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§ 187 Dnr MBN  

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande ärenden utgår från dagordningen: 

Ryssby 6:11, Nybyggnad av carport/tält 

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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§ 188 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 9 oktober 2022 till 13 oktober 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Överklagan daterad 9 oktober 2022, avseende nämndens beslut        

daterad den 14 september 2022 med Dnr MB 2022-1074, gällande 
fasadändring av bostadshus på fastigheten Basunen 7. 

2. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat 24 oktober 2022. 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet från Miljö- och 
byggnämnden från den 14 september kring förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadhus på Kånna 3:1.  

3. Beslut från Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen daterat 13 
oktober 2022. Mark och miljö domstolen undanröjer Länsstyrelsens 
beslut om att inte få ta jordbruksmark ur produktion och återförvisar 
ärendet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.  

4.  Information på sammanträdet angående miljörapporter, Eka 3:6. 

5.  Information på sammanträdet angående en ny dricksvattentäkt. 

6.  Information på sammanträdet angående förändringar av bemanning 
på byggavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Bifogade pdf;er. 

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

Ordförande finner att nämnden noterar informationen på dagens sammanträde 
och godkänner redovisningen av meddelande och beslut. 
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§ 189 Dnr MBN 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från den 3 
oktober till den 31 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Delegationslista daterad 2022-11-07 

Nyanställningar september - oktober, Miljö- och byggförvaltningen 

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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§ 190 Dnr MBN 2022-910 

Budgetuppföljning 

Beslut 
Nämnden godkänner förvaltningens budgetuppföljning efter oktober månad och 
vidhåller beslutet efter augustis delårsbokslut om åtgärdsplan för resultat i balans. 

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

Prognos i delårsbokslut efter augusti visade ett ekonomiskt underskott helår på 1 
710 tkr. Som följd av detta beslutade nämnden 2022-09-14 att ge förvaltningen i 
uppdrag att arbeta med följande åtgärder för att så långt som möjligt säkra ett 
resultat i balans: 

- Att omfördela lämpliga avgiftsfinansierade arbetsuppgifter från 
miljöavdelningen till plan- och byggavdelningen. 

- Att omfördela personalresurser från plan- och byggavdelningen och 
administrationen för att stötta miljöavdelningen i administrativa 
arbetsuppgifter. 

 

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

Prognos i delårsbokslut efter augusti visade ett ekonomiskt underskott helår på 1 
710 tkr. Som följd av detta beslutade nämnden 2022-09-14 att ge förvaltningen i 
uppdrag att arbeta med följande åtgärder för att så långt som möjligt säkra ett 
resultat i balans: 
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- Att omfördela lämpliga avgiftsfinansierade arbetsuppgifter från 
miljöavdelningen till plan- och byggavdelningen. 

- Att omfördela personalresurser från plan- och byggavdelningen och 
administrationen för att stötta miljöavdelningen i administrativa 
arbetsuppgifter. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Ackumulerat resultat efter oktober månad är 9 837 tkr mot budget 10 317 tkr, 
vilket ger en positiv avvikelse med 480 tkr. Den positiva avvikelsen kommer främst 
av att årliga intäkter och bidrag inte är fördelade jämnt över året och att 
budgeterade kostnader i projekt som går över flera år har uteblivit 2022. Det 
ackumulerade resultatet är därför inte representativt för året som helhet. Den 
ekonomiska prognosen för hela året visar ett underskott med 2 440 tkr, vilket är 
samma prognos som gjordes i september och en försämring med 730 tkr mot vad 
som redovisades i delårsbokslutet i augusti. Det prognostiserade underskottet utgör 
19,8% av nämndens nettobudget. På grund av det osäkra läget i byggbranschen 
bedöms prognosens osäkerhet till +/- 500 tkr. 

Förhållanden som i högre grad påverkar prognosen: 

- Betydligt lägre intäkter via timavgifter miljöskydd till följd av vakanser 
och nyanställningar och bristande kostnadstäckning genom gällande 
taxa. 

- En betydlig reduktion efter sommaren i omfattning av inkommande 
bygglovsärenden vilket minskar intäkter för bygglov- och planavgifter. 

- Lägre kostnader för nämnden och ett överskott efter 2021 
motsvarande 274 tkr. 

- Lägre kostnader för lokaler och externt konsultstöd IT system. 

Nämnden har 1 414 tkr i tidigare sparade medel som kan användas 
för att täcka upp för delar av ett underskott. 

Beslutsunderlag 
- Rapportering utfall till nämnden 2022 (oktober). 

-      Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-11-09 
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Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens budgetuppföljning 
efter oktober månad och vidhålla beslutet efter augustis delårsbokslut eller om 
någon är där emot. 

 

Ordförande finner nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 191 Dnr MBN 2022-2117 

Indexuppräkning av PKV för 2023 av taxor enligt 
Miljöbalken och Plan- och bygglagen 

Beslut 
Samtliga taxor vad gäller tillämpning av timavgifter inom miljö- och byggnämndens 
verksamhetsområden justeras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
från oktober med 3,7%. Nya timavgifter gäller från och med den 1 januari 2023: 

- Timavgifter i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken höjs från 1207 till 
1252 kronor per timme. 

- Timavgifter i taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen höjs från 1207 till 1252 kronor 
per timme. 

- Timavgifter i taxa för kontroll enligt lag om foder- och animaliska biprodukter 
höjs från 1207 till 1252 kronor per timme. 

- Timavgifter i taxa för tillsyn enligt tobakslagen och liknande produkter höjs från 
1207 till 1252 kronor per timme. 

- Timavgifter i taxa för tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
höjs från 1207 till 1252 kronor per timme. 

- Timavgifter i taxa för tillsyn enligt alkohollagen gällande försäljning av folköl höjs 
från 1207 till 1252 kronor per timme. 

- Timavgifter i taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekusorer höjs från 1207 
till 1252 kronor per timme. 

- Fasta avgifter och timavgifter som är beroende av timavgift i plan- och bygglovstaxa 
höjs från 1092 till 1132 kronor per timme. 

Sammanfattning av ärendet 
För att finansiera kommunens myndighetsutövande arbetsuppgifter inom miljö- 
och byggnämndens verksamhetsområden har kommunfullmäktige antagit taxor 
relaterad till aktuella lagar. Miljö- och byggnämnden har möjlighet att för varje 
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i respektive taxa antagna avgifterna samt 
handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) för oktober månad det innevarande kalenderåret. 

Timavgifter enligt taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom 
livsmedelsområdet behandlas i separat beslut. 
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Den 1 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndes arbetsutskott att nämnden 
beslutar att justera taxor i enlighet med förvaltningens förslag.   

Förvaltningens bedömning och överväganden 
För att säkra relevant finansiering av nämndens myndighetsutövning enligt aktuell 
lagstiftning bör timavgiften räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) för oktober, vilket medför en ökning med 3,7 %. Nya timavgifter rundas av 
till närmaste hela krona. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samtliga taxor vad gäller tillämpning av timavgifter inom miljö- och byggnämndens 
verksamhetsområden justeras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
från oktober med 3,7%. Nya timavgifter gäller från och med den 1 januari 2023: 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Höjning av timavgifter medför intäkter via avgifter. Siffror presenteras till 
nämndens sammanträdande. 

Beslutsunderlag 
* MB-2022-2117-1 Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober. 

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-10-25 

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-11-01 

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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§ 192 Dnr MBN 2022-2073 

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet inom livsmedelsområdet i Ljungby 
kommun 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå att 
kommunfullmäktige antar förslag till ny taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet i Ljungby kommun, daterad 2022-10-
20. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdag och regering införde obligatorisk efterhandsdebitering för 
livsmedelskontrollen 2021-04-01 (7 § LAF). Övergångsbestämmelser gör att det är 
fullt möjligt för kommunala kontrollmyndigheter att ta ut årliga avgifter i förväg till 
utgången av 2023 och göra en stegvis övergång till efterhandsdebitering. 

Tidigare system med årliga avgifter innebar en skyldighet för kommunerna att 
årligen ta ut en avgift från alla registrerade verksamheter oavsett om kontroll 
utfördes under året eller inte. Avgifterna var schabloniserade och fördelades över 
flera år. Kontrollen utfördes enligt kontrollmyndighetens kontrollplan och innebar 
att varje verksamhet skulle erhålla kontroll motsvarande sin riskklassning och avgift 
inom en treårsperiod. 

Med införandet av efterhandsdebitering ska det inte längre tas ut en fast årlig avgift 
för den ordinarie livsmedelskontrollen. En avgift ska i stället debiteras 
verksamheten efter utförd kontroll. 

Den nya modellen för riskklassning av livsmedelsverksamheter är obligatorisk från 
och med 2024, men med ett övergångsår 2023 då kontrollmyndigheterna ska klassa 
om befintliga verksamheter. Modellen innebär att nya uppgifter behöver samlas in 
under 2023 om de livsmedelsföretag som redan är registrerade. Taxeförslaget har 
med anledning av detta en övergångsbestämmelse som upphöra att gälla den 1 
januari 2024. 

Att ersätta ett förhandsdebiteringssystem som har schablonavgifter med ett 
efterhandsdebiteringssystem innebär att helt nya taxebestämmelse behöver beslutas 
av kommunfullmäktige. 

Den 1 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndes arbetsutskott att nämnden 
föreslår kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige antar förslag till ny 
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taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet 
i Ljungby kommun. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Med övergången till efterhandsdebitering och den nya modellen för riskklassning 
av livsmedelsverksamheter som är obligatorisk från och med 2024, med ett 
övergångsår 2023, då kontrollmyndigheterna ska klassa om befintliga verksamheter 
kommer att medföra en påtagligt ökad administrativ hantering.  

För att säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för att utföra den planerade 
livsmedelskontrollen under 2023 bedömer förvaltningen att övergången till 
efterhandsdebitering ska ske vid ett och samma tillfälle årsskiftet 2024 på redan 
registrerade livsmedelsverksamheter. De verksamheter som registreras under 2023 
risklassas enligt den nya modellen och förvaltningen föreslår att dessa förs över till 
efterhandsdebitering direkt. Detta är möjligt genom att taxeförslaget har en 
övergångsbestämmelse som upphöra att gälla den 1 januari 2024. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå att kommunfullmäktige antar förslag till ny taxa för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet i Ljungby kommun, daterad 
2022-10-20. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Enligt tidigare antagen taxa av KF § 161, 2021-11-29. enligt 4 § får miljö- och 
byggnämnden för varje kalenderår besluta att höja de i denna taxa antagna fasta 
avgifterna och timavgifterna med procentsats för det innevarande kalenderåret i 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är avsett att användas för 
kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner 
och priser. 

2022-10-20 publicerade SKR sin prognos och nytt prisindex kommunal verksamhet 
som visade på 3,7 vilket medför att från och med 2023 blir timavgiften 1 372 
kronor per timme kontrolltid för planerad offentlig kontroll (1 323 kronor enligt 
2022 års taxa) och 1 233 kronor per timme kontrolltid för uppföljande kontroll 
som inte var planerad, registrering samt kontroll och utfärdande av import- och 
exportering (1 189 kronor enligt 2022 års taxa). 



 

Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-16 

15(44) 

 

 
Justerandes sign   

 

Beslutsunderlag 
* Förslag till taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom 
livsmedelsområdet i Ljungby kommun, daterad 2022-10-20. 

* Underlag prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober. 

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-10-18 

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-11-01 

 

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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§ 193 Dnr MBN 2022-2116 

Internkontroll 2023 samt risk- och 
väsentlighetsanalys 2023 

Beslut 
Nämnden beslutar att: 

1. Godkänna Risk- och väsentlighetsanalys daterad 2022-10-25 

2. Under 2023 genomföra internkontroll på följande processer: 

a. Rätt nivå på taxor 

b. Tillgänglighet 

c. Frånvaro i bemanningen – möjlighet att utföra uppdraget samt upprätthålla 
kompetensen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden ska varje år anta en särskild plan för granskning/uppföljning av den 
interna kontrollen. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer tillsammans med rapport angående resultat av det gånga årets granskning. 

 

Intern kontroll är en del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Målet för den 
interna kontrollen är att skapa en rimlig grad av säkerhet så att verksamhetens mål 
uppnås. En god intern kontroll kännetecknas av: 

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 

- Frånvaro i bemanningen – möjlighet att utgöra uppdraget samt upprätthålla 
kompetensen 

Risk:  
Förvaltningen har de senaste åren haft en hög personalomsättning. Vid glapp i 
bemanningen eller längre frånvaro finns risk att planerade arbetsuppgifter inte 
utförs samt att kompetens saknas inom ett visst område. 
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Åtgärd: 
Årlig behovsutredning och verksamhetsplanering och listor över ansvarsområden. 
Varje team har minst 2 personer. Kontrollera att det finns backup för olika 
kompetenser/ arbetsuppgifter. Kontrollera att kompetenskartläggning görs årligen. 
Kontroll att rutiner finns för att förhindra att ärenden/ arbetsuppgifter blir 
liggande. 

I januari 2023 kommer planenheten flyttas till samhällsbyggnadsavdelningen och 
plan- och byggavdelningen blir istället en bygglovsavdelningen. För att säkerställa 
att kompetens för att klara uppdraget finns kvar så bör förvaltningen utföra en 
kontroll inom frånvaro i bemanningen. 

Den 1 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndes arbetsutskott att nämnden 
beslutar att godkänna risk- och väsentlighetsanalysen och att under 2023 
genomföra internkontroll på taxor och tillgänglighet. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
En risk- och väsentlighetsbedömning innehåller två moment. Det ena momentet är 
att identifiera händelser och företeelser som kan utgöra en risk. Det andra är att 
bedöma hur allvarligt det blir om dessa skulle bli verklighet, det vill säga hur stor 
sannolikheten är att de identifierade riskerna inträffar samt konsekvenserna av 
dem. Denna analys ligger till grund för vilka interna kontroller som bedöms som 
prioriterade. Även resultatet av senast genomförda kontroller vägs in i förslag till 
kontroller inför 2023. 

Följande processer bedöms som prioriterade 2023: 

Rätt nivåer på taxor 

Förvaltningen står inför att gå över till behovsstyrd taxa inom miljöavdelningen 
samt att bygglovstaxan har ett nytt förslag på uppbyggnad. För att säkerställa att få 
ett bra underlag inför övergången samt att säkerställa information om skillnad i 
intäkter så bör förvaltningens processer gällande rätt nivå på taxor kontrolleras. 

Risk: Tillsyn och handläggning i myndighetsärenden ska vara självfinansierad enligt 
krav i lagstiftning. Fel nivå på taxor medför risk att nödvändiga ekonomiska 
förutsättningar för tillsyn/ handläggning saknas. Om det är olika sätt att 
tidsredovisa och vilka moment under handläggningen som bedöms debiterbar gör 
att inte rätt avgifter tas ut. 

Åtgärd: Genom den årliga behovsutredningen kontrolleras att tillsyn och 
handläggning är självfinansierad enligt krav i lagstiftning, och att det finns rätt 
förutsättningar att säkra nödvändig bemanning. Kontrollera att löpande 
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uppföljning görs för att säkerställa samsyn om debiterbar tid samt att 
tidsredovisningen följs upp. 

 

Tillgänglighet 

Kommunövergripande finns det mål om tillgänglighet och bemötande. 
Miljöavdelningen har beslutat att börja med rådgivning och bygglovsavdelningen 
har gjort stora förändringar i hur privatpersoner och företagare når avdelningen via 
telefon och e-post. Det bör kontrolleras att detta har lett till ökad tillgänglighet. 

Risk: Svårt att få kontakt med tjänstemän via telefon eller e-post. 

Åtgärd: Följa upp årlig servicemätning JSM Telefonfront. Mäter kundnöjdhet 
genom "Löpande insikt". 

 

Följande processer bedöms som prioriterade kommande år: 

- Tillsyn enligt PBL 

- Beslut nämnd 

- Beslutsprocess förvaltning/nämnd 

- Intäkter via debiterade avgifter. 

- Arkivering 

- GIS-kompetens saknas på förvaltningen 

- Karttjänster och verksamhetssystem ur funktion 

- Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- Internkontroll genomförs inom ramen av budget 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår nämnden att besluta att: 

1. Godkänna Risk- och väsentlighetsanalys daterad 2022-10-25 

2. Under 2023 genomföra internkontroll på följande processer: 

a. Rätt nivå på taxor 

b. Tillgänglighet 
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Beslutsunderlag 
* MB-2022-2116-1 Risk- och väsentlighetsanalys inför 2023 

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-10-25 

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-11-01 

Yrkanden 
Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar på att bifalla förvaltningens förslag med 
tillägget ”c. Frånvaro i bemanningen – möjlighet att utföra uppdraget samt 
upprätthålla kompetensen”. 
 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från Caroline 
Holmqvist Henrysson (S). 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 194 Dnr MBN 2021-633 

Sunnervrå 1:19, Krav på åtgärder små avlopp 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Carl Johan Walther med 

personnummer 19841016–3557 med vite om 60 000 kronor om 
förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Sunnervrå 1:19.

2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 
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 enkammarbrunn med utsläpp i stenkista. 

1 april 2021 fick fastighetsägaren meddelande om att avlopps-anläggningen måste 
åtgärdas. Inga synpunkter inkom. Fastighetsägaren förelades med ett beslut om 
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning den 19 juli 2021, 
som började gälla efter 6 månader. 

En inspektion av anläggningen har gjorts den 20 september 2022 inför nämndens 
beslut. På plats konstaterades att slamavskiljaren är en enkammarbrunn.  

Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att fastighetsägarna har använt 
avloppsanläggningen sedan förbudet trädde i kraft och att det inte finns en ny 
avloppsanläggning. 

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

Den 1 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndes arbetsutskott att nämnden 
beslutar att förbjuda fastighetsägaren med vite om 60 000 kronor att släppa ut 
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning. 

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 
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Förvaltningens bedömning och överväganden 
Utsläpp av spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Ett beslut 
om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 

anläggning bör därför fattas. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en 

enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön 
påverkas minimalt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att förbjuda fastighetsägaren med 
vite om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning 
på fastigheten Sunnervrå 1:19. 

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 
Sunnervrå 1:19 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 



Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-16 

22(44) 

Justerandes sign 

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. 

Beslutsunderlag 
* Delegationsbeslut, förbud 2021-07-19, Dnr: MB-2021-633-2

* Inspektion inför nämnd 2022-09-20, Dnr: MB-2021-633-5

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-10-07

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-11-01

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 Sunnervrå 1:19 
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§ 195 Dnr MBN 2021-355 

Hamneda 1:18, Förslag till beslut om förbud med 
vite mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig 
avloppsanläggning  

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Sebastian Åhlander 

personnummer 19940703-0031 med vite om 60 000 kronor om 
förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Hamneda 1:18.

2. Förbudet börjar gälla 6 månader efter att beslutet vunnit laga kraft.

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 
mars 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 2 juni 2021, 
som började gälla efter 12 månader. 

En inspektion av anläggningen har gjorts den 31 augusti 2022 inför nämndens 
beslut. Vid inspektionstillfället framkom det att avloppsanläggningen fortfarande 
används. En person är skriven på adressen och används som ett permanentboende. 
Den befintliga avloppsanläggningen ligger inom Hamnedas vattenskyddsområde.  

Eftersom det tidigare förbudet inte efterlevs finns det anledning att förena förbudet 
mot utsläpp med vite. 

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

Ärendet var uppe i nämnden den 19 september 2022. Ärendet återremitterades då 
fastighetsägaren inkom med ny information i ärenden samma dag.  
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Fastighetsägaren menar på att han inte har använt avlopp sedan förbudet inträde. 
Om det skulle ha skett så har han tagit fel på en vecka eller två, men han har inte 
avsiktligt struntat i förbudet. Han menar även att han försöker spara ihop pengar 
till ett nytt avlopp och har en årsinkomst på 20,000 kr de senaste åren.  

Vid ytterligare mejlkonversation med fastighetsägaren framkommer skriver han att 
han fortfarande bor på Hamneda Björkelund 1 som vanligt, även fast han inte har 
varit där lika mycket senaste tiden på grund av fastighetens renoveringsbehov och 
hans ekonomiska situation. 

Med det ovanstående och att förbudet mot utsläpp av avloppsvatten trädde i kraft 
den 21 juni 2022 är det orimligt att fastighetsägaren inte har gått emot förbudet. 
Enligt miljöavdelningens observationer och vad han själv säger, bor han på 
fastigheten. 

Den 1 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndes arbetsutskott att nämnden 
beslutar att förbjuda fastighetsägaren med vite om 60 000 kronor att släppa ut 
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.  

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att förbjuda fastighetsägaren med 
vite om 60 000 kronor att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning 
på fastigheten Hamneda 1:18. 

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.
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Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsvattnet som släpps från fastigheten 
Hamneda 1:18 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller 
kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda 
fortsatt utsläpp till anläggningen samt att 6 månader är en rimlig tid att göra 
åtgärder inom. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en 
anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om 
avloppsvattnet till en rimlig kostnad. 

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. 

Beslutsunderlag 
* Förbud om utsläpp av avloppsvatten 2021-03-01, Dnr: MB-2021-355-2

* Inspektion inför nämnd 2022-08-31, Dnr: MB-2021-355-5

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-10-25

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-11-01

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 1:18 
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§ 196 Dnr MBN 2018-2454 

Hamneda-Ryd 1:15, förslag till upphävande av 
förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten från 
befintlig avloppsanläggning  

Beslut 
Miljö- och byggförvaltningen upphäver beslutet, daterat den 2022-02-23 §33, om 
förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 

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 23 februari 2022 fattade nämnden beslut om förbud med vite. Förbudet 
började gälla efter 6 månader. 

Ansökan om tillstånd för inrättande av en ny avloppsanläggning inkom 16 augusti 
2021 och ett beslut om tillstånd skrevs den 14 september 2021. Den 3 augusti 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 1 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndes arbetsutskott att nämnden 
upphäver tidigare beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten i 
befintlig avloppsanläggning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att upphäva beslutet, daterat den 
2022-02-23 §33, om förbud med vite 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. 

Beslutsunderlag 
* Entreprenörsrapport 2022-08-03 MB-2021-1576-9

* Foto 2022-08-03 MB-2021-1576-10

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-10-14

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-11-01

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-Ryd 1:15 
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§ 197 Dnr MBN 2022-2122 

Ändring av taxa enligt miljöbalken 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå

kommunfullmäktige att justera den fasta handläggningstiden i
taxebilaga 1 för prövning av ansökan om inrättande av
avloppsanordning, punkt 2, 3 & 4 till åtta timmar.

2. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att justera handläggningstiden i taxebilaga 1 för prövning av ansökan
om att hålla djur inom detaljplan från fastställd avgift till timavgift.

Reservationer 
Henrik Pettersson (SD) reserverar sig emot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande taxan för handläggning av tillstånd om att inrätta en ny 

avloppsanläggning är en fast avgift på 6 timmar arbete. En fast avgift tas 

ut beroende på ärendets genomsnittliga handläggningstid. 

Vid en granskning av effektiv handläggningstid har siffrorna visat att 

handläggningen för tillståndsprocessen numera tar i snitt 8,1 h. Det 

innebär att miljö- och byggförvaltningen förlorar 2,1 timme debiterat per 

beslutat tillstånd för 2022, drygt 480 000 kronor i förlorade intäkter i år 

med nuvarande beräkning av handläggningstiden. 

Ett tillståndsärende kan vara öppet från någon enstaka månad upp till 

två år innan det beslutas. All handläggning och kostnaden för densamma 

läggs under samma år som tillståndet beslutades för. 

På arbetsutskottets sammanträde diskuterades också att den nuvarande taxan för 
prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område som är en 
fast avgift som utgår ifrån fyra timmars handläggningstid. Då ärendenas 
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komplexitet varierar har förvaltningens tidredovisning visat att det skiljer sig mycket 
åt i tidsåtgång för handläggningen. Differensen är mellan en och fyra timmar.  

Den 1 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndes arbetsutskott att nämnden 
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att justera den fasta 
handläggningstiden 

i taxebilaga 1 för prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning, punkt 
2, 3 & 4 till åtta timmar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att justera den fasta handläggningstiden i taxebilaga 1 för prövning av ansökan om 
inrättande av avloppsanordning, punkt 2, 3 & 4 till åtta timmar. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förvaltningen bedömer att en timavgift ger en mer rättvis kostnad då tidsåtgången 
skiljer sig åt mellan ärendena i prövning av att hålla vissa djur inom detaljplan. 

Enligt avlopp- och lantbruksteamets tidsredovisning har det framkommit 

att man per tillståndsärende lägger i snitt 8,1 h per beslut. Ökningen 

beror bland annat på att teamet har hög omsättning av nya medarbetare. 

Under 2020 fanns det två inspektörer som hade jobbat med avlopp i ett 

år eller mer samt en inspektör med lång erfarenhet som gick i pension i 

början på året. Under de två närmsta åren har det börjat fem nya 

handläggare, två under 2021 och tre under 2022. Tre av dessa har 

kommit in direkt från skolan medan två har några till flera års 

erfarenheter med arbete med små avlopp. En inspektör som kommer 

direkt från skolan behöver ca fyra-sex veckors introduktion innan 

personen kan arbeta självständigt. 

En annan anledning till ökningen av tid är att HaV 2019 gav ut ny 

vägledning för prövning av nya avloppsanläggningar. Den nya 

vägledningen ställde högre krav på sökande och på uppgifter som ska 

skickas in vid en ansökan. Då antalet ärenden och tillstånd har ökat har 
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de senaste även vissa moment tagit mer tid. Service för tillstånd och 

begäran om kompletteringar har ökat markant, vilket kan ses som effekt 

av de större kraven från HaV. 

Avlopps- och lantbruksteamet har under 2022 beslutat 189 tillstånd för 

nya avloppsanläggningar och redovisat en handläggningstid på ca 1660 

arbetade timmar på tillståndsprocessen. Det är denna redovisning som 

visat att tillstånden i genomsnitt tar 8,8 h per beslutat tillstånd. Under 

2021 tog tillståndet i snitt 7,6 timmar per beslut. Därmed har ett 

tillstånd på dessa två år tagit genomsnitt 8,1 timme per beslut. Miljö- och 

byggnämnden går back med ca 2,1 timmar per beslutat tillstånd för 2022, 

drygt 480 000 kronor i förlorade intäkter i år med nuvarande beräkning 

av handläggningstiden. 

Motivering 
Enligt underlaget till miljöbalken ska myndigheternas miljöarbete så 

långt som möjligt avgiftsfinansieras. I förvaltningens förslag innebär att 

den schablon som används ska motsvara nedlagd arbetstid för att få 

kostnadstäckning för handläggning av tillstånd för små avlopp. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Då det endast inkommer ett fåtal ansökningar per år anses ändringen av taxan 
gällande hållning av vissa djur inom detaljplanelagt område endast påverka 
intäkterna i ringa eller ingen omfattning. 

Höjda intäkter till följd av justerad taxa räknas in i nämndens budget för 

handläggning enligt miljöbalken. 

Förvaltningens beredning 
Ärendet har beretts av Miljö- och byggförvaltningen 

Beslutsunderlag 
* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-10-25

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-11-01
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* Utdrag ur taxebilaga 1

Yrkanden 
Henrik Pettersson (SD) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om att ha 
särtaxa vid enklare förfaranden och att skicka förslaget på återremiss till 
nästkommande nämnd. 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Jimmy Stansert (S) och Tomas Nielsen (S) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 

Ordförande Kent Danielsson (C) och Anna Axelsson (S) yrkar på att lägga till 
beslutspunkten ”Nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att justera handläggningstiden i taxebilaga 1 för prövning av 
ansökan om att hålla djur inom detaljplan från fastställd avgift till timavgift.”  

Beslutsordning 1 
Ordförande frågar om det är nämndens mening att ärendet ska avgöras idag eller 
om någon är där emot. 

Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. 

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

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från Caroline 
Holmqvist Henrysson (S), Jimmy Stansert (S) och Tomas Nielsen (S). 

Beslutsordning 2 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med yrkandet från 
ordförande Kent Danielsson (C) och Anna Axelsson (S) eller om någon är där 
emot. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från ordförande 
Kent Danielsson (C) och Anna Axelsson (S). 

Skickas till 
Kommunstyrelse 
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§ 198 Dnr MBN 2022-1866 

Stammen 5, Årsrapport för köldmedia 2021 2022-
1866 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att Mjölby Retailfastigheter AB, med 
organisationsnummer 5592006059, ska betala en miljösanktionsavgift på 1 000 
kronor för att inte ha inkommit med årsrapport för köldmedia avseende år 2021 
senast den 31 mars 2022.

2. Miljö- och byggnämnden beslutar att Mjölby Retailfastigheter AB, med 
organisationsnummer 5592006059 ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 
kronor för att inte ha uppfyllt kraven på läckagekontroll i samband med 
installation.

3. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet senast 30 dagar efter att beslutet blivit 
delgivet enligt särskild betalningsuppmaning från dem.

4. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (MB) 30 kapitlet 3, 5 §§ och 9 kapitlet 1, 
20 §§ i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Mjölby Retailfastigheter AB har den 12 oktober 2020 inkommit med en anmälan 
om att installera utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser (köldmedium) 
på fastigheten Stammen 5. Anmälan gäller två utrustningar (luftkonditionering) 
som gemensamt innehåller 44,89 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) och utgörs av 
21,5 kg med köldmediatypen R410A. Se tabell nedan.  

Antal Utrustningstyp Mängd (ton CO2e) 
2 Luftkonditionering 44,89 

Aggregat Kod Köldmedium Fyllnadsmängd 
(kg) 

Fyllnadsmängd 
(Ton CO2e) 

LA1KM1L10,5R410A L R410A 10,5 21,92 
LA1KM2L11R410A L R410A 11 22,97 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att besluta att verksamheten ska 
betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor för att inte ha inkommit med 
årsrapport för köldmedia samt en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor för att inte 
ha uppfyllt kraven på läckagekontroll i samband med installation.  

Beslutsunderlag 
* MB-2020-1881 Information (anmälan) om stationär kyl/värmepumputrustning
(aggregat/anläggning) med f-gaser som köldmedium enligt SFS 2016:1128

* MB-2020-1881 Anmälan om installation av köldmedia på fastigheten Stammen 5
(delegationsbeslut).

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-10-24

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-11-01

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 
Operatör/verksamhetsutövare 
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§ 199 Dnr MBN 2021-939 

Detaljplan för Kånna 4:11 2021-939 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta detaljplanen för Kånna 4:11 i Kånna, 
Ljungby kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
På fastigheten Kånna 4:11 låg tidigare Kånna skola. Skolverksamheten lades ner 
2011 och 2015 brann en av skolbyggnaderna ner. Den kvarvarande byggnaden 
används idag av personal inom vård och omsorg.  

Inom området ligger också Kånna sockenstuga, en byggnad från slutet av 1800-
talet. Avsikten är att den ska ligga kvar i sitt nuvarande läge och den får inte rivas 
eller förvanskas utvändigt. 

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

Detaljplanen har varit utskickad för granskning under tiden 22 augusti -19 
september 2022. Miljö- och byggförvaltningen har i ett granskningsutlåtande 
sammanställt inkomna synpunkter och lämnat kommentarer. 

Den 1 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndes arbetsutskott att nämnden 
beslutar att anta detaljplanen för Kånna 4:1. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att anta detaljplanen för Kånna 
4:11. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Miljö- och byggförvaltningen anser att efter ändringar enligt inkomna yttranden 
kan detaljplanen antas. 
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Motivering 
De ändringar som gjorts är av mindre dignitet därför behöver ingen ny granskning 
genomföras utan planen kan antas. 

Beslutsunderlag 
* Planhandlingar

* Granskningsutlåtande

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-10-20

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-11-01

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 Kånna 4:2 och Kånna 4:3 

Tekniska förvaltningen 
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§ 200 Dnr MBN 2022-465 

Detaljplan för Torg 11:23 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att planförslaget för Torg 11:23 med flera i Lagan 
skickas ut för samråd. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att ta fram en ny detaljplan som möjliggör för Ljungby 
kommun att sälja fastigheten Torg 11:23.  

I dag regleras användningen av fastigheten Torg 11:23 till ”allmänt ändamål”. För 
att möjliggöra en försäljning av fastigheten Torg 11:23 tas en ny detaljplan fram 
som möjliggör en användning av bostäder, centrum och vårdboende. Efter 
genomför markanvisningstävling skrevs ett markanvisningsavtal med Locano AB. 
Under framtagandet av samrådshandlingarna har Locano AB varit delaktiga. 

Detaljplanen omfattar fastigheten Torg 11:23 och intilliggande gator. (Skolgatan 
och Hjortstigen) 

Eftersom marken idag är ianspråktagen bidrar inte detaljplanens genomförande 
med någon större förändring på platsen.  

Den 1 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndes arbetsutskott att nämnden 
beslutar att planförslaget för Torg 11:23 med flera i Lagan skickas ut för samråd. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att planförslaget för Torg 11:23 
med flera i Lagan skickas ut för samråd. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Miljö- och byggförvaltningen anser att planförslaget är i linje med kommunens 
vision och att möjliggöra en försäljning av fastigheten Torg 11:23 är positivt. 
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Beslutsunderlag 
* Planbeskrivning 2022-10-25

* Plankarta 2022-10-25

* Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-10-07

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-10-20

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-11-01

Yrkanden 
Henrik Pettersson (SD) yrkar på att skicka planförslaget på samråd med undantaget 
att formuleringen "N1" (med innebörden att träd med en diameter större än 20 cm 
i brösthöjd får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk) tas bort 
från förslaget. 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsordning 1 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta att skicka planförslaget på samråd 
med undantag för formuleringen N1 enligt yrkande från Henrik Pettersson (SD) 
eller om någon är där emot. 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta att skicka förslaget på samråd enligt 
yrkande från 

Caroline Holmqvist Henrysson (S)  eller om någon är där emot. 

Ordförande finner att nämndens beslutar att skicka planförslaget på samråd enligt 
yrkande från Caroline Holmqvist Henrysson (S). 

Votering begärd. 

Beslutsordning 2 
Ordförande instruerar ledamöterna att röst JA för att skicka planeörslaget på 
samråd enligt  yrkande från Caroline Holmqvist Henrysson (S) och att rösta NEJ 
för att skicka planförslaget på samråd med undantag för formuleringen N1 enligt 
yrkande från Henrik Pettersson (SD). 
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Ordförande finner att nämndens beslutar att skicka planförslaget på samråd enligt 
yrkande från Caroline Holmqvist Henrysson (S). 

Omröstningsresultat 

Ja 6 röster 

Nej 5 röster 

Skickas till 
Tekniska förvaltningen 

Lucano AB 
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§ 201 Dnr MBN 2022-1720 

Bolmstad 2:47, Byggsanktionsavgift för påbörjad 
byggnation av stödmur  

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden påför sökande för stödmur på Bolmstad 2:47, Lars 
Åberg med personnummer 19540929–2751, en byggsanktionsavgift på 20 527 
kronor med anledning att åtgärderna påbörjats utan att startbesked meddelats.

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Ljungby kommun, miljö- och 
byggförvaltningen, inom två månader efter det att beslutet har delgivits den 
avgiftsskyldige.

Beslut är fattat med stöd av 10 kapitlet § 3, 11 kapitlet §§ 5, 51, 53, 54, 57 plan- 
och bygglagen (PBL) samt med stöd av 9 kapitlet 3a, 6 och 7 § plan- och 
byggförordningen (PBF). 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten ligger vid Bolmens östra strandkant vid Bolmstad hamn cirka 1 mil 
nordväst om Ljungby tätort.  

Den 25 augusti 2022 inkom en ansökan om att bygga plank på vad som av sökande 
beskrev som befintlig mur, dock fanns inga uppgifter om att bygglovs sökts för mur. 

Vid platsbesök 26 september kunde det konstaterats att en stödmur 40 meter lång 
och cirka 140 cm hög hade byggts längs fastighetens södra och västra kant. 
Telefonkontakt togs med sökande 26 september där det framkom att sökande inte 
trodde att lov krävdes men bekräftade att man byggt muren och att man fyllt upp 
marken med enligt sökande mellan 50 och 100 cm jord, vilket då olovlig mur nu 
stödde upp. 

En skrivelse skickades till sökande den 7 oktober med möjlighet till att lämna en 
förklaring till varför åtgärden påbörjats innan startbesked meddelats.   

Sökande svarade den 7 oktober och meddelande att man inte hade några 
synpunkter eller förklaringar utöver ovan. 

Den 1 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndes arbetsutskott att nämnden 
beslutar att påföra sökande en byggsanktionsavgift. 
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Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att påföra en byggsanktionsavgift på 
20 527 kronor med anledning att åtgärderna påbörjats utan att startbesked 
meddelats.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden meddelat ett startbesked för 
åtgärden, om åtgärden kräver en anmälan, enligt 10 kapitlet 3 § PBL. I aktuellt 
ärende konstaterar miljö- och byggförvaltningen att byggnadsarbetarna har 
påbörjats innan ett startbesked för åtgärden har meddelats.  

Enligt 11 kapitlet 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, om någon bryter mot en 
bestämmelse i 10 kapitlet PBL ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kapitlet 12 § PBL. 

En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kapitlet 53 § PBL tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Byggnadsnämnden kan sätta ned avgiften med hälften eller till en fjärdedel om 
man bedömer att avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som 
begåtts, 11 kapitlet 53a § PBL.  

En byggsanktionsavgift ska, enligt 11 kap. 54 § PBL, inte tas ut om rättelse sker 
innan frågan om sanktion eller ingripande enligt 11 kap. har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Kravet på rättelse 
innebär återställa åtgärderna. 

Byggsanktionsavgift ska för mur eller plank tas ut och beräknas enligt 9 kap. 12§ 
PBF. Byggsanktionsens storlek beräknas till 20 527 kronor. 

Beslutsunderlag 
* Situationsplan, MB-2022-1720-15

* Fasadritning, MB-2022-1720-16

* Sektionsritning, MB-2022-1720-17

* Kommunicering inför beslut, MB-2022-1720-19

* Fotografier, MB-2022-1720-19

* Meddelande från sökande, MB-2022-1720-20

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-10-07
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* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-11-01

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 med mottagningsbevis tillsammans med information om hur man 
överklagar 
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§ 202 Dnr MBN 2022-1720 

Bolmstad 2:47, Nybyggnad av mur och plank 
2022-1720 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av mur samt plank.

2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden.

3. Kontrollplanen som inkom den 25 augusti 2022 fastställs.

4. Kontrollansvarig krävs inte.

5. Färdigställandeskydd krävs inte.

6. Tekniskt samråd krävs inte.

7. Byggnadsverket får tas i bruk innan nämnden har lämnat slutbesked.

8. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivs ut:

- signerad kontrollplan för slutbesked

9. Avgiften för bygglovet är 6 642 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Avgiften har inte reducerats. Fastställd avgift framgår av
medskickat debiteringsunderlag.

Beslut är fattat med stöd av 9 kapitlet §§ 30, 40a, 10 kapitlet §§ 4, 10, 14, 23-24, 
12 kapitlet § 8, 8a plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten ligger vid Bolmens östra strandkant vid Bolmstad hamn cirka 1 mil 
nordväst om Ljungby tätort.  

Förslaget innebär nybyggnad av mur på 40 meter samt plank ovanpå muren på dess 
södra del på 18 meter. Muren är mellan 60 till 120 cm hög från marken och 
planket i södra delen är 210 cm utöver murens höjd. 

Stödmuren bedöms inte negativt påverka grannars utsikt, specifikt ut mot vattnet, 
då stödmuren följer markens/landskapets utformning. Plankets placering längs 
vägen Von Schonbergs Allé bedöms inte negativt påverka utsikten då den inte 
vetter ut mot vattnet och är inte emellan någon grannfastighet och Bolmen. 

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan – P 10/3 
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Trafikverket har ingen erinran mot förslaget. 

Fastighetsägare till Bolmstad 5:12 har godkänt förslaget. 

Fastighetsägare till Bolmstad 2:4, 2:44, 2:54, 2:55 har fått tillfälle att lämna 
synpunkter men inte svarat. 

Den 1 november 2022 föreslår Miljö- och byggnämndes arbetsutskott att nämnden 
beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av mur samt plank.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår nämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av 
mur samt plank. 

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

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

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 29 september 2022 och beslut 
fattades den 16 november 2022, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggning har hållits. 

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

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

Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte samt bedöms 
överensstämma med markanvändningen – Bostäder .  

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa 2022-10-05 och beslut fattades 2022-11-
16, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits. 
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Justerandes sign 

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

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

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

Faktura i ärendet skickas separat. 

Beslutsunderlag 
* Ansökan, MB-2022-1720-1

* Kontrollplan, MB-2022-1720-2

* Situationsplan, MB-2022-1720-15

* Fasadritning, MB-2022-1720-16

* Sektionsritning, MB-2022-1720-17

* Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2022-10-07

* Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2022-11-01

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 

Fastighetsägare till Bolmstad 2:4, 2:44, 2:54, 2:55, 5:12 
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