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Plats och tid Sammanträdesrum Märtasalen, onsdagen den 14 september 2022 kl 08:00-
13:10 
Mötet ajournerades mellanklockan 09:10-09:30, 10:23-10:25 och 11:02-11:07. 

Beslutande Benny Johansson (M), 1:e vice ordförande 
Peter Berg (M) 
Kent Danielsson (C), Ordförande 
Jenny Anderberg (C) 
Caroline Holmqvist Henrysson (S), 2:e vice ordförande, inte § 161 på grund 
av jäv. 
Tomas Nielsen (S) 
Christina Bertilfelt (S) 
Jimmy Stansert (S) 
Henrik Pettersson (SD) 
Pär Augustsson (SD) 
Håkan Larsson (M) 

Övriga deltagare Trond Strangstadstuen, förvaltningschef 
Anna E Andersson, stf. förvaltningschef och miljöchef 
Therese Lindström, plan- och byggchef  
Jeanette Kullenberg, avdelningschef administration § 140-147 
Marie Carlsson, nämndsekreterare 
Matilda Svensson, miljöinspektör § 143 
Oskar Henfeld, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 148-159 (deltog via teams) 
Hanne Larsson, bygglovshandläggare § 161 (deltog via teams) 
Jeane Gustafsson, bygglovshandläggare § 162 (deltog via teams) 
Hans Svensson, beredskap- och säkerhetssamordnare, deltog vid  
informationspunkt 

Åhörare 

Justerare Pär Augustsson 

Justeringens 
tid och plats 

Miljö- och byggförvaltningen, 2022-09-16 klockan 10:00 

Paragrafer § 140-164

På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som 
namn, adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar 
om myndighetsutövning.
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Sekreterare Marie Carlsson 

Ordförande Kent Danielsson 

Justerare Pär Augustsson 

Anslag/bevis 
Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-14 

Protokollet anslås 19 september 2022 

Överklagningstid 10 oktober 2022 

Anslaget nedtages 10 oktober 2022 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

Underskrift Marie Carlsson 
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§ 140 Dnr MBN  

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande ärenden utgår från dagordningen: 

Erikstad 1:4, tillbyggnad av enbostadshus. 

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

Ordförande finner att nämnden godkänner den reviderade dagordningen. 
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§ 141 Dnr MBN 

Meddelande och information 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden noterar informationen på dagens sammanträde och 
godkänner redovisningen av meddelande och beslut som inkommit under 
perioden 2022-08-18 till 2022-08-30. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Dom från Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen daterat 2022-08-18. Miljö- 
och byggnämnden beslutade den 23 februari 2022 att ansöka hos Mark- och 
miljödomstolen i Växjö om utdömande av vite om 75 000 kronor för Stensbergs 
bergstäckt AB. Mark- och miljödomstolen förpliktar Stensbergs Bergstäckt AB att 
till staten betala 75 000 kronor i vite.

2. Beslut från kommunstyrelsen daterad 2022-08-16, gällande mandat för 
visselblåsarkommitté.

3. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergslän daterat 2022-08-29, gällande 
överklagan om nämndens beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten 
på fastigheten Hjälmaryd 4:27. Länsstyrelsen ändrar beslutet i form av att tiden för 
när förbudet ska börja gälla bestäms till sex månader efter att beslutet vunnit laga 
kraft.

4. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergslän daterat 2022-08-30.
Länsstyrelsen avslår överklagan som inkommit mot nämndens beslut från den 30 
juni 2022 om att bevilja bygglov på fastigheten Liljedal 1:1.

5. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergslän daterad 2022-08-29.
Länsstyrelsen beslutar att pröva nämndens beslut från den 17 augusti 2022 om 
strandskyddsdispens för solcellspark på fastigheten Hamneda-Horn 2:15.

6. Information på sammanträdet kring Ljungby kommuns krigsorganisation.

7. Information på sammanträdet kring uppstartsarbetet av verksamhetsplan för 
2023.

8. Information på sammanträdet kring uppdatering av rutinen att följa upp 
inkomna synpunkter.

9. Information på sammanträdet kring ansökan om ändrat tillstånd för 
vätgasanläggning på fastigheten Eka 3:20
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10. Information på sammanträdet kring efterbehandling av grustäckt på Tutaryd
9:1

11. Sammanfattande information på sammanträdet kring genomförda tillsyner
under Ljungbydagarna.

12. Information på sammanträdet kring statusen för ärende på fastigheten Ryssby
3:23.

13.Information på sammanträdet kring yttrande till Mark- och miljödomstolen
gällande omvandling av jordbruksmark till bostadsmark på fastigheten Bollstad 1:8.
Miljö- och byggnämnden kommer att lämna ett yttrande i ärendet.

14. Information på sammanträdet om att tekniska nämnden kommer att börja
debitera för rådgivning i bygglovsärenden gällande brandskydd.

Beslutsunderlag 
Bifogade pdf;filer 

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 från dagens sammanträde 
och godkänner redovisningen av meddelande och beslut. 
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§ 142 Dnr MBN 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från den 2 
augusti 2022 till den 31 augusti 2022 enligt delegationslistan daterad 2022-09-07. 

Beslutsunderlag 
Delegationslista daterad 2022-09-07 

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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§ 143 Dnr MBN 2020-259 

Torarp 1:3, Klagomål nedskräpad fastighet 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ansöka om utdömande av vite om 20 000 
kronor hos Mark- och miljödomstolen med anledning av att uppstädning delvis har 
utförts enligt föreläggandet. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden fick in ett klagomål om nedskräpning på fastigheten den 
6 februari 2020.  

Platsbesök gjordes den 25 februari 2020 och miljö- och byggförvaltningen bedömde 
att fastigheten är nedskräpad. På fastigheten fanns ett stort antal personbilar och 
andra motorfordon uppställda samt metallskrot, oljefat, diverse bildelar och 
maskiner utspritt runtom bostadshuset och de två komplementbyggnaderna. Flera 
av bilarna saknar delar så som bildörrar, däck och motor. 

Flera av fordonen ger intryck av att det sker mekande med dem. Mekande sker på 
gräsplan eller i någon av de två komplement-byggnaderna med grus/jord på 
marken.  
Miljöavdelningen skrev ett föreläggande om uppstädning av fastigheten den 3 
september 2020.  

Platsbesök den 6 juli 2021 och 20 oktober 2021 utfördes och då konstaterades att 
fastigheten fortfarande är nedskräpad med bland annat uttjänta motorfordon, och 
fordonsdelar, industrimaskiner och oljefat. En del fordon har och maskiner hade 
avlägsnats från platsen.  

Nämnden beslutade den 7 december 2021 om föreläggande om uppstädning 
förenat med vite om 50 000 kronor. Föreläggandet skulle vara uppfyllts inom 5 
månader från att beslutet vunnit laga kraft.  

Ett uppföljande platsbesök utfördes den 23 augusti 2022. Det konstaterades att 
flertalet fordon avlägsnats och större delen av de kvarvarande fordonen och 
fordonsdelarna finns i närheten av komplementbyggnaderna. På fastigheten finns 
flera motorer utspridda i gräset framför en av komplementbyggnaderna. Tre 
personbilar i icke brukbart skick förvarades inne i komplementbyggnader, fyra 
fordon förvarade ute på tomten, varav en under presenning.  

Miljö- och byggförvaltningen har inte fått information om vart fordonen och andra 
föremål lämnats enligt nämndbeslutet.  
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Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att utdöma vite om 20 000 kronor med anledning av att uppstädning 
delvis har utförts enligt föreläggandet. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Fastigheten har bedömts vara nedskräpad med uttjänta fordon, fordonsdelar, 
maskiner och oljefat. Flertalet fordon har avlägsnats under ärendets gång och 
fastighetens framsida har förbättrats på grund av att det numera enbart finns två 
personbilar och en traktor kvar som kan ses från vägen.  

Vid komplementbyggnaden längst bort ifrån huset i östlig riktning finns flertalet 
fordonsdelar utspridda i gräset, bland annat motorer. Förvaring av fordonsdelar 
sker även i båda komplementbyggnaderna där det är grus/jord som golv. Motorer 
innehåller oljor och kan påverka mark och vattenkvalitén om oljorna läcker ut. 

I föreläggandet framgår att uttjänta fordon och fordonsdelar skulle förvaras på tät 
yta samt på väder- och insynsskyddad plats för att minska risken för påverkan på 
miljö. Förvaringen av fordon samt fordonsdelar med olja förvaras fortfarande på 
otät och icke-väderskyddad plats.  

Information om vart avfall har lämnats och annan dokumentation som styrker att 
föreläggande fullföljts har inte skickats in till miljö- och byggförvaltningen. 

Bostadshus har en så kallad hemfridszon som inte får beträdas, dock finns insyn 
från grusvägen som går längsmed två av fastighetens sidor. Därifrån kan två 
personbilar ses samt två uttjänta traktorer. Komplementbyggnaden längst bort ifrån 
huset bedöms inte ha någon hemfridszon och allmänheten har därmed insyn till 
platsen där fordonsdelar finns utspridda i gräset. 

Vitesbeloppet sätts ned på grund av att flertalet fordon och fordonsdelar avlägsnats. 
Dock kvarstår flera fordon och motorer som riskerar att påverka grundvatten och 
miljö genom nuvarande förvaring. 

Lagrum med mera 
Miljö- och byggnämnden förelägger om uppstädning på fastigheten Torarp 1:3 då 
nedskräpning strider mot 15 kapitlet 26 § miljöbalken (1998:808), ingen får skräpa 
ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.  
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En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett 
enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av denna balk ska följas, enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken.  

Enligt 26 kapitlet 14 § får beslut om föreläggande förenas med vite.  

Enligt miljöbalken 2 kap 3 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd 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.  

Det nationella miljömålet ’’Grundvatten av god kvalitet’’ syftar till att 
fortsättningsvis kunna förse viktigt dricksvatten och att inte påverka djur och växter 
negativt. Generellt ökar efterfrågan på grundvatten vilket innebär att vi måste värna 
om grundvattenkällor.  

Miljömålet ”En giftfri miljö” innebär att naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundshalterna och att förekomsten av ämnen i miljön som skapats av 
samhället inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.  

Enligt 26 kapitlet 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten begära in de uppgifter 
och handlingar som behövs för tillsynen. Uppgifter om vart avfallet lämnas begärs 
in för att säkerställa att avfallet tas omhand på ett miljömässigt korrekt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att vite döms ut om 20 000 kronor med 
anledning av att uppstädning delvis har utförts enligt föreläggandet. 

Beslutsunderlag 
Torarp 1.3, foto 2022-08-23 

Nämndbeslut 2021-12-07 

Bilder Torarp 2021-10-21 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-24 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 
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Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Fastighetsägaren 
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§ 144 Dnr MBN 2022-910 

Delårsbokslut 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport efter augusti 
månad och ger nämnden i uppdrag att vidta föreslagna åtgärder för att begränsa 
verksamhetens underskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapporten redogör för aktuellt resultat och prognos kopplat till gällande 
planeringsdirektiv från kommunfullmäktige och nämndens verksamhetsplan. I 
övrigt redovisas aktuella personalsiffror, kvalitetsnyckeltal och arbete relaterad till 
kommunens fokusområden. 

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 även redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Delårsrapporten visar generellt på en god styrning och kvalité i förhållande till 
gällande uppdrag, samt att förvaltningen bidrar i många kommunövergripande 
arbeten. Inom bygglov har handläggningstider och kundnöjdhet förbättrats 
ytterligare. Konsekvenser efter pandemin präglar fortfarande delar av nämndens 
verksamhet. Personalbrist inom miljöavdelningen gör att verksamheten haft 
utmaning med att genomföra planerade insatser och att leverera god service. 

Efter periodisering av årliga intäkter är förvaltningens ekonomiska resultat efter 
augusti 9 182 tkr mot periodiserad budget 8 299 tkr, vilket ger ett underskott med 
882 tkr för perioden. 

Den ekonomiska prognosen för hela året visar ett underskott med 1 710 tkr, vilket 
utgör 13,9% av budgetram skattemedel. Prognosens osäkerhet bedöms fortfarande 
till +/- 1 000 tkr, främst då det finns en stor osäkerhet kring konsekvenserna av en 
lågkonjunktur inom byggbranschen. Nämnden har 1 414 tkr i tidigare sparade 
medel som kan användas för att täcka upp för delar av ett underskott. 

Förhållanden som i högre grad påverkar den ekonomiska prognosen: 

- Lägre kostnader för nämnden och ett överskott efter 2021 motsvarande 274 tkr
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- Lägre kostnader för lokaler och externt konsultstöd IT system.

- Betydligt lägre intäkter via timavgifter miljöskydd till följd av vakanser och
nyanställningar.

Nämndens möjlighet att påverka det ekonomiska resultatet ligger främst i att 
prioritera insatser som bidrar till ökade intäkter via avgifter och en reducerad 
ambition inom skattefinansierad verksamhet. En lågkonjunktur kan på sikt leda till 
en arbetsbrist inom verksamhetsområden där det främst arbetas med inkommande 
ärenden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att godkänna förvaltningens 
delårsrapport efter augusti månad och ger nämnden i uppdrag att vidta föreslagna 
åtgärder för att begränsa verksamhetens underskott. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport augusti 2022 Miljö- och byggnämnden 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-09-08 

Yrkanden 
Ordförande Kent Danielsson (C) yrkar på att godkänna rapporten och ge 
förvaltningen i uppdrag att vidta föreslagna åtgärder för att begränsa verksamhetens 
underskott.  

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkandet från 
ordförande Kent Danielsson (C) eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 145 Dnr MBN2022-1703 

Internkontroll kompetensförsörjning 2022 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisning av genomförd internkontroll 
inom området ”Upprätthålla kompetens inom lagstiftning och specialistområden”. 

Sammanfattning av ärendet 
Som del i nämndens beslut om internkontroll 2022 fick förvaltningen i uppdrag att 
göra en kontroll av förvaltningens förmåga att upprätthålla kompetens inom 
lagstiftning och specialistområden. Pandemin har påverkat tillgång till och 
formarna för olika utbildningar. Nämnden behöver säkerställa att nödvändiga 
kompetenser finns inom förvaltningen och att det finns utrymme för en 
kompetensutveckling som följer de krav som ligger på myndigheten. 

Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att godkänna redovisningen av genomförd internkontroll. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Kontrollen har inte visat några väsentliga brister i förvaltningens arbete med att 
upprätthålla kompetens inom lagstiftning och specialistområden under pandemin. 
Detta på trots av att kring hälften av de anställde börjat sin tjänst efter att 
restriktionerna till följd av pandemin infördes.  

Förvaltningen ser att arbetet med kompetensförsörjning bör fortsätta i sin 
nuvarande form. 

Finansiering 
Förvaltningen bedömer att resultatet av internkontrollen inte har några 
ekonomiska konsekvenser. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att godkänna redovisningen av 
genomförd internkontroll inom området ”Upprätthålla kompetens inom 
lagstiftning och specialistområden”. 
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Beslutsunderlag 
- Internkontroll 2022, Upprätthålla kompetens inom lagstiftning och

specialistområden

- Kompetenskartläggning 2022

- Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-23

- Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
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§ 146 Dnr MBN 2022-1684 

Sammanträdesdagar 2023 

Beslut 
Nämnden beslutar att hålla sammanträden på följande datum under 2023: 

Miljö- och byggnämndens sammanträde, onsdagar klockan 08.00 

18 januari   

22 februari  

22 mars      

19 april       

24 maj        

20 juni (tisdag) 

16 augusti 

13 september 

18 oktober 

15 november 

13 december, tid för detta sammanträde lämnas öppet. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott, onsdagar klockan 08.00 

8 februari          

8 mars

4 april (tisdag)   

10 maj

7 juni

28 juni 

30 augusti 

4 oktober 

1 november 
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29 november 

20 december 

Miljö- och byggnämndens ärendegenomgång, måndagar klockan 10.00 

30 januari        

27 februari       

27 mars           

2 maj (tisdag)  

29 maj            

15 juni 

21 augusti 

25 september 

23 oktober 

20 november 

11 december 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt miljö- och byggnämndens reglemente, fastställt av kommunfullmäktige, 

§ 10 sammanträder nämnden på dag och tid som nämnden bestämmer. Därutöver
ska sammanträden genomföras när ordföranden anser att det behövs eller när
minst en tredjedel av ledamöterna begär det.

Enligt § 21, utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
Sammanträden ska hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 

Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att hålla sammanträden på föreslagna datum. 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningens förslag är att det under 2023 ska hållas 11 sammanträden i miljö- 
och byggnämnden och att det läggs till grund för verksamhetsplan och detaljbudget 
2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att besluta att hålla sammanträden 
på föreslagna datum under 2023. 

Beslutsunderlag 
* Reglemente för miljö- och byggnämnden fastställt av kommunfullmäktige

daterat 2021-12-20.

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-22

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 147 Dnr MBN2022-138 

Utmärkelser till medarbetare på miljö- och 
byggförvaltningen 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ärendet återremitteras till förvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningens ledningsgrupp införde 2020 utmärkelserna Årets Team samt Årets 
Medarbetare till medarbetare på förvaltningen som på bästa sätt och i enlighet med 
lönekriterierna bidragit till förvaltningens utveckling i störst utsträckning. Priset 
utgjordes av ett presentkort per person som då fick möjlighet att tillsammans med 
sina teammedlemmar och övriga pristagare gå till Gästis för gemensam lunch. 
Hederspriset utgörs av en tavla från en lokal konstnär. Tavlan är ett vandringspris 
och lämnas vidare till en ny person som erövrat priset nästkommande år. Syftet 
med priset har varit att ge extra uppmärksamhet till det team som gjort extra 
ansträngningar, kommit på kreativa lösningar eller på annat sätt utvecklat 
verksamheten i enlighet med kommunens vision.  

Under våren 2022 inkom från fackförbundet Vision kritik mot att de bland annat 
anser att utmärkelserna är en form av tävling och att den därför inte hör hemma i 
en kommunal verksamhet. Dialogen mellan ledningsgrupp och det aktuella 
fackförbundet landade i att gå vidare med ett politiskt beslut i frågan.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Att motivera och visa på goda exempel är en del i att stärka medarbetare och 
uppmuntra främja utveckling av vår verksamhet och visa uppskattning för 
engagerad personal med kommuninvånaren i fokus. Detta ska inte förväxlas med 
revirhävdande och tävling utan mer som ett tillfälle för arbetsgivare och 
medarbetare att visa uppskattning för varandra i enlighet med tillitsbaserad styrning 
och ledning. Priset Årets Team uppmärksammar en eller flera förbättringar som 
teamet tillsammans har genomfört och pekar inte ut enskildas prestationer. Årets 
Medarbetare är en utmärkelse där vem som helst kan nomineras av sina kollegor av 
olika anledningar, som t e x att personen är en god lyssnare eller genom sitt sätt 
bidrar till en bra arbetsmiljö. Förslaget innebär att samma upplägg ska användas 
som det som tillämpas vid utdelning av ”Guldträdet” som är Barn- och 
utbildningsnämndens pris för utveckling av verksamheten, se nedan. Även 
Socialnämnden har en liknande utmärkelse, ”Innovationspriset”, som delas ut till 
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två arbetsgrupper. Priset syftar till att ta tillvara idéer från medarbetare som ser 
förbättringsmöjligheter i vardagen till gagn för berörda kommuninvånare. 

Utmärkelserna på miljö- och byggförvaltningen ska delas ut till det team som 
genom sitt arbete gjort extra insatser kopplade till ett eller flera fokusområden 
inom ramen för miljö- och byggförvaltningens verksamhetsområden. Pristagarna 
ska utses av en jury bestående av representanter från miljö- och byggförvaltningens 
presidium samt förvaltningens ledningsgrupp. Den blir därmed uppbyggd på 
likartat sätt som den som används vid utmärkelsen ”Guldträdet”.  Förslag på 
tidpunkt för utdelningen är i samband med årets sista nämnd i december månad. 
Förutom det team som får själva huvudpriset ska samtliga team precis som tidigare 
uppmärksammas för goda insatser under året vid samma tillfälle. Hederspriset som 
är ett vandringspris föreslås som tidigare vara ett pris som kan tilldelas vem som 
helst och det är tjänstepersonerna själva som nominerar den som ska få det, varav 
en kandidat utses av samma jury. 

Motivering 
Utmärkelser som uppmuntrar och tar tillvara goda exempel är något som ligger i 
linje med Ljungby kommuns ledningsfilosofi.  

Förvaltningens förslag till beslut 
På sammanträdet föreslog förvaltningen att ärendet återremitteras till 
förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-09-08 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-06-29 

Yrkanden 
Henrik Pettersson (SD) yrkar på att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande Kent Danielsson (C), Benny Johansson (M), Håkan Larsson (M), 
Jimmy Stansert (S), Caroline Holmqvist Henrysson (S), Tomas Nielsen (S) och 
Christina Bertilfelt (S) yrkar på återremiss av ärendet enligt förvaltningens förslag. 
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Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med ordförande Kent 
Danielsson (C) med fleras yrkande eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Kent Danielsson (C) med 
fleras yrkande. 

Ajournering  
Ajournering begärd och sker mellan 10.23-10.25. 

Skickas till 
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§ 148 Dnr MBN 2021-155 

Elinge 2:7, beslut om förbud med vite mot utsläpp 
av avloppsvatten från befintlig 
avloppsanläggning  

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Lars-Göran Martinsson personnummer 
19450608-2736 med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten 
till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Elinge 2:7.

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

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

Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningen uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med utsläpp i stenkista. I 
februari 2021 fick fastighetsägaren meddelande om att avloppsanläggningen måste 
åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut om 
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 27 maj 
2021, som började gälla efter 12 månader. 

En ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom april 
2021 och ett beslut om tillstånd skrevs den 29 juni 2022. 

En inspektion av anläggningen har gjorts den 29 juni 2022 inför nämndens beslut. 
Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att avloppsanläggningen används och 
att det inte finns en ny avloppsanläggning. Enligt entreprenören den 23 augusti 
2022 var avloppsanläggningen inte åtgärdad.  

Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att med vite förbjuda fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten till 
befintlig avloppsanläggning. 
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Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Utsläpp av spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Ett beslut 
om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför 
fattas. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett 
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. 

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 
Elinge 2:7 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven 
enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt 
utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder inom. 
Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med 
godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en 
rimlig kostnad. 

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 §. 
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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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att förbjuda fastighetsägaren med 
vite att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Elinge 
2:7. 

Beslutsunderlag 
Förbud om utsläpp av avloppsvatten 2021-05-27, Dnr: MB-2021-155-2 

Inspektion inför nämnd 2022-06-29, Dnr: MB-2021-155-5 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-26 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Fastighetsägare för Elinge 2:7 
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§ 149 Dnr MBN 2020-1561 

Ivla 5:13, beslut om förbud med vite mot utsläpp 
av avloppsvatten från befintlig 
avloppsanläggning 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Annette Bruun Frederiksen personnummer 
302320-2876 med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten till 
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Ivla 5:13.

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

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

Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningen uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med utsläpp i stenkista. I 
augusti 2020 fick fastighetsägaren meddelande om att avloppsanläggningen måste 
åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut om 
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 30 
november 2020, som började gälla efter 12 månader. 

Fastighetsägaren hörde därefter av sig och begärde få uppskov i 12 månader på 
grund av covid-restriktionerna mellan länderna Sverige och Danmark. Begäran 
avslogs då det fortfarande fanns möjlighet att lösa avloppsfrågan inom den utsatta 
tiden. 

I januari 2022 inkom det en skrivelse från fastighetsägaren om att hon har avtalat 
med en entreprenör om att åtgärda anläggningen men det var oklart om hon skulle 
klara av tidsfristen. Hon menar på att hon inte har varit på fastigheten sedan 
september 2021. Miljöavdelningen informerade att de inte går emot förbudet så 
länge de inte bor på fastigheten. På grund av ovanstående har miljöavdelningen 
nedprioriterat ärendet. 
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En inspektion av anläggningen har gjorts den 29 juni 2022 inför nämndens beslut. 
Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att det inte finns en ny 
avloppsanläggning och att den befintliga anläggningen fortfarande används.  

Fastighetsägaren har inte inkommit med en ansökan om tillstånd om inrättande av 
en ny avloppsanläggning. 

Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att med vite förbjuda fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten till 
befintlig avloppsanläggning. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Utsläpp av spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Ett beslut 
om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför 
fattas. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett 
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. 

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 
Ivla 5:13 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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att förbjuda fastighetsägaren med 
vite att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Ivla 
5:13. 

Beslutsunderlag 
Förbud om utsläpp av avloppsvatten 2020-11-30, Dnr: MB-2020-1561-2 

Inspektion inför nämnd 2022-06-29, Dnr: MB-2020-1561-9 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-24 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Fastighetsägare för Ivla 5:13 
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§ 150 Dnr MBN2018-2483 

Hyltåkra 1:8, beslut om förbud med vite mot 
utsläpp av avloppsvatten från befintlig 
avloppsanläggning 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Annette Brunhom Rydzy personnummer 
302334-8372 med vite om 30 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten till 
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hyltåkra 1:8.

2. Miljö- och byggnämnden förbjuder Michael Rydzy personnummer 302334-8364 
med vite om 30 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten Hyltåkra 1:8.

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

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

Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningen uppgifter en 

avloppsanläggning bestående av en tvåkammarbrunn med utsläpp i infiltration. I 
januari 2019 fick fastighetsägarna meddelande om att avloppsanläggningen måste 
åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut om 
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 3 maj 2019, 
som började gälla efter 24 månader. 

En inspektion av anläggningen har gjorts den 30 augusti 2021. Vid platsbesöket 
kunde man inte konstatera att fastighetsägarna gick emot dess förbud.  

En inspektion av anläggningen har gjorts den 5 juli 2022 inför nämndens beslut. 
Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att fastighetsägarna har använt 
avloppsanläggningen sedan förra besöket och att det inte finns en ny 
avloppsanläggning. 
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Fastighetsägarna har inte inkommit med en ansökan om tillstånd om inrättande av 
en ny avloppsanläggning. 

Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att med vite förbjuda fastighetsägarna att släppa ut avloppsvatten till 
befintlig avloppsanläggning. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. 

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. 

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 
Hyltåkra 1:8 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven 
enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt 
utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra åtgärder inom. 
Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med 
godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en 
rimlig kostnad. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att förbjuda fastighetsägaren med 
vite att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten 
Hyltåkra 1:8. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut, förbud 2019-05-03, Dnr: MB-2018-2483-2 

Inspektion inför nämnd 2022-07-05, Dnr: MB-2018-2483-7 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-24 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Fastighetsägare föt Hyltåkra 1:8 
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§ 151 Dnr MBN 2011-2372 

Ryssby-Östraby 8:10, beslut om förbud med vite 
mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig 
avloppsanläggning 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Svend-Erik Plum, samordningsnummer 
302328-3371, med vite om 20 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten 
till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Ryssby-Östraby 8:10.

2. Miljö- och byggnämnden förbjuder Jan Plum, samordningsnummer 
302328-3397, med vite om 20 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten 
till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Ryssby-Östraby 8:10.

3. Miljö- och byggnämnden förbjuder Lars Bo Plum, samordningsnummer 
302328-3389, med vite om 20 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten 
till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Ryssby-Östraby 8:10.

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

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

Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningen uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med utsläpp i stenkista. I maj 
2019 fick fastighetsägaren meddelande om att avloppsanläggningen måste åtgärdas. 
Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud 
mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 11 oktober 2019, 
som började gälla efter 24 månader. 

En inspektion av anläggningen har gjorts den 5 juli 2022 inför nämndens beslut. 
Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att det inte finns en ny 
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avloppsanläggning och att den befintliga anläggningen fortfarande används. 
Fastighetsägaren har inte inkommit med en ansökan om tillstånd om inrättande av 
en ny avloppsanläggning. 

Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att med vite förbjuda fastighetsägarna att släppa ut avloppsvatten till 
befintlig avloppsanläggning. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. 

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. 

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 
Ryssby-Östraby 8:10 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 §. 
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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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att förbjuda fastighetsägaren med 
vite att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten 
Ryssby-Östraby 8:10. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut, förbud 2019-10-11, Dnr: MB-2011-2372-3 

Inspektion inför nämnd 2022-07-05, Dnr: MB-2011-2372-6 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-24 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Fastighetsägare för Ryssby-Östraby 8:10 
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§ 152 Dnr MBN2014-1153 

Bägaryd 1:15, beslut om förbud med vite mot 
utsläpp av avloppsvatten från befintlig 
avloppsanläggning 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Ronni Dahlmann Petersen personnummer 
302360-6902 med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten till 
befintlig avloppsanläggning på fastigheten Bägaryd 1:15.

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

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

Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningen uppgifter om en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med utsläpp i stenkista. I juli 
2014 fick tidigare fastighetsägare skrivelse om krav på att inom 3 år måste 
avloppsanläggningen åtgärdas. I augusti 2020 fick fastighetsägaren meddelande om 
att avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och 
fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i 
befintlig avloppsanläggning den 26 november 2020, som började gälla efter 12 
månader. 

En inspektion av anläggningen har gjorts den 26 januari 2022 inför nämndens 
beslut. Miljö- och byggförvaltningens bedömning var att den befintliga 
avloppsanläggningen inte används. 

Därför har Miljö- och byggförvaltningen gjort en andra inspektion av anläggningen 
den 25 juli 2022 inför nämndens beslut. Miljö- och byggförvaltningens bedömning 
är att det inte finns en ny avloppsanläggning och att den befintliga anläggningen 
har använts.  
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Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att med vite förbjuda fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten till 
befintlig avloppsanläggning. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Utsläpp av spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Ett beslut 
om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför 
fattas. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett 
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. 

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 
Bägaryd 1:15 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 §. 
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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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att förbjuda fastighetsägaren med 
vite att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten 
Bägaryd 1:15. 

Beslutsunderlag 
Förbud om utsläpp av avloppsvatten 2020-11-26, Dnr: MB-2014-1153-3 

Inspektion inför nämnd 2022-07-25, Dnr: MB-2014-1153-6 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-24 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Fastighetsägare för Bägaryd 1:15 
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§ 153 Dnr MBN2018-2448 

Hamneda-Horn 7:13, beslut om förbud med vite 
mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig 
avloppsanläggning 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Lise Werther, personnummer 
0820-2368 med vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten 
till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hamneda-Horn 7:13.

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

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

Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten fanns enligt miljö- och byggförvaltningen uppgifter om en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med utsläpp till en 
markledning från 1978. I januari 2019 fick fastighetsägaren meddelande om att 
avloppsanläggningen måste åtgärdas. Inga synpunkter inkom och fastighetsägaren 
förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning den 2 maj 2019, som började gälla efter 24 månader. 

Avloppsanläggningen som betjänar Hamneda-Horn 7:13 har vid 
inspektionstillfället den 21 februari 2022 uppvisat tydliga tecken på att 
anläggningen inte fungerar tillfredställande. Slamavskiljaren uppvisade starka 
tendenser på att den har blivit överfylld vid flertalet tillfällen. Vilket tyder på att 
anläggningen inte kan ta emot avloppsvattnet som kommer från slamavskiljaren 
och därmed orsakar mindre stopp. Infiltrationen ligger uppe på en backe. Någon 
meter från infiltrationen fanns det stående vatten, cirka 50–60 cm under 
marknivån (vid luftningsröret). Underkanten av luftningsröret är cirka 80 cm 
under marknivån. Avloppsvatten som renas i en infiltrationsanläggning ska minst 
ha 1,00 m mellan anläggningens spridningslager och grundvattenytan. Dock med 
ett undantag för kortare perioder. Avståndet mellan infiltrationsnivån och 
grundvattenytan får dock aldrig understiga 0,50 m. I luftningsrören fanns det 
gammalt intorkat slam. 
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Med de ovanstående observationerna gör Miljö- och byggförvaltningen 
bedömningen att avloppsvattnet inte renas tillräckligt innan den når 
grund/ytvatten. En person är skriven på fastigheten, därmed används fortfarande 
anläggningen. Någon åtgärd av avloppet har inte skett. 

Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att med vite förbjuda fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten till 
befintlig avloppsanläggning. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Utsläpp av spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Ett beslut 
om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför 
fattas. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett 
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. 

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 
Hamneda-Horn 7:13 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. 



Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-14 

40(70) 

Justerandes sign 

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

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

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet 
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att förbjuda fastighetsägaren med 
vite att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten 
Hamneda-Horn 7:13. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut, förbud 2019-05-02, Dnr: MB-2018-2448-2 

Inspektion inför nämnd 2022-02-21, Dnr: MB-2018-2448-6 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-26 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Fastighetsägare för Hamneda-Horn 7:13 
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§ 154 Dnr MBN 2018-2449 

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

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Peter Elf, personnummer 560520–2752 med 
vite om 60 000 kronor om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig 
avloppsanläggning på fastigheten Getaboda 1:11.

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

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

Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten fanns enligt miljö- och byggförvaltningen uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn med utsläpp till en 
markledning från 1970-talet. I januari 2019 fick fastighetsägaren meddelande om 
att avloppsanläggningen måste åtgärdas. I februari 2019 ringde Peter Elf och 
berättade att avloppet säkerligen är fixat någon gång på 90-talet, dock utan papper. 
Han skulle göra det samtidigt som sin granne under sommaren. I mars 2019 inkom 
ansökan för en avloppsanläggning på fastigheten Getaboda 1:11. I maj 2019 togs 
ett delegationsbeslut om förbud för fastigheten som började gälla efter 24 månader. 
Förbudet debiterades ej då en ansökan inkommit för fastigheten inom 3 månader.  

Avloppsanläggningen som betjänar Getaboda 1:11 har vid inspektionstillfället den 
10 februari 2022 uppvisat tydliga tecken på att anläggningen inte fungerar 
tillfredställande. Slamavskiljaren uppvisade starka tendenser på att den har blivit 
överfylld vid flertalet tillfällen. Vilket tyder på att anläggningen inte kan ta emot 
avloppsvattnet som kommer från slamavskiljaren och därmed orsakar mindre 
stopp. Infiltrationen ligger vid en slänt. Cirka 80 cm under marknivån (vid 
luftningsröret) fanns det stående vatten. Underkanten av luftningsröret är cirka 60 
cm under marknivån. Avloppsvatten som renas i en infiltrationsanläggning ska 
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minst ha 1,00 m mellan anläggningens spridningslager och grundvattenytan. Dock 
med ett undantag för kortare perioder. Avståndet mellan infiltrationsnivån och 
grundvattenytan får dock aldrig understiga 0,50 m. 

Med de ovanstående observationerna gör Miljö- och byggförvaltningen 
bedömningen att avloppsvattnet inte renas tillräckligt innan den når 
grund/ytvatten. Två personer är skrivna på fastigheten, därmed används 
fortfarande anläggningen. Någon åtgärd av avloppet har inte skett. 

Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att med vite förbjuda fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten till 
befintlig avloppsanläggning. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Utsläpp av spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Ett beslut 
om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför 
fattas. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett 
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. 

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 
Getaboda 1:11 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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att förbjuda fastighetsägaren med 
vite att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten 
Getaboda 1:11. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut, förbud 2019-05-03 Dnr: 2018-2449-5 

Inspektion inför nämnd 2022-02-11 Dnr: 2018-2449-7 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-24 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Fastighetsägare för Getaboda 1:11 
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§ 155 Dnr MBN 2014-2439 

Hjulsvik 1:3, upphävande av förbud med vite mot 
utsläpp av avloppsvatten från befintlig 
avloppsanläggning 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut om förbud med vite om förbud 
mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning, daterat den 3 november 
2021 § 183. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöavdelningen skickade kommunikation till fastighetsägarna i januari 2019 med 
information om att avloppsanläggningen behövde åtgärdas. Inga synpunkter inkom 
och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 2 maj 2019. Förbudet började gälla 
efter 24 månader.  

Den 3 november 2021 fattade nämnden beslut om förbud med vite. Förbudet 
började gälla efter 6 månader. 

Ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom maj 2019 
och ett beslut om tillstånd skrevs den februari 2022. Den 5 april 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. 

Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att upphäva tidigare beslut om förbud med vite om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Motivering 
Avloppsanläggningen har åtgärdats och uppfyller dagens krav. Beslut om förbud 
mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att upphäva tidigare beslut om 
förbud med vite om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning, daterat den 3 november 2021 § 183. 

Beslutsunderlag 
Entreprenörsrapport 2022-04-05, Dnr: MB-2014-2439-20 

Foto 2022-04-05, Dnr: MB-2014-2439-21 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-24 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Fastighetsägare för Hjulsvik 1:3 
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§ 156 Dnr MBN 2018-1647 

Gylteboda 1:3, upphävande av förbud med vite 
mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig 
avloppsanläggning 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden upphäver beslutet, daterat den 20 januari 2021 § 7, om 
förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöavdelningen skickade kommunikation till fastighetsägaren i augusti 2018 med 
information om att avloppsanläggningen behövde åtgärdas. Inga synpunkter inkom 
om förbudet och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp 
av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning i december 2018. Förbudet började 
gälla efter 24 månader.  

Den 20 januari 2021 fattade nämnden beslut om förbud med vite. Förbudet lagade 
kraft den 3 februari 2021 och började gälla efter 6 månader. 

Ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom 3 december 
2018 och ett beslut om tillstånd skrevs den 3 mars 2021. Den 13 augusti 2021 
inkom entreprenörsrapporten och dess foton som bekräftar att en ny 
avloppsanläggning är färdigställd. Kompletterande foton på anläggningen inkom 
den 4 januari 2022 samt den 4 juli 2022. 

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

Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att upphäva tidigare beslut om förbud med vite om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Motivering 
Avloppsanläggningen har åtgärdats och uppfyller dagens krav. Beslut om förbud 
mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att upphäva beslutet, daterat den 20 januari 
2021 § 7, om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning. 

Beslutsunderlag 
Entreprenörsrapport 2021-08-13, Dnr: MB-2018-1647-19 

Foto 2021-08-13, Dnr: MB-2018-1647-20 

Foto 2022-01-04, Dnr: MB-2018-1647-22 

Foto 2022-07-13, Dnr: MB-2018-1647-24 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-24 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Fastighetsägare för Gylteboda 1:3 
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§ 157 Dnr MBN2020-0373 

Brännebassalt 1:26, upphävande av förbud med 
vite mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig 
avloppsanläggning 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att upphäva beslutet, daterat den 23 mars 2022
§ 49, om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig
avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet 
I februari 2020 fick fastighetsägarna meddelande om att avloppsanläggningen 
måste åtgärdas. Den 24 februari 2020 inkom fastighetsägarna med nya uppgifter 
om avloppsanläggningen. Vid en inspektion den 2 april 2020 kunde de nya 
uppgifterna inte verifieras. Fastighetsägarna fick ytterligare tid på sig att inkomma 
med ny information om anläggningen och ett beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten skrevs den 14 juli 2020. Förbudet började gälla efter 12 månader.  

Fastighetsägaren överklagade beslutet till Länsstyrelsen och överklagade upp till 
Mark- och överdomstolen. Den 9 september 2020 avslog Mark- och 
miljööverdomstolen överklagandet och beslutade att de inte gav prövningstillstånd 
samt att domen stod fast.  

Den 23 mars 2022 fattade nämnden beslut om förbud med vite. Förbudet lagade 
kraft den 10 maj och började gälla efter 6 månader. 

Ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom februari 
2022 och ett beslut om tillstånd skrevs den 8 april 2022. Den 13 juli 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. 

Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att upphäva tidigare beslut om förbud med vite om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 
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Motivering 
Avloppsanläggningen har åtgärdats och uppfyller dagens krav. Beslut om förbud 
mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att upphäva beslutet daterat den 23 mars 
2022 § 49, om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning. 

Beslutsunderlag 
Entreprenörsrapport 2022-07-13, Dnr: MB-2022-359-27 

Foto 2022-07-13, Dnr: MB-2022-359-30 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-24 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Fastighetsägarna till Brännebasalt 1:26 
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§ 158 Dnr MBN2013-1695 

Ramnaryd 1:21, upphävande av förbud med vite 
mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig 
avloppsanläggning  

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att upphäva beslutet, daterat den 19 maj 2020
§ 82, om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig
avloppsanläggning.

Sammanfattning av ärendet 
Miljöavdelningen skickade kommunikation till fastighetsägarna i januari 2018 med 
information om att avloppsanläggningen behövde åtgärdas. Inga synpunkter inkom 
och fastighetsägaren förelades med ett beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 12 februari 2018. Förbudet började 
gälla efter 24 månader.  

Den 19 maj 2020 fattade nämnden beslut om förbud med vite. Förbudet började 
gälla efter 6 månader. 

Ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom 31 mars 
2022 och ett beslut om tillstånd skrevs den 10 maj 2022. Bekräftelse om att 
anläggningen var färdigställd inkom den 24 maj 2022. Den 15 juli 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. 

Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att upphäva tidigare beslut om förbud med vite om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Motivering 
Avloppsanläggningen har åtgärdats och uppfyller dagens krav. Beslut om förbud 
mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att nämnden upphäver beslutet, daterat den 
19 maj 2020 § 82, om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning. 

Beslutsunderlag 
Entreprenörsrapport 2022-07-15, Dnr: MB-2022-852-9 

Foto 2022-07-15, Dnr: MB-2022-852-10 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-24 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Fastighetsägare för Ramnaryd 1:21 



Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-14 

52(70) 

Justerandes sign 

§ 159 Dnr MBN 2014-2498 

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

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår att upphäva beslutet, daterat den 11 november 
2021 § 180, om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning. 

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

Den 11 november 2021 fattade nämnden beslut om förbud med vite. Förbudet 
lagade kraft den 23 november 2021 och började gälla efter 6 månader. 

Ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom september 
2021 och ett beslut om tillstånd skrevs den 24 januari 2022. Den 10 april 2022 
inkom entreprenörsrapporten och dess 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. 

Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att upphäva tidigare beslut om förbud med vite om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

Motivering 
Avloppsanläggningen har åtgärdats och uppfyller dagens krav. Beslut om förbud 
mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att upphäva beslutet, daterat den 11 
november 2021 § 180, om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning. 

Beslutsunderlag 
Entreprenörsrapport 2022-04-10, Dnr: 2014-2498-39 

Foto 2022-04-10, Dnr: 2014-2498-40 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-24 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Fastighetsägare för Mjäryd 6:10 
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§ 160 Dnr MBN2022-1188 

Lagförslag tobaksfria nikotinprodukter 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att delegera ansvaret för anmälan, tillsyn enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter samt revidera taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt lagen om 
tobak och liknande produkter fastställd av kommunfullmäktige den 17 juni 2019, 
§ 99, med efterföljande revideringar till miljö- och byggnämnden.

Sammanfattning av ärendet 
Den 21 juni 2022 fattade riksdagen beslut om en ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter (2022:1257) för att begränsa all användning av nikotin och stärka 
skyddet av barn och unga. Lagen började gälla 1 augusti 2022. Barn och unga är 
särskilt känsliga för nikotinets belönande och beroendeframkallande egenskaper 
och behöver därför ett särskilt skydd. Lagen innebär bland annat att den som säljer 
tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla försäljningen till kommunen och att 
produkterna inte får säljas till någon som inte fyllt 18 år. 

Enligt den 17 § ska en näringsidkare göra en anmälan om försäljningen till den 
kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget och enligt 24 § är det 
kommunen som ska utöva tillsyn på fysiska försäljningsställen. 

Miljö- och byggförvaltningen uppskattar att cirka 20 anmälningar kommer att 
inkomma totalt efter att lagen nu har tillkommit. Därefter uppskattar förvaltningen 
att det inkommer cirka 2-4 anmälningar om året.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att delegera ansvaret för anmälan, tillsyn enligt lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter samt revidera taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt 
lagen om tobak och liknande produkter fastställd av kommunfullmäktige den 17 
juni 2019, § 99, med efterföljande revideringar till miljö- och byggnämnden. 

Beslutsunderlag 
Information som inkom från Länsstyrelsen den 20 maj 2022, Ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter den 1 augusti. 



Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-14 

55(70) 

Justerandes sign 

Förslag till revidering av taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt lagen om tobak 
och liknande produkter. 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-24 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 161 Dnr MBN 2022-1074 

Basunen 7, Fasadändring av enbostadshus 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov för fasadändring av
enbostadshus.

2. Avgiften för beslutet är 2 029 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår av
medskickat debiteringsunderlag.

Beslut är fattat med stöd av 2 kapitlet §6, 8 kapitlet §1 9 kapitlet §§ 30, 40a, samt 
12 kapitlet § 8 plan- och bygglagen (PBL) 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten ligger i Stensbergs bostadsområde i Ljungby stad. 

Förslaget innebär fasadändring av enbostadshus. Två gavelfasader som idag är i rött 
tegel planeras att målas vita.  

Den 2 december 2020 lyftes ett ärende med samma åtgärd i miljö-och 
byggnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottets förslag till nämnden var att avslå 
ansökan om fasadändring. Ansökan drogs tillbaka den 14 december 2020 vilket 
innebar att ärendet inte prövades inför nämnden. 

Fastigheten ligger inom detaljplan – E 189. Gällande detaljplan saknar 
bestämmelser om kultur- och miljömässigt värde. En bebyggelseinventering gjordes 
i området år 2013 och det beskrivs som ett område med mycket enhetlig 
grupphusbebyggelse i ordnade former mot gatan. Husen har enluftsfönster samt 
sadeltak med betongpannor. Villorna byggdes under slutet av 60-talet. 

Stadsarkitekten anser i ett yttrande den 12 november att ändring av fasader bör 
inte tillåtas. Yttrandet anger att i plan och bygglagen krävs att byggnadsverk 
utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbild, natur- 
och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan (PBL 2 kap § 
6). Vidare finns krav att byggnader ska ha en god form-, färg- och materialverkan 
(PBL 8 kap §1), vilket syftar både till den enskilda byggnadens gestaltning och 
hänsyn till omgivningen i ett sammanhang.  

Fasadändringen består i att det röda teglet i gavelfasaderna målas vitt. Den aktuella 
byggnaden relaterar främst till närliggande likartade villor från samma tidsepok. 



Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-14 

57(70) 

Justerandes sign 

Det bedöms att fasadändringen medför en väsentlig förvanskning av husets 
tidstypiska färg och materialverkan, samt att det leder till en sämre helhetsverkan 
relaterad till omkringliggande bebyggelse.  

Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att avslå ansökan om bygglov. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

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

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

Åtgärden anses inte förenlig med anpassningskravet då den motverkar 
lämpligheten för en god stadsbild, kulturvärdena på platsen samt intresset av en 
god helhetsverkan. Åtgärden tar heller inte tillvara det karaktärsdrag som den röda 
tegelfasaden utgör för byggnaden. 

Enligt dom från mark- och miljööverdomstolen 2011-P 8256 ska det vara möjligt 
att avslå en ansökan om bygglov trots att detaljplanen saknar skyddsbestämmelser. 
En ansökan om bygglov ska prövas mot anpassningskravet i varje enskilt fall och 
det allmänna intresset måste vägas mot det enskilda intresset. En grundlig 
inventering har gjorts i området som bidrar med stöd till handläggningen av 
bygglov i fråga om bebyggelsens kulturvärden. Med hänvisning till detta samt att 
det bör finnas andra mer lämpliga sätt att förändra fastigheten utan att påverka 
helhetsverkan i området anses det allmänna intresset att bevara ett relativt 
oförändrat 60-talsområde väga tyngre än det enskilda. 

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

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 16 maj 2022 och beslut fattades 
den 14 september 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning 
har hållits. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att avslå ansökan om bygglov för 
fasadändring av enbostadshus. 

Beslutsunderlag 
* Ansökan MB-2022-1074-1

* Foto med diarienummer MB-2022-1074-2

* Yttrande från stadsarkitekt MB-2022-1074-8

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-24

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31

Upplysningar 
Faktura i ärendet skickas separat.  

Skickas till 
Sökande med mottagningsbevis och information om hur man överklagar. ( 

Yrkanden 
Jimmy Stansert (S) och Tomas Nielsen (S) yrkar på arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Henrik Pettersson (SD) yrkar på att bevilja bygglov. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Caroline Holmqvist Henrysson (S) i handläggning eller 
beslut i detta ärende. 

Beslutsordning 1 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Jimmy Stansert (S) och 
Tomas Nielsens (S) yrkande eller om någon är där emot 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Jimmy Stansert (S) och 
Tomas Nielsens (S) yrkande. 

Votering begärd 
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Beslutsordning 2 
Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta ja för att bevilja bygglov 
och att rösta nej för att avslå ansökan. 

Omröstningen resulterade i 5 ja röster och 5 nej röster. 

Ordförande Kent Danielsson (C) avgör då frågan som ordförande och nämnden 
kan efter omröstningen besluta i enlighet med yrkandet från Jimmy Stansert (S) 
och Tomas Nielsens (S). 

Skickas till 
Sökande, fastighetsägare till Basunen 7 med mottagningsbevis och information om 
hur man överklagar beslutet. 
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§ 162 Dnr MBN 2022-1268 

Bollstad 1:87, Nybyggnad av fritidshus 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av

fritidshus samt gäststuga.

2. Avgiften för bygglovet är 3 284 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift
framgår av medskickat debiteringsunderlag.

Beslut är fattat med stöd av 2 kapitlet 6 §, 9 kapitlet §§ 30, 31b, 12 kapitlet § 8 
plan- och bygglagen (PBL)  

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten ligger på Bolmsös västra sida i fritidshusområdet som kallas Skogen. 

Ansökan avser nybyggnad av fritidshus i en våning med en byggnadsarea på 99 
kvadratmeter samt en gäststuga på 26 kvadratmeter. Byggnaderna placeras 4,5 
meter från fastighetsgräns i norr. 

Fastigheten omfattas av detaljplan Bo 03, antagen år 1970. 

Detaljplanens bestämmelser tolkas med stöd av den äldre plan- och bygglagen 
(1987:10), ÄPBL, och äldre plan- och byggförordningen (1987:383), ÄPBF. 
Byggnadshöjden ska enligt 9 § tredje stycket ÄPBF, och nu gällande 1 kap. 3 § 
tredje stycket plan- och byggförordningen (2011:338), räknas till skärningen mellan 
fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör 
byggnadens tak.  

Av punkten 5 i övergångsbestämmelserna framgår att byggnadsplaner som den 1 
maj 2011 enligt 17 kap. 4 § i den upphävda plan- och bygglagen (1987:10) ska 
anses ha antagits med stöd av den upphävda lagen även i fortsättningen. 
Byggnadsplanen samt därtill hörande ändring i planbestämmelserna gäller således 
som detaljplan.  

Vid tolkning av en detaljplans bestämmelse om antalet våningar hämtas ledning av 
hur begreppet definieras i Terminologicentrum TNC, Plan- och byggtermer 1994 
och svensk standard (Nu gällande SS 21054:2020). Noteras kan att begreppet 
våning är definierat på motsvarande sätt i den nu gällande plan- och 
byggförordningen (2011:338) PBF 1:4 § 
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Vägledning avseende beräkning av byggnadshöjd har lämnats av Boverket i 
allmänna råd 1995:3 (ändrade genom 2004:2 Boken om lov, tillsyn och kontroll, 
bilaga 3 sid.191) De allmänna råden är inte juridiskt bindande men utgör ett 
komplement vid rättstillämpningen.  

Fastighetsägare till Bollstad 1:74, 1:75, 1:83 och 1:157 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Bollstad 1:88 har haft synpunkter på förslaget, se bilaga 2022-
1268-30-32.  

Fastighetsägare till Bollstad 1:86 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte 
svarat. 

Kommunicering med sökanden har skett vid flera tillfällen gällande avvikelserna. 
Arbetsutskottets förslag till beslut kommunicerades både muntligt och skriftligt den 
2 september 2022. Sökanden har bemött tjänsteskrivelsen den 6 september 2022, 
se bilaga 2022-1286-30-36.  

Då beräkning sker på olika sätt kommer vi fram till olika resultat. 

Platsbesök gjordes den 6 juli 2022. 

Inom planområdet finns 37 tomtplatser, varav 2 tomter inte är bebyggda än. 
Befintlig bebyggelse består av fritidshus i en våning med träfasader i olika kulörer 
och utformning främst uppförda under 1970-talet. Fastigheten som ansökan avser 
är kuperad till största delen mot öster och har nivåskillnader på över 4 meter.  

Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att avslå ansökan om bygglov. 

Förslag inför beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

Motivering 
Fastigheten ligger på Bolmsös västra sida i fritidshusområdet som kallas Skogen. 

Ansökan avser nybyggnad av fritidshus i en våning med en byggnadsarea på 99 
kvadratmeter samt en gäststuga på 26 kvadratmeter. Byggnaderna placeras 4,5 
meter från fastighetsgräns i norr. 

Fastigheten omfattas av detaljplan Bo 03, antagen år 1970. 

Detaljplanens bestämmelser tolkas med stöd av den äldre plan- och bygglagen 
(1987:10), ÄPBL, och äldre plan- och byggförordningen (1987:383), ÄPBF. 
Byggnadshöjden ska enligt 9 § tredje stycket ÄPBF, och nu gällande 1 kap. 3 § 
tredje stycket plan- och byggförordningen (2011:338), räknas till skärningen mellan 
fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör 
byggnadens tak.  
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Av punkten 5 i övergångsbestämmelserna framgår att byggnadsplaner som den 1 
maj 2011 enligt 17 kap. 4 § i den upphävda plan- och bygglagen (1987:10) ska 
anses ha antagits med stöd av den upphävda lagen även i fortsättningen. 
Byggnadsplanen samt därtill hörande ändring i planbestämmelserna gäller således 
som detaljplan.  

Vid tolkning av en detaljplans bestämmelse om antalet våningar hämtas ledning av 
hur begreppet definieras i Terminologicentrum TNC, Plan- och byggtermer 1994 
och svensk standard (Nu gällande SS 21054:2020). Noteras kan att begreppet 
våning är definierat på motsvarande sätt i den nu gällande plan- och 
byggförordningen (2011:338) PBF 1:4 § 

Vägledning avseende beräkning av byggnadshöjd har lämnats av Boverket i 
allmänna råd 1995:3 (ändrade genom 2004:2 Boken om lov, tillsyn och kontroll, 
bilaga 3 sid.191) De allmänna råden är inte juridiskt bindande men utgör ett 
komplement vid rättstillämpningen.  

Fastighetsägare till Bollstad 1:74, 1:75, 1:83 och 1:157 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Bollstad 1:88 har haft synpunkter på förslaget, se bilaga 2022-
1268-30-32.  

Fastighetsägare till Bollstad 1:86 har fått tillfälle att lämna synpunkter men inte 
svarat. 

Kommunicering med sökanden har skett vid flera tillfällen gällande avvikelserna. 
Arbetsutskottets förslag till beslut kommunicerades både muntligt och skriftligt den 
2 september 2022. Sökanden har bemött tjänsteskrivelsen den 6 september 2022, 
se bilaga 2022-1286-30-36.  

Då beräkning sker på olika sätt kommer vi fram till olika resultat. 

Platsbesök gjordes den 6 juli 2022. 

Inom planområdet finns 37 tomtplatser, varav 2 tomter inte är bebyggda än. 
Befintlig bebyggelse består av fritidshus i en våning med träfasader i olika kulörer 
och utformning främst uppförda under 1970-talet. Fastigheten som ansökan avser 
är kuperad till största delen mot öster och har nivåskillnader på över 4 meter.  

Motivering 
Enligt detaljplanen får byggnad inte uppföras till större höjd än 4,4 meter och 
endast en våning. Det anges inget om att vind eller källare får inredas.  

Ansökt byggnad avviker från den traditionella hustypen med två typiska långsidor 
och två typiska kortsidor. Enligt de allmänna råden får det i sådana fall med hänsyn 
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till omständigheterna bedömas vilken eller vilka väggytor som ska vara 
beräkningsgrundande. Det förkommer större utskjutande byggnadsdelar och finns 
skäl att beräkna höjden av varje byggnadsdel för sig.  

Beräkningsgrundande fasad är mot väster och Everts väg då den anses ha störst 
allmän påverkan.   

Ansökt byggnads fasad mot väst inrymmer en byggnadsdel som skjuter ut drygt 1,5 
meter från fasaden i övrigt. Den utskjutande byggnadsdelen är  

6 meter bred, att jämföra med den totala bredden om 15 meter.  

Den utskjutande byggnadsdelen har en sådan storlek och utformning att den 
kommer att påverka upplevelsen av byggnadens höjd och ska därför ingå i 
beräkningen av byggnadshöjden. Byggnadshöjden blir 6,5 mot tillåtna 4,4 meter, 
en avvikelse på 2,1 meter.  

En källare ska anses vara en våning endast om golvets översida i våningen närmast 
ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. 
För den utskjutande byggnadsdelen blir det två våningar då avståndet mellan 
golvets översida i våningen närmast ovanför källaren ligger 2,4 meter över markens 
medelnivå invid byggnaden. Visuellt upplevs den västra fasaden som två våningar. 
Samma fönsterstorlek, ljusinsläpp på nedre och övre plan samt balkongräcken delar 
upp fasaden. 

Då ansökan avser nybyggnad finns möjligheten att ändra utformningen och 
placering av byggnaden så detaljplanens bestämmelser följs och anpassas efter 
tomten och områdets karaktär.  

Enligt 2 kapitlet 6 § första stycket i PBL följer att bebyggelse och byggnadsverk ska 
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan. 

En samlad bedömning är att den aktuella byggnaden är planstridig dels därför att 
den överskrider tillåten byggnadshöjd enligt detaljplanen med cirka 2 meter och 
dels därför att bottenplanet i den utskjutande byggnadsdelen utgör en våning vilket 
innebär att antalet tillåtna våningar enligt detaljplanen överskrids och att avvikelsen 
inte är liten.  

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

Förslaget anses heller inte vara en avvikelse som kan lämnas enligt 9 kapitlet 31b.  
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Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 2 augusti 2022 och beslut fattades 
den 14 september 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning 
har hållits.  

Upplysningar 
Faktura i ärendet skickas separat 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att avslå ansökan om bygglov för 
nybyggnad av fritidshus samt gäststuga. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-1268-1 

Plan-, fasad – och sektionsritning gäststuga 2022-1268-3 

Fasadritning väster och öster 2022-1268-4 

Fasadritning norr och söder 2022-1268-5 

Situationsplan 2022-1268-10 

Planritning samt situationsplan 2022-1268-11 

Nybyggnadskarta 2022-1268-18 

Synpunkter från Bollstad 1:88, 2022-1268-30-32 

Skrivelse från sökanden efter arbetsutskottet, 2022-1268-30-36 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-26 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Sökande 
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§ 163 Dnr MBN 2022-1142 

Kånna 3:1, Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden meddelar ett positivt förhandsbesked

för nybyggnad av enbostadshus.

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 6 787 kronor i enlighet med

fastställd taxa av kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats.

Fastställd avgift framgår av medskickat debiteringsunderlag.

Beslut är fattat med stöd av 2 kapitlet §§ 1-6a, 9-11, 9 kapitlet §§ 17, 40a 

samt 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 
Platsen ligger längs med Skinnarevägen cirka 400 meter söder om 

Skinnarnas blomsterhandel. 

Förslaget innebär nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar med en 

byggnadsarea på cirka 250 kvadratmeter. En ny fastighet är tänkt att 

styckas av och bli cirka 4300 kvadratmeter. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger platsen inom ett område som har 

mycket stora naturvärden enligt naturvårdsprogrammet. 

Fastighetsägarna till Hångers 3:21, Berghem 1:7 och Kvänjarp 3:3 har 

inga synpunkter på förslaget. 

Fastighetsägarna till Kånna 3:1 har fått möjlighet att lämna synpunkter 

men inte svarat. 

Fastighetsägarna till Kånna 1:23 har lämnat synpunkter på förslaget, där 

det framgår att de önskar att det inte byggs något bostadshus intill deras 

lantbruksfastighet. Detta med hänsyn till djurhållning samt buller och 
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liknande från maskiner. 

I yttrande från den 27 juni 2022 avseende naturvärden på platsen 

framgår det att naturvärdena på platsen kan bevaras även om området 

exploateras, men att större ekar bör om möjligt bevaras. 

Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning bedömer att avloppsfrågan 

går att lösa inom tomten som är redovisad i ansökan. 

Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att meddela ett positivt förhandsbesked. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressena 

som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet §§ 1-6a 

samt 9-11 PBL. 

Nämnden bedömer att åtgärden inte påverkar den biologiska 

mångfalden på ett negativt sätt. 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 25 maj 2022 och beslut 

fattades den 14 september 2022, handläggningstiden hade förlängts med 

ytterligare max 10 veckor vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 

handläggning har hållits. 

Motivering  
Byggnationens placering i förhållande till djurhållning på fastigheten 

Kånna 1:23 bedöms inte medföra en olägenhet för de boendes hälsa 

på den nya fastigheten. 

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

laga kraft annars upphör förhandsbeskedet att gälla. 

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

Ansökan om tillstånd för att anordna enskild avloppsanläggning ska lämnas in 

till miljö- och byggförvaltningen innan arbeten påbörjas. 
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Om en åtgärd påbörjas innan bygglov och startbesked har meddelats kommer en 

byggsanktionsavgift att tas ut enligt 9 kapitlet plan- och byggförordningens 

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

baseras på prisbasbeloppet. 

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

Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet. 

Faktura i ärendet skickas separat. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att meddela ett positivt 
förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus. 

Beslutsunderlag 
* Ansökan 2022-1142-1

* Översiktskarta 2022-1142-22

* Situationsplan 2022-1142-6

* Yttrande naturvärden 2022-1142-17

* Synpunkter från Kånna 1:23 2022-1142-10

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-23

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31

Yrkanden 
Jenny Anderberg (C) yrkar på att meddela positivt förhandsbesked. 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Jenny Anderbergs (C) 
yrkande eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Jenny Anderbergs (C) 
yrkande. 
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Skickas till 
Sökande 

Fastighetsägare till Hångers 3:21, Berghem 1:7, Kvänjarp 3:3 samt 

Kånna 3:3. 

Fastighetsägare till Kånna 1:23 underrättas med mottagningsbevis och 

information om hur man överklagar. 
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§ 164 Dnr MBN2022-932 

Torg 2:23, tillsyn solcellspaneler 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden bedömer att bygglov inte krävs för åtgärden. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten ligger i Lagan centrum. 

Fastighetsägaren till Torg 2:23 har den 26 januari 2022 varit i kontakt med Miljö- 
och byggnämnden för en bedömning om bygglov krävs för solceller på marken. 
Bedömningen gjordes att bygglov inte krävs för solcellsanläggningen.  

Klagomål har därefter inkommit till miljö- och byggnämnden om att solcellerna 
påverkar sikten i intilliggande korsning ärende  

MB 2022-1433 som avslutades den 14 juni 2022 efter att platsbesök gjorts och 
kontroll påvisat att solcellerna inte har någon negativ inverkan. Det har kommit till 
miljö- och byggnämndens kännedom att solcellsanläggningen är placerad över en 
ledningsgata för VA-ledningar. 

Sökande har den 1 juli 2022 fått information om att den därmed behöva 

flyttas så att tekniska avdelningen har tillgång till marken vid behov. 

Ytterligare klagomål har inkommit till miljö- och byggnämnden avseende 
solcellsanläggningen och ett tillsynsärende har därmed upprättats.  

Den 31 augusti 2022 föreslår Miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden 
beslutar att    bygglov inte krävs för åtgärden. 

Motivering 
Nämnden bedömer att solcells anläggningen inte kräver bygglov. 

Enligt rättsfall P 9976-20 kan en fristående solcellsanläggning kräva bygglov om det 
är att betrakta som en byggnad. 

Bedömningen är att den aktuella konstruktionen för solcells anläggningen på 
fastigheten inte upptar de höjder som refereras i rättsfallet, som leder till 
bedömningen att anläggningen inte är att betrakta som en byggnad. 

Anläggningen bedöms inte heller enligt 2 kap 98 § PBL en betydande olägenhet 
eller innebära en fara för människors liv och hälsa. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att besluta att bygglov inte krävs för 
åtgärden. 

Beslutsunderlag 
* Foton MB 2022-932-3 daterat 22 augusti 2022

* Mail historik MB 2022-932-4 daterat 22 augusti 2022

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-08-24

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-08-31

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag 
eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Skickas till 
Fastighetsägare 




