sig trygga med att väl kommunicerade underlag 
som vindkraftsplanen efterlevs. Det står tydliga rekommendationer som 
behöver beaktas för att etablerande bolags intresse ska vaga tyngre än redan 
befintliga bostäders. 

Upplysningar 

Faktura i ärendet skickas separat. 
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Justerandes sign   

 

 

Skickas till 

Sökande med mottagningsbevis samt information hur man överklagar. 
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På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
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borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 65  2021-74    

 

Loket 1, bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus 

 
Fastighet: Loket 1 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 

ansvarig: XXX 

 

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 165 530 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår 
av medskickat debiteringsunderlag. 

6. Avgiften för planavgift är 293 216 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 30, 34, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14, 12 
kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL).  

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Ljungby centrum i anslutning till Salutorget samt Stora 
torget.  

Förslaget innebär nybyggnad av ett flerbostadshus i fem våningar med en 
byggnadsarea på 863 kvadratmeter. Byggnaden uppförs med fasader av tegel 
och puts. På fasaden mot Salutorget öppnas byggnaden upp i en innegård 
ovanför parkeringsdäcket i första plan.   

Förslaget stämmer med den gällande detaljplan – P 2021/1. Gällande detaljplan 
innehåller flera bestämmelser gällande utformningen av byggnaden.  
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borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

Stadsarkitekten har den 4 mars 2021 lämnat följande yttrande: 

”Stadsarkitekten ser att förslaget har en tidsenlig utformning med färg och 
material som tar hänsyn till omkringliggande byggnader, där referensen till 
Minerva 1 (Terraza) är särskilt tydlig. Byggrätten har en begränsad storlek 
(cirka 800 kvadratmeter i markplan) och förslaget gynnas därför av en samstämd 
färgskala där variation främst finns i de olika materialen (puts, tegel, trä). 
Fasaden mot Stora torg har en stram och relativt enhetlig utformning, vilket 
kompletterar övriga byggnader kring torget, men utan att verka störande. Den 
stora nischen i samband med entré mot Stora torg är dock ett främmande 
element som även bryter med bestämmelse i plan om att byggnaden ska placeras 
i fastighetsgräns. Trappningen av tegelfasaderna på kortsidorna ger byggnaden 
visuellt sätt en god kontakt med det offentliga rummet och den mänskliga 
skalan. P-garaget bidrar till slutna fasader i stora delar av bottenplanet, vilket 
tyvärr ger intryck av en ”baksida” mot Salutorget. Trappan som leder upp till 
den upphöjda innergården är placerat utanför byggrättens avgränsning och blir 
ett främmande element ut mot Salutorget, samt att den dels hindrar översikt och 
framkomlighet. 

Sammanfattningsvis ser stadsarkitekten att projektet i sin gestaltning brottas 
med önskan att, på en relativt liten byggrätt som även utgör ett centralt kvarter 
med viktiga offentliga rum på flera sidor, bygga lägenheter med parkering i 
bottenplan. En byggrätt med proportioner som i ursprunglig detaljplan tydligt 
var menat för en byggnad av offentlig karaktär. Mot Stora torg bedöms 
byggnaden bidra till en god helhetsverkan, men mot Salutorget blir det som 
uppfattas som tvungna kompromisser i gestaltningen framträdande. 

Utifrån denna bedömning ser stadsarkitekten att nämnden noga behöver ta 
ställning till om förslaget uppfyller krav vad gäller hänsyn till stadsbilden, 
kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan (PBL 2 kap. 6§) samt att 
byggnaden ska ha en god form-, färg- och materialverkan (PBL 8 kap.1§). I 
gällande detaljplan ges ytterligare bestämmelser som ställer krav på byggnadens 
utformning.” 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden avslår ansökan om 
bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med sökande. 

Sökande har efter kommunicering inför beslut inkommit med reviderade 
ritningar så att förslaget stämmer med gällande detaljplan.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör meddelas. 
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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 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att nämnden beviljar bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus. 

Beslutsordning 

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

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkande från Caroline 
Holmqvist Henrysson (S). 

Motivering 

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

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

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 26 januari 2021 och beslut 
fattades den 7 april 2021, handläggningstiden hade förlängts med ytterligare 
max 10 veckor vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.  

Upplysningar  

Marken ska saneras innan startbesked lämnas.  

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 på 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 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 
 Tillgänglighetsbeskrivning 
 Brandskyddsbeskrivning 
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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   

 

 
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 Dressinen 1, Ljungby 7:97, 7:125, 7:184, 
Loket 1, Minerva 6, 7, 8, Tellus 1 samt Tåget 2.  
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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 § 66  2020-2274    

 

Trollestorp 1:6, förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 

 
Fastighet: Trollestorp 1:6 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

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

2. Avgiften för förhandsbesked är 7 593 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd taxa framgår av 
medskickat debiteringsunderlag. 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger i Trollestorp cirka 2,8 kilometer väster om Kånna samhälle längs 
med allmän väg 529.  

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i en våning med en 
byggnadsarea på cirka 140 kvadratmeter. En ny fastighet planeras att styckas av 
och bli cirka 17 000 kvadratmeter.  

Byggnaden redovisas att placeras cirka 100 meter söder om vägområdet belägen 
på en kulle. In- och utfart planeras till den allmänna vägen.   

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inte inom några utpekade 
riksintressen eller inom ett område med höga naturvärden.  

Den aktuella platsen ligger i nära anslutning till allmän väg 500. Enligt 
Trafikverkets vägflödeskartor på vägen bedöms en bullerutredning obehövlig 
med hänsyn till bullersituationen.   

Fastighetsägarna till Berghem 1:11 och Trollestorp 1:4, 1:6 har inga synpunkter 
på förslaget.  

Fastighetsägarna till Berghem 6:1 har inga synpunkter på förslaget men lämnar 
en upplysning om en eventuellt kommande utredning av en vindkraftpark.   
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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   

 

 

Fastighetsägarna till Trollestorp 1:8 och 1:14 samt Dragaryd 3:5 har fått 
möjlighet att lämna synpunkter men inte svarat.  

Kommunekolog har i yttrande den 8 mars 2021 meddelat att området inte har 
några biologiska värden som behöver kontrolleras på plats.  

Trafikverket har i yttrande den 9 mars 2021 meddelat att de inte har några 
synpunkter på förslaget. Men upplyser om att sökande efter bygglovet ska 
ansöka om tillstånd för att ansluta fastigheten med en in- och utfart till väg 529.   

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

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden meddelar ett 
positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förhandsbesked kan meddelas. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan meddela ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked. 

Motivering 

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

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

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 8 januari 2021 och beslut 
fattades den 7 april 2021, handläggningstiden hade förlängts med ytterligare 
max 10 veckor vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.  

Upplysningar 

Sökande ska efter bygglov ansöka om tillstånd hos Trafikverket för att ansluta 
fastigheten med en in-och utfart till allmän väg 529. 

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

 

 

Några åtgärder får inte vidtas innan nämnden beviljat bygglov och startbesked. 

Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in 
till miljö- och byggförvaltningen innan arbeten påbörjas. 

Tillstånd och dispens kan krävas från länsstyrelsen angående markavvattning.  

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

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

Faktura i ärendet skickas separat. 

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare Berghem 1:11 och 6:1, Dragaryd 3:5 samt 
Trollestorp 1:4, 1:6, 1:8 och 1:14. 
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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 § 67  2021-199    

 

Höslänga 2:8, förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus samt garage 

 
Fastighet: Höslänga 2:8 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

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

2. Avgiften för förhandsbesked är 10 735 kronor i enlighet med fastställd taxa 
av kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd taxa 
framgår av medskickat debiteringsunderlag. 

Beslut är fattat med stöd av 2 kapitlet, 9 kapitlet §§ 39, 40a,10 kapitlet §§ 10, 
14, 23–24, 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) samt 3 kapitlet 
miljöbalken.  

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger i Orberg väster om väg 124, cirka 4,5 kilometer från Ljungby 
stad.  

Förslaget innebär förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt garage.  

Då fastigheten är tänkt att avstyckas lämnas ett förslag på hur huvudbyggnad 
samt garage kan placeras. Den tänkta avstyckningen är 2 100 kvadratmeter.  

Enligt inlämnat förslag placeras huvudbyggnaden 17 meter från fastighetsgräns i 
söder och 5 meter från fastighetsgräns mot norr. Garage placeras i förslaget 17 
meter från fastighetsgräns i sydväst och 5 meter från fastighetsgräns mot norr. 
Infart planeras genom anslutning till vägsamfällighet Höslänga S:1. 

Fastighetsägarna till Höslänga 2:4, 2:12 och Orberg 1:33 har inga synpunkter på 
förslaget.  

1 av 8 samfällighetsägare till Höslänga S:2 har inga synpunkter på förslaget, 
resterande 7 har inte svarat.  
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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   

 

 

11 av 21 samfällighetsägare till Hjälmaryd S:3 har inga synpunkter på förslaget, 
resterande 10 har inte svarat. En samfällighetsägare godkänner förslaget men har 
en synpunkt om att kommunen bör dra fram kommunalt avlopp då det byggts 
flera bostäder på platsen den under senaste tiden. 

8 av 11 samfällighetsägare till Hjälmaryd S:7 har inga synpunkter på förslaget, 
resterande 3 har inte svarat.  

Fastighetsägarna till Hjälmaryd 4:37 och Hjälmaryd 4:20 har fått möjlighet att 
lämna synpunkter men inte svarat.  

Samfällighetsägare till Höslänga S:1 har fått möjlighet att lämna synpunkter 
men inte svarat. 

Ärendet har diskuterats med kommunekolog som inte har några synpunkter på 
förslaget. 

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

Trafikverket har i sitt yttrande som inkom den 26 mars 2021 inga synpunkter på 
förslaget. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden meddelar ett 
positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förhandsbesked kan meddelas. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden kan meddela ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked. 

Motivering 

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

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

 

 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 10 februari 2021 och beslut 
fattades den 7 april 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.  

Upplysningar 

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

Några åtgärder får inte vidtas innan nämnden beviljat bygglov och startbesked. 

Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in 
till miljö- och byggförvaltningen innan arbeten påbörjas. 

Tillstånd och dispens kan krävas från länsstyrelsen angående markavvattning.  

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

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

Faktura i ärendet skickas separat. 

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Höslänga 2:4, 2:12, Orberg 1:33, Hjälmaryd 
4:20, 4:37 samt samfällighetsägare till Hjälmaryd S:3, S:7, Höslänga S:1 och 
S:2. 
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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 § 68  2020-2156    

 

Bolmsö-Horn 1:38, bygglov för nybyggnad av ett 
enbostadshus samt garage 

 
Fastighet: Bolmsö-Horn 1:38 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX 

Beslut 

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus och garage. 
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 25 520 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår 
av medskickat debiteringsunderlag. 

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

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger på Bolmsö. 

Förslaget innebär nybyggnad av enbostadshus i en våning med en byggnadsarea 
på 104 kvadratmeter samt ett garage med en byggnadsarea på 54 kvadratmeter. 
Garagebyggnaden placeras 2,5 meter från fastighetsgräns i öster. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för friluftsliv. 

Fastighetsägarna till Bolmsö 1:1, Bolmsö-Horn 1:14 samt 1:37 har haft 
möjlighet att lämna synpunkter men inte svarat.  
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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   

 

 

Fastighetsägare till Bolmsö 1:7 och 2:15 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägaren till Bolmsö 2:30 har synpunkter på förslaget gällande 
anslutning VA. 

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har meddelat att avloppsfrågan 
går att lösa. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 
för nybyggnad av ett enbostadshus samt garage. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov kan medges. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan bevilja bygglov för nybyggnad av ett 
enbostadshus samt garage eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett 
enbostadshus samt garage. 

Motivering 

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

Aktuell åtgärd anses inte skada det aktuella riksintresset. 

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

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 4 mars 2021 och beslut fattades 
den 7 april 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.  

Upplysningar 

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

Du kallas till tekniskt samråd. Kontakta byggnadsinspektör via epost 
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: 
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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   

 

 
 
 Förslag till kontrollplan 
 Energiberäkning 
 Bevis om färdigställandeskydd 
 Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 
 VA- och VVS-ritningar 
 Produktblad eldstad 

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska 
samrådet. 

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

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

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

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

Faktura i ärendet skickas separat.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Bolmsö 1:1, 1:7, 2:15, 2:30, Bolmsö-Horn 
1:14 samt 1:37. 
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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 § 69  2020-2176    

 

Brogården 1:8, förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus samt garage 

 
Fastighet: Brogården 1:8 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

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

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 6 884 kronor i enlighet med fastställd taxa 
av kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift 
framgår av medskickat debiteringsunderlag. 

Beslutet är fattat med stöd av 2 kapitlet plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger på Bolmsö. 

Förslaget innebär nybyggnad av enbostadshus och garage. Tomten är planerad 
att bli cirka 4 000 kvadratmeter. Tomten tar i anspråk åkermark och delar av 
åkermarken kommer användas till betesmark efter tänkt byggnation. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för friluftsliv. 

Fastighetsägarna till Bolmsö 2:28, Brogården 1:20 samt 1:22 har inga 
synpunkter på förslaget.  

Fastighetsägarna till Bolmsö 2:1, Bolmsö-Perstorp 1:5 samt Brogården 1:16 har 
fått möjlighet att lämna synpunkter men inte svarat.  

Sökande har den 10 mars 2021 inkommit med kommentarer till ansökan. 

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

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden meddelar ett 
positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt garage. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-04-07 
 

117(120) 

   
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 bedömning och överväganden 

Förhandsbesked kan meddelas. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan meddela ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus samt garage eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked. 

Motivering 

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

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

Begränsad del av jordbruksmarken tas ur produktion för bostadsändamål och 
tänkt etablering bidrar till att resterande del som tänkt användas för bete fortsatt 
hålls öppen. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 22 februari 2021 och beslut 
fattades den 7 april 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits.  

Upplysningar 

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

Några åtgärder får inte vidtas innan nämnden beviljat bygglov och startbesked. 

Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in 
till miljö- och byggförvaltningen innan arbeten påbörjas. 

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

 

 

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

Faktura i ärendet skickas separat. 

 

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Bolmsö 2:1, 2:28, Bolmsö-Perstorp 1:5, 
Brogården 1:8, 1:16, 1:20 samt 1:22 
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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 § 70  2021-447    

 

Berghem 1:27, bygglov för uppförande av en skyltanordning 

 
Fastighet: Berghem 1:27 
 

Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov för uppförande av en 
skyltanordning. 

2. Avgiften för avslaget är 3 144 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, 40a samt 12 kapitlet § 8 plan- och 
bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger vid Ljungbyporten. 

Förslaget innebär att befintlig skyltarnordning ersätts med en ny med annat utförande. 
Skyltanordningen placeras 0,5 meter från fastighetsgräns i öster samt på gränsen till 
gemensamhetsanläggning i söder. Skylten vrids 45 grader för att bidra till bättre 
förutsättningar för sikt för trafikanter. 

Skylten placeras inom sikttriangel från cykelvägen. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan – P08/9.  

Enligt förslaget kommer skylten att placeras på mark som inte får bebyggas. 

Fastighetsägare till Berghem 1:24, 1:27 samt 1:28 har fått tillfälle att lämna synpunkter men 
inte svarat. 

Fastighetsägare till Berghem 1:22 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Berghem 1:7 (tekniska förvaltningen) har lämnat synpunkter mot 
förslaget. Sikten blir inte god i förhållande till cykelvägen med tänkt utförande samt 
placering. 
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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 att nämnden avslår ansökan om bygglov för 
uppförande av en skyltanordning. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår nämnden att avslå ansökan om bygglov för uppförande av en 
skyltanordning. 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar avslag på ansökan om bygglov för uppförande av en 
skyltanordning. 

Beslutsordning 

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

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

Motivering 

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

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

Byggnaden uppfyller inte krav på placering i förhållande till 
trafiksäkerheten. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 16 februari 2021 och beslut 
fattades den 7 april 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits. 

Upplysningar 

Faktura i ärendet skickas separat. 

Skickas till 

Sökande med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
 


