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Miljö- och byggnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Onsdagen den 19 januari 2022, klockan 8.00-10:45 i Märtasalen. Obs! Enbart 

deltagande digitalt via Teams med undantag för ordförande och tjänstepersoner. 

Beslutande Kent Danielsson (C), ordförande 

Benny Johansson (M), vice ordförande 

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

Jenny Anderberg (C) 

Peter Berg (M)  

Anna Axelsson (S) ersätter Christina Bertilfelt (S) 

Bengt Carlsson (KD) 

Henrik Pettersson (SD)  

Tomas Nielsen (S) 

Jimmy Stansert (S)  

Pär Augustsson (SD) 

Övriga 
deltagande 

Lina Gustafsson, praktikant (deltog via Teams) 

 

Trond Strangstadstuen, förvaltningschef 

Anna E Andersson, stf förvaltningschef 

Frida Larsson, administrativ handläggare 

Marie Carlsson, administrativ handläggare 

Maja Hellgren, administrativ handläggare 

Hanna Svahnström, vik miljöchef, §§ 7-10 

Jeanette Kullenberg, vik plan- och byggchef, §§ 11-18 

Emelie Gustafsson, miljöinspektör, § 10 (deltog via Teams) 

Ulla Gunnarsson, planarkitekt, § 11 (deltog via Teams) 

Sanna Petersson, planarkitekt, § 12 (deltog via Teams) 

Anders Årman, bygglovhandläggare, §§ 13-15 (deltog via Teams) 

Helena Larsson, bygglovhandläggare, §§ 17-18 (deltog via Teams) 

  

Justerare Caroline Holmqvist Henrysson (S) 

Justeringens  
tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 21 januari 2022 

Paragrafer 1-18   

  

Sekreterare Maja Hellgren 

  

Ordförande Kent Danielsson (C) 
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Justerare Caroline Holmqvist Henrysson (S) 

  

  

 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum Den 19 januari 2022 

Tillkännagivandet 
publicerat Den 21 januari 2022 

Överklagningstid Den 11 februari 2022 

Tillkännagivandet 
avpublicerat Den 18 februari 2022 

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

  

Underskrift Maja Hellgren 
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med uppgifter ...................................................................................................... 13 
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Hörda 9:2, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 

avloppsanläggning .............................................................................................. 17 
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konstruktion ........................................................................................................ 30 
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behandlingsrum .................................................................................................. 37 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-01-19 
 

4(44) 

   
Miljö- och byggnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 1      

 

Fastställande av dagordning 

Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende tillkommer på dagordningen: 

• Ryssby-Östraby 2:77, redovisning av ordförandebeslut. 

• Dressinen 1, redovisning av ordförandebeslut. 

 

Följande ärenden utgår från dagordningen: 

• Lidhult 34:1, bygglov för ändrad användning av kontor till lägenheter.   

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna den reviderade dagordningen 

eller om någon är där emot. 

 

Ordförande finner att nämnden godkänner den reviderade dagordningen. 

 

 

Om inget tillkommer eller utgår så tas denna 

bort från protokollet. 
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MBN § 2      

 

Meddelande och information 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnämnden noterar informationen på dagens sammanträde och 

godkänner redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under 

perioden 2021-12-01 till 2022-01-19. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Beslut från Kommunfullmäktige daterat 2021-11-29. 

Antagande av Policy för service, tillgänglighet och bemötande. 

 

2. Beslut från Kommunfullmäktige daterat 2021-11-29. 

Antagande av reviderad taxa för offentliga kontroll inom livsmedels- och 

foderlagstiftningen. 

 

3. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-11-29. 

Godkännande av kommunalt beslut om strandskyddsdispens på Tannåker 

3:20. 

 

4. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-11-30. 

Slutligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Grönstrategi i Ljungby 

kommun. 

 

5. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-12-02. 

Godkännande av kommunalt beslut om strandskyddsdispens på Angelstad 

2:20. 

 

6. Beslut från Kommunstyrelsen daterat 2021-12-07. 

Miljö- och byggförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för kvarteret Aspebacken. 

 

7. Beslut från Kommunstyrelsen daterad 2021-12-07. 

Godkännande av projektplanen för kvarteret Aspebacken. 

 

8. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-12-10. 

Överprövar inte kommunens beslut om antagen detaljplan Bråna 3:38 med 

flera i Agunnaryd. 
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9. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-12-10. 

Upphävande och återförvisar överklagat bygglov för nybyggnad av 

flerbostadshus på Dressinen 1 i Ljungby. 

 

10. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-12-13. 

Statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag 2022, del 1. 

 

11. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-12-20. 

Godkännande av kommunalt beslut om strandskyddsdispens på Ryssby-

Östraby 2:77 

 

12. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2021-12-28.              

Avslår överklagandet av bygglovsavgift på Visslaryd 2:26. 

 

13. Överklagan daterat 2021-12-30.                                                          

Avseende nämndens beslut daterat 2021-12-07 med Dnr MB-2021-1717, 

gällande beviljat bygglov för ny VA-installation/pumpstation på 

Angelstads-Bolmstad 8:1. 

 

14. Överklagan daterat 2021-12-31. 

       Avseende delegationsbeslut daterat 2021-12-29 med Dnr MB-2021-1658, 

gällande beviljat bygglov för nybyggnad av 172 studentlägenheter med 

mera på Ryssby-Östraby 2:77. 

 

15. Överklagan daterat 2022-01-02.                                                          

Avseende nämndens beslut daterat 2021-12-07 med Dnr MB-2021-1717, 

gällande beviljat bygglov för ny VA-installation/pumpstation på 

Angelstads-Bolmstad 8:1. 

 

16. Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län/Miljöprövningsdelegationen daterat 

2022-01-03. Avskriver ärendet på Eka 3:6 p.g.a. återtagen ansökan. 

 

17. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterad 2022-01-12. 

Avskriver överklagandet på Ryssby-Östraby 2:77 p.ga. återkallad 

överklagan. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan notera informationen, godkänna 

redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under perioden 

2021-12-01 till 2022-01-19 eller om någon är där emot. 

 

Ordförande finner att nämnden noterar informationen samt godkänner 

redovisningen av meddelanden och beslut. 
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MBN § 3      

 

Delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från 

den 1 december till den 31 december 2021 enligt delegationslista daterad den 3 

januari 2022. 

Beslutsunderlag 

• Delegationslista daterad 2022-01-03 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna redovisningen av 

delegationsbeslut eller om någon är där emot. 

 

Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen. 
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MBN § 4  2021-2344    

 

Beslutsattestering 2022 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner beslutsattestering för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har det övergripande ansvaret för verksamhetens inköp. Genom beslut 

om beslutsattestering ger nämnden enskilda politiker och tjänstemän behörighet 

att attestera kostnader på angivna konton, ansvar och verksamheter. Vid ändring 

av personer på aktuella befattningar behöver nämnden besluta om ny behörighet.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner 

beslutsattestering för 2022. 

Förvaltningen bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår beslutsattest enligt tabell (ändringar i kursiv): 

 

  

Konto Ansvar Verksamhet Befattning  Namn 

3 till 9 20000 
Nämnd 

10030 Förvaltningschef 

Vik Plan och byggchef 

Ordförande 

Trond Strangstadstuen   

Jeanette Kullenberg 

Kent Danielsson 

3 till 9 21000 
Förvaltn 

26110 
26111 

 

Förvaltningschef 

Vik Plan och byggchef 

Plan och byggchef 

Sft förvaltningschef 

Trond Strangstadstuen   

Jeanette Kullenberg  

Therese Lindström 

Anna E Andersson 

3 till 9 21100 
Plan- och 
byggavd 

21550 
21560 

Förvaltningschef 

Vik Plan och byggchef 

Plan och byggchef 

Sft förvaltningschef 

Trond Strangstadstuen   

Jeanette Kullenberg  

Therese Lindström 

Anna E Andersson 

3 till 9 21200 
Miljöavd 

26120 
26130 
26140 
26340 

Förvaltningschef 

Vik Plan och byggchef 

Plan och byggchef 

Sft förvaltningschef 

Vik Miljöchef 

Trond Strangstadstuen   

Jeanette Kullenberg  

Therese Lindström 

Anna E Andersson 

Hanna Svahnström 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner beslutsattestering för 2022. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-12-10. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna beslutattesteringen eller om 

någon är där emot. 

 

Ordförande finner att nämnden godkänner beslutsattesteringen. 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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MBN § 5  2021-1851    

 

Handlingsplan/åtgärder arbetsmiljöarbete 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens redovisning och skickar den 

tillsammans med tillhörande bilagor till kommunstyrelsen som redovisning av 

de åtgärder som kommer att vidtas för att säkra det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter uppmaning från kommunstyrelsen §142 KS 2021-0262 beslutade nämnden 

den 17 oktober 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en handlingsplan 

och genomföra åtgärder på de brister som pekas på i kommunstyrelsens beslut, 

med hänvisning till Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande efter deras 

inspektion av socialförvaltningen den 18 maj 2021. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner 

förvaltningens redovisning och skickar den till kommunstyrelsen. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen bedömer att den årliga uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet omfattar de områden där Arbetsmiljöverket i sin inspektion 

upptäckt brister.  

Följande åtgärder kommer vidtas för att säkra det systematiska 

arbetsmiljöarbetet: 

- Framtagande av lista över viktiga styrdokument kopplat till 

arbetsmiljöarbetet. 

- Uppdatering av checklista för introduktion av nyanställda samt årlig 

information till medarbetare vad gäller viktiga styrdokument. 

- Uppdaterad organisationsbild som visar ansvar kopplat till 

arbetsmiljöarbetet. 

- Medarbetarsamtal 2021 genomförs senast 23 december. 

- Framtagande av förteckning över föreskrifter och lagstiftning kopplat till 

nämndens arbetsmiljöansvar.  
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Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens redovisning och skickar den 

tillsammans med tillhörande bilagor till kommunstyrelsen som redovisning av 

de åtgärder som kommer att vidtas för att säkra det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-12-10. 

• Nämnden beslut MBN § 203 2021-2147 daterad 2021-12-07. 

• Tjänsteskrivelse samt redovisning årlig uppföljning SAM  

daterad 2021-11-30. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens redovisning eller 

om någon är där emot. 

 

Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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MBN § 6  2021-2318    

 

Nämndinitiativ 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna. 

Sammanfattning av ärendet 

På miljö- och byggnämndens sammanträde den 7 december 2021 väcktes ett 

nämndinitiativ av Sverigedemokraterna genom Henrik Pettersson och Pär 

Augustsson över rådgivning för företagare med verksamheter kopplade till 

miljöbalken. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att ge förvaltningen i 

uppdrag att utreda nämndinitiativets förslag. 

Beslutsunderlag 

• Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna daterat 2021-12-07. 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheterna för nämndinitiativet.  

Beslutsordning 

Miljö- och byggförvaltningen föreslår att återkomma med ett förslag inför juni 

nämnden.  

 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkande från Henrik 

Pettersson (SD) eller om någon är där emot. 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
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MBN § 7  2020-1096    

 

Tutaryd 13:1, upphävande av tidigare föreläggande med 
vite om att inkomma med uppgifter 

 

Fastighet: Tutaryd 13:1 

 

Verksamhets- 
utövare: . 

 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut § 58 daterat den 7 april 2021 

om föreläggande med vite att inkomma med uppgifter. 

Sammanfattning av ärendet 

Under ordinarie miljötillsyn på verksamheten på fastigheten Tutaryd 13:1 

uppmärksammades att slamavskiljarna var ovanligt uppbyggda. 

Den 7 juli 2020 gjordes ett platsbesök av en avloppshandläggare. Under 

platsbesöket konstaterade man även där att slamavskiljarna var annorlunda 

uppbyggda.  

Den 9 september 2020 förelade man verksamhetsutövaren om att inkomma med 

uppgifter som tyder på att slamavskiljarna är korrekt uppbyggda.  

Då verksamhetsutövare inte inkom med uppgifter förelade miljö- och 

byggnämnden den 7 april 2021 verksamhetsutövaren med vite på 6 000 kronor. 

I april 2021 inkom verksamhetsutövaren med information och bilder på 

slamavskiljarna.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden upphäver tidigare 

föreläggande med vite. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Det begärda materialet har inkommit. Beslut om föreläggande med vite kan 

upphävas. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
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Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut, daterat den 7 april 2021 § 58, 

om föreläggande med vite att inkomma med uppgifter. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-12-08. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 

förslag till beslut eller om någon är där emot. 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 

Verksamhetsutövaren 
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MBN § 8  2014-1175    

 

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

 

Fastighet:  Össjöa 1:12 
 
Fastighetsägare:   
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut, daterat den 7 april 2021  

§ 60, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöavdelningen skickade kommunikation till fastighetsägarna den i juli 2014 

och februari 2016 med information om att avloppsanläggningen behövde 

åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut 

om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den  

8 april 2016. Förbudet började gälla efter 24 månader.  

Ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom 

augusti2016 och ett beslut om tillstånd skrevs december 2017. 

1 september 2019 ansökte fastighetsägaren om förlängd åtgärdstid för förbudet 

samt tillståndet med ytterligare 12 månader, vilket miljö- och byggförvaltningen 

gav bifall till. Fastighetsägaren ansökte med en likartad skrivelse i november 

2020 om förlängd tid för förbudet samt tillståndet med ytterligare 12 månader. 

Miljö- och byggförvaltningen beslutade enbart om en förlängd tid för tillståndet 

med ytterligare 6 månader. 

Den 7 april 2021 fattade nämnden beslut om förbud med vite. Den 1 september 

2021 inkom entreprenörsrapport och foton som bekräftar att en ny 

avloppsanläggning är färdigställd. Enligt de inkomna handlingarna har 

anläggningen utförts enligt beslutet. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden upphäver tidigare 

beslut om förbud med vite. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
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Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig 

anläggning kan upphävas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut, daterat den 7 april 2021  

§ 60, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-12-10.  

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 

förslag till beslut eller om någon är där emot. 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 

Fastighetsägaren 
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MBN § 9  2012-1357    

 

Hörda 9:2, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i 
befintlig avloppsanläggning 

Fastighet:  Hörda 9:2 
 
Fastighetsägare:   
 

Beslut 

1.  Miljö- och byggnämnden förbjuder, XX med personnummer med vite om 

60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig 

avloppsanläggning på fastigheten Hörda 9:2. 

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

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitel § 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. I april 2020 fick fastighetsägaren meddelande om att 

avloppsanläggningen måste åtgärdas. Fastighetsägaren inkom med information 

om att det finns en trekammarbrunn och efterföljande infiltration i april samt 

september 2020. 

Den 7 september 2020 utförde miljöavdelningen ett platsbesök för inspektion av 

avloppsanläggningen. Vid inspektionen framkom att trekammarbrunnen såg ut 

som att den börjat vittra samt saknar ett T-rör på utgående ledning. Det fanns 

ovanligt mycket slam i alla kamrarna. Avloppsvattnet leds vidare ut till en extra 

brunn liknande en fördelningsbrunn där utgående vatten ska ledas direkt vidare 

till infiltrationen. I brunnen fanns dock en tydlig slamflykt från 

trekammarbrunnen vidare in i infiltrationen. Utgående ledning till infiltrationen 

låg under vattennivån vilket tyder på att infiltrationen täppts igen. I och med att 

infiltreringen ligger under vatten uppnås inte reningskraven som ställs för en 

infiltration. 
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Fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av 

avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 9 september 2020. Beslut om 

förbud vann laga kraft den 20 oktober 2020 och började gälla efter 12 månader. 

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan men tillstånd har ännu inte 

givits. 

Den 6 december 2021 utförde miljöavdelningen en inspektion inför nämndens 

beslut. Förvaltningens bedömning är att anläggningen fortfarande används. 

Fastigheten används som permanentboende. Det är svårt att bo och nyttja 

fastigheten utan att använda vatten och avlopp, överträdelser av förbudet bör 

således ske dagligen. Någon åtgärd av avloppet har inte skett. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att förbjuda 

fastighetsägaren med vite att släppa ut avloppsvatten i befintlig 

avloppsanläggning. Förbudet förenas med ett vite om 60 000 kronor. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Utsläpp av spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Ett 

beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning 

bör därför fattas. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild 

avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas 

minimalt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och byggnämnden förbjuder fastighetsägaren med vite om 60 000 kronor 

att släppa ut avloppsvatten till befintligt avloppsanläggning på fastigheten  

Hörda 9:2 och att förbudet börjar gälla 6 månader efter beslutet delgivits. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-12-10. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 

förslag till beslut eller om någon är där emot. 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

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. 
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• Levande sjöar och vattendrag. 

• Ingen övergödning. 

• God bebyggd miljö. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från 

fastigheten Hörda 9:2 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 

Fastighetsägare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan 

överklagas. 
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MBN § 10  2018-1372    

 

Ivla 3:10 och 3:11, föreläggande om uppstädning, 
sanering och provtagning  

Fastighet: Ivla 3:10 och 3:11 

 

Fastighets- 
ägare/verksam- 
hetsutövare:  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden förelägger XX, med personnummer  att senast den 20 

maj 2022 vidta nedanstående åtgärder och försiktighetsmått gällande 

fastigheterna Ivla 3:10 och 3:11. 

1. Allt avfall som ligger löst utomhus ska städas upp på fastigheterna Ivla 3:10 

och 3:11. Detta inkluderar föremål av plast, metaller, plåt, glas, kemikalier, 

gummi med mera. Uppstädningen gäller även borttransport av husvagnar 

och hästsläp. Uppstädningen och bortforslingen ska dokumenteras med 

hjälp av bilder så att det tydligt framgår att avfallet har lämnats till 

återvinningscentral. 

2. Farligt avfall i form av olja, oljeförorenat material, kemikalier, färg, kablar, 

bildäck, elektronik och bilbatterier ska lämnas som farligt avfall till behörig 

mottagare för omhändertagande av farligt avfall. Skriftlig kvittens från 

mottagaren ska redovisas till miljö-och byggförvaltningen efter utförd 

åtgärd. 

3. Sanering av eldningsplatsen på Ivla 3:11 ska ske genom bortschaktning av 

förorenade jordmassor inom markerat område på kartan (bilaga 5). 

Massorna ska transporteras av godkänd transportör och lämnas till 

mottagare som är behörig att ta emot förorenade massor. 

Mottagningskvitton samt transportdokument ska upprättas och redovisas till 

miljö- och byggförvaltningen. 

4. Efter utförd sanering av Ivla 3:11 ska fastighetsägare/verksamhetsutövare 

säkerhetsställa att det inte finns några föroreningar kvar i marken genom 

provtagning. Provtagning ska utföras i schaktbotten och schaktväggar av 

sakkunnig oberoende konsult och analys ska ske på ackrediterat 

laboratorium. Provtagningsresultatet från schaktbotten och schaktväggar ska 

redovisas för miljö- och byggförvaltningen. Schakten får inte läggas igen 

förrän tillsynsmyndigheten tagit del av analysresultatet och gett sitt 

godkännande. 
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5. På Ivla 3:10 ska provtagning utföras på de 3 eldningsplatserna (se bilaga 5) 

av sakkunnig oberoende konsult och analys ska ske på ackrediterat 

laboratorium. Provtagning av massor ska utföras för att visa 

föroreningsinnehållet. Parametrar som ska analyseras som minimum är: 

PAH, alifater, aromater, BTEX, antimon, arsenik, barium, bly, kadmium, 

kobolt, koppar, krom, kvicksilver, molybden, nickel, vanadin och zink. 

Provtagningsresultatet ska inlämnas till miljö-och byggförvaltningen för 

bedömning om vidare åtgärder. 

Försiktighetsmått: 

• Under hela saneringen ska det tillses att rena jordmassor inte blandas med 

orena. 

• Grävskopor och verktyg ska torkas av för att förhindra spridning av 

föroreningarna. 

• Om förorening som tidigare varit okänd påträffas ska 

tillsynsmyndigheten omedelbart informeras. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kapitlet 9, 21 och 22 §§ och med hänvisning till 

10 kapitlet 2 och 11 §§, 15 kapitlet 11 och 26 §§ samt 2 kapitlet 3, 5 och 7 §§ 

miljöbalken (MB). 

Sammanfattning av ärendet 

Flertalet klagomål, gällande nedskräpning och eldning på fastigheterna Ivla 3:10 

och 3:11, har inkommit till miljö- och byggförvaltningen under åren 2018–2021. 

Enligt klagomålen utförs nedskräpningen och eldningen av 

fastighetsägare/verksamhetsutövare till Ivla 3:10. Klagande har uppmärksammat 

att en lastbil åker till Ivla och lastar av skräp vilket förekommit vid flera 

tillfällen. 

Platsbesök har utförts av förvaltningen den 10 januari 2018, den 1 februari 2018, 

den 3 juli 2018, den 5 mars 2021 samt den 23 september 2021. 

Tillsynsmyndigheten har konstaterat att det förekommer nedskräpning och 

eldning på båda fastigheterna. 

Vid tillsynsbesöket den 5 mars 2021 eldade fastighetsägare/verksamhetsutövare 

på fastigheten 3:11. Tillsynsmyndigheten tog ett samlingsprov från askan i 

eldningshögen och skickade detta för analys. Från analyssvaren (bilaga 1) som 

inkom till miljö- och byggförvaltningen den 19 oktober 2021 kan utläsas att 

askan är kraftigt förorenat av antimon, kadmium, bly, krom, koppar och zink. 

Nationellt forensiskt centrum har gjort sakkunnigutlåtande som inkom den 19 

oktober 2021 gällande analysen, se bilaga 2. 

 

Förvaltningen gjorde nytt platsbesök på fastigheterna Ivla 3:10 och 3:11 den  

23 september 2021, se foton bilaga 3. Båda fastigheterna är kraftigt nedskräpade 

med olika avfallsslag såsom papper, plast, elektronik, elkablar, livsmedel, 
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förpackningar, kläder, möbler, glas med mera. Vid besöket fanns en uppställd 

husvagn på Ivla 3:10 och en annan på Ivla 3:11. Båda var obebodda och fyllda 

med avfall. På Ivla 3:10 fanns även ett hästsläp som också var fylld med skräp. 

Vid tillsynsbesöket påträffades även flertalet tuppar, höns, en kalkon, en anka 

och en katt. Tillsynsmyndigheten påträffade även kadaver av fjäderfä (se foto 

bilaga 3). Länsstyrelsen informerades den 23 september 2021. 

På fastigheten Ivla 3:10 fanns 3 eldningsplatser, se foton bilaga 3 och placering 

bilaga 5. En mindre eldningsplats lokaliserades mellan bostadshuset och 

ladugården (markeringsnummer 1). En stor utgrävd eldningsgrop lokaliserades 

bakom ladugården mot söder (markeringsnummer 2) samt en eldningsplats 

direkt bakom ladugården (markeringsnummer 3). I eldningsplatserna fanns olika 

avfallsrester kvar efter eldning som misstänkts avge miljöfarliga ämnen. 

På fastigheten Ivla 3:11 fanns en större eldningsplats (markeringsnummer 4), se 

foton bilaga 4 och placering bilaga 5, vilken det från inspektionen den 5 mars 

2021 togs askprover ifrån. 

Information från Geosecma (kommunens kartprogram) visar att lagfarten av en 

del av marken på Ivla 3:11 ägs av en annan person än 

fastighetsägare/verksamhetsutövare. Kontakt med Skatteverket gjordes den 25 

oktober 2021 vilket de uppger att personen inte är en folkbokförd person i 

Sverige. 

Vid samtalet med fastighetsägare/verksamhetsutövare den 23 september 2021 

redogjordes att det är hens loppis på fastigheten Ivla 3:11och allt avfall är 

kopplat till loppisverksamheten.  

Beslutsunderlag till föreläggandet har kommunicerats med 

fastighetsägare/verksamhetsutövare vid tillsynsbesöket den 23 september 2021 i 

enlighet med 25 § förvaltningslagen. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förelägger 

fastighetsägaren/verksamhetsutövaren att senast den 30 april 2022 vidta åtgärder 

och försiktighetsmått på fastigheterna enligt förvaltningens tjänsteskrivelse, 

daterad den 3 december 2021, med tillhörande bilagor. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägare/ 

verksamhetsutövaren. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Miljö- och byggförvaltningen bedömer, utifrån de analysprover som tagits, att 

marken på fastigheten Ivla 3:11 är förorenad och bör saneras. 

Med tanke på de eldningsplatser som noterats på Ivla 3:10 finns det anledning 

att misstänka att även denna fastighet är förorenad och prover bör tas för att 

undersöka om så är fallet. 
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Förvaltningen bedömer att fastigheterna Ivla 3:10 och Ivla 3:11 är nedskräpade 

samt att farligt avfall hanteras på ett sätt som riskerar att orsaka olägenhet på 

människors hälsa och miljön. Förvaringen på fastigheten Ivla 3:11 bedöms inte 

kunna klassas som loppisverksamhet utan bedöms utgöra avfall. Det finns heller 

ingen sådan verksamhet registrerad. Vidare gör förvaltningen bedömningen att 

fastighetsägare/verksamhetsutövare inte har vidtagit de skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått som krävs för att förebygga att verksamheten orsakar skador 

på miljön. Hanteringen av farligt avfall och eldning är två sådana exempel. 

Fastighetsägare/verksamhetsutövare är enligt miljöbalken skyldig att undersöka 

marken och avhjälpa de skador som eventuellt uppstått på fastigheten Ivla 3:10 

och fastigheten Ivla 3:11 där material förvaras som uppges är kopplat till 

loppisverksamhet. Allt avfall, inklusive förorenade massor, ska hanteras och 

omhändertas på det sätt som är förenligt med gällande lagstiftning. 

En del av fastigheten där nedskräpning förekommer har allmänheten insyn till 

och bedöms därför falla under 15 kapitel 26 §. All nedskräpning på fastigheten 

och därmed också övrig del av den där allmänheten inte har insyn till bedöms 

behöva åtgärdas för att förebygga spridning av förorening från till exempel 

metall och elektronikavfall samt orsaka skada för djur. 

Farligt avfall som är miljöfarligt ska inte förvaras utomhus, spritt över 

fastigheterna utan ska hanteras enligt lagstiftningen. 

Genom sanering tas föroreningar bort och på så sätt minskar spridningsrisken till 

miljö och människor. Saneringens syfte säkerställs genom provtagning av 

parametrar som kan finnas på eldningsplatserna. 

Försiktighetsmåtten minskar spridningsrisken till annan plats. Påträffas 

ytterligare förorening ska tillsynsmyndigheten informeras för ny bedömning.  

Förvaltningen anser att det är fastighetsägare/verksamhetsutövare som är 

ansvarig för nedskräpning och eldning på båda fastigheterna. Även om 

fastighetsägare/verksamhetsutövare inte är lagfaren fastighetsägare till Ivla 3:11 

så bedöms hen som förorenaren genom uttalande från hen att 

loppisverksamheten och avfallet är hens. Fastighetsägare/verksamhetsutövare 

påträffades den 5 mars 2021 med att elda på Ivla 3:11 vilket stärker att hen är 

förorenaren och har ansvar för avhjälpande. 

Förvaltningens rimlighetsavvägning anser att föreläggandet är skäligt gällande 

nyttan av skyddsåtgärder och försiktighetsmått motsvarande kostnaderna för att 

utföra åtgärderna enligt MB 2 kapitlet 7§. 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och byggnämnden förelägger fastighetsägare/verksamhetsutövare att 

senast den 20 maj 2022 vidta åtgärder och försiktighetsmått på fastigheterna 
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enligt förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 3 december 2021, med 

tillhörande bilagor. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-01-11. 

• Bilaga 1, analysrapport från NFC. 

• Bilaga 2, Sakkunnighetsutlåtande från NFC. 

• Bilaga 3, fotodokumentation på Ivla 3:10 daterad 2021-09-23. 

• Bilaga 4, fotodokumentation på Ivla 3:11 daterad 2021-09-23. 

• Bilaga 5, översiktskarta placering eldningsplatser 

• Bilaga 6, samtal med fastighetsägaren 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD), Caroline Holmqvist-Henrysson (S), Thomas Nielsen 

(S), Benny Johansson (M) och Jimmy Stansert, (S) yrkar att nämnden godkänner 

förvaltningens förslag. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkande från Henrik 

Pettersson (SD) med flera eller om någon är där emot. 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Motivering/laghänvisning 

Enligt MB 2 kap 3 § ska verksamhetsutövaren utföra de skyddsåtgärder och 

vidta de försiktighetsmått som behövs för att skydda och förebygga att 

verksamheten påverkar människors hälsa eller miljön negativt. Nedskräpning 

och eldning av avfall har en direkt påverkan på miljön och indirekt påverkan på 

människors hälsa. 

Enligt MB 2 kapitlet 5 § ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att: 

1. minska mängden avfall, 

2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 

3. minska de negativa effekterna av avfall, och 

4. återvinna avfall. 

Enligt MB 2 kapitlet 7 § är kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den 

utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning 

ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 

jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 

Enligt MB 10 kap 2 § är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller 

vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig 
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miljöskada (verksamhetsutövaren) är ansvarig för det avhjälpande som skall ske 

enligt bestämmelserna i detta kapitel. 

Enligt MB 10 kap 11 § ska tillsynsmyndigheten underrättas om det upptäcks en 

förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön, oavsett om området tidigare ansetts förorenat. 

Enligt MB 15 kapitel 11 § får inte avfall hanteras på sådant sätt att den skadar 

eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön. Särskild hänsyn ska 

tas till den risk som hanteringen kan innebära för skada på vatten, luft, mark, 

växter eller djur. Djuren som påträffades den 23 september 2021 bedöms kunna 

tas skada av nedskräpningen och föroreningsrisken. 

Enligt MB 15 kapitel 26 § får ingen skräpa ned utomhus på en plats som 

allmänheten har tillträde eller insyn till. Med skräp menas bland annat alla 

föremål som inte är naturligt förekommande i den miljö de finns i. Det kan vara 

fullt användbart gods som ligger och misspryder på ett obefogat och planlöst 

sätt. 

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 §. 

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en 

åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som 

meddelats med stöd av balken att till myndigheten lämna de uppgifter och 

handlingar som behövs för tillsynen, enligt MB 26 kapitel 21 §. 

Den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra 

olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att 

avhjälpa olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana 

undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen, 

enligt MB 26 kapitlet 22 §. 

Upplysningar 

För handläggning av ärendet har nämnden rätt att ta ut en avgift enligt taxa för 

Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av 

kommunfullmäktige den 29 september 2014 § 83, med efterföljande 

revideringar. Faktura skickas separat. 

I de fall beslutet inte följs kan ett nytt beslut komma att tas som då förenas med 

vite. 

Skickas till 

Fastighetsägare/verksamhetsutövare med mottagningsbevis och information hur 

man överklagar. 
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MBN § 11  2021-2239    

 

Detaljplan Löcka 1:9, planbesked 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att ge positivt planbesked till 

inkommen begäran, vilket innebär att arbete med att ta fram detaljplan 

ska påbörjas. Beslut om antagande av detaljplanen bedöms kunna ske 

under första halvåret 2023. 

2. För kommunens handläggning av planbeskedet tas en avgift på  

14 280 kronor ut av den sökande, i enlighet med gällande plan- och 

bygglovtaxa. 

3. Ett planavtal ska skivas med fastighetsägaren till Löckna 1:9 innan 

planarbetet påbörjas. 

Beslutet är fattat med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 5 kapitlet, §§ 2, 5 samt 

antagen plan- och bygglovtaxa av kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

En begäran om planbesked för fastigheten Odensjö 1:9 har inkommit till 

förvaltningen. Avsikten är att stycka av sex eller sju tomter med en yta på cirka 

2 000 kvadratmeter vardera för att erbjuda ett strandnära fritids- eller 

permanentboende. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ger ett positivt 

planbesked och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Ljungby kommun har tagit fram ett tillägg till översiktsplanen för områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) där 17 områden är 

utpekade. Avsett planområde ligger inom LIS-område nr 1, Löckna – Odensjö. I 

beskrivningen till området sägs att ett fåtal bostäder får uppföras i anslutning till 

befintlig bebyggelse och att med hänsyn till fornlämningar samt djur och natur 

ska varje område utredas noga innan byggnation får uppföras. 

Bedömningen är att området kan planläggas som det inlämnade förslaget visar. 

Det ligger inom ett LIS-område i nära anslutning till andra bostäder och kan 

därmed bidra till utveckling av landsbygden.  
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Miljö- och byggnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och byggnämnden ger ett positivt planbesked att ta fram en detaljplan. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-12-07. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 

förslag till beslut eller om någon är där emot. 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 

Tekniska nämnden och sökande 
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Miljö- och byggnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 12  2019-0510    

 

Detaljplan Cedern 1 med flera, antagande 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden antar detaljplan för Cedern 1 med flera i Ljungby. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en större exploatering av en 

förskola än gällande detaljplan tillåter samt möjliggöra för en 

dagvattenhantering på mark inom kommunalt huvudmannaskap.  

Ljungby kommun har ett upp satt mål om att bli befolkning 35 000 invånare år 

2035. Något som innebär att kommunen inom flera olika områden behöver 

utökas, bland annat antalet förskoleplatser. Gällande detaljplan för området, 

medger en förskola (daghem) med en byggnadshöjd på fyra meter. Då behovet 

av förskoleplatser ökar så vill kommunen istället bygga en förskola i två 

våningar och med 8 avdelningar för cirka 120 barn inom området. För att 

möjliggöra det behöver ytan för förskola utöka och därför har en del av 

fastigheten Kvarnarna 2:2 tagits med till förskolefastigheten. Cedern 2, som 

också ingår i detaljplanen är idag planlagd för och utbyggd med gruppboende 

och kommer behålla samma användning och planbestämmelser i den nya 

planen. Ett område nordväst om Dackevägen har tagits med för 

dagvattenhantering.  

Detaljplanen har varit utskickad för granskning till kommunala och statliga 

förvaltningar samt sakägare under tiden 8 oktober 2021 – 29 oktober 2021. 

Planavdelningen har lämnat granskningsutlåtande daterat den 7 december 2021. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden antar detaljplan för 

Cedern 1 med flera. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen anser att utifrån de förändringar som gjorts efter granskningen 

kan detaljplanen antas.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplan för Cedern 1 med flera i 

Ljungby antas. 
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Miljö- och byggnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterat 2021-12-01. 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Jimmy Stansert (S) och Jenny Anderberg 

(C) yrkar att nämnden antar detaljplan för Cedern 1 med flera i Ljungby. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkande från 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) med flera eller om någon är där emot. 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Skickas till 

Tekniska nämnden, Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Lantmäteriet. 
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Miljö- och byggnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 13  2020-2249    

 

Saxofonen 6, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
med ändring av bärande konstruktion 

Fastighet: Saxofonen 6 

 

Sökande: . 

 

Kontroll- 
ansvarig:  

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

och ändring av bärande konstruktion. 

2. Kontrollansvarig krävs.  

3. Tekniskt samråd krävs inte. 

4. Slutsamråd på plats krävs.  

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

startbesked. 

6. Avgiften för bygglovet är 9 783 kr 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 §§ 31b, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9, 14 plan- 

och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Stensbergs bostadsområde cirka 150 meter söder om 

Stensbergskolan. 

Förslaget innebär tillbyggnad av befintligt enbostadshus med en byggnadsarea 

på 20 kvadratmeter.  I samband med tillbyggnaden rivs bärande väggar och ett 

nytt kök uppförs. Tillbyggnaden placeras på gaveln på bostadshusets södra 

fasad.  

Förslaget avviker från gällande detaljplan – E189. 

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en byggnadsarea på max 190 

kvadratmeter, efter förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en 

byggnadsarea på 264 kvadratmeter. 
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Miljö- och byggnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Fastighetsägare till Basunen 7 och 8, Bryggaren 1, Saxofonen 1 och 5 samt 

Ljungby 7:108 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Repslagaren 4 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte 

svarat.  

Miljö-och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 

för tillbyggnad av enbostadshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov kan inte meddelas då avvikelsen inte kan bedömas vara en liten 

avvikelse mot gällande detaljplan.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad 

av enbostadshus och ändring av bärande konstruktion. 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD), Benny Johansson (M), Peter Berg (M) och ordförande 

yrkar att nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och ändring 

av bärande konstruktion. 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S), Jimmy Stansert (S) och 

Anna Axelsson (S) yrkar att nämnden avslår ansökan om bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus och ändring av bärande konstruktion.  

Beslutsordning 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar i 

enlighet med yrkanden från Henrik Pettersson (SD) med fleras 

yrkande. 

  

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för beslut i enlighet 

med Henrik Pettersson (SD) med fleras yrkande och NEJ för beslut i 

enlighet med Caroline Holmqvist Henrysson (S) med fleras yrkande. 
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Miljö- och byggnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Ledamöter Ersättare Ja Nej  

Kent Danielsson (C)  X   

Benny Johansson (M)  X   

Caroline Holmqvist-

Henrysson (S) 
  X  

Jenny Anderberg (C)  X   

Peter Berg (M)  X   

Tomas Nielsen (S)   X  

Christina Bertilfelt (S) Anna Axelsson (S)  X  

Jimmy Stansert (S)   X  

Bengt Carlsson (KD)  X   

Henrik Pettersson (SD)  X   

Pär Augustsson (SD)  X   

 

Omröstningen har utfallit med 7 JA röster och 4 NEJ röster. 

 

Nämnden har efter omröstningen beslutat i enlighet med Henrik Pettersson (SD) 

yrkande. 

 

Caroline Holmqvist-Henrysson (S), Tomas Nielsen (S), Anna Axelsson (S) och 

Jimmy Stansert (S) reserverar sig mot beslutet att ge bygglov på Saxofonen 6. 

Motivering 

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 

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

Tillbyggnaden uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet och 

användbarhet.  

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.  

Avvikelsen anses liten då liknande avvikelser har tagits inom området. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa 12 november 2021 och beslut 

fattades den 19 januari 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 

handläggning har hållits.  
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Miljö- och byggnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

 

 

Upplysningar 

Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked 

kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.  

För startbesked ska följande handlingar lämnas in till nämnden: 

• Förslag till kontrollplan 

• Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 

• VA- och VVS-ritningar 

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför startbesked.  

 

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

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

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

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

www.poit.se 

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

och Inrikes Tidningar och startbesked har meddelats. 

Faktura i ärendet skickas separat.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Bryggaren 1, Saxofonen 1 samt Ljungby 

7:108. 
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Miljö- och byggnämnden 
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MBN § 14  2021-2214    

 

Sunnerö 2:2, förhandsbesked för nybyggnad av 
garage/förråd 

 

Fastighet: Sunnerö 2:2 

 

Sökande:  

 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av garage/förråd. 

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 6 689 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 plan- och bygglagen (PBL) samt 3 kapitlet miljöbalken.  

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger i Ljungby kommuns norra del, cirka 2,7 kilometer norr om 

samhället Tannåker längs med sjön Bolmens östra strand.   

 

Den tänkta avstyckningen upptar cirka 4000–6000 kvadratmeter och ligger i 

anslutningen till befintlig bebyggelse cirka 600 meter från strandlinjen. 

Förhandsbesked söks för att möjliggöra köp av del av Sunnerö 2:2.    

 

Förslaget innebär nybyggnad av ett garage/förråd på cirka 200 kvadratmeter 

byggnadsarea för förvaring av ett flertal arbetsfordon.  

(Placeringen av det framtida fordonsförrådet/garaget är inte fastställd än.  

Sökande avser fastställa detta i samband med kommande bygglovsansökan).   

 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt 

friluftsliv.     

Fastighetsägarna till Sunnerö 1:2, 1:15, 2:6 och 2:10 har godkänt förslaget.   

Fastighetsägarna till Sunnerö 2:2 har fått möjlighet att lämna synpunkter men 

inte svarat.  
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Miljö- och byggnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden meddelar ett 

positivt förhandsbesked för nybyggnad av garage/förråd. 

Förvaltningens bedömning och övervägande 

Förhandsbesked kan meddelas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av garage/förråd. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 

förslag till beslut eller om någon är där emot. 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Motivering 

Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som 

ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen 

(PBL) och 3 kapitlets bestämmelser i miljöbalken (MB). 

Nämnden bedömer att åtgärden inte påverkar det aktuella riksintresset på ett 

negativt sätt. Åtgärden bedöms inte påverka några naturvärden eller skapar 

någon barriäreffekt. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 24 november 2021 och beslut 

fattades den 19 januari 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 

handläggning har hållits.  

Upplysningar 

Bygglov ska sökas inom två år från den dag då beslut om förhandsbesked vunnit 

laga kraft annars upphör förhandsbeskedet att gälla.  

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

Ansökan om tillstånd för att anordna en eventuell enskild avloppsanläggning ska 

lämnas in till miljö- och byggförvaltningen innan arbeten påbörjas. 

Om en åtgärd påbörjas innan bygglov och startbesked har meddelats kommer en 

byggsanktionsavgift att tas ut enligt 9 kapitlet plan- och byggförordningens 

(PBF). Byggsanktionsavgiftens storlek är beroende av byggnadens storlek och 

baseras på prisbasbeloppet. 

Beslutet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet har kungjorts i 

Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet. 
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Miljö- och byggnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Faktura i ärendet skickas separat. 

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Sunnerö 1:2, 1:15, 2:2, 2:6, 2:10 och 2:11.  
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MBN § 15  2021-2253    

 

Däcket 2, tidsbegränsat bygglov för ändrad användning 
från kontor/industri till behandlingsrum 

 

Fastighet: Däcket 2 

 

Sökande: . 

 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till och med den 1 

januari 2027 för ändrad användning från kontor/industri till 

behandlingsrum. 

2. Kontrollansvarig krävs inte.  

3. Färdigställandeskydd krävs inte.  

4. Tekniskt samråd krävs inte. 

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

startbesked. 

6. Avgiften för bygglovet är 7 432 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår 

av medskickat debiteringsunderlag. 

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 33, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 10 plan- och 

bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Ljungbys sydvästra industriområde, cirka 1 kilometer väster 

om Stora torg. 

Förslaget innebär en tidsbegränsad ändrad användning av en del av befintlig 

kontor/industribyggnad till och med den 1 januari 2027. Ett rum som upptar 12 

kvadratmeter bruttoarea ändras till behandlingsrum för skönhetsvård. Rummet 

är placerat i byggnadens södra hörn.  

Förslaget avviker från gällande detaljplan – E189.  

Enligt detaljplanen får fastigheten endast nyttjas till industriändamål. Nuvarande 

kontor är en koppling till ett huvudändamål som kan räknas som industri. 

Senaste beviljade bygglovet är från 1961 för verkstad, vilket innefattas som 

industriändamål.  
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Miljö- och byggnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Fastighetsägare till Cylindern 8, Däcket 2 samt Ljungby 7:105 har godkänt 

förslaget. 

Fastighetsägare till Cylindern 7 samt Däcket 1 och 3 har fått tillfälle att lämna 

synpunkter men inte svarat. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar 

tidsbegränsat bygglov för ändrad användning. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Tidsbegränsat bygglov kan meddelas trots att den ändrade användningen inte 

stämmer med den gällande detaljplanen, då åtgärden avses pågå under en 

begränsad tid.   

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen förslår att nämnden beviljar ansökan om tidsbegränsat bygglov 

för ändrad användning från kontor/industri till behandlingsrum. 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD) yrkar att nämnden beviljar ansökan om tidsbegränsat 

bygglov för ändrad användning från kontor/industri till behandlingsrum. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkande från Henrik 

Pettersson (SD) eller om någon är där emot. 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Motivering 

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 

bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 33 PBL. 

 

Eftersom åtgärden endast avses pågå under en begränsad period kan 

tidsbegränsat bygglov godkännas. 

 

Delen av byggnaden uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet och 

användbarhet.  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 30 november 2021 och beslut 

fattades den 19 januari 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 

handläggning har hållits.  
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Miljö- och byggnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Upplysningar 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett sådant lov kan förlängas 

med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får 

inte överstiga 15 år.  

Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked 

kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.  

Kontakta byggnadsinspektör på bygglov@ljungby.se för startbesked. 

Följande handlingar lämnas in till nämnden: 

• Förslag till kontrollplan 

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in. 

Kontakt ska tas med miljöavdelningen då bygglovet berör hälsoskydd- eller 

livsmedelslokal.  

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

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

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

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

www.poit.se 

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

och Inrikes Tidningar och startbesked har meddelats. 

Faktura i ärendet skickas separat.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Cylindern 7 och 8, Däcket 1, 2 och 3 samt 

Ljungby 7:64. 
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MBN § 16  2021-1658    

 

Ryssby-Östraby 2:77, redovisning av ordförandebeslut 
över bygglov för nybyggnad av studentlägenheter, 
miljöhus, parkeringsplats med mera 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut över 

bygglov för nybyggnad av studentlägenheter, miljöhus, parkeringsplats med 

mera daterat den 29 december 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

I 6 kapitlet 39 § kommunallagen finns möjlighet för en nämnd att uppdra åt 

ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett, att beslut i ärenden som är 

så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Enligt 6 kapitlet 40 § samma lag ska sådana beslut som avses i 30 § anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 

• Delegationsbeslut av nämndens ordförande daterat 2021-12-29. 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Henrik Pettersson (SD), Jenny Anderberg 

(C) och Benny Johansson (M) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av 

ordförandebeslut daterat den 29 december 2021. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkande från 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) med flera eller om någon är där emot. 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
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MBN § 17  2021-1338    

 

Dressinen 1, redovisning av ordförandebeslut över 
bygglov för nybygggnad av flerbostadshus, kontorshus 
och affärshus 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut över 

bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och affärshus daterat den 

17 januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

I 6 kapitlet 39 § kommunallagen finns möjlighet för en nämnd att uppdra åt 

ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett, att beslut i ärenden som är 

så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Enligt 6 kapitlet 40 § samma lag ska sådana beslut som avses i 30 § anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 

• Delegationsbeslut av nämndens ordförande daterat 2022-01-17. 

Yrkanden 

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

Stansert (S) och Benny Johansson (M) yrkar att nämnden 

godkänner redovisningen av ordförandebeslut daterat den 17 januari 2022. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkande från 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) med flera eller om någon är där emot. 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
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MBN § 18  2021-2048    

 

Floboda 1:48, bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

 

Fastighet: Floboda 1:48 

 

Sökande: . 

 

Kontroll- 
ansvarig:  

 

Beslut 

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

2. Kontrollansvarig krävs.  

3. Färdigställandeskydd krävs.  

4. Tekniskt samråd krävs. 

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

startbesked. 

6. Avgiften för bygglovet är 24 729 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår 

av medskickat debiteringsunderlag. 

 

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

och bygglagen (PBL) samt lag om färdigställandeskydd §§ 2-3. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i den södra delen av Ljungby kommun cirka 3,7 kilometer 

norr om samhället Traryd och styckades av för bostadsändamål 2003. 

Förhandsbesked har tidigare meddelats av miljö- och byggnämnden den 16 

november 2000, § 254. Då bygglov inte sökts inom två år har förhandsbesked 

slutat att gälla.  

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar med en 

byggnadsarea på 85 kvadratmeter. Byggnaden placeras cirka 18 meter öster 

samt 32 meter norr om fastighetsgränsen mot Floboda 1:46.  

Enligt kommunens översiktsplan finns inga utpekade områden på platsen. 

En av fyra fastighetsägare till Floboda 1:36 samt fastighetsägare till Floboda 

1:45, 1:46 och Elinge 1:13 har godkänt förslaget.  
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Tre av fyra fastighetsägare Floboda 1:36 samt fastighetsägare till Floboda 1:50 

har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.   

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning har meddelat att avloppsfrågan 

går att lösa. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 

för nybyggnad av enbostadshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov kan meddelas då inga nya förutsättningar framkommit sedan 

förhandsbeskedet lämnades.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus.  

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att nämnden beviljar bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkande från 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) 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). 

 

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 

bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31 PBL. 

 

Byggnaden uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet och 

användbarhet.  

 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 22 november 2021 och beslut 

fattades den 19 januari 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 

handläggning har hållits.  

Upplysningar 
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Om några byggnadsåtgärder påbörjas innan nämnden meddelat ett startbesked 

kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut. 

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

byggnadsinspektör på bygglov@ljungby.se för överenskommelse om tid och 

plats för samrådsmötet. Vid samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig 

också närvara. 

 

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

till nämnden: 

• Förslag till kontrollplan 

• Energiberäkning 

• U-värdesberäkning 

• Bevis om färdigställandeskydd 

• Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar 

• Va- och VVS- ritningar 

 

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska 

samrådet. 

 

Beslut från andra myndigheter kan krävas. 

 

Vid ändring eller anläggande av ny avloppsanläggning ska ansökan om tillstånd 

lämnas in till miljöavdelningen i god tid innan dessa arbeten påbörjas. 

 

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

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

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

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

www.poit.se 

 

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

och Inrikes Tidningar och startbesked har meddelats. 

 

Faktura i ärendet skickas separat.  

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Floboda 1:36 och 1:46. 

 


