
Sammanträdesprotokoll
2022-05-24

1(62)
LJUNGBY
KOMMUN

Miljö- och byggnämnden

Tid och plats Konferensrum Märtasalen, kl 08:00-11:31

Beslutande Kent Danielsson (C), ordförande
Benny Johansson (M), vice ordförande 
Peter Berg (M)
Jenny Anderberg (C)
Simon Byström (KD)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) ersättare för Caroline Holmqvist 
Henrysson (S)
Tomas Nielsen (S)
Christina Bertilfelt (S)
Jimmy Stansert (S)
Jonas Andersson (SD) ersättare för Henrik Pettersson (SD)
Pär Augustsson (SD)
Anna Axelsson (S) §§ 96-98

Övriga Trond Strangstadstuen, förvaltningschef
deltagande Anna E Andersson, stf förvaltningschef och miljöchef §§ 91-96 

Jeanette Kullenberg, vik plan- och byggchef 
Maja Hellgren, nämndsekreterare 
Anders Arman, bygglovshandläggare §§ 99-100 
Helena Larsson, bygglovshandläggare §§ 97-98, 101-105 
Hanna Goodwin, byggnadsinspektör § 106 
Emelie Gustafsson, miljöinspektör § 108 
Therese Lindström, plan- och byggchef § 108

Justerare Simon Byström (KD)

Justeringens
tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 25 maj 2022, kl 10:00

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

86-108

\ \CV
Maja Hellgren 

Kent Danielsson (C)

Simon Byström (KD)

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2022-05-24

2(62)

Miljö- och byggnämnden

Nämnd/styrelse

Sammanträdesdatum
Tillkännagivandet
publicerat

Överklagningstid

Tillkännagivandet
avpublicerat
Förvaringsplats 
för protokollet

Underskrift

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Miljö- och byggförvaltningen

Den 24 maj 2022

Den 30 maj 2022

Den 30 maj - 17 juni 2022

Den 20 juni 2022

Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9, Ljungby

Nämnd/styrelse

Sammanträdesdatum
Tillkännagivandet
publicerat

Överklagningstid

Tillkännagivandet
avpublicerat
Förvaringsplats 
för protokollet

Underskrift

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2022-05-24

3(62)

Miljö- och byggnämnden

Ärendelista
Fastställande av dagordning......................................................................................... 4

Meddelande och information...................................................................................... 5

Delegationsbeslut..........................................................................................................7

Delårsbokslutet efter april............................................................................................ 8

Åtgärdsplan Insikt....................................................................................................... 10

Fathult 1:18 beslut om förbud med vite om utsläpp av avloppsvatten från befintlig 
avloppsanläggning....................................................................................................... 12

Nöttja 13:3, upphävande av tidigare förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning..............................................................15

Visslaryd 2:28, beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten från 
befintlig avloppsanläggning.........................................................................................17

Lindhult 1:7, förslag till upphävande av förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning....................................................... 20

Sälleberg 1:11, beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten från 
befintlig avloppsanläggning.........................................................................................22

Hällorna 2:3, förslag till beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten 
till befintlig avloppsanläggning...................................................................................25

Granen 9, nybyggnad av garage och gästrum............................................................29

Älvan, installation av solceller................................................................................... 32

Rataryd 3:2, nybyggnad av fritidshus......................................................................... 35

Sädesärlan 2, nybyggnad av växthus.......................................................................... 38

Släggan 1, nybyggnad av förråd...................................................................................41

Höken 3, tillbyggnad av flerbostadshus.....................................................................44

Höken 8, tillbyggnad av flerbostadshus.....................................................................47

Höken 9, tillbyggnad av flerbostadshus.....................................................................50

Höken 10, tillbyggnad av flerbostadshus...................................................................53

Vallmon 2, byggsanktionsavgift för påbörjad byggnation av ändring av balkonger 
på flerbostadshus......................................................................................................... 56

Val av ersättare vice ordförande i miljö- och byggnämndens arbetsutskott.......... 59

Vindpark Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10................................................................ 60

Justerandes sign

o-® se v



4(62)
LJUNGBY
KOMMUN

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesprotokoll
2022-05-24

MBN § 86

Fastställande av dagordning 

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen.

Sammanfattning av ärendet

Följande ärenden utgår från dagordningen:

• Ryssby-Östraby 2:41, tillbyggnad av enbostadshus
• Skärbönan 3:2, nybyggnad enbostadsbus

Följande ärenden tillkommer på dagordningen:

• Val av vice ordförande till Arbetsutskottet
• Vindpark Deranäs 1:4 och Nockar 1:10

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

Ordförande finner att nämnden godkänner den reviderade dagordningen.

Justerandes sign
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MBN § 87

Meddelande och information

Beslut

Miljö- och byggnämnden noterar informationen på dagens sammanträde och 
godkänner redovisningen av meddelanden och beslut som inkommit under 
perioden 2022-04-08 till 2022-05-11.

Sammanfattning av ärendet

1. Beslut från LST som godkänner kommunalt beslut på Prästnäs 1:3, 
Ljungby kommun

2. Beslut från MMD som avslår överklagandet på Mosslunda 1:5 om förbud 
att släppa ut avloppsvatten

3. Beslut från LST som avslår överklagandet på Angelstads-Bolmstad 8:1 om 
bygglov till pumpstation

4. Beslut från KS § 64 om revisionsberättelse och ansvarsfrihet
5. Beslut från KS § 69 om inriktning gällande befintliga byggnader inom 

kvarteret Aspebacken
6. Beslut från KS § 77 om delårsbokslut samt uppföljningsregler
7. Beslut från MMD som avslår överklagan av vindpark Deranäs 1:4 och 

Nockarp 1:10, Ljungbykommun
8. Beslut från MMD som avstår överklagan av vindpark Deranäs 1:4 och 

Nockarp 1:10, Ljungbykommun
9. Länsstyrelsen har skickat ut regleringsbrev angående Prosteköp gällande 

Natura 2000-området, information under miljö på dagens nämnd.
10. Planavdelningen informerar om tidsplanen och status för Fördjupad 

översiktsplan, Ljungby stad, Fördjupad översiktsplan Bolmens östra 
strand, revidering av VA-plan och revidering av 
Bostadsförsörjningsprogrammet.

Beslutsunderlag

Ordförande frågar om nämnden kan notera informationen på dagens 
sammanträde och godkänna redovisningen av meddelande och beslut som 
inkommit under perioden 2022-04-08 till 2022-05-11 eller om någon är däremot.

Justerandes sign
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Ordförande finner att nämnden noterar informationen på dagens sammanträde 
och godkänner redovisningen av meddelande och beslut som inkommit under 
perioden 2022-04-08 till 2022-05-11.

Justerandes sign
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MBN § 88

Delegationsbeslut

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från den 
1 april till den 30 april 2022 enligt delegationslistan daterad 2022-05-16

Beslutsunderlag

Delegationslista daterad 2022-05-16

Beslutsordning

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

Ordförande finner att nämnden godkänt redovisningen av delegationsbeslut.

Justerandes sign
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MBN § 89 2022-910

Delårsbokslutet efter april 

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens bokslut och 
budgetuppföljningen efter april

Sammanfattning av ärendet

Enligt direktiv från kommunfullmäktige ska nämnden göra delårsrapport efter 
april och augusti månad som rapporteras till kommunfullmäktige. Om 
budgetuppföljningen visar ett underskott större än en procent av nämndens 
nettobudget ska nämnden redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att godkänna delårsbokslutet efter 
april efter justering om att stryka den första delen av åtgärdsförslaget i 
tjänsteskrivelsen.

Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden godkänner förvaltningens bokslut och budgetuppföljning efter april 
månad och ger nämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att säkra en ekonomi i 
balans.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Efter periodisering av årliga intäkter är förvaltningens ekonomiska resultat efter 
april 3 824 tkr mot periodiserad budget 3899 tkr. Den ekonomiska prognosen för 
hela året visar ett underskott med 358 tkr, vilket utgör 2,9% av budgetram 
skattemedel. Prognosens osäkerhet bedöms till +/- 1 000 tkr.

Nämnden bar 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:

Brist på bemanning inom miljöskydd medför betydligt lägre intäkter i 
form av timavgifter och prognosen för verksamhetsområdet visar ett 
underskott med 969 tkr.
Extra bemanning inom administration och ledning för arbete med 
nämndadministration och digitalisering medför extra kostnader och 
prognosen för verksamhetsområdet visar ett underskott med 485 tkr.

Justerandes sign
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Ett fortfarande stort inflöde av bygglovsärenden ger en prognos för 
verksamhetsområdet som visar ett överskott med 706 tkr.
Vakanser inom plan medför lägre kostnader om kompenserar för lägre 
intäkter i form av planavgifter. Prognosen för verksamhetsområdet visar 
ett överskott med 116 tkr.
Resultatbalansering efter 2021 gav nämnden 274 tkr extra. Prognosen tar 
höjd för att dessa medel används som en del i finansieringen av 
verksamheten.

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. 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 avvakta med ytterligare åtgärder och ta av tidigare sparade medel för 
att täcka upp för ett eventuellt underskott vid årsskiftet.

Förvaltningens beredning
Ärendet är berett av förvaltningens ledningsgrupp.

Beslutsunderlag

Delårsrapport efter april MOB 2022

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna redovisningen av delårsbokslutet 
efter april eller om någon är däremot.

Ordförande finner att nämnden godkänt redovisningen av delårsbokslutet efter 
april.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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MBN § 90 2022-1138

Åtgärdsplan Insikt 

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens redovisning av Åtgärdsplan 
Insikt.

Sammanfattning av ärendet

Ljungby kommun bar valt att använda SKRs mätning Insikt för att mäta kunders 
nöjdhet i förhållande till kommunens myndighetsutövning. Fram till och med 
2021 omfattar mätningen företagsärenden inom myndighetsområdena bygglov, 
miljöskydd och livsmedelskontroll. Från och med 2022 riktas mätningen till 
samtliga kundgrupper och inkluderar även upphandling som ett 
myndighetsområde. För respektive myndighetsområde mäts nöjdhet inom 
serviceområdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet, effektivitet. Resultaten från Insikt utgör bland annat en del av 
underlaget till ”Kommunens Kvalitet i Korthet”.

Resultaten från 2021 års mätningen presenterades på miljö- och byggnämndens 
sammanträde 27 april 2022. Nämnden fick då även information om en väsentlig 
avvikelse i utsökningen av underlag till mätningen, och hur detta kan ansas 
påverkat resultaten. NKI (nöjd kund index) för bygglov är 63, vilket är en 
förbättring med 5 poäng från 2020 års mätning. För miljöskydd är NKI 52 i 
jämförelse med 60 för 2020. För livsmedelskontroll är NKI 62 i jämförelse med 
75 för 2020. Total NKI är 60 i jämförelse med 62 för 2020. För både miljöskydd 
och livsmedelskontroll skulle ett korrekt underlag typisk ge 6-7 poäng bättre 
resultat, vilket också skulle ge en total NKI som är 3-4 poäng bättre. För 
jämförbara kommuner ligger total NKI i snitt på 74, bygglov 68, miljöskydd 72, 
livsmedelskontroll 79. För 2022 har nämnden som mål att NKI för respektive 
myndighetsområde ska ligga över snittet för jämförbara kommuner.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in miljö- och byggnämndens presidier 
och chef för miljö- och byggförvaltningen för att på utskottets sammanträde 24 
maj 2022 redovisa åtgärder för ökad måluppfyllelse.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att godkänna 
redovisningen av åtgärder för ökad kundnöjdhet enligt mätningen Insikt.

Finansiering

Justerandes sign
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Beroende på utveckling i antal ärenden och intäkter via avgifter inom respektive 
myndighetsområde kan det krävas extra skattemedel för att nå uppsatta mål.

Förvaltningens beredning
Ärendet är berett av förvaltningens chefsgrupp och samverkat i Fösam.

Beslutsunderlag

• Beslut MBN§68 2021-2318 om rådgivande funktion föl- 
verksamhetsutövare inom miljöbalken.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna redovisningen av Åtgärdsplan 
Insikt eller om någon är däremot.

Ordförande finner att nämnden godkänt redovisningen av Ätgärdsplan Insikt.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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MBN § 91 2020-1530 

Fathult 1:18 beslut om förbud med vite om utsläpp av 

avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Henning Hojte Hansen,

personnummer 302266-6766 med vite om 30 000 kronor att släppa ut 

avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Fathult l: 18.

2. Miljö- och byggnämnden förbjuder Mette Forsingdal personnummer

302393-9113 med vite om 30 000 kronor att släppa ut avloppsvatten till 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten Fathult 1:18.

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

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet § 9 och 14, 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om 

viten§ 3. 

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten fanns enligt miljö- och byggförvaltningen uppgifter en 

avloppsanläggning bestående av en tvåkammarbrunn med utsläpp i 

dike/vattendrag. I augusti 2020 fick fastighetsägarna meddelande om att 

avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägarna 

förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 

avloppsanläggning den 24 november 2020 och började gälla efter 12 månader. 

En ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom den 18 

september 2021. Dock har inget tillstånd skrivits. 

En inspektion av anläggningen har gjorts den 4 april 2022 inför nämndens beslut. 

Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att anläggningen fortfarande 

används. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förbjuder 

fastighetsägaren med vite om 30 000 kronor vardera att släppa ut avloppsvatten i 

befintlig avloppsanläggning. 

Fastighetsägarna har kommunicerats med förslag inför beslut. 



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2022-05-24

13(62)

Miljö- och byggnämnden

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 att nämnden förbjuder fastighetsägarna med vite om 
30 000 kr vardera att släppa ut avloppsvattnet till befintlig avloppsanläggning 
samt att förbudet ska gälla 6 månader efter beslutet delgivits.

Beslutsordning

Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten 2020-11-24 

Tjänsteanteckning inspektion, 2022-04-04

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan besluta om ett förbud med vite om 30 000 
kronor vardera för att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten eller om någon är däremot.

Ordförande finner att nämnden beslutar om ett förbud med vite om 30 000 
kronor vardera.

Motivering

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

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

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten 
Fathult 1:18 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.

Justerandes sign
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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

Skickas till

Fastighetsägaren med mottagningsbevis och information om hur man överklagar

Sfe Vjv
Justerandes sign
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MBN § 92 2014-2334

Nött ja 13:3, upphävande av tidigare förbud med vite mot utsläpp 
av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att upphäva tidigare beslutet, daterat den 24 
juni 2020 § 108, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet
Miljöavdelningen skickade kommunikation till fastighetsägarna i december 2014 
samt i februari 2018 med information om att avloppsanläggningen behövde 
åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelädes med ett beslut om 
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 7 mars 
2018. Förbudet började gälla efter 24 månader.

Den 24 juni 2020 fattade nämnden beslut om förbud med vite. Förbudet lagade 
kraft den 23 juli 2021 och började gälla efter 6 månader.

Ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom februari 
2022 och ett beslut om tillstånd skrevs under samma månad. Den 15 mars 2022 
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 mot utsläpp av avloppsvatten.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen förslår att upphäva beslutet, daterat den 24 juni 
2022 § 108, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning.

Beslutsunderlag

• Bilaga 1. Entreprenörsrapport - 2022-03-15
• Bilaga 2. Foton - 2022-03-15

Justerandes sign
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Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan upphäva tidigare beslut, daterat den 24 juni 
2020 § 108, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning eller om någon är däremot.

Ordförande finner att nämnden upphäver tidigare beslut.

Motivering

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

Skickas till

Fastighetsägaren med mottagningsbevis och information om bur beslutet kan 
överklagas.

Lantmäteriets fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel.

Justerandes sign
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MBN § 93 2020-2085 

Visslaryd 2:28, beslut om förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning 

Beslut 

1. Miljö-och byggnämnden förbjuder Robin Andersson, personnummer

19910425-1930 med vite om 30 000 kronor att släppa ut avloppsvatten till 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten Visslaryd 2:28.

2. Miljö-och byggnämnden förbjuder Pamela Johansson, personnummer

19900709-4106 med vite om 30 000 kronor att släppa ut avloppsvatten till 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten Visslaryd 2:28.

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

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet§ 9 och 14, 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om 

viten§ 3. 

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten fanns enligt miljö- och byggförvaltningen uppgifter en 

avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med utsläpp i en stenkista. 

Uppgifter om avloppet har lämnats av dåvarande fastighetsägaren i samband med 

inventering som genomfördes 2006. Två personer är folkbokförda på fastigheten. 

I november 2020 fick fastighetsägarna meddelande om att avloppsanläggningen 

måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett 

beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 

26 februari 2021 och började gälla efter 12 månader. 

Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit. 

En inspektion av anläggningen har gjorts den 22 april 2022 inför nämndens 

beslut. Miljö- och byggförvaltningen bedömning är att anläggningen fortfarande 

används. Någon åtgärd av avloppet har inte skett. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förbjuder 
fastighetsägarna med 30 000 kronor vardera att släppa ut avloppsvatten i befintlig 

avloppsanläggning. 

Fastighetsägarna har kommunicerats med förslag inför beslut. 

Justerandes sign 
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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.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden förbjuder fastighetsägarna med vite om 
30 000 vardera att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning samt att 
förbudet ska gälla 6 månader efter att beslutet har delgivits.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten 2021-02-26 
Tjänsteanteckning inspektion, 2022-04-22

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta om ett förbud med vite om 30 000 
kronor vardera att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten eller om någon är däremot.

Ordförande finner att nämnden beslutar om ett förbud med vite om 30 000 
kronor vardera.

Motivering

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

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

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten 
Visslaryd 2:28 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.

Justerandes sign
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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

Skickas till

Fastighetsägaren med mottagningsbevis och information om hur man överklagar.

Lantmäteriets fastighets inskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel.

Justerandes sign
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MBN § 94 2018-2116

Lindhult 1:7, upphävande av tidigare förbud med vite mot utsläpp 
av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att upphäva beslutet, daterat den 1 maj 2021 § 
79, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet

Miljöavdelningen skickade kommunikation till fastighetsägarna den i 30 oktober 2018 
med information om att avloppsanläggningen behövde åtgärdas. Inga synpunkter inkom 
och fastighetsägaren förelädes med ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i 
befintlig avloppsanläggning den 3 december 2018. Förbudet böljade gälla efter 24 
månader.

Den 11 maj 2021 fattade nämnden beslut om förbud med vite. Förbudet började gälla 
efter 6 månader.

Ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom september 2021 
och ett beslut om tillstånd skrevs februari 2022. Den 3 mars 2022 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 mot utsläpp av avloppsvatten.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att upphäva beslutet, daterat den 1 maj 2021 
§ 79, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Beslutsunderlag

• Bilaga 1. Entreprenörsrapport - 2022-03-03
• Bilaga 2. Foton - 2022-03-03

Justerandes sign
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Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan upphäva tidigare beslut daterat den 1 maj 
2021 § 79, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Ordförande finner att nämnden upphäver tidigare beslut.

Motivering

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

Skickas till

Fastighetsägaren

Lantmäteriets fastighets inskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel.

Justerandes sign
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MBN § 95 2019-1197 

Sälleberg 1: 11, beslut om förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Knut Lilliebrunner personnummer
19541022-4637 med vite om 30 000 kronor att släppa ut avloppsvatten till 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten Sälle berg 1: 11.

2. Miljö- och byggnämnden förbjuder Eva Lottie Marianna Lilliebrunner,

personnummer 19571226-2426 med vite om 30 000 kronor att släppa ut 

avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Sälleberg
l: 11.

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

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet§ 9 och 14, 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om 

viten§ 3. 

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten fanns enligt miljö- och byggförvaltningen uppgifter en 

avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med utsläpp i en 

infiltration. Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband 

med inventering som genomfördes 2006. Två personer är folkbokförda på 

fastigheten. I maj 2019 fick fastighetsägarna meddelande om att 

avloppsanläggningen måste åtgärdas. Fastighetsägarna hörde därefter av sig och 

begärde att en inspektion av avloppsanläggningen skulle utföras. 

Vid platsbesöket den 28 maj noterades det brister i anläggningens funktion. 

Bland annat en betongskärm som var söndervittrad i trekammarbrunnen, det 

förekom vatten och slam i utloppsrör och luftningsrör. Vilket det inte ska göra på 

en anläggning som fungerar korrekt. Fastighetsägaren förelades med ett beslut om 

förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 10 juni 

2019 och började gälla efter 24 månader. 

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Kronoberg och den 15 juli 2019 avslogs 

fastighetsägarens överklagan. 
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En ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom den 5 
september 2021. Något tillstånd har inte skrivits.

En inspektion av anläggningen har gjorts den 18 januari 2022 inför nämndens 
beslut. Miljö- och byggförvaltningen bedömning är att anläggningen fortfarande 
används. Någon åtgärd av avloppet har inte skett.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förbjuder 
fastighetsägarna med vite om 30 000 kronor vardera att släppa ut avloppsvatten i 
befintlig avloppsanläggning.

Fastighetsägarna har kommunicerats med förslag inför beslut.

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
Förvaltning föreslå att nämnden förbjuder fastighetsägarna med vite om vardera 
30 000 kr att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning samt att 
förbudet ska gälla 6 månader efter beslutet delgivits.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten 2019-06-10 
Tjänsteanteckning inspektion, 2022-01-18

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan beslut om ett förbud med vite om 30 000 
kronor vardera att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten eller om någon är däremot.

Ordförande finner att nämnden beslutar om ett förbud med vite om 30 000 
kronor vardera.

Motivering

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

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

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten 
Visslaryd 2:28 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 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.

Skickas till

Fastighetsägaren med mottagningsbevis och information om hur man överklagar.

Lantmäteriets fastighets inskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel.

Justerandes sign
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MBN § 96 2018-2489 

Hällorna 2:3, förslag till beslut om förbud med vite mot utsläpp av 

avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Bengt Fredriksson, personnummer 

19610616-3915, med vite om 30 000 kronor att släppa ut avloppsvatten till 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hällarna 2:3.

2. Miljö- och byggnämnden förbjuder Lis-Marie Fredriksson, personnummer 

19640504-2703, med vite om 30 000 kronor att släppa ut avloppsvatten till 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hällarna 2:3.

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

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 26 kapitlet§ 9 och 14, 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Lag om 

viten § 3. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Tomas Nielsen (S) i handläggning och beslut i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt de uppgifter miljöavdelningen har om avloppet på fastigheten 

Hällarna 2:3, med adress Hällarna Södergård 5, finns det en anläggning med 

slamavskiljning i en trekammarbrunn med efterföljande utsläpp i en 

stenkista, vilket medför att vi bedömer att avloppet inte uppfyller dagens krav 

på rening av avloppsvatten. 

I januari 2019 fick fastighetsägarna ett meddelande om att avloppsanläggningen 

behöver åtgärdas. 

Den 3 maj 2019 fattade miljöavdelningen ett delegationsbeslut om förbud mot 

utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning. Förbudet började gälla 

24 månader efter delgivning. 

Delgivningskvitto från samtliga fastighetsägare inkom till miljöavdelningen den 

13 maj 2019. 

Förbudet skulle därmed träda i kraft den 13 maj 2021. 
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Den 24 mars 2021 inkom en begäran om utökad tid för att åtgärda den befintliga 
avloppsanläggningen.

Miljöavdelningen gav den 26 mars utökad tid för färdigställande av ny 
avloppsanläggning fram till den 3 november 2021.

Den 27 september 2021 inkom en ny begäran om utökad tid på fem månader, 
fram till den 3 april, för att åtgärda den befintliga avloppsanläggningen.

Miljöavdelningen tog den 5 oktober beslut om utökad tid för färdigställande av ny 
avloppsanläggning fram till den 3 april 2022.

Förbudet trädde i kraft den 3 april 2022.

Miljöavdelningen utförde en uppföljande inspektion på förbudet den 25 april 
2022 och kunde konstatera att avloppsanläggningen används.

En ansökan om tillstånd för en ny avloppsanläggning inkom den 21 maj 2019.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förbjuder 
fastighetsägarna med vite om 30 000 kr vardera att släppa ut avloppsvatten i 
befintlig avloppsanläggning.

Fastighetsägarna har kommunicerats med förslag inför beslut.

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 att nämnden förbjuder fastighetsägarna med vite om 
15 000 kr varder att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning samt 
att förbudet ska gälla 6 månader efter beslutet delgivits.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten 2019-05-03. 

Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten, utökad tid 2021-03-26. 

Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten, utökad tid 2021-10-05. 

Tjänsteanteckning inspektion, 2022-04-25.

Justerandes sign
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Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta om ett förbud med vite om 30 000 
kronor varder att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten eller om någon är däremot.

Ordförande finner att nämnden beslutar om ett förbud med vite om 30 000 
kronor vardera.

Motivering

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

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

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten 
Hällorna 2:3 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.

Justerandes sign
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Lantmäteriets fastighets inskrivning för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel.

Justerandes sign
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Justerandes sign 

MBN § 97 2022-32 

Granen 9, nybyggnad av garage och gästrum 

Fastighet: Granen 9 

Sökande: Mats Petersson, Tunagatan 5, 341 38 Ljungby. 

Kontroll-

ansvarig: Daniel Karlsson 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage
med gästrum samt rivning av befintligt.

2. Kontrollansvarig krävs.
3. Tekniskt samråd krävs inte.
4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat

startbesked.
5. Avgiften för bygglovet är 17 326 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 kapitel§§ 316, 34, 40a, 10 kapitlet§§ 3, 9 och 
14 plan- och bygglagen (PBL). 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Jimmy Stansert (S) och Jonas Andersson (SD) i 
handläggningen och beslut i detta ärende. 

Reservationer 

Tomas Nielsen (S) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i östra delen av Ljungby stad, cirka 300 meter söder om 
Astradskolan. 

Förslaget innebär nybyggnad av garage och gästrum i 1,5 våningar med en 
byggnadsarea på 70 kvadratmeter samt rivning av befintligt garage. Byggnaden 
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placeras 2 meter från fastighetsgräns mot Granen 8 samt 2 meter från 
fastighetsgräns mot Kvarnarna 2:1.

Fastigheten är idag bebyggt med en yta på 215 kvadratmeter.

Förslaget avviker från gällande detaljplan - E 214.

Enligt detaljplanen får byggnaden inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 
meter, enligt förslag kommer byggnaden placeras 2 meter från fastighetsgräns.

Enligt förslaget kommer byggnaden att placeras på mark som inte får bebyggas, 
prickmark.

Fastighetsägare till Lärkträdet 1, Björken 8, Kvarnarna 2:1 samt Granen 8 har 
godkänt förslaget.

Fastighetsägaren till Granen 10 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte 
svarat.

Miljö- och byggförvaltningens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov 
för nybyggnad av garage och gästrum.

Förvaltningens bedömning
Bygglov kan inte meddelas. Overytan bedöms inte vara en liten avvikelse mot 
detaljplanens bestämmelser.

Yrkanden

Tomas Nielsen (S) yrkar att nämnden lämnar avslag till bygglov.

Kent Danielsson (C), ordförande yrkar på att nämnden bevilja bygglov.

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med sitt yrkande eller om 
någon är däremot

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande.

Motivering

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 
bygglov ska kunna 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.

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

Justerandes sign

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

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 26 april 2022 och beslut fattades 
den 24 maj 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.

Skickas till

Sökande

Fastighetsägare till Björkträdet 1, Granen 8, 10, Kvarnarna 2:1 samt Lärkträdet 1.

Justerandes sign

cy£P SG? Vr
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Justerandes sign 

MBN § 98 2022-519 

Älvan, installation av solceller 

Fastighet: 

Sökande: 

Älvan 4

Christoffer Bergman, Olofsgatan 34, 341 44 Ljungby.

Beslut 

1. Bygglov beviljas för installation av solceller på tak.
2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden. (OBS! se upplysning)
3. Kontrollplanen som inkom den 15 mars 2022 fastställs.
4. Kontrollansvarig krävs inte.
5. Tekniskt samråd krävs inte.
6. Anläggningen får tas i bruk innan miljö- och byggnämnden har lämnat

slutbesked.
7. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivas ut:

- signerad kontrollplan för slutbesked
8. Avgiften för bygglovet är 2 295 kr i enlighet med fastställd taxa av

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

Beslut är fattat med stöd av 8 kapitlet§§ 13, 9 kapitlet§§ 30, 40a, 10 kapitlet§§ 
4, 10, 14, 23-24 plan- och bygglagen (PBL).
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Benny Johansson (M) och Trond Strangstadstuen i
handläggningen och beslutet i detta ärende.
Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Ljungby stad precis söder om Fogdeskolan. Adressen är
Olofsgatan 34.
Förslaget innebär installation av solceller på huvudbyggnadens tak ut mot
baksidan. Taket består av ett svart bandtäckt plåttak, där 24 helsvarta
solcells paneler med måtten 1754x 1096 millimeter monteras.
Älvan 4 ingår i byggnadsinventeringen från 1999, där det anges att byggnaden ej
bör förvanskas exteriört. Mellan 2009 och 2011 har taket olovligt bytts av
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nuvarande fastighetsägare, från tvåkupigt rött tegeltak till svart plåttak. Älvan 4 är 
även utpekad i Kulturmiljöprogrammet, antagen av Miljö-och byggnämnden 
2019, som en Kulturhistoriskt värdefull byggnad, klass II. Klass II innebär att 
byggnaden uttrycker sin tids ideal och villkor och omfattas av varsamhetskraven i 
kapitel 8 § 17 Plan-och bygglagen (PBL).

Kulturparken Småland bar i ett yttrande den 19 april 2022 meddelat att 
kombinationen av takets moderna svarta bandplåt och installationens placering 
på baksidan gör att åtgärdens påverkan på byggnadens karaktär och 
kulturhistoriska värden bedöms som ringa.

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan - E 93. Detaljplanen är 
antagen 1958 och saknar bestämmelser om kultur- och miljömässiga värden.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov om 
installation av solceller.

Förvaltningens bedömning
Bygglov kan inte meddelas. Installationer av solcellspaneler är inte en varsam 
ändring som tar hänsyn till byggnadens karaktär och kulturhistoriska värden.

Yrkanden

Peter Berg (M), Jonas Andersson (SD), Jenny Anderberg (C), Tomas Nielsen (S), 
Simon Byström (KD), Pär Augustsson (SD), Elisabeth Lindström-Jobannesson 
(MP), Christina Bertilfelt (S), Jimmy Stansert (S) och Anna Axelsson (S) yrkar på 
att nämnden beviljar bygglov av solceller

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Peter Berg (M) med 
fleras yrkande eller om någon är däremot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Motivering

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 21 mars 2022 och beslut fattades 
den 24 maj 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning bar 
hållits.

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

Faktura i ärendet skickas separat.
Justerandes sign
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Skickas till

Sökande

Fastighetsägare till Ljungby 7:125, Älvan 3, 5, 19, samt 20.

Justerandes sign

34(62)
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Justerandes sign 

MBN § 99 2022-455 

Rataryd 3:2, nybyggnad av fritidshus 

Fastighet: 

Sökande: 

Kontroll

ansvarig: 

Beslut 

Rataryd 3:2 

Gregory De Freitas, Rataryd Slättabo 1,341 94 Ljungby. 

Daniel Karlsson 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus.
2. Kontrollansvarig krävs.
3. Färdigställandeskydd krävs inte.
4. Tekniskt samråd krävs.
5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat

startbesked.
6. Avgiften för bygglovet är 18 814 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, 10, 14 plan
och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger cirka 9 kilometer väst om Ljungby tätort och cirka 2 kilometer 
bort från Bolmens östra strand. 

Nybyggnaden ligger i anslutning till en samling på 12 andra byggnadskroppar 
inom samma fastighet men bedöms ha tillräcklig yta för att styckas av i framtiden. 

Förslaget innebär nybyggnad av fritidshus i en våning med en byggnadsarea på 87 
kvadratmeter. Byggnaden placeras 4 meter från fastighetsgräns i norr. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom riksintresse för rörligt 
friluftsliv samt inom ett område utpekat som betesmark som har mycket stora 
naturvärden enligt naturvårdsprogrammet. 
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Enligt planeringsenheten så bedöms inte ovan naturvärden få betydande negativ 
påverkan och därmed utgör inget binder för åtgärden.

Fastighetsägare till Rataryd 1:3, 4:7, 4:9, 7:2, 7:3 bar godkänt förslaget.

Fastighetsägare till Rataryd 2:3 bar synpunkter på förslaget.

Fastighetsägare till Rataryd 2:2, 3:3 bar fått tillfälle att lämna synpunkter men inte 
svarat.

Befintlig avloppsanläggning godkändes 21 mars 2021, se MB-2019-1894 § 10.

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

Förvaltningens bedömning
Bygglov kan meddelas.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Yrkanden

Jenny Anderberg (C) yrkar på att bygglov för nybyggnad av fritidshus beviljas.

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan bevilja i enlighet med Jenny Anderberg (C) 
yrkande eller om någon är däremot.

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 § 31 PBL.

Byggnaden uppfyller krav på utformning, placering och användbarhet.

Nämnden bedömer att föreslagen byggnation inte skadar det aktuella naturvärden 
i enlighet med planeringsenhetens yttrande den 14 april 2022.

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 23 mars 2022 och beslut fattades 
den 24 maj 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.

Upplysningar
Justerandes sign
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Kontakta byggnadsinspektör på bygglov@ljungby.se för överenskommelse om tid 
och plats för samrådsmötet. Du kallas till tekniskt samråd med miljö- och 
byggförvaltningen. Vid samrådet ska den som utsetts till kontrollansvarig också 
närvara.

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

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

• Förslag till kontrollplan
• Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar
• Produktblad eldstad

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.

Området bedöms vara vid gränsen för vad som bedömas som samlad bebyggelse, 
vilket betyder att vidare byggnation kan leda till annan bedömning och/eller att 
området måste detaljplaneläggas innan det kan byggas ut vidare.

Faktura i ärendet skickas separat.

Skickas till

Sökande

Fastighetsägare till Rataryd 1:3, 2:2, 2:3, 3:3, 4:7, 4:9, 7:2

Justerandes sign

mailto:bygglov@ljungby.se
http://www.poit.se
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Justerandes sign 

MBN § 100 2022-815

Sädesärlan 2, nybyggnad av växthus 

Fastighet: Sädesärlan 2 

Sökande: David Wirkensjö, Ekebacksvägen 5,341 42 Ljungby. 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för Nybyggnad av växthus.

2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden.

3. Kontrollplanen som inkom den 28 mars 2022 fastställs.

4. Kontrollansvarig krävs inte.

5. Tekniskt samråd krävs inte.

6. Byggnaden får inte tas i bruk innan nämnden har lämnat slutbesked.

7. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivs

ut:

- signerad kontrollplan för slutbesked

8. Avgiften för bygglovet är 5 818 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§§ 316, 40a samt 10 kapitlet§§ 4, 10, 14, 

23-24, 26 plan- och bygglagen (PBL).

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger Ljungby tätort, cirka 50 meter öst om Ekebackenskolan. 

Förslaget innebär nybyggnad av växthus i en våning med en byggnadsarea på 19 

kvadratmeter. Byggnaden placeras tangerandes med fastighetsgräns i öst mot 

fastighet Hångers 3: 21. 

Förslaget avviker från gällande detaljplan - E18. 

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en byggnadsarea på max 190 

kvadratmeter, efter förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en 

byggnadsarea på 211 kvadratmeter. 

JW�� 
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Enligt förslaget kommer byggnaden att placeras på mark som inte får bebyggas.

Fastighetsägare till Sädesärlan 1, 3 har godkänt förslaget.

Fastighetsägare till Hångers 3:21, Sädesärlan 4 har fått tillfälle att lämna 
synpunkter men inte svarat.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner bygglov 
för nybyggnad av växthus.

Förvaltningens bedömning
Bygglov och startbesked kan inte meddelas.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för Nybyggnad av växthus.
2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden.
3. Kontrollplanen som inkom den 28 mars 2022 fastställs.
4. Kontrollansvarig krävs inte.
5. Tekniskt samråd krävs inte.
6. Byggnaden får inte tas i bruk innan nämnden har lämnat slutbesked.
7. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivs 

ut:
-signerad kontrollplan för slutbesked

8. Avgiften för bygglovet är 5818 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 §§ 31b, 40a samt 10 kapitlet §§ 4, 10, 14, 
23-24, 26 plan- och bygglagen (PBL).

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan bevilja bygglov för nybyggnad av växthus 
eller om någon är däremot.

Ordförande finner att nämnden beviljar bygglov av nybyggnad av växthus.

Motivering

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

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

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.

Justerandes sign
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Avvikelsen anses liten då åtgärdens storlek samt påverkan på närområdets 
upplevelse, säkerhet samt värden bedöms vara av begränsad art och därmed ej 
leda till en samlad betydande negativ påverkan.

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 30 mars 2022 och beslut fattades 
den 24 maj 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning bar 
hållits.

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

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

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

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

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

Skickas till

Sökande
Fastighetsägare till Hångers 3:21 och Sädesärlan 1, 2, 3 och 4

Justerandes sign

http://www.poit.se
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Justerandes sign 

MBN § 101 2022-522 

Släggan I, nybyggnad av förråd 

Sökande: 

Kontroll

ansvarig: 

Beslut 

Yong Properties AB, Kånnavägen 40,341 31 Ljungby. 

Jan Göransson 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av förråd.
2. Kontrollansvarig krävs.
3. Tekniskt samråd krävs.
4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat

startbesked.
5. Avgiften för bygglovet är 44 954 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 Ljungbys sydöstra industriområde längs med Kånnavägen. 

Förslaget innebär nybyggnad av en förrådsbyggnad i en våning med en 
byggnadsarea på 306 kvadratmeter. Byggnaden placeras 3 meter sydväst om 
fastighetsgränsen mot Ljungby 7: 128 samt 4 meter väster om fastighetsgränsen 
mot Kånnavägen. I samband med åtgärden anläggs 18 stycken nya 
parkeringsplatser norr om den befintliga byggnaden på fastigheten. 

Förslaget awiker från gällande detaljplan - P 84/6. 

Efter förslaget kommer fastigheten att vara bebyggd med en byggnadsarea på 1182 
kvadratmeter. 

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

Fastighetsägare till Fabriken 11 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Ljungby 7: 128 och 14: 10 har lämnat synpunkter på att 
Ljungby Energi har ledningar i området för byggnationen. 
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Fastighetsägare till Fabriken 9, Bälgen 4, Filaren 13, 14 och 15 samt Välten 1 har 
fått tillfälle att lämna synpunkter men inte svarat.

Ljungby Energi har i yttrande den 8 april 2022 svarat på synpunkter om gällande 
ledningar och har meddelat att de inte har några synpunkter på byggnationen.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att avslå ansökan om bygglov av 
förråd.

Sökande har kommunicerats med förslag inför beslut och har därefter valt att 
justera ansökan.

Förvaltningens bedömning
Bygglov kan inte meddelas då förslaget strider mot den gällande detaljplanen och 
placering av byggnaden på prickmark bedöms inte vara en liten avvikelse.

Yrkanden

Tomas Nielsen (S), Benny Johansson (M), Peter Berg (M) och Pär Augustsson 
(SD) yrkar på bifall till bygglov för nybyggnad av förråd.

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan bevilja i enlighet med Tomas Nielsens (S) 
och med fleras yrkande eller om någon är däremot.

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 § 31b PBL.

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.

Då endast en liten del av byggnaden placeras på mark som inte får bebyggas anses 
förslaget vara en liten avvikelse.

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

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 24 mars 2022 och beslut fattades 
den 27 maj 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.

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

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden

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.

Upplysningar

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

• Förslag till kontrollplan
• Energiberäkning
• U-värdesberäkning
• Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar
• Brandskyddsbeskrivning
• Yttrande från arbetstagarrepresentant

Eventuellt kan ytterligare kompletteringar begäras in inför det tekniska samrådet.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte bar 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 bar 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet. 
www.poit.se

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

Faktura i ärendet skickas separat.

Skickas till

Sökande

Fastighetsägare till Bälgen 4. Fabriken 9, Filaren 13, 14 och 15, Ljungby 7:64, 
Slagan 12, Städet 15, Svarvaren 15 samt Välten 1.

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

MBN § 102 2022-805 

Höken 3, tillbyggnad av fler bostadshus 

Fastighet: 

Sökande: 

Kontroll

ansvarig: 

Beslut 

Höken 3 
Codyx AB, Ågårdsvägen 25,341 37 Ljungby. 
Daniel Karlsson 

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

2. Kontrollansvarig krävs.
3. Tekniskt saimåd krävs inte.
4. Slutsa1måd på plats krävs.
5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat

startbesked.
6. Avgiften för bygglovet är 10 583 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 kapitel §§ 1 b, 40a, 10 kapitlet §§ 3, 9 och 14 plan- och bygglagen (PBL). 
Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Hjortsbergs bostadsområde längs med Ågårdsvägen. 
Förslaget innebär att de två befintliga lägenheterna på vindsplan utökas med 8 kvadratmeter bruttoarea vardera samt att två nya takkupor uppförs på byggnadens södra fasad. 
Förslaget awiker från gällande detaljplan - E 62. 
Enligt detaljplanen får inte bygganden uppföras med takkupor. 
Enligt detaljplanen får endast byggnadens halva vindsbjälklag inredas. 
Fastighetsägare till Hjorten 1, Höken 2 och Ljungby 7: 125 har godkänt förslaget. 
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Miljö- och byggnämnden

Fastighetsägare till Höken 4, 8, 9 och 10 har fått tillfälle att lämna synpunkter
men inte svarat.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov för 
tillbyggnad av flerbostadshus.

Förvaltningens bedömning
Bygglov kan inte meddelas då avvikelserna sammantaget inte kan räknas som en 
liten avvikelse.

Yrkanden

Tomas Nielsen (S), Jonas Andersson (SD) och Jimmy Stansert (S) yrkar på att 
bevilja bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan bevilja i enlighet med Tomas Nielsen (S) 
med fleras yrkanden på att bevilja bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus eller 
om någon är däremot.

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 § 31b PBL.

Tillbyggnaden uppfyller krav på utformning, placering och användbarhet.

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.

Avvikelsen anses liten då avsteg från att uppföra takkupor på byggnaden redan 
gjorts sedan tidigare samt att tillbyggnaden sker på byggnadens baksida. 
Utökningen av inredd vind påverkas marginellt och bedöms även det som en 
mindre avvikelse.

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 6 april 2022 och beslut fattades 
den 27 maj 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.

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

Kontakta byggnadsinspektör på bygglov@ljungby.se

Följande handlingar ska lämnas in till nämnden för startbesked:
• Förslag till kontrollplan

Justerandes sign

mailto:bygglov@ljungby.se
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Miljö- och byggnämnden

• U-värdesberäkning på taket
• Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar

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 meddelat.

Faktura i ärendet skickas separat.

Skickas till

Sökande

Fastighetsägare till Hjorten 1, Höken 1, 2 4, 8, 9 och 10 samt Ljungby 7:83.

Justerandes sign

http://www.poit.se
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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

MBN § 103 2022-807 

Höken 8, tillbyggnad av flerbostadshus 

Fastighet: 

Sökande: 

Kontroll

ansvarig: 

Beslut 

Höken 8 

Codyx AB, Ågårdsvägen 25,341 37 Ljungby. 

Daniel Karlsson 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
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 10 583 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 Hjortsbergs bostadsområde längs med Kvarngatan. 
Förslaget innebär att de två befintliga lägenheterna på vindsplan utökas med 8 
kvadratmeter bruttoarea vardera samt att två nya takkupor uppförs på byggnadens 
södra fasad. 
Förslaget awiker från gällande detaljplan - E 62. 
Enligt detaljplanen får inte bygganden uppföras med takkupor. 
Enligt detaljplanen får endast byggnadens halva vindsbjälklag inredas. 
Fastighetsägare till Ljungby 7: 178 samt Höken 7 och 12 har godkänt förslaget. 
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Fastighetsägare till Höken 3, 4 och 9 samt Örnen 6 har fått tillfälle att lämna 
synpunkter men inte svarat.

Fastighetsägare till Örnen 5 samt Örnen 6 har lämnat synpunkter på 
parkeringsproblematiken längs med gatan.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov för 
tillbyggnad av flerbostadshus.

Förvaltningens bedömning
Bygglov kan inte meddelas då avvikelserna sammantaget inte kan räknas som en 
liten avvikelse.

Yrkanden

Tomas Nielsen (S), Jonas Andersson (SD) och Jimmy Stansert (S) yrkar på att 
bevilja bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan bevilja i enlighet med Tomas Nielsen (S) 
med fleras yrkanden på att bevilja bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus eller 
om någon är däremot.

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 § 31b PBL.

Tillbyggnaden uppfyller krav på utformning, placering och användbarhet.

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.

Avvikelsen anses liten då avsteg från att uppföra takkupor på byggnaden redan 
gjorts sedan tidigare samt att tillbyggnaden sker på byggnadens baksida. 
Utökningen av inredd vind påverkas marginellt och bedöms även det som en 
mindre avvikelse.

Synpunkter gällande parkeringsproblematiken är skickade till sökande samt 
tekniska förvaltningen och hanteras inte i bygglovet då lägenheterna i byggnaden 
är befintliga.

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 6 april 2022 och beslut fattades 
den 27 maj 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.

Upplysningar

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

Kontakta byggnadsinspektör på bygglov@ljungby.se

Följande handlingar ska lämnas in till nämnden för startbesked:
• Förslag till kontrollplan
• U-värdesberäkning på taket
• Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar

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 meddelat.

Faktura i ärendet skickas separat.

Skickas till

Sökande

Fastighetsägare till Höken 3, 4, 7, 9 och 12, Örnen 6 samt Ljungby 7:178.

Fastighetsägare till Örnen 5 med mottagningsbevis och information om hur man 
överklagar.

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

MBN § 104 2022-808 

Höken 9, tillbyggnad av fler bostadshus 

Fastighet: 

Sökande: 

Kontroll

ansvarig: 

Beslut 

Höken 9 

Codyx AB, Ågårdsvägen 25, 34137 Ljungby. 

Daniel Karlsson 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
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 10 583 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§§ 316, 40a, 10 kapitlet§§ 3, 9, 14 
plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Hjortsbergs bostadsområde längs med Kvarngatan. 

Förslaget innebär att de två befintliga lägenheterna på vindsplan utökas med 8 
kvadratmeter bruttoarea vardera samt att två nya takkupor uppförs på byggnadens 
södra fasad. 

Förslaget awiker från gällande detaljplan - E 62. 

Enligt detaljplanen får inte bygganden uppföras med takkupor. 

Enligt detaljplanen får endast byggnadens halva vindsbjälklag inredas. 

Fastighetsägare till Ljungby 7: 178 samt Höken 2 har godkänt förslaget. 
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Miljö- och byggnämnden

Fastighetsägare till Höken 3, 4, 8 och 10 har fått tillfälle att lämna synpunkter 
men inte svarat.

Fastighetsägare till Örnen 4 har lämnat synpunkter på parkeringsproblematiken 
längs med gatan.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov för 
tillbyggnad av flerbostadshus.

Förvaltningens bedömning
Bygglov kan inte meddelas då avvikelserna sammantaget inte kan räknas som en 
liten avvikelse.

Yrkanden

Tomas Nielsen (S), Jonas Andersson (SD) och Jimmy Stansert (S) yrkar på att 
bevilja bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan bevilja i enlighet med Tomas Nielsen (S) 
med fleras yrkanden på att bevilja bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus eller 
om någon är däremot.

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 § 31b PBL.

Tillbyggnad uppfyller krav på utformning, placering och användbarhet.

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.

Avvikelsen anses liten då avsteg från att uppföra takkupor på byggnaden redan 
gjorts sedan tidigare samt att tillbyggnaden sker på byggnadens baksida. 
Utökningen av inredd vind påverkas marginellt och bedöms även det som en 
mindre avvikelse.

Synpunkter gällande parkeringsproblematiken är skickad till sökande samt 
tekniska förvaltningen och hanteras inte i bygglovet då lägenheterna i byggnaden 
är befintliga.

Tidsfristen för aktuellt ärende börjar löpa den 6 april 2022 och beslut fattades 
den 27 maj 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.

Upplysningar

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden

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

Kontakta bygginspektör på bygglovfrMjungbv.se

Följande handlingar ska lämnas in till nämnden för startbesked:
• Förslag till kontrollplan
• U-värdesberäkning på taket
• Konstruktionsritningar/konstruktionsberäkningar

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 meddelat.

Faktura i ärendet skickas separat.

Skickas till

Sökande
Fastighetsägare till Höken 2, 3, 4, 8, 10 och 12, Ömen 3 och 5 samt 
7:178.
Fastighetsägare till Örnen 4 med mottagningsbevis och information 
överklagar.

Ljungby 

om hur man

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

MBN § 105 2022-809 

Höken 10, tillbyggnad av flerbostadshus 

Fastighet: 

Sökande: 

Kontroll

ansvarig: 

Beslut 

Höken 10 

Codyx AB, Ågårdsvägen 25, 341 37 Ljungby. 

Daniel Karlsson 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
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 10 583 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 b, 40a, 10 kapitlet§§ 3, 9, 14 
plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Hjortsbergs bostadsområde längs med Kvarngatan. 

Förslaget innebär att de två befintliga lägenheterna på vindsplan utökas med 8 
kvadratmeter bruttoarea vardera samt att två nya takkupor uppförs på byggnadens 
södra fasad. 

Förslaget awiker från gällande detaljplan - E 62. 

Enligt detaljplanen får inte bygganden uppföras med takkupor. 

Enligt detaljplanen får endast byggnadens halva vindsbjälklag inredas. 

Fastighetsägare till Ljungby 7: 178 och Höken 1 och 2 har godkänt förslaget. 
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Miljö- och byggnämnden

Fastighetsägare till Höken 2, 3, 9 och 11 har fått tillfälle att lämna synpunkter 
men inte svarat.

Fastighetsägare till Örnen 2 och 3 har lämnat synpunkter på parkerings- 
problematiken längs med gatan.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar bygglov för 
tillbyggnad av flerbostadshus.

Förvaltningens bedömning
Bygglov kan inte meddelas då avvikelserna sammantaget inte kan räknas som en 
liten avvikelse.

Yrkanden

Tomas Nielsen (S), Jonas Andersson (SD) och Jimmy Stansert (S) yrkar på att 
bevilja bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan bevilja i enlighet med Tomas Nielsen (S) 
med fleras yrkanden på att bevilja bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus eller 
om någon är däremot.

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 § 31b PBL.

Tillbyggnaden uppfyller krav på utformning, placering och användbarhet.

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.

Avvikelsen anses liten då avsteg från att uppföra takkupor på byggnaden redan 
gjorts sedan tidigare samt att tillbyggnaden sker på byggnadens baksida. 
Utökningen av inredd vind påverkas marginellt och bedöms även det som en 
mindre avvikelse.

Synpunkter gällande parkeringsproblematiken är skickade till sökande samt 
tekniska förvaltningen och hanteras inte i bygglovet då lägenheterna i byggnaden 
är befintliga.

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 6 april 2022 och beslut fattades 
den 27 maj 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har 
hållits.

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden

Skickas till

Sökande

Fastighetsägare till Höken 1, 2, 3, 9 och 11 samt Ljungby 7:178.

Fastighetsägare till Örnen 2 och 3 med mottagningsbevis och information om hur 
man överklagar

Justerandes sign



• LJUNGBY
� KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 
2022-05-24 

56(62) 

Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

MBN § 106 2020-477 

Vallmon 2, byggsanktionsavgift för påbörjad byggnation av 
ändring av balkonger på flerbostadshus 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden påför fastighetsägare till Vallmon 2, 

Vallmolunden fastigheter AB, med organisationsnummer 5567939375, . 

en byggsanktionsavgift på totalt 51 681 kronor med anledning att 

åtgärden påbörjats utan att startbesked meddelats.

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Ljungby kommun, miljö- och 

byggförvaltningen, inom två månader efter det att beslutet har delgivits 

den avgiftsskyldige.

Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 3 §, 11 kap. 5, 51, 54, 57 §plan-och bygglagen 

(PBL) samt med stöd av 9 kap. 3a och 6 § plan-och byggförordningen (PBF). 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Ljungby centrum. 

Miljö- och byggnämnden beviljade den 27 maj 2020 ett bygglov för ändring av 

balkonger på flerbostadshus, totalt uppförs 12 nya balkonger med en yta om 6 

kvadratmeter vardera. I nämndens beslut om bygglov finns en upplysning om att 

åtgärden inte får påbörjas innan miljö- och byggnämnden har lämnat startbesked, 

enligt 10 kap. § 3 PBL. 

Den 30 mars 2022 inkom ett samtal från byggherren som undrade varför ett 

tekniskt samråd ska hållas och förklarade att åtgärden redan var påbörjad och 

färdigställd. Miljö och byggförvaltningen har besökt fastigheten den 5 april 2022. 

Vid besöket konstaterar byggnadsnämnden att åtgärden har påbörjats utan 

startbesked och att delar av åtgärden har tagit i bruk. Den 5 april 2022 skickas ett 

meddelande med ovanstående information till fastighetsägaren. Fastighetsägaren 

återkopplade via telefon den 6 april 2022 och bekräftar att åtgärden har påbörjats 

utan startbesked och önskar att byggnämnden inte ska gå vidare med 

sanktionsavgift med anledning av att överträdelsen inte har skett uppsåtligen. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar om att 

sanktionsavgift skall utföras. 

Sökande har kommunicerats med förslag inför beslut. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Miljö- och byggnämnden påför fastighetsägare till Vallmon 2, 

Vallmolunden Fastigheter AB, med organisationsnummer 

5567939375, en byggsanktionsavgift på totalt 51 681 kronor med 

anledning att åtgärden påbörjats utan att startbesked meddelats.

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Ljungby kommun, miljö- och 

byggförvaltningen, inom två månader efter det att beslutet har 

delgivits den avgiftsskyldige.

Beslutet är fattat med stöd av 10 kap. 3 §, 11 kap. 5, 51, 54, 57 §plan-och bygglagen 

(PBL) samt med stöd av 9 kap. 3a och 6 § plan- och byggförordningen (PBF). 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 

förslag om att en byggsanktionsavgift skall utföras eller om någon är däremot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Motivering 

En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat ett startbesked för 

åtgärden, om åtgärden kräver bygglov, enligt 10 kap. 3 § PBL. I aktuellt ärende 

konstaterar miljö- och byggförvaltningen att byggnadsarbetarna har påbörjats 

innan ett startbesked för åtgärden har medgivits. 

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, om någon bryter mot en 

bestämmelse i 10 kap. § PBL ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § PBL. 

Byggnadsnämnden kan sätta ned avgiften med hälften eller till en fjärdedel om 

man bedömer att avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som 

begåtts, 11 kap 53a § PBL. 1 prövningen om avgiften kan sättas ned ska särskilt 

beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om 

överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

En byggsanktionsavgift ska, enligt 11 kap. 54 § PBL, inte tas ut om rättelse sker 

innan frågan om sanktion eller ingripande enligt 11 kap. har tagits upp till 

överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Kravet på rättelse 

innebär återställa åtgärderna. 
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Byggsanktionsavgift ska tas ut och beräknas enligt 9 kap. 7 § PBF. Då bygglov 
beviljats ska sanktionsavgiften halveras i enlighet med 9 kap. 3a § PBF. 
Byggsanktionsens storlek beräknas till 51 681 kronor efter halvering för att har 
påbörjat åtgärden utan startbesked.

Skickas till

Fastighetsägare med mottagningsbevis tillsammans med information om hur man 
överklagar.

Justerandes sign
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MBN § 107

Val av ersättare vice ordförande i miljö- och byggnämndens 
arbetsutskott

Beslut

Miljö- och byggnämnden utser Tomas Nielsen till ersättare vice ordförande i 
nämndens arbetsutskott

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden ska enligt nämndens reglemente utse ett arbetsutskott 
bestående av fem ledamöter och fem ersättare under mandatperioden 2019— 
2022.

Caroline Holmqvist-Henrysson (S) kommer att pausa sitt uppdrag som vice 
ordförande i miljö- och byggnämndens arbetsutskott till 2022-09-11. Nämnden 
måste därmed utse en ersättare i arbetsutskottet.

Beslutsunderlag

Följande förslag till ersättare bar inkommit till miljö- och byggnadsnämnden: 

Tomas Nielsen (S)

Yrkanden

Pär Augustsson yrkar att nominera Henrik Pettersson (SD) till vice ordförande i 
nämndens arbetsutskott.

Votering
Ordförande beslutar om sluten votering

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med votering eller om 
någon är däremot.

Ordförande finner att nämnden beslutar enlighet med votering.

Omröstningsresultat

Tomas Nielsen (S) 7 röster 
Henrik Pettersson (SD) 4 röster

Justerandes sign
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MBN § 108 2015-1068

Vindkraftsetablering på Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10 

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att inte överklaga Mark- och miljödomstolens 
beslut.

Reservationer

Pär Augustsson (SD), Jonas Andersson (SD) och Benny Johansson (M) reserverar 
sig emot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Anmälan enligt miljöbalken (2015-1068)

Billyvind AB bar den 8 juni 2015 lämnat in en anmälan om 3 vindkraftverk med 
totalböjd på 150 meter. Den 24 februari 2021 förbjuder nämnden verksamheten 
att uppföra 3 verk.

Den 26 mars 2021 överklagade Billyvind nämndbeslutet som överlämnas till 
Länsstyrelsen i Kronoberg den 20 april 2021.

Den 15 november 2021 beslutar länsstyrelsen att upphäva nämndbeslutet 
gällande verk 1 och 3 på grund av att de är lämpligt placerade i förhållande till 2 
kap. 6 § miljöbalken och att det i övrigt inte framkommit skäl för att förbjuda 
dessa vindkraftverk. Med hänsyn till denna bedömning ska beslutet i denna del 
därför upphävas och ärendet återförvisas till nämnden, i dess egenskap av att vara 
första instans för prövning av vindkraftverk, för föreskrivande av 
försiktighetsmått. Länsstyrelsen bedömer att verk 2 kan innebära risk för skada på 
fladdermöss och därför upphäver de överklagandet från Billyvind.

Den 3 december överklagade miljö-och byggnämnden Länsstyrelsen beslut till 
mark- och miljödomstolen vilket sedan den 11 maj 2022 avslogs, vilket innebär 
att det är länsstyrelsens beslut som gäller.

Bygglov (2014-1376)

Den 24 juli 2012 lämnades en ansökan om bygglov in för uppförande av 
vindkraftverk. Den 7 april 2021 avslår nämnden ansökan om bygglov.

Den 17 maj 2021 överklagade Billyvind nämndbeslutet som överlämnades till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län den 20 maj 2021.

Justerandes sign
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Den 15 november 2021 beslutar länsstyrelsen att upphäva nämndbeslutet 
gällande verk 1 och 3 och återförvisar beslutet till nämnden för meddelande av 
bygglov för dessa vindkraftverk.

Den 3 december överklagade nämnden länsstyrelsens beslut till mark- och 
miljödomstolen vilket sedan den 11 maj 2022 avslogs, vilket innebär att det är 
länsstyrelsens beslut som gäller.

Upplysning
Den 24 januari 2022 inrapporterades ett havsörnbo i Agunnaryds socken, 
Ljungby kommun. Fyndet finns inrapporterat i Artportalen. Informationen har 
inte nått mark- och miljödomstolen innan beslutet togs.

Yrkanden

Pär Augustsson, (SD), Peter Berg (M), Simon Byström (KD), Benny Johansson 
(M), Jonas Andersson (SD) yrkar på att nämnden ska överklaga domen.

Kent Danielsson, ordförande (C), Tomas Nielsen (S), Elisabeth Lindström- 
Johannesson (MP), Jimmy Stansert (S) och Christina Bertilfelt (S) yrkar på att 
nämnden inte ska överklaga domen.

Beslutsordning

Ordförande meddelar att beslutet kommer att fattas genom omröstning.

Omröstningsresultat

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta:

JA för att nämnden ska överklaga domen enligt yrkande från Pär Augustsson 
(SD)med flera.

Nej för att nämnden inte ska överklaga domen enligt yrkande från ordförande 
Kent Danielsson (C) med flera.

Namn Ja Nej
Benny Johansson (M) X
Peter Berg (M) X
Jenny Anderberg (C) X
Simon Byström (KD) X
Tomas Nielsen (S) X
Christina Bertilfelt (S) X
Jimmy Stansert (S) X
Pär Augustsson (SD) X

Justerandes sign
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Elisabeth Lindström-Johannesson 
(MP)

X

Jonas Andersson (SD) X
Kent Danielsson (C) X

Omröstningen har utfallit med 5 Ja-röster och 6 Nej-röster. Nämnden har efter 
omröstning beslutat i enlighet med ordförande Kent Danielsson (C), med fleras 
yrkande att inte överklaga domen från Mark- och miljödomstolen.

Justerandes sign




