
Kallelse 

Miljö- och byggnämnden 

Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2020, klockan 8.00. 
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby. 

Vid förhinder kontakta Lise-Lotte Jonasson som kallar ersättare. 
Telefon 0372-78 92 70, e-post: lise-lotte.jonasson@ljungby.se 

Inledning Sammanträdet är offentligt till och med ärendepunkt 7. 

Förslag till justerare: Frederik Svärd (M) 

Ärenden Diverse 
1. Fastställande av dagordning.

2. Meddelande och information.

3. Delegationsärenden.

4. Budget 2021, förslag till budgetberedningen samt behovsutredning 
2021-2023. – 

5. Delegationsordning inom miljö- och byggnämndens ansvar, 
revidering. –  

6. Nämndinitiativ om uppdrag till förvaltningen med anledning av 
förslag till nya skyddsföreskrifter för Sydvattens vattentäkt i sjön 
Bolmen.

7. Nämndinitiativ om uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheten 

att reducera mängden kråkfåglar i kommun.

Information och frågor diverse
 Efter upprop och punkt 1 informerar Katrin Nilsson om 

jävsituationer.

Plan 
8. Detaljplan för Lidhult 1:91, beslut om granskning. – 

9. Detaljplan för Cedern 1, beslut om granskning. – 

10. Detaljplan för Välten 4 och 5, beslut om antagande. – 

11. Detaljplan för Bråna 3:38 med flera, beslut om samråd. – 

12. Detaljplan för del av Replösa 4:40 (Sallebro), beslut om avskrivning 
av planärende. - 



Utgått efter 
AU 

Information och frågor plan 
 

Bygg 
13. Ritaren 17, bygg- och marklov för ändring av trädgård samt 

uppförande av stödmur.

14. Ryssby 26:16, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus. – 

15. Ljungby 7:105, bygglov för uppförande av en pylon. – 

16. Liljedal 1:1, strandskyddsdispens för nybyggnad av två 
enbostadshus. – 

17. Fornåkern 1, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med 

tillhörande garage. – 

Information och frågor bygg

 

Miljö 
18. Skärseryd 2:23, upphävande av tidigare beslut om förbud mot utsläpp 

av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

19. Balkarp 3:4, upphävande av tidigare beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

20. Hov 2:37, upphävande av tidigare beslut om förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

21. Kommunens VA-plan, förslag till kommunstyrelsen. – 

22. Berghem 9:3 och 9:11, yttrande över verksamhetsutövarens svar på 
nämndens yttrande över överklagat beslut om förbud med vite samt 
föreläggande md vite. – 

23. Vagnen 5, yttrande över tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet. 
– 

24. Återrapportering till länsstyrelsen över rapport från uppföljning av 
miljöbalkstillsynen den 9 september 2019. – 

Information och frågor miljö 

Ordförande 
Kent Danielsson C 


