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Miljö- och byggnämnden

Tid och plats Onsdag den 23 februari 2022, kl. 08:00 - 12,10 i salen Sohlberg, Garvaren 
Mötet ajournerades mellan klockan 8:50-09:10.

Beslutande

Övriga
deltagande

Kent Danielsson (C), ordförande
Benny Johansson (M), vice ordförande (deltog via Teams)
Caroline Holmqvist Henrysson (S), 2:e vice ordförande 
Jan-Erik Oxelbom (C) Ersättare för Jenny Anderberg 
Peter Berg (M) (deltog via Teams)
Christina Bertilfelt (S)
Bengt Carlsson (KD) (deltog via Teams)
Henrik Pettersson (SD)
Tomas Nielsen (S)
Jimmy Stansert (S)
Pär Augustsson (SD)

Trond Strangstadstuen, förvaltningschef 
Anna E Andersson, stf förvaltningschef 
Marie Carlsson, nämndsekreterare 
Maja Hell gren, nämndsekreterare 
Hanna Svahnström, vik miljöchef,
Jeanette Kullenberg, vik plan- och byggchef
Oskar Henfeld, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 26-32 (deltog via Teams) 
Ulla Gunnarsson, planarkitekt, § 34 (deltog via Teams)
Anders Årman, bygglovshandläggare, §§ 35-36 (deltog via Teams)
Hanne Larsson, § 37 (deltog via Teams)
Jeane Gustavsson, bygglovshandläggare, §§ 38-41 (deltog via Teams)

Åhörare Elisabeth Lindström -Johannesson (MP)

Lina Gustafsson, praktikant"

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

Sekreterare

Caroline Holmqvist Henrysson (S)

Miljö- och byggförvaltningen 23 februari, kl. 13:00

§§ 19-21,23-42

Marie Carlsson

Justcrandes sign
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rvv^*
Ordförande Kent Danielsson (C)

Justerare
C avdö- iliiAii l-l'/ia
Caroline Holmqvist Henrysson (S)

Justcrandes sign
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Miljö- och byggnämnden

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum Den 23 februari 2022 
Tillkännagivandet
publicerat 25 februari 2022

Överklagningstid 25 februari - IS mars 2022

Tillkännagivandet
avpublicerat
Förvaringsplats 
för protokollet

Underskrift

28 mars 2022

Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9, Ljungby

Marie Carlsson

Justerandes sign
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MBN § 35 2021-2373

Planuppdrag för del av Replösa 4:8 med flera, Sallebro, i 
Ljungby, Ljungby kommun

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att ge plan- och byggavdelningen i uppdrag 
att påbörja arbete med att ta fram en detaljplan för del av Replösa 4:8 med flera, 
Sallebro, i Ljungby,

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 8 december 2021 ansökt om 
detaljplan för ovanstående område. I översiktsplanen för Ljungby kommun, 
antagen i januari 2022 är området avsett för bostadsbebyggelse i upp till tre 
vångar. Avsikten är också att tillgängliggöra ån för allmänheten genom att 
lämna en fri passage ovanför strandvallen. Området är av Jordbruksverket 
utpekat som ett avgränsat område med jordbruksmark. För att kunna tillgodose 
behovet av bebyggelseutveckling och inga andra motsvarande lokaliseringar är 
möjliga föreslås området exploateras.
En större arkeologisk undersökning avslutades 2016. Därefter är det undersökta 
området fritt tillgängligt från fomlämningssynpunkt.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbete med att ta fram en detaljplan för Replösa 4:8 med 
flera, Sallebro.

Syftet med detaljplanen
I första hand är avsikten att skapa bostadstomter för byggnader i tre våningar 
inom området närmast Sickingevägen. Avsikten är också att området närmast 
Lagan ska utvecklas och tillgängliggöras. Möjlighet till gångbro, promenadstig, 
båtbrygga, spång och grillplats ska utredas. En gång- och cykelväg planeras 
längs med Norrleden, på den södra sidan, vilket gör att räddningstjänstens 
möjlighet att komma ner till ån flyttas till strax söder om den nya gång- och 
cykelvägen. En lämplig trafiklösning i korsningen Norrleden/Sickingevägen ska 
också utredas i detaljplanen.

Justerandes sign
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Beskrivning av området
Området som är drygt 6 hektar till ytan, är beläget på östra sidan om Laganån 
strax söder om Norrleden. Marken närmast Sickingevägen är utarrenderad och 
brukas som jordbruksmark. En strandvall avgränsar mot Laganån. Marken 
mellan Laganån och strandvallen är bevuxen med en del lövträd och sly och där 
är ofta fuktigt och otillgängligt.

1 området ingår del av Replösa 4:8 och del av Replösa 4:40. I gällande 
översiktsplan är marken avsedd för bostäder. Marken ägs av kommunen men 
den är inte planlagd sedan tidigare.

Förutsättningar och behov av utredningar
Arkeologisk utredning har genomförts av Museiarkeologi Sydost 2016. De 
lämningar som funnits har undersökts, registrerats och tagits bort. För övrigt har 
en geoteknisk undersökning gjorts 2014 av Ramböll. I utredningen konstateras 
att marken visar på bra förutsättningar för grundläggning av planerad 
bebyggelse av småhus samt att stabilitetsförhållandena är goda och ingen risk 
för skred mot Lagan förekommer. Dock ska husen inte byggas närmare än 10 
meter från släntkrön.

En lämplig trafiklösning i korsningen Norrleden/Sickingevägen ska utredas.

Ett planeringsbesked ska begäras in från länsstyrelsen där länsstyrelsen gör en 
bedömning om detaljplanen omfattar något skäl för överprövning inom ramen 
för statlig tillsyn enligt 11 kap. 10 § i plan- och bygglagen. I detta fall att 
upphäva strandskyddet.

Ett planeringsbesked kan vara antingen positivt, positivt förenat med villkor 
eller negativt. Länsstyrelsens svar ska ha inkommit innan planarbetet startar.

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

Preliminär tidplan
Samråd Fjärde kvartalet 2022
Granskning Första kvartalet 2023

Justerandes sign
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Antagande Andra kvartalet 2023

Denna tidplan är preliminär och ändringar kan komma att uppstå under arbetets 
gång.
Handläggningstiden av planeringsbeskedet är svårt att avgöra vilket kan göra att 
tidplanen blir fördröjd. Om tidplanen kan följas är det möjligt att ett 
genomförande av detaljplanen kan starta under hösten 2023/våren 2024.

Ekonomi
Planarbetet finansieras av Tekniska förvaltningens exploateringsbudget. 
Ersättning för upprättandet av detaljplanen tas ut som en planavgift i samband 
med bygglovet.

Utredningar som krävs till exempel geoteknik betalas av Tekniska 
förvaltningen. Ett markanvisningsavtal som reglerar markförsäljning och 
genomförande kan bli aktuellt.

Den fortsatta planprocessen
Under planarbetet ska kommunen med utgångspunkt i planuppdraget utreda de 
frågor som är av betydelse för att ta fram ett planförslag. Under planarbetet kan 
oförutsedda händelser medföra att detaljplanens inriktning ändras eller att 
planarbetet avbryts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskri velse från förvaltningen 2022-01-12

Yrkanden
Caroline Holmqvist Henrysson (S), Henrik Pettersson (SD) och Benny 
Johansson (M) yrkar på bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan beslut i enlighet med yrkandet från Caroline 
Holmqvist Hemysson (S), Henrik Pettersson (SD) och Benny Johansson (M) 
eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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