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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   

 

Tid och plats Tisdagen den 11 maj 2021, klockan 8.00-16.15 i sammanträdesrum 
Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby samt digitalt via Teams. 
Mötet ajournerades mellan klockan 12.30-13.30 

Beslutande Kent Danielsson (C), ordförande 
Helena Sandelius (M) (deltog via Teams) ersättare för Frederik Svärd (M),vice 
ordförande  
Caroline Holmqvist Henrysson (S), 2:e vice ordförande, §§ 71-75,§§ 87-95  
(deltog via Teams) 
Mirna Obeid (S), §§ 76-86, §§ 96-97 (deltog via Teams), ersättare för Caroline 
Holmqvist Henrysson (S) 
Jenny Anderberg (C), §§ 71-75, §§ 87-95 (deltog via Teams)  
Jan-Erik Oxelborn (C), §§ 76-86, §§ 96-97, ersättare för Jenny Anderberg (C) 
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) §§ 71-75, §§ 87-95 (deltog via Teams)  
 
Trond Strangstadstuen, förvaltningschef,  
Anna E Andersson, miljöchef (deltog via Teams) 
Therese Lindström, plan- och byggchef (deltog via Teams) 
Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare 
Rozeta Beqa, miljöinspektör, §§ 81(deltog via Teams) 
Johan Håkansson, planarkitekt, § 72, punkt 18 (deltog via Teams)) 
Oskar Henfeld, miljöinspektör, § 72, punkt 19, §§ 76-82 (deltog via Teams) 
Sabine Karlsson, miljöinspektör, § 80 (deltog via Teams) 
Sanna Petersson, planarkitekt, § 86 (deltog via Teams) 
Helena Larsson, bygglovhandläggare, §§ 87-90 (deltog via Teams) 
Hanne Larsson, bygglovhandläggare, § 91 (deltog via Teams) 
Stefan Ingelstrand, byggnadsinspektör, §92 (deltog via Teams) 
Jeane Gustavsson, bygglovhandläggare, §§ 93-96 (deltog via Teams) 

 

Justerare Henrik Pettersson (SD) 

Justeringens  
tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 12 maj 2021, klockan 10.30 
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Paragrafer 71-97   

  

Sekreterare Lise-Lotte Jonasson 

  

Ordförande Kent Danielsson (C) 

  

Justerare Henrik Pettersson (SD) 

  

  

 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum Den 11 maj 2021 

Tillkännagivandet 
publicerat Den 18 maj 2021 

Överklagningstid Den 18 maj- 8 juni 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat Den 14 juni 2021 

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

  

Underskrift Lise-Lotte Jonasson 
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Ärendelista 

Fastställande av dagordning ................................................................................. 5 

Meddelande och information ................................................................................ 6 

Delegationsbeslut ................................................................................................. 9 

Ekonomisk prognos efter kvartal 1 2021 ............................................................ 10 

Friluftsplan för Ljungby kommun, uppdrag till förvaltningen ........................... 12 

Agunnaryd 2:4, ansökan om utdömande av vite samt nytt förbud med vite mot 
utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning ..................................... 14 

Mjäryd 6:10, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning .............................................................................................. 17 

Stegaryd 1:5, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning .............................................................................................. 20 

Lindhult 1:7, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning .............................................................................................. 23 

Skyttens 1:3, tillstånd till spridning av växtskyddsmedel inom skyddsområde för 
vattentäkt ............................................................................................................ 26 

Naturreservat Gölsjömyren, yttrande till kommunstyrelsen över planeringen av 
utökat och stärkt skydd ....................................................................................... 31 

Torg 1:173 med flera, redovisning av ordförandebeslut att förelägga med vite 
om att utföra undersökning, utredning och åtgärder........................................... 34 

Detaljplan Eka 3:3 med flera Ekalund i Ljungby, beslut om samråd ................. 35 

Detaljplan för Torg 2:27 med flera i Lagan, beslut om antagande ..................... 37 

Detaljplan Giraffen 4 i Ljungby, beslut om samråd ........................................... 39 

Detaljplan för Långraden 5 med flera, beslut om samråd .................................. 41 

Mossen 2, bygglov för fasadändring på flerbostadshus ..................................... 43 

Bråna 3:33, förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus ............................. 47 

Syrenen 1, fasadändring på flerbostadshus/restaurang ....................................... 50 

Erikstad 1:21, bygglov för nybyggnad av ett fritidshus ..................................... 53 

Hjälmaryd 4:30, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt garage
 ............................................................................................................................ 57 

Pumpan 2, slutbesked för nybyggnad av ett LSS-boende .................................. 60 

Torpa-Näs 1:5, strandskyddsdispens för om- och tilbyggnad av ett fritidshus .. 64 

Värset 2:2, strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus och gäststuga 67 

Torseryd 1:5, strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus .................. 70 
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Hamneda-Ryd 2:42, bygglov för nybyggnad av en bastubyggnad och installation 
av eldstad ............................................................................................................ 74 

Replösa 4:8, redovisning av ordförandebeslut om strandskyddsdispens för 
tillfällig uppställning av container ...................................................................... 77 
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MBN § 71      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden utgår från dagordningen: 

 Fallnaveka 2:3, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. 
 Bolmstad 2:66, bygglov för nybyggnad av ett fritidshus och ett plank. 

 

Följande ärenden tillkommer på dagordningen: 

 Torg 1:173, redovisning av ordförandebeslut. 
 Replösa 4:8, redovisning av ordförandebeslut. 

Beslutsunderlag 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna den reviderade dagordningen 
eller om någon är däremot. 

Ordförande finner att nämnden godkänner den reviderade dagordningen. 
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MBN § 72      

 

Meddelande och information 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden noterar informationen på dagens sammanträde och 
godkänner redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under 
perioden 2021-04-01 till 2021-05-11. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-04-07. 
Länsstyrelsen avslår överklagan om föreläggande att inkomma med en 
provtagningsplan på fastigheten Solrosen 3. 
 

2. Dom från Mark- och miljödomstolen daterad 2021-04-07. 
Domstolen avslår överklagande om delegationsbeslut daterat 2021-04-04 
med Dnr MB-2020-1695 om förbud att släppa ut avloppsvatten på 
fastigheten Hjälmaryd 4:27. 
 

3. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-04-08. 
Bidrag till administration i samband med kalkning av sjöar och vattendrag 
under 2021. 
 

4. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-04-09. 
Utbetalning av statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag under 2021, 
del 1. 
 

5. Överklagan daterad 2021-04-12 avseende delegationsbeslut daterat den 
2021-03-25 med Dnr MB-2020-2299. 
 

6. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-04-14. 
Länsstyrelsen avslår överklagan av bygglov beslutat av nämnden  
2021-02-24 § 31 för nybyggnad av kedjehus, radhus och flerbostadshus på 
fastigheten Olof 1. 
 

7. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-04-19. 
Länsstyrelsen godkänner ansökan om förprövning för djurstall på 
fastigheten Grimshult 2:9. 
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8. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-04-22. 
Länsstyrelsen avslår överklagan av ett positivt förhandsbesked beslutat av 
nämnden 2021-02-24 § 34 för nybyggnad av enbostadshus, garage och 
verkstad på fastigheten Kvänjarp 2:9. 
 

9. Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län daterat 2021-04-26. 
Länsstyrelsen förelägger Gislaveds kommun att vidta försiktighetsmått i 
samband med anläggande av utloppsledning i sjön Bolmen. 
 

10. Beslut från KSAU daterat 2021-04-27. 
Godkännande av uppföljning av undersökningar och utmärkelser 2020 och 
beslut att respektive förvaltning under 2021 ska arbeta med och följa upp 
utvalda undersökningar. 
 

11. Dom från Mark- och miljödomstolen daterad 2021-04-28. 
Domstolen avslår verksamhetsutövarens ansökan om villkorsändring i 
tillstånd på efterbehandlingsanläggning på fastigheten Eka 3:19. 
 

12. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-05-03. 
Länsstyrelsen avvisar överklagande av bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus på fastigheten Ringklockan 1 då klaganden inte bedöms 
särskilt berörd av beslutet. 
 

13. Information på nämnden över ”Rapport Löpande Insikt 2020”, uppföljning 
av kommunens service (NKI). 
 

14. Rapport inkomna synpunkter för 2020. 
 

15. Revisionsrapport över granskning av miljö- och byggnämnden. 
Återrapportering över rapporten till revisionen i nästa nämnd. 
 

16. Information på nämnden om kommunledningsförvaltningens internkontroll 
2020, åtgärder för frånvarorapportering till HR-avdelningen i augusti 2021. 
 

17. Rapportering uppföljning nämnd april 2021. 
 

18. Information på nämnden om kommunstyrelsens yttrande över 
Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2021-2025. 
 

19. Information på nämnden om nytt arbetssätt 2022 från Team avlopp. 
 

20. Information på nämnden om genomförd skyddsjakt första kvartalet 2021. 
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21. Information på nämnden om föreläggande av åtgärder på fastigheten 
Kometen 9 och 10 tagna på delegation. 
 

22. Information på nämnden om kommunledningsförvaltningens internkontroll 
2020, åtgärder för frånvarorapportering till HR-avdelningen i augusti 2021. 
 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan notera informationen på dagens 
sammanträde och godkänna redovisningen av meddelanden och beslut som 
inkommit under perioden 2021-04-01 till 2021-05-11 eller om någon är där 
emot. 

Ordföranden finner att nämnden noterar informationen på dagens sammanträde 
och godkänner redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under 
perioden 2021-04-01 till 2021-05-11. 
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MBN § 73      

 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för 
perioden: 

1. 1 mars 2021 till den 31 mars 2021 enligt delegationslista daterad  
2021-05-05. 

2. 1 april 2021 till den 30 april 2021 enligt delegationslista daterad  
2021-05-05. 

Beslutsunderlag 

 Delegationslistor för mars respektive april 2021 daterade 2021-05-05. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden godkänt redovisningen av delegationsbeslut. 
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MBN § 74  2021-800    

 

Ekonomisk prognos efter kvartal 1 2021 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens redovisning av 
ekonomisk prognos efter kvartal 1 2021. 

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta extra åtgärder för att säkra 
handläggningstider bygglov som inte överskrider krav i plan- och 
bygglagen (PBL) samt att utöka verksamhetens tillgänglighet på telefon. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningens prognos baserat på resultat efter mars månad visar ett överskott 
på 1 372 tkr för helår 2021. 

Efter första kvartalet rapporterar förvaltningen ekonomiskt resultat samt prognos 
för helåret sätt i förhållande till detaljbudget för det aktuella verksamhetsåret. 
Om prognosen visar en större avvikelse bör en handlingsplan tas fram för 
åtgärder för att säkra ett resultat i balans.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterat 2021-04-19 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens redovisning av 
ekonomisk prognos efter kvartal 1 2021. 

Yrkanden 

Kent Danielsson (C), Caroline Holmqvist (S) och Henrik Pettersson (SD) yrkar 
att nämnden godkänner förvaltningens redovisning av ekonomisk prognos efter 
kvartal 1 2021 samt tilläggsyrkar att nämnden med utgångspunkt i prognosen 
ger förvaltningen i uppdrag att vidta extra åtgärder för att säkra 
handläggningstider bygglov som inte överskrider krav i plan- och bygglagen 
(PBL) samt att utöka verksamhetens tillgänglighet på telefon. 
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Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen samt ekonomiavdelningen 
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MBN § 75  2021-431    

 

Friluftsplan för Ljungby kommun, uppdrag till 
förvaltningen 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inleda ett samarbete för 
framtagande av en friluftsplan. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna yrkar i en motion, inkommen den 13 oktober 2020, att en 
friluftsplan för Ljungby kommun ska upprättas. Motionen har beretts av kultur- 
och fritidsnämnden som föreslagit kommunfullmäktige att bifalla motionen samt 
att ge miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden och kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att inleda ett samarbete för framtagande av en 
friluftsplan. Kommunfullmäktige har den 1 mars 2021 beslutat enligt kultur- och 
fritidsnämndens förslag. 

Miljö- och byggförvaltningen har inte blivit tillfrågad under beredningens gång 
och det finns inget underlag i beredningen som tydliggör vilken typ av plan det 
är som ska arbetas fram. Inga finansiella medel är avsatta till projektet och ingen 
tidplan finns framtagen när en friluftsplan bör vara framtagen. 

I kultur- och fritidsförvaltningens bedömning och överväganden hänvisas till 
Naturvårdsverkets vägledning hur ett arbete med friluftsplaner i kommunen ska 
ske.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att inleda ett samarbete för framtagande av en friluftsplan. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Eftersom det inte finns någon uppdragsdefinition så är det av stor vikt att det 
tidigt i samarbetet definieras vad för typ av styrdokument det är som ska arbetas 
fram samt att nödvändiga eventuella finansiella medel efterfrågas. I 
Naturvårdsverkets vägledning hänvisas till att det i ett tidigt skede behöver 
utredas bland annat vilken sorts plan som ska tas fram, hur planen ska användas, 
vilka som ska vara delaktiga i arbetet samt vem som ska besluta om planen.  
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Under arbetet med översiktsplanen har det identifierats att ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen i form av grön- och blåstrategi bör arbetas fram, i detta 
arbete kan frågor gällande friluftsliv som behöver hanteras i den fysiska 
planeringen ingå i den grad det relaterar till krav i plan- och bygglagen.  

Verksamhetsrelaterade frågor gällande friluftsliv behöver dock hanteras på 
annat sätt, exempelvis i en verksamhetsplan för friluftsliv. Förvaltningens 
utgångspunkt i uppdraget är att det inte är ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen som uppdraget innebär. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inleda ett 
samarbete för framtagande av en friluftsplan. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-04-20 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Jimmy Stansert (S) och Tomas Nielsen (S) 
yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inleda ett samarbete för 
framtagande av en friluftsplan. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med yrkandet. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen, tekniska nämnden samt kultur- och fritidsnämnden. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-11 
 

14(77) 

   
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 § 76  2012-1007    

 

Agunnaryd 2:4, ansökan om utdömande av vite samt nytt 
förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning 

Fastighet: Agunnaryd 2:4 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden ansöker hos Mark- och miljödomstolen i Växjö om 
utdömande av vite om 60 000 kronor, enligt beslut daterat den 15 april 2020, 
§ 60, punkt 1. 

2. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, med vite om 100 000 kronor att 
släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten 
Agunnaryd 2:4. 

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

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

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med stenkista som 
efterföljande rening. Den 4 augusti 2017 skickade vi en kommunikation till 
fastighetsägaren, med information om att avloppet på Agunnaryd 2:4 behöver 
åtgärdas. Fastighetsägaren gavs då tillfälle att skicka in eventuella synpunkter. 
Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud 
mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 20 september 
2017. Beslut om förbud vann laga kraft den 25 januari 2018 och började gälla 
efter 24 månader. 

Miljö- och byggnämnden beslutade den 15 april 2020, § 60 om ett nytt förbud, 
som förenades med vite om 60 000 kronor. Beslutet delgavs fastighetsägaren den 
5 maj 2020. 
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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   

 

Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit 
tillmiljö- och byggnämnden. 

En inspektion av anläggningen har gjorts den 16 mars 2021 inför nämndensbeslut. 
Någon åtgärd av avloppet har inte skett. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden: 
1. ansöker hos Mark- och miljödomstolen i Växjö om utdömande av vite om  

60 000 kronor, enligt beslut daterat den 15 april 2020, § 60, punkt 1. 
2. förbjuder fastighetsägaren med vite om 100 000 kronor att släppa ut 

avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten. 
3. förbudet börjar gälla 6 månader delgivning. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med sökande. 

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 ansöker om utdömande av vitet, enligt 
tidigare beslut daterat den 15 april 2020, § 60, punkt 1 samt beslutar om ett nytt 
förbud med vite om 100 000 kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten. Förbudet bör gälla 6 månader efter delgivning. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta om att ansöka om utdömande av vitet 
om 60 000 kronor i nämndens beslut från den 15 april 2020, § 60 punkt 1 samt 
besluta om ett nytt förbud med vite om 100 000 kronor att släppa ut avloppsvatten 
i befintlig avloppsanläggning på fastigheten eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar att ansöka om utdömande av vitet om 
60 000 kronor samt beslutar om ett nytt förbud med vite om 100 000 kronor. 

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.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-11 
 

16(77) 

   
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 bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten 
Agunnaryd 2:4 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 

Fastighetsägaren 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 § 77  2014-2498    

 

Mjäryd 6:10, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten 
i befintlig avloppsanläggning 

 
Fastighet: Mjäryd 6:10 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, med vite om 60 000 kronor att 
släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten Mjäryd 
6:10. 

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, födda 1957 och 1958.  
I december 2015 och februari 2018 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 september 2018. Beslutet om förbud har vunnit laga kraft 
den 25 september 2018 och började gälla efter 24 månader.  

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan men inte fått ett tillstånd.  

En inspektion av anläggningen har gjorts den 29 mars 2021 inför nämndens 
beslut. Någon åtgärd av avloppet har inte skett.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden: 
1. Förbjuder fastighetsägaren, med vite om 60 000 kronor att släppa ut 

avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten. 
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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   

 

2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter beslutet delgivits. 
 

Förslag inför beslut har kommunicerats med sökande. 

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. Förbudet bör gälla 6 månader efter delgivning. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta om ett förbud 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 beslutar om ett förbud med vite om 60 000 kronor. 

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 
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 

Fastighetsägaren 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 § 78  2019-469    

 

Stegaryd 1:5, förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 

Fastighet: Stegaryd 1:5 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, med vite om 60 000 kronor att 
släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stegaryd 
1:5. 

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 okänd sort av slamavskiljning med ett 
efterföljande direktutsläpp. Uppgifter om avloppet har lämnats av 
fastighetsägaren i samband med inventering som genomfördes 2019. En person är 
folkbokförd på fastigheten. Fastighetsägaren blev kommunicerad vid 
inventeringsinspektionen om att anläggningen var bristfällig och ett förbud 
kommer skrivas. Fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp 
av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 14 februari 2019. Beslutet om 
förbud har vunnit laga kraft den 13 februari 2019 och började gälla efter 24 
månader.  

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan men inget tillstånd har givits. 

En inspektion av anläggningen har gjorts den 15 april 2021 inför nämndens 
beslut. Någon åtgärd av avloppet har inte skett.  
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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: 
1. Förbjuder fastighetsägaren, med vite om 60 000 kronor att släppa ut 

avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten. 
2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter beslutet delgivits. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med sökande. 

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. Förbudet bör gälla 6 månader efter delgivning. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta om ett förbud 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 beslutar om ett förbud med vite om 60 000 kronor. 

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 
Stegaryd 1:5 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 

Fastighetsägaren 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 § 79  2018-2116    

 

Lindhult 1:7, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten 
i befintlig avloppsanläggning 

 
Fastighet: Lindhult 1:7 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder XXX, med vite om 60 000 kronor att 
släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten Lindhult 
1:7. 

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 tvåkammarbrunn med en okänd efterföljande 
rening. En person är folkbokförd på fastigheten. I september 2018 fick 
fastighetsägarna 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 3 december 2018. 
Beslutet om förbud har vunnit laga kraft den 11 februari 2019 och började gälla 
efter 24 månader.  

Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.  

En inspektion av anläggningen har gjorts den 15 april 2021 inför nämndens 
beslut. Någon åtgärd av avloppet har inte skett.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden: 
1. Förbjuder fastighetsägaren, med vite om 60 000 kronor att släppa ut 

avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten. 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-11 
 

24(77) 

   
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   

 

2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter beslutet delgivits. 
 

Förslag inför beslut har kommunicerats med sökande. 

Fastighetsägare har i skrivelse daterad 7 maj 2021 begärt att vitet sätts ned men 
accepterar tiden om sex månader. 

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 Lindhult 1:7. Förbudet bör gälla 6 månader efter att delgivning. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta om ett förbud med vite om 60 000 
kronor att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning eller om någon är 
där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar om ett förbud med vite om 60 000 kronor. 

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 
Lindhult 1:7 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 

Fastighetsägaren 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 § 80  2021-843    

 

Skyttens 1:3, tillstånd till spridning av växtskyddsmedel 
inom skyddsområde för vattentäkt 

Fastighet: Skyttens 1:3 

 
Verksamhets- 
utövare/ 
sökande: XXX. 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden lämnar inte verksamhetsutövaren XXX, tillstånd, enligt 
16 kapitlet 2 § miljöbalken, att sprida kemiska bekämpningsmedel på fastigheten 
Skyttens 1:3, inom Bergaåsens vattenskyddsområde i yttre zon. 

Reservationer 

Kent Danielsson (C), Bengt Karlsson (KD), Jan-Erik Oxelborn (C), Henrik 
Pettersson (SD) och Pär Augustsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om tillstånd att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel inom 
skyddsområde för vattentäkt inkom till miljöavdelningen den 9 april 2021. 
Ansökan avser tillstånd att sprida kemiska bekämpningsmedel på fastigheten 
Skyttens 1:3 (5 hektar) inom Bergaåsens vattenskyddsområde, yttre zon.  

Den 9 april 2021 inkom kompletterande uppgifter om utförd riskanalys med 
tillhörande analysrapport gällande de växtskyddsmedel som ska spridas. 

Ansökan avser följande preparat: 

Preparat Regnr Aktiv substans Risk 

Alli class WG 5425 Metsulfurometyl/ 
Karafentrazonetyl 

Försumbar 

CDQ SX 5432 Tribenuronmetyl/ 
Metsulfuronmetyl 

Försumbar 
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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   

 

Preparat Regnr Aktiv substans Risk 

Express 50SX 
+MCPA 

5430 Tribenuronmetyl Försumbar 

Glypper 5519 Glycofat Försumbar 

 

Markprover har tagits för jordartsanalys inom det berörda området. Till hjälp för 
att bedöma att växtskyddsmedlen inte påverkar grundvattnet negativt har 
simuleringsverktyget MACRO-DB använts. I detta verktyg görs beräkningar 
utifrån de jordprover som analyserats. 

I steg 1 i MACRO-DB görs en riskbedömning som motsvarar så kallade värsta-
falls-scenarier och som bygger på resultaten från ett stort antal simuleringar med 
MACRO-DBs databas. 

Steg 2 i MACRO-DB körs om resultatet från steg 1 visar att man inte kan utesluta 
en risk för läckage till grund- eller ytvatten i halter över 0,1 µg/l och innebär 
realistiska simuleringar med MACRO-DB under de förutsättningar som råder i 
aktuellt område baserat på information om jordar, grödor med mera. 

Steg 2 har inte behövts utföras i detta fall eftersom resultatet i steg 1 visar på att 
samtliga preparat i ansökan understiger gränsvärdet 0,1 µg/l, och risken att 
preparaten ska spridas till grund- och/eller ytvatten är försumbar. 

Verksamhetsutövaren avser att anlita en extern entreprenör för spridningen av 
växtskyddsmedel inom fastigheten Skyttens 1:3. Användningsbevis för spridning 
av växtskyddsmedel samt dokumentation på att sprutan är kontrollerad och 
godkänd av Jordbruksverket lämnades till miljöavdelningen den 16 april 2021. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden lämnar 
verksamhetsutövaren tillstånd, enligt 16 kapitlet 2 § miljöbalken, att sprida 
kemiska bekämpningsmedel på fastigheten Skyttens 1:3 inom Bergaåsens 
vattenskyddsområde i yttre zon. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen grundar sin bedömning på utförda simuleringar i MACRO-DB steg 
1 som redovisats av verksamhetsutövaren. Enligt simuleringsresultaten är risken 
för att halter över 0,1 mikrogram/liter når vattentäkten försumbar. 

Verksamhetsutövaren lyfter i ansökan fram att utgångspunkten för verksamheten 
är att uppnå största möjliga produktion med minsta möjliga miljöpåverkan. 
Verksamhetsutövaren har i ansökan redogjort för vilka skyddsåtgärder som 
kommer att tas i anspråk för att minska risken för påverkan på människors hälsa 
och miljö. 
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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 är att tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom 
Bergaåsens vattenskyddsområde i yttre zon, på fastigheten Skyttens 1:3, kan 
lämnas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden lämnar verksamhetsutövaren tillstånd, enligt 
16 kapitlet 2 § miljöbalken, att sprida kemiska bekämpningsmedel på fastigheten 
Skyttens 1:3, inom Bergaåsens vattenskyddsområde i yttre zon. Tillståndet 
förenas med villkor om försiktighetsmått enligt förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-04-21. 

Yrkanden 

Tomas Nielsen (S) och Christina Bertilfelt (S) yrkar att nämnden inte lämnar 
tillstånd att sprida kemiska bekämpningsmedel på fastigheten Skyttens 1:3 inom 
Bergaåsens vattenskyddsområde i yttre zon. 

Ordförande och Henrik Petersson (SD) yrkar att nämnden lämnar tillstånd att 
sprida kemiska bekämpningsmedel på fastigheten Skyttens 1:3 inom Bergaåsens 
vattenskyddsområde i yttre zon. 

Beslutsordning 

Ordförande meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning. 

Omröstningsresultat 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i enlighet 
med ordförandes och Henrik Petterssons (SD) yrkande och NEJ för att beslut i 
enlighet med Tomas Nielsens (S) och Christina Bertilfelts (S) yrkande. 

Ledamöter Ersättare Ja Nej 

Kent Danielsson (C)  X  

Helena Sandelius (M)   X 

Caroline Holmqvist-
Henrysson (S) 

Mirna Obeid (S)  X 

Jenny Anderberg (C) Jan-Erik Oxelborn (C) X  

Peter Berg (M)   X 
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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   

 

Ledamöter Ersättare Ja Nej 

Tomas Nielsen (S)   X 

Christina Bertilfelt (S)   X 

Jimmy Stansert (S)   X 

Bengt Carlsson (KD)  X  

Henrik Pettersson (SD)  X  

Pär Augustsson (SD)  X  

Omröstning har utfallit med 5 JA-röster och 6 NEJ-röster. Nämnden har efter 
omröstning beslutat i enlighet med Tomas Nielsens (S) och Christina Bertilfelts 
(S) yrkande. 

Motivering 

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. I samma 
syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa 
försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt 
miljöbalken (MB 1998:808) 2 kapitlet 3 §. 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
undvika att använda sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som 
kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas 
med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. 
Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med 
en kemisk produkt eller bioteknisk organism, enligt MB 2 kapitlet 4 §. 

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för 
vattenförsörjning ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar, enligt MB 3 
kapitlet 8 §. 

Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar 
en åtgärd att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa 
olägenheter från sådan verksamhet, enligt MB 26 kapitlet 21 §. 
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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   

 

I naturvårdsverks föreskrifter (NFS 2015:2) 6 kapitlet 1 § om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel framgår att bekämpningsmedel inte får spridas utan 
tillstånd från den kommunala nämnden inom skyddsområde för vattentäkt.  

Skyddet av grundvattnet är en bärande del i miljökvalitetsmålen ”grundvatten av 
god kvalitet” och kräver att långtgående hänsyn tas för att minimera riskerna för 
förorening av grundvattnet. Syftet med Naturvårdsverkets föreskrifter för skydd 
av vattentäkt är att säkerställa att vattentäktens vatten efter normalt 
reningsförfarande utan risk ska kunna användas för dricksvattenförsörjning. 

Nämnden anser att Bergaåsens vattenskyddsområde är ett väsentligt 
samhällsintresse som tillgodoser ett behov av dricksvatten som inte kan 
tillfredsställas genom att annan mark tas i anspråk. Bergaåsen fungerar även som 
reservvattentäkt för Ljungby kommun och det är därmed av stor vikt att åsen och 
dess närhet skyddas mot förorening. 

Upplysningar 

Beslut om avgift för nedlagd handläggningstid kommer ske i ett separat beslut. 

Skickas till 

Verksamhetsutövare/sökande med mottagningsbevis och information hur man 
överklagar. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 81  2021-468    

 

Naturreservat Gölsjömyren, yttrande till kommunstyrelsen 
över planeringen av utökat och stärkt skydd 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med 
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 april 2021 med följande tillägg: 

1. Vägen som går genom reservatet mellan Tranhult och Bräkentorp. Barnen i 
Tranhult använder vägen som cykelväg ner till badplatsen Bräkentorp. Det är 
därför viktigt att vägen underhålls för att vägen ska vara farbar med cykel 
samt bil. Det innebär att kantzoner ska hållas efter och att grenar ska hindras 
från att växa över vägen, samt att vägen hålls dränerad och underhålls.  

2. Det ska vara tillåtet att parkera inom naturreservatet även under nattetid på de 
angivna platserna men under en begränsad tid på upp till ett dygn eller två. 
Anledningen till detta är att möjliggöra för fågelskådare att ha tillträde till 
platsen under alla dygnets timmar, fast under en begränsad tid. 

3. Länsstyrelsen redogör för konsekvenserna för de markägare som har 
intilliggande mark, med tanke på att igen dikning eller annan skötsel av 
området som kommer att ske i reservatet. I skötselplanen för reservatet ska 
det ingå åtgärder med hänsyn till om det finns markägare med ett aktivt 
skogsbruk intill så att deras verksamhet inte riskerar att påverkas negativt. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 11 mars 2021 inkom Länsstyrelsen i Kronobergs län med ett föreläggande 
om yttrande över utökning och stärkt skydd av naturreservatet Gölsjömyren. 
Ljungby kommun har fått förlängd svarstid till den 10 juni 2021. 

Gölsjömyren är en våtmark som finns öster om Ljungby nära Bräkentorpssjön, 
som till vissa delar varit naturreservat sedan 1975. Reservatet ägs av 
Naturvårdsverket, enskild person samt Svenska kyrkan och förvaltas av 
Länsstyrelsen i Kronoberg. 

Länsstyrelsen planerar att utöka naturreservatet Gölsjömyren med ett område om 
48,2 hektar och därmed totalt omfatta 392 hektar. Gräns för naturreservatet ska 
vara den gräns som anges i bifogad karta (bilaga 1). 
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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   

 

Förslaget innebär att förklaringen av naturreservatets område från 1975 och 1993 
fortfarande gäller med att bland annat reservatsföreskrifter och skötselplan 
beslutade 1993 kommer att upphävas och ersättas. De två områden som omfattas 
av utökningen har totalt tre olika ägare, varav två av dessa är Naturvårdsverket 
och Svenska kyrkan (den tredje är en enskild ägare). 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag öppet till nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar 
tjänsteskrivelse daterad den 21 april 2021 som sitt yttrande till Länsstyrelsen i 
Kronoberg.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-04-21. 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD och Pär Augustsson (SD) yrkar att förvaltningens yttrande 
i tjänsteskrivelse daterad 21 april 2021 med följande tillägg lämnas till 
kommunstyrelsen: 

1. Vägen som går genom reservatet mellan Tranhult och Bräkentorp. Barnen i 
Tranhult använder vägen som cykelväg ner till badplatsen Bräkentorp. Det är 
därför viktigt att vägen underhålls för att vägen ska vara farbar med cykel 
samt bil. Det innebär att kantzoner ska hållas efter och att grenar ska hindras 
från att växa över vägen, samt att vägen hålls dränerad och underhålls.  

2. Det ska vara tillåtet att parkera inom naturreservatet även under nattetid på de 
angivna platserna men under en begränsad tid på upp till ett dygn eller två. 
Anledningen till detta är att vi vil möjliggöra för fågelskådare att ha tillträde 
till platsen under alla dygnets timmar, fast under en begränsad tid. 

3. Länsstyrelsen redogör för konsekvenserna för de markägare som har 
intilliggande mark, med tanke på att igen dikning eller annan skötsel av 
området som kommer att ske i reservatet. I skötselplanen för reservatet ska 
det ingå åtgärder med hänsyn till om det finns markägare med ett aktivt 
skogsbruk intill så att deras verksamhet inte riskerar att påverkas negativt. 

Kent Danielsson (C) yrkar att nämnden lämnar förvaltningens yttrande i 
tjänsteskrivelse daterad 21 april 2021 till kommunstyrelsen . 

Beslutsordning 1 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Henrik Petterssons 
(SD), Pär Augustssons (SD) och ordförandes yrkande om att lämna 
förvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande. 
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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 beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsordning 2 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Henrik Petterssons 
(SD) och Pär Augustssons (SD) tilläggsyrkande. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet. 

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 § 82  2020-332    

 

Torg 1:173 med flera, redovisning av ordförandebeslut att 
förelägga med vite om att utföra undersökning, utredning 
och åtgärder 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av ordförandebeslut från den 
27 april 2021 med diarienummer MB-2020-332. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Enligt 6 kap 40 § samma lag ska sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut av nämndens ordförande daterat 2021-04-27 med 
diarienummer MB-2020-332. 

Yrkanden 

Jimmy Stansert (S), Jan-Erik Oxelborn (C) yrkar att nämnden godkänner 
redovisningen av ordförandebeslut. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Jimmy Stanserts (S) 
och Jan-Erik Oxelborns (C) yrkande. 

Ordförande finnar att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
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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 § 83  2014-1937    

 

Detaljplan Eka 3:3 med flera Ekalund i Ljungby, beslut om 
samråd 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden skickar ut planförslaget för Eka 3:3 med flera i Ljungby 
på samråd. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby kommun har sålt större delen av industrimarken inom Eka 
industriområde och har begränsade ytor kvar till försäljning. Det gör att ny mark 
för industri och andra verksamheter måste planläggas så att det finns en buffert 
till försäljning. Kommunen har i olika skeden köpt in mark väster om E4 som är 
avsedd att planläggas. Närhet och i vissa fall exponeringen mot E4 har visat sig 
betydelsefull vid de etableringar som skett och utbyggnaden av E4 till motorväg 
som pågår bidrar också till ett högre attraktionsvärde på området.  

Syftet är att skapa ett nytt område för olika typer av verksamheter. Området som 
är ca 80 hektar, består till stora delar av blandskog med barrträd och lövträd. 
Vissa delar är öppna områden som varit betesmark och en del är fuktig mark. 
Området är beläget väster om E4 och norr om Eka industriområde vid trafikplats 
Ljungby Norra.  

Avsikten är att industri samt annat typ av tillverkning tillsammans med lättare 
verksamheter och lager ska kunna samsas inom området, dock ej detaljhandel. Ett 
område i södra delen är avsatt för solceller.  

Dagvattenhanteringen är en av de stora delarna som måste lösas inom området. 
Kommunen har det slutgiltiga ansvaret att ta hand om dagvattnet därför är det 
lämpligt att skapa sådana ytor som gör att kommunen ansvarar för skötseln. 
Större grönytor mellan kvartersområdena ska därför sparas ut dit dagvattnet kan 
ledas och fördröjas. Inom grönområdena ska det bland annat finnas diken, 
dammar och andra mindre försänkningar utformade för att ta hand om dagvattnet. 
Dessa ytor kan också användas för rekreation med gångstigar och sittplatser på 
lämpliga ställen.  

Ett större område i den södra delen består av fornlämningar och stora ekar. Detta 
område ska bevaras som en oas. Inom området finns en speciellt stor ek där 
kronan är ca 20 meter i diameter som står relativt solitärt som är värd att bevara.  
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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   

 

Inom området är också avsikten att planlägga för en drivmedelsstation, restaurang 
och annan service. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag till beslut öppet till 
nämnden. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Området som avses finns med i gällande översiktsplan från 2006 som ett 
industriområde. Därefter har avsedd mark köpts in av Ljungby kommun vid flera 
tillfällen med avsikten att marken ska omvandlas till ett verksamhetsområde. 
Därför anser förvaltningen att förslaget till detaljplan för Eka 3:3 med flera kan 
skickas ut för samråd. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att skicka ut planförslaget för Eka 3:3 
med flera i Ljungby på samråd. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-04-20. 

Yrkanden 

Kent Danielsson (C), Tomas Nielsen (S), Jimmy Stansert (S) och Peter Berg (M) 
yrkar att nämnden beslutar skicka ut planförslaget för Eka 3:3 med flera i 
Ljungby på samråd. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

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 § 84  2018-673    

 

Detaljplan för Torg 2:27 med flera i Lagan, beslut om 
antagande 

Beslut 

Miljö- och byggnämndens antar detaljplanen för Torg 2:27 med flera i Lagan. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägare till samtliga fastigheter inom planområdet, Torg 1:236, Torg 
1:239 och Torg 2:27, har för avsikt att utveckla Laganland genom att anlägga 
marken inom Torg 2:27 för friluftsliv och camping samt för besöksnäring. 
Laganland som idag har olika verksamheter som motell, bensinstation, handel, 
lekland och älgpark ska finnas kvar i samma omfattning som idag.  

Planområdet omges av E4 i öst och väg 557 i syd. Norr om området har Lagans 
golfklubb sin Driving Range och en del av sin 18-håls golfbana.  

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 1 mars 2021 – 29 mars 
2021.  

Miljö- och byggförvaltningen har sammanställt synpunkterna från samrådet i ett 
granskningsutlåtande daterat 2021-04-16. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden antar detaljplanen 
för Torg 2:27 med flera i Lagan. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen anser att utifrån de förändringar som gjorts efter granskningen kan 
detaljplanen antas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att anta detaljplanen för Torg 2:27 
med flera i Lagan. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-04-20. 
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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 

Jimmy Stansert (S) yrkar att nämnden beslutar anta detaljplan för Torg 2:27 med 
flera i Lagan. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Jimmy Stanserts (S) 
yrkande eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Skickas till 

Tekniska förvaltningen och fastighetsägare till Torg 2:27 
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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 § 85  2020-0399    

 

Detaljplan Giraffen 4 i Ljungby, beslut om samråd 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden skickar ut planförslag för Giraffen 4 med flera i 
Ljungby på samråd. 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen syfte är att möjliggöra för bostäder samt att digitalisera den gällande 
planen för Hjortsbergsparken som vann laga kraft 1966.  

Gällande detaljplaner för området medger samlingslokal och park. Fastigheten 
Giraffen 4 har tidigare varit uthyrd som föreningslokal, men då hyresavtalet har 
sagts upp vill kommunen istället möjliggöra fastigheten för försäljning med 
användning för bostäder. Samtidigt vill kommunen skapa ytterligare tomter för 
bostäder sammankopplat med befintlig struktur. Detta innebär att en viss del av 
parkmarken kommer att ianspråktas för bostäder, men till största del kommer 
parkmarken att förbli allmän platsmark för park. 

Planområdet består av fastigheten Giraffen 4 samt stora delar av 
Hjortsbergsparken. All mark inom området ägs av Ljungby kommun.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden skickar ut 
planförslag för Giraffen 4 med flera i Ljungby på samråd. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen anser att uppförandet av ett mindre antal bostäder inom och i 
anslutning till fastigheten Giraffen 4 är en positiv förtätning av Ljungby stad. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att planförslaget för Giraffen 4 med 
flera i Ljungby skickas ut på samråd. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-04-19. 
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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 

Kent Danielsson (C) yrkar att nämnden skickar ut planförslaget för Giraffen 4 
med flera i Ljungby på samråd. 

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 yrkandet. 

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 § 86  2019-1987    

 

Detaljplan för Långraden 5 med flera, beslut om samråd 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden skickar ut planförslag för Långraden 5 med flera i 
Ljungby på samråd. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering av kvarteret Långraden 
med bostäder, centrum, och kontorsändamål samt parkering över och under mark 
i 4–5 våningar. Parkeringsgarage är avsedd att byggas i de två nedersta 
våningsplanen det vill säga ena våningen helt under mark och våningen ovan i 
sluttande del (halvt under mark och halvt i gatuplan). 

Planområdet är ca 8 000 kvadratmeter och är beläget i centrala Ljungby inramat 
av Stationsgatan i söder och Olofsgatan i resterande väderstreck. 

Marken inom planområdet ägs delvis av Ljungby kommun (Långraden 5, 6 och 7) 
och delvis av Ljungbybostäder AB (Långraden 12). 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden skickar ut 
planförslag för Långraden 5 med flera i Ljungby på samråd. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen anser att marken är lämplig för bostadsändamål i 4 till 5 våningar. I 
dagsläget består den största delen av marken av en parkeringsplats vilket gör att 
en möjlig exploatering skulle bidra till en mer attraktiv stadsbild. Dessutom är 
planområdet beläget utmed Stationsgatan vilket gör att denna plats blir ett 
välkomnande inslag i centrala Ljungby.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att skicka ut planförslag för 
Långraden 5 med flera i Ljungby på samråd. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-04-20. 
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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 frågar om nämnde kan skicka ut planförslag för Långraden 5 med 
flera i Ljungby på samråd eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden skickat ut planförslaget för samråd. 

Skickas till 

Tekniska förvaltningen samt Ljungbybostäder AB 
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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 § 87  2021-462    

 

Mossen 2, bygglov för fasadändring på flerbostadshus 

Fastighet: Mossen 2 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för fasadändring på flerbostadshus. 
2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden. 
3. Kontrollplanen som inkom den 19 mars 2021 fastställs. 
4. Kontrollansvarig krävs inte. 
5. Tekniskt samråd krävs inte. 
6. Ändringen får tas i bruk innan nämnden har lämnat slutbesked. 
7. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivs ut: 

- signerad kontrollplan för slutbesked. 
8. Avgiften för bygglovet är 2 262 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, 40a, 10 kapitlet §§ 4, 10, 14, 23-24 
samt 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Stensbergs bostadsområde. 

Förslaget innebär byte av dörrar på befintliga flerbostadshus i tre våningar. 
Byggnaderna har idag entrédörrar i brunt trä med tillhörande sidofönster. 
Förslaget är att byta ut dessa till aluminiumbeklädda dörrar i en röd kulör. 

Byggnaderna är uppförda under 1970-talet och är idag väl bevarade med de 
arkitektoniska uttryck som speglar ett flerbostadshusområde från den tiden.  

Den 7 april 2016 beviljades bygglov på delegation för att byta kulör på fasadernas 
träpanel samt plåtbeslag. Till ärendet följde en noga utredd kulörsättning av 
dåvarande stadsarkitekt. 

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan – P 99/12.  
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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   

 

Gällande detaljplan saknar bestämmelser om kultur- och miljömässigt värde. 

Fastigheten ingår i en kulturmiljöinventering som gjordes i området 2013 där 
fastigheten beskrevs som ett flerbostadshusområde från 1970-talet, tidstypiskt 
planerat med kringbyggd parkering, lekplats och förskoleverksamhet. De 
sammanbyggda huskropparna har längst in på gården tre våningar men skalas ner 
till två våningar mot gatan. Byggnaderna har gult fasadtegel och en mörk träpanel 
och taken är platta. Trapphusen kragar ut från fasaderna och reser sig ovan 
takfoten.  

Stadsarkitekten har lämnat följande yttrande den 31 mars 2021.  
”Mossen 2 är ett enhetligt område med 12 välbevarade hyreshus uppförda tidigt 
på 70-talet. Fastighetsägaren önskar ändra ursprungliga entrédörrar i brunt trä till 
aluminiumsdörrar med röd färg. Husen är inte skyddade i detaljplan, men hänsyn 
ska ändå tas till krav i PBL om god form-, färg- och materialverkan. 
Stadsarkitekten bedömer en ändring till dörrar i röd färg i för stor grad ändrar 
byggnadernas karaktär och därför inte bör tillåtas. Ett utförande i aluminium som 
motsvarar ursprunglig färg och utformning bedöms i övrigt att vara förenligt med 
kraven i PBL.” 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov för 
fasadändring på flerbostadshus. 

Förvaltningen bedömning och överväganden 

Bygglov bör inte beviljas. En ändring av dörrarna i ett så väl bevarat område 
ändrar karaktären på byggnaderna avsevärt och tar inte tillvara de karaktärsdrag 
som byggnaderna har idag. Valet av kulör på dörrarna spelar en stor roll i 
byggnadernas uttryck.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan om bygglov för fasadändring 
på flerbostadshus. 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD) yrkar att nämnden beviljar bygglov för fasadändring på 
flerbostadshus. 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Jimmy Stansert (S) och Peter Berg (M) yrkar 
att nämnden avslår ansökan om bygglov för fasadändring på flerbostadshus. 

Ajournering begärd. Ajournering mellan klockan 10.25-10.30. 

Peter Berg (M) drar tillbaka sitt yrkande när mötet återupptas.  
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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 meddelar att beslut kommer fattas genom omröstning. 

Omröstningsresultat 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i enlighet 
med Henrik Petterssons (SD) yrkande och om att rösta NEJ för att besluta i 
enlighet med Caroline Holmqvist Henryssons (S) med fleras yrkande. 

Ledamöter Ersättare Ja Nej 

Kent Danielsson (C)  X  

Helena Sandelius (M)  X  

Caroline Holmqvist-
Henrysson (S) 

  X 

Jenny Anderberg (C)  X  

Peter Berg (M)  X  

Tomas Nielsen (S)   X 

Christina Bertilfelt (S)   X 

Jimmy Stansert (S)   X 

Bengt Carlsson (KD)  X  

Henrik Pettersson (SD)  X  

Pär Augustsson (SD)  X  

Omröstning har utfallit med 7 JA-röster och 4 NEJ-röster. Nämnden har efter 
omröstning beslutat i enlighet med Henrik Petterssons (SD) yrkande. 

Motivering 

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

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

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-11 
 

46(77) 

   
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 19 mars 2021 och beslut fattades 
den 11 maj 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits. 

Upplysningar 

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

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

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

Faktura i ärendet skickas separat. 

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Basen 7, Ljungby 7:108, 7:132 och 7:133, 
Lärlingen 1, 2 och 3. 
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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 § 88  2021-317    

 

Bråna 3:33, förhandsbesked för nybyggnad av ett 
fritidshus 

Fastighet: Bråna 3:33 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av ett fritidshus. 

2. Avgiften för avslaget är 6 689 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår 
av medskickat debiteringsunderlag. 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger i samhället Agunnaryd cirka 400 meter nordöst om kyrkan längs 
med Agunnarydsjöns västra strand precis utanför strandskyddat område. 

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus i två våningar med en byggnadsarea 
på cirka 200 kvadratmeter. Huset placeras cirka 180 meter söder om det befintliga 
bostadshuset på fastigheten. Någon ny tomt är inte tänkt att styckas av i samband 
med nybyggnationen.  

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för natur samt 
inom ett område med stora naturvärden enligt naturvårdsprogrammet klass 2.  

Fastighetsägarna till Bråna 9:2 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägarna till Bråna 3:12, 3:25 och 3:38 har fått möjlighet att lämna 
synpunkter men inte svarat.  

Kommunekolog har i yttrande den 20 april 2021 meddelat att den aktuella kullen 
sökande avser placera bostadshuset på har sådana biologiska och 
landskapsmässiga värden att den inte bör tas i anspråk för byggnation.  

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

Förslag inför beslut har kommunicerats med sökande. 
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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 

Förhandsbesked kan inte meddelas. En byggnation av ett nytt bostadshus bör ske i 
direkt anslutning till befintliga byggnader på fastigheten. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av ett fritidshus. 

Yrkanden 

Henrik Petterson (SD) yrkar att nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett fritidshus. 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S), Kent Danielsson (C) och 
Jimmy Stansert (S) yrkar att nämnden avslår ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av ett fritidshus. 

Beslutsordning 

Ordförande meddelar att beslutet kommer fattas genom omröstning. 

Omröstningsresultat 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i enlighet 
med Caroline Holmqvist Henryssons (S) med fleras yrkande och NEJ för att 
besluta i enlighet med Henrik Petterssons (SD) yrkande. 

Ledamöter Ersättare Ja Nej 

Kent Danielsson (C)  X  

Helena Sandelius (M)   X 

Caroline Holmqvist-
Henrysson (S) 

 X  

Jenny Anderberg (C)  X  

Peter Berg (M)   X 

Tomas Nielsen (S)  X  

Christina Bertilfelt (S)  X  

Jimmy Stansert (S)  X  

Bengt Carlsson (KD)   X 
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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   

 

Ledamöter Ersättare Ja Nej 

Henrik Pettersson (SD)   X 

Pär Augustsson (SD)   X 

Omröstning har utfallit med 6 JA-röster och 5 NEJ-röster. Nämnden har efter 
omröstning beslutat i enlighet med Caroline Holmqvist Henryssons (S) yrkande. 

Motivering 

Nämnden bedömer att platsen inte 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). 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 3 mars 2021 och beslut fattades 
den 11 maj 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits. 

Skickas till 

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

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 89  2021-604    

 

Syrenen 1, fasadändring på flerbostadshus/restaurang 

Fastighet: Syrenen 1 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov för fasadändring på 
flerbostadshus. 

2. Avgiften för avslaget är 2 262 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår 
av medskickat debiteringsunderlag.  

Beslut är fattat med stöd av 2 kapitlet § 6, 9 kapitlet §§ 30, 40 a samt 12 kapitlet  
§ 8 plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger längs med Drottninggatan cirka 250 meter sydöst om 
Kungshögsskolan.  

Förslaget innebär att man på befintligt flerbostadshus klär in fasaderna på 
tillbyggnaden av restaurangen med puts i skulpturala former. 

Fastigheten ligger i ett område med byggnader uppförda under 1940-talet och 
byggnaden är idag till större delen väl bevarad med de arkitektoniska uttryck som 
speglar ett flerbostadshus från den tiden. 

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan – P 94/13.  

Gällande detaljplan saknar bestämmelser om kultur- och miljömässigt värde. 

Stadsarkitekten meddelar i yttrande den 14 april följande. 

”I plan och bygglagen finns krav att byggnader ska ha en god form-, färg- och 
materialverkan (PBL 8 kap 1§), vilket syftar både till den enskilda byggnadens 
gestaltning och hänsyn till omgivningen i ett sammanhang. Stadsarkitekten ser att 
den önskade ändringen av fasaden med sin form- färg- och materialverkan i stor 
grad bryter med den aktuella byggnadens tidstypiska gestaltning och att det inte 
tar hänsyn till omgivande stadsmiljö och därför inte bör tillåtas.”  
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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 fasadändring på flerbostadshus. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med sökande. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör inte beviljas eftersom förslaget har för stor inverkan i både 
byggnadens samt områdets karaktär på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan om bygglov för fasadändring 
på flerbostadshus/restaurang. 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att nämnden avslår ansökan om bygglov 
för fasadändring på flerbostadshus/restaurang. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Motivering 

Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för en åtgärd 
som överensstämmer med detaljplanen. Åtgärden ska också uppfylla kraven 
enligt 2 kapitlet 6 § första stycket 1 PBL, byggnadsverk ska utformas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

Åtgärden anses inte förenlig med anpassningskravet då den motverkar 
lämpligheten för en god stadsbild, kulturvärdena på platsen samt intresset av en 
god helhetsverkan.  

Enligt dom från mark- och miljööverdomstolen 2011 -P 8256 ska det vara möjligt 
att avslå en ansökan om bygglov trots att detaljplanen saknar 
skyddsbestämmelser. En ansökan om bygglov ska prövas mot anpassningskravet i 
varje enskilt fall och det allmänna intresset måste vägas mot det enskilda 
intresset. En grundlig inventering har gjort i området som bidrar med stöd till 
handläggningen av bygglov i fråga om bebyggelsens kulturvärden. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Med hänvisning till detta samt att det bör finnas andra mer lämpliga sätt att 
förändra fastigheten utan att påverka helhetsverkan i området anses det allmänna 
intresset att bevara ett relativt oförändrat 40-talsområde väga tyngre än det 
enskilda. 

En samlad bedömning är att förslaget strider mot bestämmelserna i 2 kapitlet 6 § 
första stycket 1 PBL. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 22 mars 2021 och beslut fattades 
den 11 maj 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. 
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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 § 90  2021-668    

 

Erikstad 1:21, bygglov för nybyggnad av ett fritidshus 

Fastighet: Erikstad 1:21 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX 

 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus. 
1. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden. 
2. Kontrollplanen som inkom den 4 december 2020 fastställs. 
3. Utstakning ska ske innan byggnadsåtgärderna påbörjas. 
4. Kontrollansvarig krävs. 
5. Tekniskt samråd krävs. 
6. Byggnaden får inte tas i bruk innan nämnden har lämnat slutbesked.  
7. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivs ut: 

- signerad kontrollplan för slutbesked 
- utlåtande från kontrollansvarig 
- relationshandlingar för arkitekt (A)-, konstruktion (K)-, ventilation 
(VENT)-,  vatten- och avloppsritningar (VA) 
- obligatorisk ventilationskontroll 
- injustering ventilation 
- intyg om säker vatteninstallation 
- provtryckning vatten 
- intyg om tätskikt i våtutrymmen 
- besiktningsbevis eldstad/rökkanal 
- intyg imkanal 
- isolationsmätning elinstallation 
- slutredovisning av rivningsavfall 

- intyg packningsprov 
- redovisning av avgränsning runt tomten  
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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   

 

8. Avgiften för bygglovet är 4 264 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår 
av medskickat debiteringsunderlag. 

Beslut är fattat med stöd av 2 kapitlet § 9, 9 kapitlet §(§) 30, 34, 40a, 10 kapitlet 
§§ 4, 9, 14, 23-24, 26 samt 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i samhället Erikstad längs med Vidösterns västra strand helt 
inom strandskyddat område. Inom bostadstomten är strandskyddet upphävt i 
detaljplanen, men tomten ska avgränsas tydligt runt om för att säkerställa det 
allemansrättsliga mot det enskilda.  

Bygglov beviljades den 13 november 2020, dnr MB-2020-1503 för att riva 
befintligt fritidshus på fastigheten och uppföra ett nytt fritidshus. Bygglovet 
lämnades med förutsättningarna att det nya fritidshuset placerades på samma höjd 
som det befintliga. Dock med kravet att uppfylla placeringen om lägsta golvhöjd 
enligt detaljplanen. 

Sökande har den 30 mars 2021 lämnat in ett nytt bygglov som innehåller en 
höjning av marken på tomten. 

Tekniskt samråd har genomförts och sammanställts i protokoll den 8 december 
2020 i samband med bygglov beviljat den 13 november 2020, dnr 2020-1503. 

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i en våning med en 
byggnadsarea på 99 kvadratmeter. Byggnaden placeras 4 meter öster om 
fastighetsgränsen mot Erikstad 1:6. I samband med nybyggnationen rivs befintlig 
byggnad på fastigheten. 

I samband med att huset uppförs höjs marken på tomten enligt 
marksektionsritningar daterade den 26 mars samt den 28 april 2021. 

Sökande redovisar en kommande attefallsbyggnad på fastigheten. Denna byggnad 
prövas inte i bygglovet, en separat ansökan krävs i efterhand.  

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan – P 13/11. 

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en byggnadsarea på max 110 
kvadratmeter, efter förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en 
byggnadsarea på 99 kvadratmeter. 

Fastighetsägare till Erikstad 1:19 har lämnat synpunkter på förslaget och anser att 
fastigheten bör bebyggas på samma nivå som grunden till gamla huset.  

Fastighetsägare till Erikstad 1:18 har fått tillfälle att lämna synpunkter till 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   

 

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har meddelat att avloppet går att 
lösa genom att koppla på den befintliga gemensamhetsanläggningen som finns i 
området. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov för 
nybyggnad av ett fritidshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov kan meddelas. 

De förändrade nivåerna av marken på tomten bedöms inte påverka sjöutsikten för 
de bakomliggande tomterna i så stor utsträckning att det blir en betydande 
olägenhet enligt 2 kapitlet 9§ PBL.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett 
fritidshus. 

Beslutsordning 

Ordförande frågan om nämnden kan bevilja bygglov för nybyggnad av ett 
fritidshus eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutat bevilja bygglov för nybyggnad av ett 
fritidshus. 

Motivering 

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

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 
rivningslov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 34 PBL. 

De förändrade nivåerna av marken på tomten bedöms inte påverka sjöutsikten för 
de bakomliggande tomterna i så stor utsträckning att det blir en betydande 
olägenhet enligt 2 kapitlet 9§ PBL.  

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

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 30 mars 2021 och beslut fattades 
den 8 juni 2021, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.  
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Miljö- och byggnämnden 

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

Upplysningar 

Om byggnaden börjar användas innan nämnden meddelat ett slutbesked kommer 
en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.  

Utstakning kan begäras hos tekniska förvaltningen telefon 0372-78 93 16. 

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

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

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

Faktura i ärendet skickas separat. Avgift som avser utstakning tillkommer och 
kommer att debiteras separat av tekniska förvaltningen. 

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Erikstad 1:16, 1:17, 1:18 och 5:27. 

Fastighetsägaren till Erikstad 1:19 med mottagningsbevis och information hur 
man överklagar. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 91  2021-507    

 

Hjälmaryd 4:30, förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus samt garage 

Fastighet: Hjälmaryd 4:30 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

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

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 7 879 kronor i enlighet med fastställd taxa 
av kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift 
framgår av medskickat debiteringsunderlag. 

Beslut är fattat med stöd av 2 kapitlet, 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 Hjälmaryd, cirka 3 kilometer sydöst om Ljungby centrum. 
Fastigheten Hjälmaryd 4:30 är tänkt att styckas av med en ny fastighet som blir 
11 000 kvadratmeter stor.  

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus på cirka 100 kvadratmeter i två 
våningar med garage. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område med mycket 
stora naturvärden. 

Fastighetsägare till Hjälmaryd 4:4 samt 4:11 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Hjälmaryd 4:28, 4:30 samt Hångers 3:11 har fått tillfälle att 
lämna synpunkter men inte svarat.  

Ekolog har i sitt yttrande den 15 april 2021 skrivit att ”det aktuella området ingår 
i ett område som utpekats i länets naturvårdsprogram och där getts värdeklass 2, 
mycket stora naturvärden. Den tänkta platsen för bebyggelse är den mest lämpliga 
platsen i området, då det är den högsta delen av området där marken sluttar svagt 
både mot väster, öster och norr. Dock finns tecken på 2–3 odlingsrösen på 
platsen, som skulle kunna vara delar av en fossil åkermark som i detta fall inte  
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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   

 

finns registrerad och detta bör klargöras. En byggnation bör även anknyta till den 
lokala traditionen, då platsen utgör en viktig del av områdets landskapsbild”. 

Trafikverket har i yttrande daterat den 7 maj 2021 meddelat att tillstånd till 
sökandes förslag på ny tillfartsväg inte kommer att ges. 

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

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag öppet till nämnden. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förhandsbesked kan meddelas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen förslår att nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus samt garage. 

Yrkande 

Kent Danielsson (C), Jenny Anderberg (C) och Tomas Nielsen (S) yrkar att 
nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

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). 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 24 mars 2021 och beslut fattades 
den 11 maj 2021, handläggningstiden har förlängts med ytterligare högst 10 
veckor vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.  

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

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

Tillstånd och dispens kan krävas från länsstyrelsen angående markavvattning.  

Beslut från andra myndigheter kan krävas. 

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 Hjälmaryd 4:28, 4:4, 4:30, 4:11 samt Hångers 
3:11. 
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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 § 92  2016-1640    

 

Pumpan 2, slutbesked för nybyggnad av ett LSS-boende 

Fastighet: Pumpan 2 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden meddelar inte slutbesked för nybyggnad av ett LSS-
boende. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 21 juni 2018 inkom ett ljudmätningsprotokoll som redovisade att ljudkraven 
enligt BBR inte uppfylldes samt åtgärdsförslag för hur ljudkraven skulle 
uppfyllas.  

Den 16 augusti 2018 lämnades ett interimistiskt slutbesked för nybyggnad av 
LSS-boende på fastigheten Pumpan 2. Ljudkravet som inte uppfylldes skulle 
följas upp till 2-årsbesiktningen.  

2-årsbesiktningen har nu genomförts och Tekniska förvaltningen begär om 
slutbesked då uppföljning har gjorts genom att fråga verksamhetsutövarna om 
verksamheten upplever problem med ljudet och fått svar att så inte är fallet, 
redovisat i e-post daterad 2 september 2020. Inga övriga åtgärder har vidtagits.  

I skrivelse från kontrollansvarig samt tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen 
inkommen till förvaltningen den 31 mars 2021 begärs nu slutbesked. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden inte meddelar 
slutbesked för nybyggnad av ett LSS-boende. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med sökande. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Slutbesked bör inte 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   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden inte meddelar slutbesked för nybyggnad av ett 
LSS-boende. 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S) och Christina Bertilfelt (S) 
yrkar att nämnden inte meddelar slutbesked för nybyggnad av ett LSS-boende. 

Beslutsordning 

Ordförande fråga om nämnden kan besluta i enlighet med Caroline Holmqvist 
Henryssons (S) med fleras yrkande. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Motivering 

Ett slutbesked ska ges med stöd av 10 kapitlet 34 § plan- och bygglagen (PBL) 
om byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet 
kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterade villkor är uppfyllda 
och nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kapitlet. I PBL 10 kapitlet 
35 § anges att det trots föregående paragraf får lämnas ett slutbesked om det finns 
brister i uppfyllandet som är försumbara. Det finns inget i underlagen inför 
projektet som tyder på att avvikelser görs i samband med uppförandet av aktuell 
byggnad. 

I 8 kapitlet 4 § första stycket 5 PBL framgår att ett byggnadsverk ska ha de 
tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd mot buller. För att 
uppfylla detta krav anges i plan- och byggförordningens (PBF) 3 kapitel 13 § att 
ett byggnadsverk ska vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att buller, som 
uppfattas av användarna eller andra personer i närheten av byggnadsverket, ligger 
på en nivå som inte medför en oacceptabel risk för dessa personers hälsa och som 
möjliggör sömn, vila och arbete under tillfredsställande förhållanden. I PBF 10 
kapitlet 3 § punkt 6 meddelas att boverket får meddela de föreskrifter som behövs 
för tillämpningen av bestämmelserna om egenskapskrav avseende skydd mot 
buller. 

Boverket har i boverkets byggregler (BBR) angett under allmänna råd vilka 
riktlinjer som skulle innebära att lagkrav om buller anses uppfyllda enligt nedan. 
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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   

 

 

Byggherren har genom inlämnade mätningar tillsammans med utlåtande från 
sakkunnig inte kunnat visa att de krav som ställs vid nybyggnation av ett LSS-
boende är uppfyllt. I underlaget framgår det att det finns åtgärder att vidta för att 
komma ner i de ljudkrav som ställs utifrån BBR. Några alternativa lösningar för 
att uppfylla alternativt närma sig kraven utöver dessa har inte redovisats. 

Sammantaget anser miljö- och byggnämnden inte att byggherren har visat på att 
tillräckliga åtgärder har vidtagits i samband med nybyggnation av ett LSS-boende 
för att kunna meddela ett slutbesked. Eftersom det är så stor avvikelse anses 
bristen heller inte kunna vara en försumbar brist. 
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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 byggnad ska vara långsiktigt hållbar och en bedömning från nuvarande boende 
kan inte ligga till grund för bedömning om det tekniska egenskapskravet gällande 
buller är uppfyllt. Ett beslut om att lämna slutbesked skulle också medföra 
svårigheter att ställa krav vid eventuell kommande tillsyn gällande buller om 
upplevelsen från kommande boende är annorlunda. 

Skickas till 

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

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 93  2020-2259    

 

Torpa-Näs 1:5, strandskyddsdispens för om- och 
tilbyggnad av ett fritidshus 

Fastighet: Torpa-Näs 1:5 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden meddelar strandskyddsdispens för om- och 
tillbyggnad av fritidshus. 

2. Fri passage lämnas inte mellan strandlinjen och ansökt åtgärd då 
allmänhetens tillgång till området bedöms vara utsläckt enligt 
tomtplatskarta daterad den 13 april 2021. 

3. Inga grävningsarbeten eller anläggningar (såsom anläggande av 
gräsmatta) får utföras inom området närmst strandlinjen utan 
strandskyddsdispens, området ska bevaras för att säkerställa goda 
livsvillkor för djur- och växtliv. 

4. Strandskyddsdispensen avser endast den ytan byggnaden upptar på marken. 
5. Tomtplatsen bestäms enligt situationsplan daterad den 13 april 2021. 
6. Avgiften för strandskyddsdispensen är 6 954 kronor i enlighet med fastställd 

taxa av kommunfullmäktige.  

Beslutet är fattat med stöd enligt 7 kapitlet, §§ 18b-c, 25 miljöbalken (MB). 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger 1,9 kilometer sydväst om byn Torpa, öster om sjön Mäen. 
Strandskyddet för Mäen är 100 meter inåt land. Aktuell tomt ligger helt inom 
strandskyddat område. 

Strandskyddsdispens har meddelats för nybyggnad av förråd samt rivning av 
befintlig förrådsbyggnad i september 2016. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inte inom några riksintressen. 
Området har mycket stora naturvärden enligt naturvårdsprogrammet.  

Sökanden har angett som särskilt skäl att området redan har tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Fritidshuset är 
uppfört med påbörjan 1965 slutförd 1970. 
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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   

 

Hela udden är idag ianspråktagen som naturtomt. Ansökan om avstyckning är 
inlämnad till Lantmäteriet enligt tomtplatsavgränsningen. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden meddelar 
strandskyddsdispens för om- och tillbyggnad av ett fritidshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Strandskyddsdispens kan meddelas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden meddelar strandskyddsdispens för om -och 
tillbyggnad av ett fritidshus. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta om att meddela strandskyddsdispens 
för om- och tillbyggnad av ett fritidshus. 

Ordförande finner att nämnden beslutar meddela strandskyddsdispens. 

Motivering 

Nämnden bedömer att förutsättningar finns för att dispens från 
strandskyddsförordnandet ska kunna ges. Det finnas ett särskilt skäl samt att 
syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga att djur- och växtliv inte 
påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 
försämras. 

Särskilt skäl till dispensen är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Med hänsyn till att byggnaden är uppförd inom en redan hävdad tomtplats och 
åtgärderna nu handlar om kompletteringsåtgärder, motverkar åtgärden inte 
strandskyddsbestämmelsernas syfte och påverkar inte den biologiska mångfalden 
på ett oacceptabelt sätt. 

Det enskilda intresset att kunna utnyttja redan ianspråktagen tomt ner till vattnet 
anses ha större värde än att lämna en fri passage. 

Inga grävningsarbeten eller anläggningar (ex. anläggande av gräsmatta) får 
utföras inom område närmast strandlinjen utan strandskyddsdispens, nämnden 
bedömer att sådana åtgärder skulle väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och 
växtarter.  

För handläggning av ärendet har nämnden rätt att ta ut en avgift enligt taxa för 
Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av 
kommunfullmäktige. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Upplysningar 

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft. 

Samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken kan krävas med annan berörd 
myndighet, exempelvis länsstyrelsen för åtgärder som väsentligt ändrar 
naturmiljön eller åtgärder som görs inom ett område som påverkar natur- och 
kulturmiljön. 

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit 
beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet. 

Några arbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har 
meddelats. 

Faktura i ärendet skickas separat. 

Skickas till 

Sökande samt Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-11 
 

67(77) 

   
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 § 94  2020-1740    

 

Värset 2:2, strandskyddsdispens för nybyggnad av ett 
fritidshus och gäststuga 

Fastighet: Värset 2:2 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden meddelar strandskyddsdispens för nybyggnad 
av fritidshus och gäststuga. 

2. Tomtplatsen ska i sin helhet avgränsas med staket eller liknande mot 
strandskyddat område. 

3. Fri passage lämnas mellan strandlinjen och ansökt åtgärd. 
4. Avgiften för strandskyddsdispensen är 6 954 kronor i enlighet med fastställd 

taxa av kommunfullmäktige.  

Beslut är fattat med stöd av 7 kapitlet §§ 18b-c samt 25 miljöbalken (MB).  

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger cirka 1,2 kilometer norr om samhället Bolmen. Strandskyddet för 
sjön Bolmen är 200 meter inåt land. Föreslagen placering ligger helt inom 
strandskyddat område.  

Ansökan avser en tomt om cirka 1 400 kvadratmeter med ett avstånd på 25 meter 
till strandlinjen, på tomten föreslås ett fritidshus om cirka 200 kvadratmeter och 
en gäststuga om cirka 100 kvadratmeter.  

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt 
friluftsliv.  

Platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen. Enligt tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen är området lämpligt för kompletterande bostadsbebyggelse.  

Ekologen har i yttrande den 18 april 2021 framfört att om tomtplatsen etableras 
bara några meter från den fina stigen nedanför strandvallen kan de som vill 
passera uppfatta detta som olämpligt eller obehagligt. Det höga grundvattnet inom 
tomtplatsen kan vara problematiskt och kräva omfattande uppfyllnad av marken,  
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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   

 

vilket skulle förändra naturmiljön kring den gamla strandvallen på ett negativt 
sätt. För att inte behöva detta och inte heller störa allmänhetens tillträde till 
strandzonen bör tomtplatsen flyttas upp minst 50 meter ytterligare. Marken där är 
något mer höglänt.  

Sökanden är kommunicerad ekologens yttrande och har besvarat det den 22 april 
2021 med förklaring till varje bild hur sökandes perspektiv och har inga planer på 
att ändra sin ansökan. 

En fri passage lämnas mellan tomten och strandkanten lämnas med 25 meter, 
tomtplatsavgränsning föreslås av sökanden med en 30-40 centimeter hög häck. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden meddelar 
strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus och gäststuga. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Strandskyddsdispens kan meddelas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden meddelar strandskyddsdispens för nybyggnad 
av ett fritidshus och gäststuga. 

Beslutsordning 

Ordförande frågan om nämnden kan besluta att meddela strandskyddsdispens för 
nybyggnad av ett fritidshus och gäststuga eller om någon är där emot. 

Ordförande finnar att nämnden beslutar att meddela strandskyddsdispens. 

Motivering 

Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens från 
strandskyddsförordnandet ska kunna ges. Det ska finnas så kallade särskilda skäl 
samt att syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga att djur- och växtliv 
inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden 
inte försämras. 

Med hänsyn till att åtgärderna inte bedöms hindra allmänheten eller påverka den 
biologiska mångfalden på ett oacceptabelt sätt bedömer nämnden att åtgärden inte 
motverkar strandskyddsbestämmelsemas syfte. 

Fastigheten ligger inom ett utpekat LIS-område och föreslagen byggnation 
bedöms ligga i direkt anslutning till befintlig bebyggelse varvid det finns ett 
särskilt skäl till att meddela dispensen. 

En fri passage lämnas mellan föreslagen tomtplats och strandlinjen. 
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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   

 

För handläggning av ärendet har nämnden rätt att ta ut en avgift enligt taxa för 
Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av 
kommunfullmäktige. 

Upplysningar 

Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vunnit laga kraft. 

Samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken kan krävas med annan berörd 
myndighet, exempelvis länsstyrelsen för åtgärder som väsentligt ändrar 
naturmiljön eller åtgärder som görs inom ett område som påverkar natur- och 
kulturmiljön. 

Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit 
beslutet och beslutat att inte överpröva ärendet. 

Några arbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har 
meddelats. 

Faktura i ärendet skickat separat. 

Skickas till 

Sökande samt Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 95  2021-385    

 

Torseryd 1:5, strandskyddsdispens för nybyggnad av ett 
fritidshus 

Fastighet: Torseryd 1:5 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av fritidshus. 

2. Avgiften för beslutet är 6 954 kronor i enlighet med fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.  

Beslut är fattat med stöd av 7 kapitlet §§ 15 samt 18 b-d miljöbalken. 

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger norr om Torserydssjön cirka 4 kilometer öster om Lidhult samhälle.  
Strandskyddet för Torserydssjön är 100 meter inåt land. Föreslagen placering 
ligger helt inom strandskyddat område.  

Förslaget innebär nybyggnad av ett fritidshus med en byggnadsarea på cirka 108 
kvadratmeter (flytt av befintlig byggnad) med en tänkt tomtplats om ca 1 200 
kvadratmeter 20 meter från Torserydssjön. Byggnaden och tomten placeras mer 
än 250 meter från närmsta befintliga bostadshus.  

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom område med mycket stora 
naturvärden enligt naturvårdsprogrammet samt inom fornlämningsområde, raa 
Odensjö 51:1 fossil åker, röjningsröse.  

Platsen ligger inte inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen.  

Förvaltningen miljöavdelning har i yttrande den 14 april 2021 framfört att 
området ligger inom ett blivande vattenskyddsområde, det finns därmed inga 
bestämmelser att förhålla sig till i dagsläget. Däremot kan vi utifrån 
försiktighetsprincipen ställa krav. Eftersom det är ett fritidshus (och inget 
tillhörande garage) ställer vi inta direkta krav i samband med byggnationen från 
vårt team i detta ärende.  
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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   

 

Ekologen har i yttrande den 18 april 2021 framfört att tillgängligheten i området 
bedöms bli starkt begränsad och nästan helt inom fossil åkermark. De tänkta 
åtgärderna bedöms också motverka bevarandet av områdets värden enligt 
naturvårdsprogrammet. Det bör vara möjligt att hitta platser i anslutning till 
befintlig fritidsbebyggelse inom fastigheten för att bygga fler fritidshus för 
uthyrning. 

Länsstyrelsen har meddelat den 7 april 2021 att de behöver förlängd svarstid till 
den 7 maj 2021. Men kan redan nu meddela att åtgärden kommer kräva tillstånd 
från dem då åtgärderna planeras inom en känd och registrerad fornlämning.  
I yttrandet från Länsstyrelsen 6 maj 2021 framförs bland annat ”Åtgärden 
planeras delvis inom en känd och registrerad fornlämning. Ett särskilt beslut om 
tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt kap 2 §§ 12-13 KML krävs därmed. 
Tillstånd till ingrepp i fornlämningen kan sannolikt medges, men då under 
förutsättning att exploatören låter bekosta den arkeologiska förundersökning som 
krävs för att säkerställa att den arkeologiska och vetenskapliga informationen som 
finns på platsen dokumenteras inför borttagandet. Länsstyrelsen har inte möjlighet 
att medge ett tillstånd utan krav på arkeologisk insats.” 

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

Förslag inför beslut har kommunicerats med sökande och sökanden har bemött 
det den 10 maj 2021 samt föreslagit ny placering precis utanför 
fornlämningsområdet i öster. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningens bedömning är att inte meddela dispens från 
strandskyddsförordnandet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av ett fritidshus. 

Yrkanden 

Peter Berg (M) och Henrik Pettersson (SD) yrkar att nämnden meddelar 
strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus. 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S), Jimmy Stansert (S) och 
Christian Bertilfelt (S) yrkar att nämnden inte meddelar strandskyddsdispens för 
nybyggnad av ett fritidshus. 

Ajournering begärd. Ajournering av mötet mellan klockan 12.05 och 12.10. 
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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 meddelar att beslut kommer fattas genom omröstning.  

Omröstningsresultat 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att besluta i enlighet 
med Peter Bergs (M) och Henrik Petterssons (SD) yrkande och NEJ för att 
besluta i enlighet med Caroline Holmqvist Henryssons (S) med fleras yrkande. 

Ledamöter Ersättare Ja Nej 

Kent Danielsson (C)   X 

Helena Sandelius (M)  X  

Caroline Holmqvist-
Henrysson (S) 

  X 

Jenny Anderberg (C)   X 

Peter Berg (M)  X  

Tomas Nielsen (S)   X 

Christina Bertilfelt (S)   X 

Jimmy Stansert (S)   X 

Bengt Carlsson (KD)  X  

Henrik Pettersson (SD)  X  

Pär Augustsson (SD)  X  

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

Motivering 

Nämnden bedömer att förutsättningar inte finns för att dispens från 
strandskyddsförordnandet ska kunna ges. Nya byggnader ska uppföras i 
anslutning till befintliga bostadshus för att skälet ska vara tillämpbart. Endast 
enstaka undantagsfall, huvudsakligen i glest bebyggda delar av landet kan ett hus 
anses ligga i anslutning till ett befintligt bostadshus om avståndet är 200 meter. I 
större delen av södra Sverige bör avståndet i allmänhet vara klart mindre än så för 
att bestämmelsen ska vara tillämplig. 
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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   

 

Nämnden gör också bedömningen att åtgärden skulle påverka växt- och djurlivet 
och allmänhetens framkomlighet på ett icke försumbart sätt. 

För handläggning av ärendet har nämnden rätt att ta ut en avgift enligt taxa för 
Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av 
kommunfullmäktige. 

Upplysningar 

Faktura i ärendet skickat separat. 

Skickas till 

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

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

borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 96  2020-2044    

 

Hamneda-Ryd 2:42, bygglov för nybyggnad av en 
bastubyggnad och installation av eldstad 

Fastighet: Hamneda-Ryd 2:42 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av en 
bastubyggnad och installation av eldstad. 

2. Avgiften för avslag är 1 608 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 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat stugområde norr om Hornasjön som ligger 
ca 4,5 km sydväst om Hamneda kyrka. 

Förslaget innebär nybyggnad av bastubyggnad med en byggnadsarea på 8 
kvadratmeter. Byggnaden placeras i fastighetsgräns mot väster.  

För fastigheten gäller detaljplan – 79/4.  

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en byggnadsarea på max 60 
kvadratmeter för huvudbyggnad och 30 kvadratmeter för uthusbyggnad. Efter 
förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en byggnadsarea på cirka  
60 kvadratmeter för huvudbyggnad och 8 kvadratmeter för uthusbyggnad 
kvadratmeter. 

På fastigheten finns sen tidigare två komplementbyggnader med en sammanlagd 
byggnadsarea om 15 kvadratmeter som går som friggebodar.  

Förslaget avviker från detaljplanen. 

Enligt detaljplanen får byggnaden inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 
meter, enligt förslag kommer byggnadens nordvästra hörn placeras i 
fastighetsgräns. 
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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   

 

Enligt förslaget kommer byggnaden i sin helhet att placeras på mark som inte får 
bebyggas. 

Fastighetsägare till Hamneda-Ryd 2:37 har den 3 maj 2021 muntligt lämnat 
synpunkter mot förslaget då det ligger närmare fastighetsgräns och för att 
byggnaden redan är utförd.  

Fastighetsägare till Hamneda-Ryd 2:43 och 2:63 har fått tillfälle att lämna 
synpunkter men inte svarat. 

Enligt uppgift från sökanden har det tidigare stått en vedbod på platsen där de nu 
vill placera bastuboden. Enligt ortofoto från 2006 och framåt finns vedboden på 
platsen.  

Lovbefriade åtgärder får inte placeras närmre allmän platsmark än 4,5 m då 
grannmedgivande inte går att få finns inte den möjligheten utan bygglov måste 
sökas. Vid ansökan om bygglov granskas handlingarna utifrån detaljplanens 
bestämmelser vilket då gör att föreslagen bastubyggnad i sin helhet placeras på 
punktprickad mark och närmare tomtgräns än 4,5 meter.  

I området har det tidigare beviljats en liten avvikelse gällande prickmark samt 4 
meter till tomtgräns. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden avslår ansökan om 
bygglov för nybyggnad av en bastubyggnad och installation av eldstad. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med sökande. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör inte meddelas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 
en bastubyggnad och installation av eldstad. 

Beslutsordning 

Ordförande frågan om nämnden kan avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av 
en bastubyggnad och installation av eldstad eller om någon är där emot. 

Ordförande finnar att nämnden avslår ansökan om bygglov. 

Motivering 

Den föreslagna åtgärden avviker från detaljplan eftersom hela byggnaden om 8 
kvadratmeter placeras på punktprickad mark, mark som inte får bebyggas samt 
närmare tomtgräns än 4,5 meter. 
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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   

 

Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för en åtgärd 
som överensstämmer med detaljplanen. 

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 § 31b PBL. 

Byggnaden uppfyller inte krav på placering i förhållande till 
detaljplanebestämmelser om punktprickad mark samt närhet till allmänplatsmark.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 15 mars 2021 och beslut fattades 
den 11 maj 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. 
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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 § 97  2021-925    

 

Replösa 4:8, redovisning av ordförandebeslut om 
strandskyddsdispens för tillfällig uppställning av 
container 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut från den 
30 april 2021 med diarienummer MB-2021-925. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Enligt 6 kap 40 § samma lag ska sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut av nämndens ordförande daterat 2021-04-30 med 
diarienummer MB-2021-925. 

Yrkanden 

Tomas Nielsen (S) yrkar att nämnden godkänner redovisning av 
ordförandebeslutet. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Tomas Nielsens (S) 
yrkande. 

Ordförande finnar att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

 


