
 

 

 

Miljö- och byggnämnden 

DAGORDNING 1(3) 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Märtasalen 
Onsdagen den 14 september 2022 kl. 08:00 
 
Vid förhinder kontakta Marie Carlsson som kallar ersättare. Telefon 0372-78 92 59, 
marie.carlsson@ljungby.se 
 

Inledning Förslag till justerare: Pär Augustsson 
Sammanträdet är offentligt under ärendena 1-3 och 5-8. 
 
 

Ärenden 1. Fastställande av dagordning  
 
2. Meddelande och information  
 
3. Delegationsbeslut  

Miljö 

4. Torarp 1:3, Klagomål nedskräpad fastighet  

Diverse 

5. Delårsbokslut  
 
6. Internkontroll kompetensförsörjning 2022 
 
7. Sammanträdesdagar 2023  
 
8. Utmärkelser till medarbetare på miljö- och byggförvaltningen  

      Information och frågor diverse 

• Ljungby kommuns krigsorganisation  
• Uppstart verksamhetsplan 2023  
• Uppdaterad rutin kring uppföljning av synpunkter  

     Miljö 

9. Elinge 2:7, Förslag till beslut om förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning  
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10. Ivla 5:13, Förslag till beslut om förbud med vite mot utsläpp av 
avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning  

 
11. Hyltåkra 1:8, Förslag till beslut om förbud med vite mot utsläpp av 

avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning  
 
12. Ryssby-Östraby 8:10, Förslag till beslut om förbud med vite mot utsläpp 

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

avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning  
 
14. Hamneda-Horn 7:13, Förslag till beslut om förbud med vite mot 

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

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

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

av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning  
 
18. Brännebassalt 1:26, Förslag till upphävande av förbud med vite mot 

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

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

avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning   
 
21. Lagförslag tobaksfria nikotinprodukter 
 

     Information och frågor miljö 

• Eka 3:20, Strandmöllen har sökt ändat tillstånd hos Länsstyrelsen för 
vätgasanläggning.  

• Tutaryd 9:1, efterbehandling av grustäcktgenomförd och godkännd.  
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• Tillsynssammanfattning för Ljungbydagarna  

 

 
Bygg 
22. Basunen 7, Fasadändring av enbostadshus  

 
23. Erikstad 1:4, tillbyggnad av enbostadshus (överyta) 
 
24. Bollstad 1:87, Nybyggnad av fritidshus  
 
25. Kånna 3:1, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
 
26. Torg 2:23, tillsyn solcellspaneler 

      Information och frågor bygg 

• Information om yttrande till mark- och miljödomstolen gällande 
omvandling av jordbruksmark till bostadsmark på Bollstad 1:8. 

• Information om att tekniska nämnden kommer börja debitera för 
rådgivning i bygglovsärenden gällande brandskydd 

 

 

Ordförande Kent Danielsson 
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