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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

Tid och plats 
Onsdagen den 27 april, kl. 08:00-12:30 i Märtasalen samt digitalt via teams. 

Mötet ajournerades mellan kl. 9:13 – 09:35 

Beslutande Kent Danielsson (C), ordförande 
Benny Johansson (M), vice ordförande 
Caroline Holmqvist Henrysson (S), 2:e vice ordförande 
Jenny Anderberg (C) 
Peter Berg (M) 
Christina Bertilfeldt (S) 
Simon Byström (KD) 
Henrik Pettersson (SD) 
Tomas Nielsen (S) 
Jimmy Stansert (S) 
Pär Augustsson (SD) 

Övriga 
deltagande 

Trond Strangstadstuen, förvaltningschef 
Anna E Andersson, ställföreträdande förvaltningschef 
Marie Carlsson, nämndsekreterare 
Jeanette Kullenberg, vik plan- och byggchef 
Emelie Gustafsson, miljöinspektör § 73 (deltog via teams) 
Ulla Gunnarsson, planarkitekt, §§ 78 - 80 (deltog via teams) 
Sanna Johansson, planarkitekt, § 81 (deltog via team) 
Henrik Johansson, planarkitekt, §§ 82 - 83 (deltog via teams) 
Hanne Larsson, bygglovshandläggare, § 84 (deltog via teams) 
Anders Årman, bygglovshandläggare, § 85 (deltog via teams) 

Åhörare 

Justerare Peter Berg (M) 

Justeringens 
tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 29 april 2022 klockan 08:00. 

Paragrafer §§ 65 - 85

Sekreterare Marie Carlsson 

Ordförande Kent Danielsson (C) 

Justerare Peter Berg (M) 

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, 
adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 
myndighetsutövning.
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby 
kommuns webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum Den 27 april 2022 

Tillkännagivandet 
publicerat Den 2 maj 2022 

Överklagningstid Den 2 maj – 23 maj 2022 

Tillkännagivandet 
avpublicerat Den 30 maj 2022 

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

  

Underskrift Marie Carlsson 
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MBN § 65 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden utgår från dagordningen: 
• Stavhult 2:4, förslag om beslut om förbud med vite mot utsläpp av

avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

Följande ärende tillkommer på dagordningen: 

• Förändrade kostnader för kalkning

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden godkänner den reviderade dagordningen. 

Förslag till b 

Sammanfattning av ärendet 

Beslutsordning 
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MBN § 66 

Meddelande och information 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden noterar informationen på dagens sammanträde och 
godkänner redovisningen av meddelande och beslut som inkommit under 
perioden 2022-03-14 till 2022-04-19. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 2022-03-14, gällande
godkännande med villkor för anläggande av damm/våtmark på Torlarp
3:9.

2. Beslut från kommunstyrelsen daterat 2022-03-15, gällande
resultatbalansering från 2021 till 2022.

3. Överklagan daterad 2022-03-22.
Avseende nämndens beslut daterat den 23 februari 2022 med Dnr MB-
2014-2483, gällande förbud om utsläpp av avloppsvatten till befintlig
avloppsanläggning, Läsaryd 3:21.

4. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergslän daterat 2022-03-24.
Godkännande av kommunalt beslut om strandskyddsdispens för utescen
och toalett på Prästtorp 1:42.

5. Beslut från kommunfullmäktige daterat 2022-03-28, gällande ny ledamot
för Kristdemokraterna i miljö- och byggnämnden.

6. Beslut från kommunfullmäktige daterat 2022-03-28, gällande ny ersättare
för Kristdemokraterna i miljö- och byggnämnden.

7. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergslän daterat 2022-04-19
Godkännande av kommunalt beslut om strandskyddsdispens för
uppförande av garage på Kärringe 2:22
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8. Information på sammanträdet om uppföljningen av insiktsmätningen av
förvaltningschefen.

9. Information på sammanträdet om samhällsbyggnadsutredningen av
förvaltningschefen.

10. Information på sammanträdet kring rapport uppföljning till nämnd för
mars 2022 av förvaltningschefen.

11. Information på sammanträdet om nuläget för pågående ärende på
fastigheten Brandstationen 1 av handläggare på miljöavdelningen.

12. Information på sammanträdet om kommande besök till nämnden av
Luftvårdsförbundet av tillförordnade förvaltningschefen.

13. Information på sammanträdet kring hur planavdelningen väljer ut
detaljplaner/områden att uppdatera av handläggare på planavdelningen.

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan notera informationen på dagens 
sammanträde och godkänna redovisningen av meddelande och beslut eller om 
någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden noterar informationen på dagen sammanträde 
och godkänner redovisningen av meddelande och beslut. 
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MBN § 67 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från den 
1 mars till den 31 mars 2022 enligt delegationslistan daterad den 19 april 2022. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista daterad 2022-04-19 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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MBN § 68 2021-2318 

Rådgivande funktion för verksamhetsutövare inom 
miljöbalken 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att följande insatser genomförs: 

- Bokningsbara tider för rådgivning till verksamhetsutövare som
omfattas av livsmedelslagstiftningen och miljöbalken

- Fysiska informationsträffar hålls i samband med lagändringar inom
samtliga områden.

Innevarande år finansieras insatserna med medel från nämndens ekonomiska 
buffert. Insatserna ska utvärderas i samband med rapporteringen till nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrunden är ett förslag från Sverigedemokraterna där förvaltningen fått i 
uppdrag att se över möjligheterna till rådgivning även för företagare som planerar 
att starta upp eller göra ändringar i verksamhet som är kopplad till miljöbalken, 
inklusive lantbruksföretag. Syftet är enligt initiativet bland annat att rikta arbetet 
mot fokusområde näringsliv samt att underlätta för företagare att tolka 
lagstiftningen. 
Genomförandet av uppdraget har utförts med hjälp av intervjuer av företagare 
inom verksamheter kopplade till både miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. 
Dialog har även förts med näringslivsavdelningen och Sölvesborgs kommun, som 
har rådgivningsfunktioner inom alla områden som motsvarar miljö- och 
byggförvaltningens olika verksamheter. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att tillgängliggöra den service som vi inom ramen för vårt 
myndighetsuppdrag kan erbjuda och att underlaget ska vara färdigt till nämnden.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen har föreslagit arbetsutskottet att de behov som ringats in i arbetet 
med uppdraget ska genomföras. Främsta anledningen är att uppdraget och det 
som framkommit även ligger i linje med hur vi arbetar med resultatet av mätning 
av kundnöjdhet i Löpande Insikt. Att erbjuda rådgivning till verksamhetsutövare 
som planerar att etablera sig alternativt utöka sin verksamhet anses underlätta 
företagandet. Att erbjuda träffar där till exempel ny lagstiftning presenteras är ett 
sätt att underlätta för de företag som redan finns. 
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Finansiering 

Bedömningen är att resursbehovet kommer att uppgå till 0,5 årsarbetskrafter per 
år. Då rådgivningen inte är avgiftsfinansierad behöver rådgivningen finansieras 
med skattemedel. Etablering av rådgivningsfunktion innevarande år förutsätter 
därför att andra skattefinansierade insatser motsvarande 150 000 kronor 
prioriteras ner eller att det skjuts till medel från nämndens buffert. 

Förvaltningens beredning 

Beredning av ärendet har skett i samråd med näringslivsavdelningen, intervju 
med näringslivschef på Sölvesborgs kommun, idéer och förslag från 
miljöavdelningen samt via intervjuer med representanter för de olika 
verksamheterna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen 20 april 2022 

Yrkanden 

Henrik Pettersson (SD) yrkar att nämnden godkänner förvaltningens förslag. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkandet från Henrik 
Pettersson (SD) eller om någon är där emot.  

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 



Sammanträdesprotokoll 
2022-04-27 

10(55) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

MBN § 69 2022-910 

Budgetuppföljning efter mars månad 2022 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens redovisning av ekonomisk 
prognos efter mars 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt direktiv från kommunfullmäktige ska nämnden göra budgetuppföljning 
och prognos för hela året efter mars, april, maj, augusti, september, oktober, och 
november. Om budgetuppföljningen visar ett underskott större än en procent av 
nämndens nettobudget ska nämnden redovisa en åtgärdsplan till 
kommunstyrelsen.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslaget öppet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av ekonomisk prognos efter mars 
2022 och förslag till åtgärder för att säkra ett resultat i balans. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningens prognos baserat på resultat efter mars månad visar ett underskott 
på -597 tkr för helår 2022, vilket utgör 4,97% av budgetram skattemedel. 
Prognosens osäkerhet bedöms till +/- 1 000 tkr. Nämnden tilldelades 274 tkr av 
överskott efter 2021 och har i tillägg 1 414 tkr i tidigare sparade medel som kan 
användas för att täcka upp för ett eventuellt underskott.  

Förhållanden som i högre grad påverkar prognosen: 

- Lägre volym av bygglovsärenden än förväntat medför lägre intäkter för
bygglovsavgifter och prognosen för verksamhetsområdet visar ett
underskott med 351 tkr, vilket kostnadsmässigt motsvarar 0,6
årsarbetskrafter.

- Extra bemanning inom administration och ledning för arbete med
digitalisering av tjänster medför extra kostnader och prognosen för
verksamhetsområdet visar ett underskott med 475 tkr, vilket
kostnadsmässigt motsvarar 0,7 årsarbetskrafter.
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De kostnader som nämnden kan påverka utgörs i all huvudsak av 
personalkostnader och besparingar kan i första hand säkras genom en reducerad 
ambition inom skattefinansierad verksamhet. För att undvika varsel kan 
förvaltningen välja att inte tillsätta vakanta tjänster och omfördela resurser för att 
täcka upp vakanser inom avgiftsfinansierad verksamhet. Förvaltningen föreslår 
följande åtgärder för att säkra ett resultat i balans:  

- Att spara 300 tkr genom att omfördela resurser internt inom
förvaltningen från plan och byggavdelningen till avgiftsfinansierat arbete
inom miljöavdelningen. Detta skulle medföra reducerad kapacitet till
tillsyn och handläggning av bygglov och reducerad ambition vad gäller
service i form av råd och vägledning.

- Att använda tilldelat överskott efter 2021 motsvarade 274 tkr som bidrag
till att finansiera arbetet med digitalisering av tjänster.

Tabell visar utfall för perioden januari – mars och prognostiserat resultat för helår. 

Utfall Jan-mar Budget helår Prognos helår Differens 

Intäkter -3 830 -23 441 -21 546 -1 895

Kostnader 7 115 35 442 34 144 +1 298

Resultat 3 285 12 001 12 598 -597

Förvaltningens beredning 

Ärendet är berett av förvaltningens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 
Rapportering utfall till nämnden 2022, blad ”rapport ekonomi” (mars) 
Tjänsteskrivelse från förvaltningen 12 april 2022 

Ajournering 
Ajournering begärd och sker mellan kl. 9:13 – 09:35. 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Benny Johansson (M) yrkar på att 
godkänna förvaltningens förslag till beslut men att följande formulering tas bort: 
”och förslag till åtgärder för att säkra ett resultat i balans.” 

Jimmy Stansert (S) yrkar på att förvaltningen lägger fram förslag på fortbildning 
inom förvaltningen. för att personalen ska få en bredare kunskap och kunna 
arbeta med frågor utanför sitt eget team vid behov. 
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Beslutsordning 1 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkandet från 
Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Benny Johansson (M) eller om någon är 
där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsordning 2 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar att inte ge förvaltningen i uppdrag att 
lägga fram förslag på fortbildning i enlighet med tilläggsyrkandet från Jimmy 
Stansert (S). 

Skickas till 
KLF/ ekonomiavdelningen
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MBN § 70 2020-826/2020-825 

Fiskeryd 1:22 med flera, beslut om förbud med vite mot 
utsläpp av avloppsvatten från befintlig gemensam 
avloppsanläggning  

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Frances French Petersson, med 
personnummer 19440121-9060 med vite om 30 000 kronor om förbud 
att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten 
Fiskeryd 1:22.

2. Miljö- och byggnämnden förbjuder Thomas Sonesson, med 
personnummer 19650304-7034 med vite om 15 000 kronor om förbud 
att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten 
Fiskeryd 1:23.

3. Miljö- och byggnämnden förbjuder Pernilla Sonesson, med 
personnummer 19710722-0167 med vite om 15 000 kronor om förbud 
att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten 
Fiskeryd 1:23.

4. 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 sam Lag 
om viten § 3.  

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheterna finns enligt miljö-och byggförvaltningens uppgifter en gemensam 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med en infiltrationsbrunn. 
Den 17 april 2020 fick fastighetsägarna till Fiskeryd 1:22 och Fiskeryd 1:23 krav 
på att göra om sin avloppsanläggning då den ej uppfyller dagens krav. Den 27 
januari 2021 fick fastighetsägarna ett förbud på sin avloppsanläggning. Förbudet 
vann laga kraft den 30 mars 2021 och började gälla efter 12 månader.  

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om inrättande av en ny 
avloppsanläggning, men miljöavdelningen inväntar ett skriftligt godkännande 
från grannfastighetsägaren, då infiltrationen kommer att ligga på hens mark. När 
miljöavdelningen fått in det skriftliga godkännandet kan ett tillstånd skrivas. Den 
15 mars 2022 utförde miljöavdelningen en inspektion inför nämndens beslut. 
Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att anläggningen fortfarande 
används.  
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att förbjuda 
fastighetsägarna att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning med ett 
vite om 15 000 kronor och 30 000 kronor till respektive fastighetsägare. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägare. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att förbjuda fastighetsägaren att släppa ut 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning med ett vite om 15 000 kronor och 
30 000 kronor till respektive fastighetsägare. 

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. 

Beslutsunderlag 

• Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten 2021-01-27
• Tjänsteanteckning inspektion inför nämnd 2022-03-15
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen 5 april 2022

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.

• Levande sjöar och vattendrag.

• Ingen övergödning.

• God bebyggd miljö.
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Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten 
Fiskeryd 1:22 och Fiskeryd 1:23 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. 

Lantmäteriets fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel.    
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MBN § 71 2021-2389 

Runkarp 1:28, beslut om förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Henrik Olsson, med personnummer 
19870624-2735 med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut 
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Runkarp 
1:28.

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 sam 
Lag om viten § 3.

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten finns enligt miljö-och byggförvaltningens uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med en stenkista. Den 5 
oktober 2020 fick fastighetsägaren till Runkarp 1:28 krav på att göra om sin 
avloppsanläggning då den ej uppfyller dagens krav. Den 8 januari 2021 fick 
fastighetsägaren ett förbud på sin avloppsanläggning. Förbudet vann laga kraft 
den 22 februari 2021 och började gälla efter 12 månader.  

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om inrättande av en ny 
avloppsanläggning. Den 25 januari 2022 meddelade miljöavdelningen 
entreprenören att en provgrop kan göras. Miljöavdelningen har fortfarande inte 
fått besked om en provgrop har gjorts. Den 15 mars 2022 utförde 
miljöavdelningen en inspektion inför nämndens beslut. Miljö- och 
byggförvaltningens bedömning är att anläggningen fortfarande används.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att förbjuda 
fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning med ett 
vite om 60 000 kronor. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägare. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att förbjuda fastighetsägaren att släppa ut 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning med ett vite om 60 000 kronor 

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. 

Beslutsunderlag 

• Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten 2021-10-05
• Tjänsteanteckning inspektion inför nämnd 2022-03-15
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen 5 april 2022

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.

• Levande sjöar och vattendrag.

• Ingen övergödning.

• God bebyggd miljö.

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten 
Runkarp 1:28 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 
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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. 

Lantmäteriets fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel.     
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MBN § 72 2018-2450 

Össjöa Getaboda 1:13, beslut om upphävande av förbud 
med vite mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig 
avloppsanläggning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att upphäva beslutet, daterat den 15 juni 2021 
§ 105, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet 

Miljöavdelningen skickade kommunikation till fastighetsägarna den i 31 januari 
2019 med information om att avloppsanläggningen behövde åtgärdas. 
Fastighetsägaren ville att miljöavdelningen skulle komma ut och göra en 
inspektion av anläggningen. Vid platsbesöket den 5 mars 2019 förekom det att 
fördelningsbrunnen var fylld med avloppsvatten samt stod det vatten i 
luftningsrören. Vilket betyder att anläggningen inte uppfyller kraven för rening av 
avloppsvatten. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett 
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 
13 mars 2019. Förbudet började gälla efter 24 månader.  

Ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom maj 2020 
och ett beslut om tillstånd skrevs oktober 2021. 

Den 15 juni 2021 fattade nämnden beslut om förbud med vite. Den 15 
november 2021 inkom entreprenörsrapport och foton som bekräftar att en ny 
avloppsanläggning är färdigställd. 

Enligt de inkomna handlingarna har anläggningen utförts enligt beslutet. Miljö- 
och byggförvaltningen föreslår att nämnden upphäver tidigare beslut. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden upphäver tidigare 
beslut om förbud med vite 
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Beslutsunderlag 

• Bilaga 1. Entreprenörsrapport - 2021-11-15
• Bilaga 2. Foton – 2021-11-15
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen 25 mars 2022

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att upphäva beslutet, daterat den 15 juni 2021 § 
105, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

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 

Avloppsanläggningen har åtgärdats och uppfyller dagens krav. Beslut om förbud 
mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas.  

Skickas till 

Fastighetsägare  
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel. 
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MBN § 73 2014-1394 

Bäck 1:61, ansökan om utdömande av vite hos mark- 
och miljödomstolen gällande nedskräpning på 
fastigheten 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att ansöka hos Mark- och miljödomstolen i 
Växjö om utdömande vite om 20 000 kronor, enligt beslut daterat den 24 
februari 2021, § 21. 
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet 9 och 14 §§ samt 21 
kapitlet 1 §, punkt 8. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggförvaltningen mottog under år 2014 klagomål om 
nedskräpning på fastigheten. Platsbesök gjordes 1 augusti 2014 vilket 
påträffades flertalet fordon där flera var avställda samt diverse järnskrot. 
Under åren 2015 och 2016 utförde miljö- och byggförvaltningen flera 
platsbesök och har haft både muntlig och skriftlig dialog med 
fastighetsägaren om uppstädning. Efter detta hade vissa fordon och 
föremål omhändertagits men fastigheten upplevdes fortfarande som 
nedskräpad.  
Den 17 oktober 2016 skrevs föreläggande om uppstädning. 
I maj år 2017 tar fastighetsägaren kontakt med miljö- och 
byggförvaltningen som undrar över tiden för uppstädning samt hur 
mycket som får vara kvar.  
År 2020 gör miljö- och byggförvaltningen nytt platsbesök för att 
utvärdera eventuella åtgärder. Fastigheten konstaterades fortfarande 
vara nedskräpad.  

Den 7 januari år 2021 görs ett nytt besök på fastigheten. Vid besöket är det snö 
varför det är svårt att bedöma förbättringen. Dock görs bedömningen att antalet 
fordon, maskiner och metalldelar har ökat. 

Nämnden beslutade om att förelägga Lennart Nilsson gällande uppstädning enligt 
beslut daterat 24 februari 2021 med ett vite om 20 000 att senast 5 månader efter 
beslutet vunnit laga kraft genomfört åtgärderna som står i beslutet (bilaga 1).  
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Flertalet telefonsamtal mellan fastighetsägare och tillsynsmyndigheten har gjorts 
mellan 17 maj 2017 och den 29 mars 2022, där fastighetsägare önskat mer tid 
och vill få klarhet i vad som ska städas bort och vad som kan vara kvar på 
fastigheten.  

Den 9 augusti 2021 inkom fastighetsägaren med kvitton från JBM recycling av 
inlämnat blandskrot på 10,45 ton och en bilkaross (bilaga 2). 

Den 17 februari 2022 gör miljö- och byggförvaltningen ett nytt platsbesök för att 
följa upp nämndbeslut (24-02-2021). Fastigheten är fortfarande nedskräpad. 
Fastighetsägaren har försökt förvara material väderskyddat genom att ställa in 
mycket i containrar och förvaringsutrymmen samt förse materialen som står ute 
skydd med presenning. Flertalet fordonsdelar och maskindelar finns kvar på 
fastigheten men täcks under presenning. Fotodokumentation finns i bilaga 3. 
Fastighetsägare meddelades på plats att ärendet kommer lyftas i nämnden igen. 
Fastighetsägare skulle ta kontakt med miljö-och byggförvaltningen om åtgärder 
genomförs. 

Den 29 mars 2022 förde förvaltningen samtal med fastighetsägaren att ärendet 
kommer hållas i nämnden den 27 april 2022. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att ansöka hos Mark- 
och miljödomstolen i Växjö om utdömande vite om 20 000 kronor, enligt beslut 
daterat den 24 februari 2021, § 21. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägare. 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 1 Nämndbeslut. 2021-02-24
• Bilaga 2 Vågsedel. 2021-08-09
• Bilaga 3 foton från platsbesök. 2022-02-17
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen 30 mars 2022

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att ansöka hos Mark- och 
miljödomstolen i Växjö om utdömande vite om 20 000 kronor, enligt beslut 
daterat den 24 februari 2021, § 21. 

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. 
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Upplysning 

För handläggning av ärendet har nämnden rätt att ta ut en avgift enligt taxa för 
Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av 
kommunfullmäktig den 29 september 2014 § 83, med efterföljande revideringar. 
Faktura skickas separat. 

Förvaltningens beredning 

• Nämndbeslut daterat den 24 februari 2021
• Underlag av inspektioner utförda den 1 augusti 2014, 11 augusti 2015,

21 mars 2016, 4 oktober 2016, 29 januari 2020, 7 januari 2021 och 17
februari 2022.

Motivering 

Efter platsbesöket den 17 februari 2022 görs bedömningen att punkt 1 i beslutet 
(24-02-2021) inte är uppfyllt då flertalet avställda fordon finns kvar på fastigheten 
och förvaring inte sker insynsskyddat. Det har inte heller skett någon 
säkerställning att inga miljöfarliga kemikalier inte kan läcka ut till mark. 
Fordonen är inte tömda på vätskor och inget fordon är försedd med 
uppsamlingskärl.  

Punkt 2 är inte uppfyllt då det finns en mindre mängd plast-, metall-, trä-, och 
övrigt avfall kvar på fastigheten. 

Inlämnat skrot till JBM recycling bedöms inte vara tillräckliga åtgärder för att inte 
ansöka om utdömande av vite. 

Flertalet dialoger med fastighetsägaren har utförts vilket bedöms tillräckliga för 
upplysning och information. Fastighetsägaren har inte visat på svårigheter att 
utföra uppstädning eller ordna med transporter för hämtning av material samt 
bedöms ha haft tillräcklig tid att ha utfört det. Därför anses att vite ska dömas ut. 

Skickas till 

Fastighetsägaren med mottagningsbevis och information om hur man överklagar. 
Mark- och miljödomstolen i Växjö 
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MBN § 74 2019-2288 

Näglinge 1:37, beslut om förbud med vite mot utsläpp 
från befintlig avloppsanläggning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Nebojsa Misic, med personnummer 
19650913-0750, med vite om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten till 
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Näglinge 1:37.

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 

Enligt de uppgifter miljöavdelningen har om avloppet på fastigheten 
Näglinge 1:37, med adress Stavsjö 7, finns det en anläggning med slamavskiljning 
i tvåkammarbrunn med efterföljande utsläpp i stenkista, 
vilket medför att vi bedömer att avloppet inte uppfyller dagens krav på 
rening av avloppsvatten. 
I november 2019 fick fastighetsägaren ett meddelande om att 
avloppsanläggningen måste åtgärdas. 

Den 16 december 2019 fattade miljöavdelningen ett delegationsbeslut om förbud 
mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning. Förbudet började 
gälla 24 månader efter delgivning. 

Delgivningskvitto inkom till miljöavdelningen den 15 januari 2020. 

Förbudet trädde därmed i kraft den 15 januari 2022. 

Någon ansökan om ny avloppsanläggning har ännu ej inkommit. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att förbjuda 
fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning med ett 
vite om 60 000 kronor. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägare. 
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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. 

Beslutsunderlag 

• Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten 2019-12-16
• Tjänsteanteckning inspektion, 2022-02-08
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen 5 april 2022

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan 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.
• 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. 
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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. 

Lantmäteriets fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel.     
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MBN § 75 2020-1646 

Forsa 1:24, beslut om förbud med vite mot utsläpp från 
befintlig avloppsanläggning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Gösta Bertrand Persson, med 
personnummer 19240223–2710, med vite om 15 000 kronor att släppa ut 
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Forsa 1:24.

2. Miljö- och byggnämnden förbjuder Karl Hasse Persson, med 
personnummer 19461221–2839, med vite om 22 500 kronor att släppa ut 
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Forsa 1:24.

3. Miljö- och byggnämnden förbjuder Mona Gunnie Persson, med 
personnummer 19430816–2769, med vite om 22 500 kronor att släppa ut 
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Forsa 1:24.

4. 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 

Fastigheten Forsa 1:24 ägs till en fjärdedel av Gösta Bertrand Persson 
(19240223–2710) samt till lika delar, det vill säga tre åttondelar vardera, av Karl 
Hasse Persson (19461221–2839) och Mona Gunnie Persson 
(19430816–2769). Detta ligger till grund för motivering till fördelning av 
vitesbeloppet. 
Enligt de uppgifter miljöavdelningen har om avloppet på fastigheten Forsa 
1:24, med adress Forsa Skogsholm 1, finns det en anläggning med 
slamavskiljning i trekammarbrunn med efterföljande utsläpp i stenkista, 
vilket medför att vi bedömer att avloppet inte uppfyller dagens krav på 
rening av avloppsvatten. 
I september 2020 fick fastighetsägaren ett meddelande om att 
avloppsanläggningen måste åtgärdas. 

Den 16 december 2020 fattade miljöavdelningen ett delegationsbeslut om förbud 
mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning. Förbudet började 
gälla 12 månader efter delgivning. 

Delgivningskvitto från samtliga fastighetsägare inkom till miljöavdelningen den 
20 januari 2021. 
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Justerandes sign 

Förbudet trädde därmed i kraft den 20 januari 2022. 

Miljöavdelningen utförde en uppföljande inspektion på förbudet den 22 mars 
2022 

Tillstånd att anlägga ny avloppsanläggning på fastigheten gavs den 21 januari 
2021. 

Delgivningskvitto på tillståndet inkom den 3 februari 2021. 

Någon rapport på utfört arbete har ännu ej inkommit. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att förbjuda 
fastighetsägarna att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning med ett 
vite om 22 500 kronor och 15 000 kronor till respektive fastighetsägare. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägare. 

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 

Förvaltningen föreslår nämnden att förbjuda fastighetsägarna att släppa ut 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning med ett vite om 15 000 kronor och 
22 500 kronor till respektive fastighetsägare. 

Beslutsunderlag 

• Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten 2020-12-16
• Tjänsteanteckning inspektion, 2022-03-22
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen 5 april 2022

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. 
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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

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 
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. 

Lantmäteriets fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel.     
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MBN § 76 2019-123 

Guddarp 3:12, beslut om förbud med vite mot utsläpp 
från befintlig avloppsanläggning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Kerstin Färm, med personnummer 
19350720-2707, med vite om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten till 
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Guddarp 3:12.

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 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt de uppgifter miljöavdelningen har om avloppet på fastigheten 
Guddarp 3:12, med adress Guddarp Nygård 1, finns det en anläggning med 
slamavskiljning i trekammarbrunn med efterföljande utsläpp ovanpå mark, 
vilket medför att vi bedömer att avloppet inte uppfyller dagens krav på 
rening av avloppsvatten. 
I februari 2019 fick fastighetsägaren ett meddelande om att avloppsanläggningen 
måste åtgärdas. 

Den 18 juni 2019 fattade miljöavdelningen ett delegationsbeslut om förbud mot 
utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning. Förbudet började gälla 
24 månader efter delgivning. 

Delgivningskvitto inkom till miljöavdelningen den 2 juli 2019. 

Förbudet trädde därmed i kraft den 2 juli 2021. 

Den 23 februari 2022 utförde miljöavdelningen en uppföljande inspektion inför 
nämnd. 

Någon ansökan om ny avloppsanläggning har ännu ej inkommit. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att förbjuda 
fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning med ett 
vite om 60 000 kronor. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägare. 
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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. 

Beslutsunderlag 

• Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten 2019-06-18
• Tjänsteanteckning inspektion, 2022-02-23
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen 5 april 2022

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att förbjuda fastighetsägaren att släppa ut 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning med ett vite om 60 000 kronor. 

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.
• 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. 
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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. 

Lantmäteriets fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel. 
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MBN § 77 2022-985 

 Förändrade kostnader för kalkning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans 
med andra kommuner formulera en skrivelse till havs- och vattenmyndigheten. 

Sammanfattning av ärendet 

För utförande av kalkning har de flesta kommuner avtal med entreprenören 
Movab med fasta priser. De anser nu att kostnadsläget ökat så mycket sedan 
avtalen skrevs och man därför inte kan genomföra kalkningen till avtalade priser 
och vill därför justera upp priserna. Länsstyrelsen har för närvarande inte mer 
bidrag att betala ut till kalkning och bedömer att utsikterna att få ytterligare 
medel från Havs- och vattenmyndigheten är små. Således får respektive kommun 
täcka eventuella underskott i kalkningen med egna medel, alternativt minska sin 
kalkning.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans 
med andra kommuner formulera en skrivelse till havs- och vattenmyndigheten. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Länsstyrelsen 8 april 2022 samt 19 april 2022 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
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MBN § 78 2021-939 

Kånna 4:11 med flera, beslut om samråd 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att skicka ut detaljplanen för Kånna 4:11 med 
flera i Kånna, Ljungby kommun, på samråd. 

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten Kånna 4:11 låg tidigare Kånna skola. Skolverksamheten lades ner 
2011 och 2015 brann en av skolbyggnaderna ner. Den kvarvarande byggnaden 
används idag av personal inom vård och omsorg. I gällande detaljplan är området 
avsett för skola.  

Eftersom det inte är aktuellt med någon ny skola är tanken att ändra användningen 
på området så att det finns möjlighet att uppföra annan bebyggelse som är mer 
lämplig.  Därför föreslås användningsområdena bostäder och centrum för området. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar att skicka ut 
detaljplanen för Kånna 4:11 med flera i Kånna, Ljungby kommun, på samråd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04 
Planhandlingar daterade 2022-04-04 
Tjänsteskrivelse från förvaltningen 4 april 2022 

Yrkanden 
Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Jimmy Stansert (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att skicka ut detaljplanen för Kånna 
4:11 med flera i Kånna, Ljungby kommun, på samråd. 
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Miljö- och byggnämnden 
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Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkandet från 
Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Jimmy Stansert (S) eller om någon är där 
emot.  

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Motivering 

Miljö- och byggförvaltningen anser att användningen för Kånna 4:11 kan övergå 
till bostäder och centrum enligt det förslag som arbetats fram. Därför kan 
detaljplanen skickas ut på samråd. 

Skickas till 

Tekniska förvaltningen 

Akten 
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MBN § 79 2022-465 

Planuppdrag för fastigheten Torg 11:23 (Bergagården), i 
Lagan Ljungby kommun  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att ge uppdrag att påbörja arbete med att ta fram 
en detaljplan för Torg 11:23, Bergagården i Lagan.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Torg 11:23 ägs av Ljungby kommun och är i gällande detaljplan avsedd 
för allmänt ändamål, med beteckningen A. Denna planbestämmelse var tidigare 
avsedd för kommunala och statliga ändamål till exempel kommunhus, sjukhus, 
post, skola med mera, men planbestämmelsen används inte numera.  

Utdrag ur gällande detaljplan från 1962. 

Ljungby kommun har inte längre något behov av fastigheten och har därför för 
avsikt att sälja Torg 11:23 för att möjliggöra en renovering av byggnaderna så att de 
kan användas till bostäder. Tanken är att cirka 30 lägenheter ska inrymmas i 
befintliga byggnader och för att det ska kunna genomföras krävs en planändring.  

Kommunen har haft en markanvisningstävling som vanns av Locano AB. Ett 
markanvisningsavtal har upprättats som reglerar vilka åtaganden kommunen 
respektive Locano AB ska uppfylla.  Bland annat sägs att en detaljplan ska tas fram 
av kommunen i samråd med Locano AB. 
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Inom Torg 11:23 har E.ON en transformatorstation samt elledningar. E.ON har 
inget avtal med kommunen som reglerar rättigheten till dessa men avsikten är att 
det ska utredas i detaljplanen. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbete med att ta fram en detaljplan för Torg 11:23, 
Bergagården i Lagan. 

Beskrivning av området 
Planområdet som enbart innefattar Torg 11:23, Bergagården, är drygt 8000 kvm 
till ytan. Området är beläget i västra delen av Lagan, mellan Skolgatan och 
Hjortstigen. Bergalyckans förskola ligger strax söder om planområdet och öster 
därom ligger Missionskyrkan.  Bergagården har tidigare använts till äldreboende 
men har under senare tid stått tomt. 

Planområdet markerat med svart linje. 
Förutsättningar och behov av utredningar  
Planområdet ligger inom sekundärzon för vattenskyddsområde. Enligt 
sårbarhetskartan är det hög sårbarhet på marken med betydande 
grundvattenmagasin. Markundersökning som visar om det finns några 
föroreningar inom området kan krävas.   

E.ON har en transformatorstation och ledningar inom Torg 11:23. Inga avtal har
skrivits mellan kommunen och E.ON. En eventuell flytt av ledningarna ska
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utredas samt om ett specifikt område avsett för tekniska anläggningar 
(transformatorstationen) ska läggas in i planen. 

Planförfarande 
I plan- och bygglagen regleras hur en detaljplan handläggs, vilket antingen sker med 
standardförfarande eller med utökat planförfarande. Standardförfarande ska 
användas om detaljplanen är förenlig med översiktsplanen, inte har betydande 
allmänt intresse eller inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Dessa kriterier 
anses vara uppfyllda, varför planarbetet bör kunna bedrivas med 
standardförfarande.  

Flygbild över planområdet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen 28 mars 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja arbete 
med att ta fram en detaljplan för Torg 11:23, Bergagården i Lagan. 

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. 
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Motivering 

Eftersom Ljungby kommun inte längre har något behov av lokalerna i 
Bergagården motiverar det en försäljning av fastigheten samt en 
planändring så att bostäder kan inredas i lokalerna. 

Skickas till 

Tekniska förvaltningen 
Akten 
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MBN § 80 2022-674 

Ekalunds industriområde, namnförslag kvarter och 
gator i Ljungby, Ljungby kommun 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden fastställer namnen för gatorna, kvarteren och 
cirkulationsplatsen vid nya industriområdet Ekalund enligt nedan: 

Kvarter: Gator: 

Kompassen Lantmätarvägen 
Råstenen Skiftesvägen 
Gränsröret Kartvägen 
Teodoliten Polygonvägen 
Libellen Båtnadsvägen 
Norrpilen Geodesivägen 
Satelliten 
Skalstocken 
Lodet 

Cirkulationsplats: 

Ekalundsrondellen 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har inkommit med en skrivelse daterad den 24 mars 2022, 
med förslag på namn för gatorna, kvarteren och cirkulationsplatsen tillhörande nya 
industriområdet Ekalund.  

Arbetet med ny detaljplan för Eka 3:3 är snart slutfört och i samband med det bör 
gator, kvarter och cirkulationsplats ges varsitt namn. Genom att fastställa föreslagna 
namn belyses och hedras en yrkesgrupp, lantmätarna och kartutvecklarna, som 
alltid har haft ett stort ansvar över Sveriges markanvändning genom 
dokumentering och utformning av fastighetsbildningar. Yrkesgrupper vars 
ursprung finns ända sedan 1600-talet. 

De föreslagna namnen är inte allmänt använda i Sverige, några av förslagen har 
aldrig använts tidigare och de föreslagna namnen finns inte i kommunen sedan 
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tidigare. Förslagen är i enlighet med de anvisningar och rekommendationer som 
Ortnamnsrådet ger gällande god ortnamnssed. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att fastställa namnen 
för gatorna, kvarteren och cirkulationsplatsen vid nya industriområdet Ekalund. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
Tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2022-03-24 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen 28 mars 2022 

Yrkanden 

Ordförande Kent Danielsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att fastställa namnen för gatorna, kvarteren och 
cirkulationsplatsen vid nya industriområdet Ekalund. 

Beslutsordning 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Motivering 

Miljö- och byggförvaltningen anser att de föreslagna namnen är lämpliga att 
använda inom industriområdet Ekalund. 

Skickas till 

Tekniska förvaltningen 

Akten
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MBN § 81 2019-1987 

Detaljplan för fastigheten Långraden 5 med flera 
(område utmed Staionsgatan och Olofsgatan), i Ljungby 
stad, i Ljungby kommun  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att planförslaget för fastigheten Långraden 5 
med flera i Ljungby stad antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en exploatering av kvarteret Långraden med 
bostäder, centrum, och kontorsändamål samt parkering över och delvis under 
mark i 5-6 våningar. Parkeringsgaraget är avsedd att byggas i de två nedersta 
vånings-planen dvs ena våningsplanet ovan mark och det andra delvis ovan mark i 
en sluttande del (halvt under mark och halvt i gatuplan). 

Planområdet är ca 8000 kvm 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). 

Detaljplanen har varit utskickad för granskning under tiden 7 januari -28 januari 
2022. 
Miljö- och byggförvaltningen har sammanställt synpunkterna från granskningen i 
ett granskningsutlåtande daterat 2022-04-05. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att anta planförslaget 
för fastigheten Långraden 5 med flera i Ljungby stad. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Miljö- och byggförvaltningen anser att utifrån de förändringar som gjorts i 
detaljplanen kan planen antas. 
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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

Beslutsunderlag 

• Planhandlingar daterade 2022-04-05.
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05.
• Tjänsteskrivelse från förvaltningen 5 april 2022

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att anta planförslaget för fastigheten Långraden 
5 med flera i Ljungby stad. 

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 

I och med att Långraden 5 med flera ligger i centrala Ljungby stad, med närheten 
till både centrum och kollektivtrafikslinjer passar marken bättre till bostäder än 
dagens användning. Marken består i dagsläget, mestadels av en asfalterad 
markparkering som därmed tar en attraktiv exploateringsyta i anspråk.  

Platsen har ett bra läge för exploatering av bostäder i olika upplåtelseformer, men 
även kontor och centrumändamål.  

Skickas till 

Tekniska förvaltningen 
Ljungbybostäder AB 
Lantmäteriet 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

MBN § 82 2022-472 

Planuppdrag för del av Replösa 4:18 med flera, Replösa, 
Ljungby stad, Ljungby kommun  

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbete 
med att ta fram en detaljplan för Replösa 4:18 med flera, Replösa, Ljungby stad, 
Ljungby kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsättning av bostadsområdet 
Replösa Björket och det aktuella området ligger norr om Replösa Björket. 
Inriktningen på föreslagen bebyggelse är företrädesvis enbostadshus men också 
radhus och parhus.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbete med att ta fram en detaljplan för Replösa 4:18 med 
flera, Replösa, Ljungby stad, Ljungby kommun. 

Beskrivning av området 
Området är utpekat i översiktsplanen 2035. Området omfattas idag inte av någon 
detaljplan och utgörs idag av skogsmark. Området gränsar i söder till 
bostadsområdet Replösa Björket, i väster till jordbruksmark och i norr och öster 
till skogsmark.  
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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

Det blåa området = bostadsbebyggelse. 
Det röda området = planområde inklusive eventuell ytterligare väganslutning till området. 

Förutsättningar och behov av utredningar  
I ansökan är området större än vad det aktuella bostadsområdet kommer att 
utgöra och det beror på att frågan kring hur området ska trafikförsörjas, utöver 
Nyårsvägen, behöver utredas. 

Inom området finns en till utbredningen större fornlämning i form av en 
fossilåker med röjningsröseområde. I områdets västra del finns två fornlämningar 
i form av ett gravfält och en boplats.  

Området är sen tidigare oexploaterat varför det är osannolikt att det skulle finnas 
några markföroreningar inom området. För det aktuella bostadsområdet så finns 
inga utpekade naturvärden. I områdets västra eller sydöstra finns utpekade 
naturvärden kopplat till dels Lagaåns dalgång, dels till myrmark. Området längs 
med Lagan är viktig för rekreationen. Längs kraftledningsgatan finns en 
spridningskorridor för lövskog. 

Behov av utredningar: 
1. Området kan trafikförsörjas genom Nyårsvägen men en

trafikutredning får utvisa eventuell ytterligare anslutning till området.
2. Arkeologisk utredning behöver göras.
3. Grundvattennivåer behöver fastställas.



Sammanträdesprotokoll 
2022-04-27 

46(55) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

4. VA-utredningen.
5. Naturvärdesinventering behöver genomföras.

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från förvaltningen 22 februari 2022

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbete 
med att ta fram en detaljplan för Replösa 4:18 med flera, Replösa, Ljungby stad, 
Ljungby kommun. 

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 

Ljungby kommun växer och ska ligga i framkant med detaljplaner för bland annat 
bostäder. Den sista etappen av villatomter på Replösa Björket är till försäljning. 
Detaljplanering av Replösa Östraby pågår samtidigt som det är viktigt att ha flera 
områden under planering.  

Skickas till 

Tekniska förvaltningen 
Planavdelningen 
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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

MBN § 83 2021-1065 

Lidhult 2:10, uppdrag om att upphäva del av detaljplan 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att 
upphäva detaljplanen för fastigheterna Lidhult 2:10 och Lidhult 2:4.   

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta planuppdraget ”detaljplan för Lidhult 
2:10”, MBN 2021-11-03 12 §.  

Miljö- och byggnämnden beslutar att skicka ut upphävandet av detaljplanen för 
Lidhult 2:10 med fler i Lidhult, Ljungby kommun, på samråd. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med att upphäva detaljplanen är att möjliggöra pågående markanvändning, 
det vill säga bostadsändamål. Det möjliggör att tekniska förvaltningen kan sälja 
fastigheten Lidhult 2:10.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva detaljplanen 
och återta planuppdraget från 3 november 2021 samt med yrkande från ordförande 
om tillägget att skicka ut upphävandet av detaljplanen för Lidhult 2:10 med fler i 
Lidhult, Ljungby kommun, på samråd. 

Beskrivning av området 
Fastigheterna ligger i utkanten av Lidhults samhälle längs med Järnvägsgatan. I 
söder angränsar fastigheterna till Lidhultsån. De båda fastigheterna är sedan lång 
tid tillbaka bebyggda och inramas av lövvegetation.  



Sammanträdesprotokoll 
2022-04-27 

48(55) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

Kartan visar det aktuella området där detaljplanen ska upphävas. 

Förutsättningar och behov av utredningar  
Det finns inget behov utredningar för att upphäva detaljplanen. Strandskyddet är 
upphävt för området men eftersom området är planlagt som park eller plantering 
saknas förutsättningar att få bygglov för bostadsändamål. I och med att 
detaljplanen upphävs återinträder strandskyddet och då krävs dispens från 
strandskyddet för vissa åtgärder. Som särskilt skäl få anges att området redan är 
ianspråktaget.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från förvaltningen 5 april 2022

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att upphäva detaljplanen och återta 
planuppdraget från 3 november 2021. 

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 

Fastigheterna Lidhult 2:10 och Lidhult 2:4 omfattas idag av en detaljplan som 
anger markanvändningen park eller plantering. Det gör en rätt att fortsätta med 
pågående markanvändning men det gör det svårt att få bygglov för till exempel 
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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

bygga till. Området ligger i utkanten av Lidhults samhälle och omges delvis av 
bebyggelse som inte omfattas av detaljplan.  

Skickas till 

Tekniska förvaltningen 

Planavdelningen
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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

MBN § 84 2021-1885 

Dungen 3, tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av 
befintlig altan/uterum 

Fastighet: Dungen 3 

Sökande: Karl Diesner Nilsson, Rönnäsvägen 92, 341 33 Ljungby. 

Kontroll- 

ansvarig: Daniel Karlsson 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt
rivning av befintlig altan/uterum.

2. Kontrollansvarig krävs.
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 14 676 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, 34, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9 plan- 
och bygglagen (PBL) samt lag om färdigställandeskydd §§ 2-3. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Rönnäs bostadsområde cirka 600 meter norr om 
Stensbergskolan. Adressen är Rönnäsvägen 92, Ljungby. 

Förslaget innebär tillbyggnad av enbostadshus i en våning med en byggnadsarea 
på 61 kvadratmeter samt rivning av befintlig altan/uterum. Tillbyggnaden 
placeras 4,35 meter från fastighetsgräns i öster mot Dungen 2. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan – E 210. 
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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en byggnadsarea på max 190 
kvadratmeter, efter förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en 
byggnadsarea på 249 kvadratmeter. 

Fastighetsägare till Dungen 2 har synpunkter på förslaget. Avståndet 4,35 meter 
till fastighetsgräns anses strida mot gällande 4,5 meter och man tillåter inte detta. 
Tillbyggnaden planeras ha två fönster som vetter mot Dungen 2. Insynen från 
dessa fönster till ett allrum på Dungen 2 anses bli en olägenhet och ett intrång på 
den personliga integriteten. Fastighetsägare motsätter sig även den tillkommande 
överytan samt tillbyggnaden i sin helhet. 

Enligt detaljplanen får byggnaden inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 
meter, enligt förslag kommer byggnaden placeras 4,35 meter från fastighetsgräns. 

Fastighetsägare till Ljungby 7:108, Dungen 4 samt Tuvan 2 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Tuvan 3 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig altan/uterum. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Bygglov kan ej meddelas. Överytan på 59 kvadratmeter är för stor för att anses 
vara en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser. 

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: 
• Kontrollplan
• Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar

Eventuellt kan ytterligare handlingar begäras in inför startbeskedet 
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. 
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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Jimmy Stansert (S), Tomas Nielsen (S) och 
Christina Bertilfelt yrkar bifall till förvaltningens förslag att avslå bygglovsansökan. 

Henrik Pettersson (SD), Benny Johansson (M) och ordförande Kent Danielsson 
(C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att bevilja bygglov.

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Henrik Pettersson 
(SD), Benny Johanssons (M) och ordförande Kent Danielssons (C) yrkande 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 lämnas enligt 9 kapitlet § 31b PBL. 

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

Undantag medges att placera byggnaden närmare tomtgräns än 4,5 meter enligt 
övergångsbestämmelserna i punkt 5 PBL. 

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

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 17 mars 2022 och beslut fattades 
den 27 april 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.  

Skickas till 

Sökande 

Fastighetsägare till Tuvan 2, Tuvan 3, Ljungby 7:108 samt Dungen 4. 

Fastighetsägare till Dungen 2 med mottagningsbevis samt information om hur 
man överklagar.
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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

MBN § 85 2022-356 

Vittaryds-Älmås 1:4, Nybyggnad av enbostadshus 

Fastighet: Vittaryds-Älmås 1:4 

Sökande: Gun Wall Wikström, Solringen 22, 556 31 Jönköping. 

Kontroll- 

ansvarig: Daniel Karlsson 

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 26 252 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 §§ 31, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9/10, 14, 
12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL) samt lag om färdigställandeskydd 
§§ 2–3.

Sammanfattning av ärendet 

Platsen ligger cirka 5,5 kilometer sydväst om Vittaryd. 

Förslaget innebär nybyggnad av enbostadshus i 1,5 våningar med en byggnadsarea 
på 112 kvadratmeter. Byggnaden placeras cirka 200 meter väst om fastighetsgräns 
mot Vittaryds-Hult 4:1. 
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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

Tidigare hus har funnits cirka 65 meter norr om vald plats. Utifrån granskning av 
ortofoto från 2006 bedöms huset rivet för minst 16 år sedan. 

Vid platsbesök 2022-04-05 kunde inga hinder för önskad bebyggelse identifieras. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen cirka 80 meter från en fornåker i 
nordöst och cirka 60 meter från värdefull naturtyp, sumpmark i väst. 

Enligt kommunens översiktsplan finns inga utpekade intresseområden på platsen. 

Fastighetsägare till Varö 1:4, Vittaryds-Älmås 1:3, 1:8, 1:9, 1:11, Åbjörnaboda 2:8, 
3:1, 5:1, 6:1 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Vittaryd 4:1 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte 
svarat.  

EON har en kraftledning cirka 180 meter i väst, men har ingen erinran. 

Befintlig avloppsanläggning godkändes år 2014, ärendenummer MB-2013-2070. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Bygglov kan meddelas. 

Upplysningar 
Kontakta byggnadsinspektör via epost bygglov@ljungby.se för överenskommelse 
om tid och plats för samrådsmötet. Därefter kallas du till tekniskt samråd. Vid 
samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig också närvara.  

Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska följande handlingar lämnas in 
till nämnden: /För startbesked ska följande handlingar lämnas in till nämnden: 
• Förslag till kontrollplan
• Energiberäkning
• U-värdesberäkning
• Bevis om färdigställandeskydd
• Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar
• VA- och VVS-ritningar
• Produktblad eldstad

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska samrådet. 

mailto:bygglov@ljungby.se
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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

Beslut från andra myndigheter kan krävas. 

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

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. 

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

Åtgärden uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet och 
användbarhet.  
Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte skadar närliggande aktuella 
intressen.  
Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa 2022-02-28 och beslut fattades 2022-
04-27, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.

Skickas till 

Sökande 

Fastighetsägare till Vittaryds-hult 4:1, Vittaryds-Älmås 1:3, 1:4, 1:9, 1:11, 
Åbjörnaboda 3:1, 6:1 
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