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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Onsdagen den 9 september 2020, klockan 8.00-11.00 i sammanträdesrum 
Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby. 

Beslutande Kent Danielsson (C), ordförande 
Frederik Svärd (M), vice ordförande 
Caroline Holmqvist Henrysson (S), 2:e vice ordförande 
Jenny Anderberg (C)  
Peter Berg (M) 
Tomas Nielsen (S),  
Jimmy Stansert (S) 
Christina Bertilfelt (S) 
Bengt Carlsson (KD) 
Henrik Pettersson (SD) 
Pär Augustsson (SD) 

Övriga 
deltagande 

Anna E Andersson, tf förvaltningschef, miljöchef  
Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare 
Marlene Stenqvist, HR-strateg § 110 punkt 10 
Ulla Gunnarsson, facklig företrädare, § 113 
Kristin Lindgren, facklig företrädare, § 113 
Ulla Gunnarsson, planarkitekt, §§ 114-116 
Johan Sturesson, bygglovhandläggare, §§ 117-120 
 

  

Justerare Frederik Svärd (M) 

Justeringens  
tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 10 september 2020, klockan 15.00 

Paragrafer 109-127   

  

Sekreterare Lise-Lotte Jonasson 

  

Ordförande Kent Danielsson (C) 

  

Justerare Frederik Svärd (M) 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum Den 9 september 2020 

Tillkännagivandet 
publicerat Den 11 september 2020 

Överklagningstid Den 14 september – 4 oktober 2020 

Tillkännagivandet 
avpublicerat Den 7 oktober 2020 

Förvaringsplats 
för protokollet Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9 i Ljungby. 

  

Underskrift Lise-Lotte Jonasson 
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MBN § 109      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner den reviderade dagordningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden utgår från dagordningen: 

 Sunnerö 1:3, strandskyddsdispens för nybyggnad av två fritidshus med 
tillhörande komplementbyggnader. 

 Ljungby 7:77, marklov för ändring av markhöjd. 
 Vinkelhaken 4, ändrad användning av butikslokal till lägenhet. 
 Lövskogen 2, nybyggnad av förråd. 
 Örnen 20, nybyggnad av garage med gäststuga samt rivning av befintligt 

garage. 
 Annerstads-Bökhult 2:2 med flera, yttrande till kommunstyrelsen om 

kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken över ansökan om tillstånd till 
vindpark Skäckarp 

 

Nämndinitiativ: 

 Caroline Holmqvist Henrysson (S)) väcker nämndinitiativ om att göra 
fördjupad/uppdaterad detaljplan Tannåker. 
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MBN § 110      

 

Meddelande och information 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden noterar informationen och godkänner redovisningen 
av meddelanden och beslut som inkommit under perioden 25 juni 2020 till och 
med den 9 september 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

1. Överklagan av nämndens beslut daterad den 25 juni 2020, MBN § 80, om 
avslag på anmälan om vindkraftverk på Deranäs 1:4 och Nockarp 1:10 
från den 19 maj 2020. 
 

2. Överklagan av nämndens beslut daterad den 25 juni 2020, MBN § 79, om 
avslag på ansökan om bygglov av vindkraftverk på Deranäs 1:4 och 
Nockarp 1:10 från den 19 maj 2020. 
 

3. Dom från Mark- och miljödomstolen daterad den 25 juni 2020, domstolen 
avslår överklagan från verksamhetsutövaren om beslutad 
miljösanktionsavgift. 
 

4. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat den 9 juli 2020, 
länsstyrelsen avslår överklagande från fastighetsägare på delegationsbeslut 
från den 12 februari 2020 om föreläggande angående förvaring av fordon 
med mera samt beslut om avgift på Hov 2:37. Fastighetsägare har 
överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen den 17 juli 2020. 
 

5. Dom från Mark- och miljödomstolen daterad den 10 juli 2020, domstolen 
avslår överklagandena från grannar på nämndens beslut från den 5 februari 
2020, MBN § 14, gällande bygglov för fritidshus på Bolmsö-Skeda 1:22. 
Dom trätt laga kraft den 31 juli 2020. 
 

6. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat den 24 juli 2020, 
länsstyrelsen avslår inkommit överklagande från sökande på nämndens 
beslut från den 19 maj 2020, MBN 78, om avslag på strandskyddsdispens 
för nybyggnad av ett fritidshus på Sunnerö 1:3. 
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7. Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län daterat den 24 augusti 2020, 
länsstyrelsen avslår överklagandet från fastighetsägare på 
delegationsbeslut från den 14 juli 2020 på förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på Brännebassalt 1:26 men 
tidpunkten för ikraftträdande av förbud flyttas fram tolv månader efter 
beslutet vunnit laga kraft.  
 

8. Dom från Mark- och miljödomstolen daterad den 25 augusti 2020, 
Domstolen avslår överklagande från grannar på delegationsbeslut från den 
3 april 2020 gällande bygglov på Hölminge 4:37. 
 

9. Skrivelse från Demokratiberedningen i Ljungby kommun daterad den 25 
augusti 2020. 
Påminnelse om att använda de fyra kommunala råden; brottsförebyggande 
rådet, pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet och ungdomsrådet där 
nämnderna kan lyfta frågor rörande deras verksamheter. 
 

10. Information från HR-strateg Marlene Stenqvist den 9 september 2020 om 
den av kommunstyrelsen antagna verksamhetsplanen för fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter. 
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MBN § 111      

 

Delegationsärenden 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från 
den 1 juni 2020 till den 31 augusti 2020 enligt delegationslistor daterade den  
1 september 2020. 

Beslutsunderlag 

Delegationslistor för juni, juli och augusti 2020, daterade 2020-09-01. 
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MBN § 112  2020-64    

 

Delårsbokslut 2020 samt redovisning av prognos 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av ekonomiskt resultat 
och måluppfyllelse efter juli månad samt prognos för helår 2020.  

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vid nämndens kommande 
sammanträden under 2020 rapportera vidtagna ärenden för att reducera 
handläggningstiden på bygglov samt aktuellt utfall vid senaste månadsskifte. 

3. Nämnden beslutar att i perioden fram till och med den 31 augusti 2021 låta 
förvaltningen disponera upp till 500 tkr utöver gällande budget för 
finansiering av extra åtgärder för att reducera handläggningstider på bygglov. 
Aktuella medel ska i första hand hämtas från överskott efter 2019 samt ett 
eventuellt resultatbalanserat överskott efter 2020 och andra hand från tidigare 
sparade medel. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I delårsbokslut efter juli månad rapporterar förvaltningen ekonomiskt resultat 
och måluppfyllelse, samt prognos för helåret sätt i förhållande till nämndens mål 
och detaljbudget för det aktuella verksamhetsåret. Om prognosen visar en större 
avvikelse bör en handlingsplan tas fram för åtgärder för att säkra ett resultat i 
balans.  

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta enligt 
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2020. Arbetsutskottet 
föreslår även att nämnden i ett tillägg beslutar att i perioden fram till och med 
den 31 augusti 2021 låta förvaltningen disponera upp till 500 tkr utöver gällande 
budget för finansiering av extra åtgärder för att reducera handläggningstider på 
bygglov. Aktuella medel ska i första hand hämtas från överskott efter 2019 samt 
ett eventuellt resultatbalanserat överskott efter 2020 och andra hand från tidigare 
sparade medel. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår att nämnden 
 godkänner redovisning av ekonomiskt resultat och måluppfyllelse efter 

juli månad samt prognos för helår 2020. 
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 ger förvaltningen i uppdrag att vid samtliga kommande 
nämndsammanträden 2020 rapportera vidtagna åtgärder för att reducera 
handläggningstider på bygglov samt aktuellt utfall vid senaste 
månadsskifte. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-18. 

 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar på arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med sitt yrkande. 
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande. 
 

Skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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MBN § 113  2020-64    

 

Förslag till åtgärder för säkerställande av ekonomi i 
balans, omorganisation av miljöavdelningen 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra 
omorganisation av miljöavdelningen genom att tjänsten som kommunekolog 
dras in samt att tillgång till extern ekologkompetens säkras. Detta för att 
minska underskottet inom verksamhetsområde naturvård. 
 

2. Nämnden ger även förvaltningen i uppdrag att se över om det finns någon 
inom organisationen som har kompetensen eller vill vidareutbilda sig på sikt.  

 

Reservationer 

Caroline Holmqvist (S), Tomas Nielsen (S), Christina Bertilfelt (S) och Jimmy 
Stansert (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den 19 maj 2020 godkände nämnden förvaltningens handlingsplan för resultat i 
balans, där verksamhetsområde naturvård pekas ut med anledning av uteblivna 
intäkter. En lösning där ekologtjänsten dras in och att tillgång till 
ekologkompetens säkras på annat sätt bedömdes bäst säkra det aktuella uppdraget. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att genomföra omorganisation av miljöavdelningen genom att tjänsten 
som kommunekolog dras in samt att tillgång till extern ekologkompetens säkras. 
(Förslag till beslut togs vid ett extra inkallat arbetsutskott den 17 augusti 2020). 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Miljöavdelningens prognos för ekonomiskt resultat helår 2020 visade efter första 
kvartal på ett underskott motsvarande ca 730 tkr, varav 490 tkr ligger på 
verksamhetsområde naturvård. Efter juli månad visar prognos ett underskott på 
879 tkr på verksamhetsområde naturvård. I förvaltningens uppdrag ligger att 
säkerställa ett resultat i balans inom respektive verksamhetsområde.  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-09 
 

11(50) 

   
Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 
 
Anledningen till underskottet för naturvård bedöms i första hand vara att det 
samarbete som vid årsskiftet skulle etablerats med andra kommuner och som 
förvaltningen budgeterat för inte har genomförts. Dessa kommuner skulle köpa in 
ekologtjänster från Ljungby kommun vilket skulle finansiera förvaltningens 
lönekostnader för naturvård, samt delar av overheadkostnaderna.  
 
Genom att ekologtjänsten avslutas begränsas det ekonomiska underskottet för 
verksamhetsområdet. Att åter igen nyttja extern ekologkompetens medför endast 
kostnader i samband med konkreta uppdrag och ger nödvändig ekonomisk 
kontroll i förhållande till budget. Om tjänsten dras in kommer detta i första hand 
att påverka arbetet på plan- och byggavdelningen. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen, daterad 2020-08-17. 

 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att ta 
vidare frågan till kommunstyrelsen och budgetberedningen. 
 
Henrik Petersson (SD) yrkar på arbetsutskottets och förvaltningens förslag till 
beslut men med ett tillägg om att förvaltningen ser över om det finns någon 
inom organisationen som har kompetensen eller vill vidareutbilda sig på sikt. 
 

Beslutsordning 1 yrkande om återremittering 

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
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Omröstningsresultat  

Ordförande ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för att ärendet ska 
avgöras idag och NEJ för att ärendet ska återremitteras. 
 

Ledamöter Ja Nej 

Kent Danielsson (C) X  

Frederik Svärd (M) X  

Caroline Holmqvist-
Henrysson (S) 

 X 

Jenny Anderberg (C) X  

Peter Berg (M) X  

Tomas Nielsen (S)  X 

Christina Bertilfelt (S)  X 

Jimmy Stansert (S)  X 

Bengt Carlsson (KD) X  

Henrik Pettersson (SD) X  

Pär Augustsson (SD) X  

 
Med 7 JA-röster mot 4 NEJ-röster beslutar nämnden att ärendet ska avgöras 
idag. 
 

Beslutsordning 2  

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets och 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar så. 
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Beslutsordning 3  

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Henrik Petterssons 
(SD) tillägg om att förvaltningen ser över om det finns någon inom 
organisationen som har kompetensen eller vill vidareutbilda sig på sikt och 
finner att nämnden beslutar så. 
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MBN § 114  2020-1250    

 

Dataskyddsombud, nytt val 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden utser Patrik Swedensköld till dataskyddsombud från 
och med den 17 augusti 2020. Han ersätter därmed tidigare dataskyddsombudet 
Annika Sandström. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden har tidigare utsett Annika Sandström som 
dataskyddsombud för nämnden. Annika Sandström har avslutat sin tjänst inom 
kommunen och nytt dataskyddsombud har rekryterats. Patrik Swedensköld 
ersätter Annika Sandström från och med den 17 augusti 2020 när han börjar sin 
anställning. Nämnden måste formellt fatta beslut om att utse dataskyddsombud. 
Organisatoriskt är Patrik Swedensköld underställd Carina Karlund. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att utse Patrik 
Swedensköld till dataskyddsombud från och med den 17 augusti 2020. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden kan utse Patrik Swedensköld 
till dataskyddsombud från och med den 17 augusti 2020. Han ersätter därmed 
tidigare dataskyddsombudet Annika Sandström. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2020-06-25 

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets och 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Ordföranden finner att nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets och 
förvaltningens förslag till beslut. 
 

Skickas till 

Kommunledningsförvaltningen samt Dataskyddsinspektionen 
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MBN § 115  2019-1156    

 

Ingelstad 8:1 med flera, granskning av detaljplan 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att detaljplan för Ingelstad 8:1 med flera 
skickas ut på granskning. 

2. Nämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett avtal har tecknats mellan Trafikverket och Ljungby kommun med avsikt att 
väghållningsansvaret för vissa vägar i Ljungby kommun utväxlas mellan 
kommunen och Trafikverket. Väg 562, Göthbergs väg i Vittaryd är en av dessa 
vägar där huvudmannaskapet idag är statligt och som ska övergå till kommunen. 
För att kommunen juridiskt kan bli väghållare för vägen ska kommunen ändra i 
gällande planbestämmelser så att kommunalt huvudmannaskap för 
allmänplatsmark råder.  

Detaljplanen har varit utsänd på samråd till kommunala och statliga 
förvaltningar under tiden 5 juni – 1 juli 2020. Yttrandena är sammanställda och 
kommenterade i en samrådsredogörelse daterad den 12 augusti 2020. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att skicka ut 
detaljplanen på granskning. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Efter ett fåtal ändringar i planbeskrivningen kan förslaget till detaljplan skickas 
ut för granskning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2020-08-18. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets och 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordföranden finner att nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets och 
förvaltningens förslag till beslut. 
 

Skickas till 

Tekniska förvaltningen 
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 116  2020-922    

 

Muttern 1, yttrande till Lantmäteriet angående 
fastighetsreglering 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden anser att förslag till avstyckning inte ska medges men 
nämnden ser positivt på en avstyckning om gränsen dras 2,5 meter från 
byggnadsgräns så att byggnaden kan skötas från egna tomten. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby Utveckling AB som fastighetsägare till Muttern 1 samt Combi Wear Parts 
AB har i maj 2020 ansökt om avstyckning hos Lantmäteriet för just Muttern 1. 
Anledningen är att det ska finnas möjlighet att kunna sälja de två delarna av 
fastigheten var för sig. 
 
Inom Muttern 1 finns två byggnader som är fristående från varandra förutom en 
mindre passage i den sydvästra delen av fastigheten som binder ihop 
byggnaderna. Avståndet mellan byggnader är för övrigt som minst ca fem meter. 
I gällande detaljplan står det att ”Byggnader inte får placeras närmare tomtgräns 
än fyra meter”. Om avstyckningen kommer till stånd som sökande önskar strider 
det alltså mot gällande detaljplan. 
 
Miljö- och byggnämnden fick ärendet på samråd från Lantmäteriet i maj 2020 och 
lämnade på delegation ett tjänstemannasvar att avstyckningen inte är lämplig på 
grund av gällande planbestämmelse. 
 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag till beslut öppet till 
nämnden. 
 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår att förslag till avstyckning avslås. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2020-08-12. 

Samrådsyttrande från miljö- och byggförvaltningen daterat 2020-05-05. 
 

Yrkande 

Ordföranden, Frederik Svärd (M) och Henrik Pettersson (SD) yrkar att nämnden 
yttrar sig med att förslag till avstyckning inte medges men att nämnden ser 
positivt på en avstyckning om gränsen dras 2,5 meter från byggnadsgräns så att 
byggnaden kan skötas från egna tomten. 
 
Mötet ajourneras mellan klockan 09.30-09.35. 
 
Caroline Holmqvist Henrysson (S) och Jimmy Stansert (S) yrkar att nämnden 
yttrar sig med att förslag till avstyckning inte medges. 
 

Beslutsordning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med sitt, Frederik Svärds (M) och Henrik Petterssons (SD) yrkande. 
 

Skickas till 

Lantmäteriet samt Tekniska förvaltningen 
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 117  2020-1257    

 

Bågen 5, tillbyggnad av enbostadshus med uterum och 
förråd 

Fastighet: Bågen 5 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för ändrad användning, ändring 
av tak samt tillbyggnad av uterum. 

2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden. 
3. Kontrollplanen som inkom den 16 juni 2020 fastställs. 
4. Kontrollansvarig krävs inte. 
5. Tekniskt samråd krävs inte. 
6. Åtgärderna får inte tas i bruk innan nämnden har lämnat slutbesked.  
7. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivs ut: 

- signerad kontrollplan för slutbesked 

8. Avgiften för bygglovet är 4 708 kronor 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, 
26 samt 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL). 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser ansökan om bygglov för ändrad användning av uterum, rivning 
och nybyggnad av tak samt tillbyggnad av uterum på fastigheten Bågen 5 på 
Skolgatan 7 i centrala Ljungby.  
 
Tillbyggnad av uterum sker mot bostadshusets nordvästra fasad som vetter mot 
innegården.  
 
Uterummet uppförs på befintlig altan och får en byggnadsarea på 25 
kvadratmeter. Uterummet kommer att ha två fasader som till större del består av 
glaspartier och ett låglutande tak av vit kanalplast som taktäckningsmaterial.  
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Invändig lägsta takhöjd blir 2,1 meter. Den uppförs i sin helhet på punkt- och 
korsprickad mark. Enligt gällande detaljplan får mindre gårdsbyggnader och 
dylikt uppföras om åtgärden bedöms var ändamålsenlig och förenlig med ett 
lämpligt byggnadssätt för kvarteret.  
 
Miljö- och byggenheten i Markaryds kommuns bedömning är att uterummet är 
planenligt och innehar ett förenligt byggnadssätt. Den bedöms utgöra ett 
lämpligt komplement till befintlig huvudbyggnad.  
 
Ändring av tak avser rivning av befintligt tak över den inglasade altanen. Den 
rivna takdelen ska ersättas med en ny takkonstruktion som täcker densamma 
golvarea, 13,75 kvadratmeter men som innehar en flackare takvinkel vilket 
innebär att inifrån sett blir takfallet mindre brant. Den nya takkonstruktionen 
kommer således medföra att utifrån sett blir takfallet mellan huvudbyggnad och 
nytt tak brutet. Befintligt tak har en takvinkel på 22 grader och en uppskattad 
invändig takhöjd på mellan 2-3,1 meter. Ny invändig takhöjd blir 2,2-2,4 meter 
och taktäckningsmaterial ska vara vit kanalplast. 
 
Åtgärden om ändrad användning avser befintligt uterum på bostadshusets 
nordvästra sida. Uterummet ska byggas om till ett förråd om 4,1 kvadratmeter 
och en öppen altan om 8,75 kvadratmeter. Förrådets ytterfasader består av 
stående träpanel i grå kulör. 
 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja bygglov. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och byggenheten i Markaryds kommun, daterad 
2020-07-15. 

Tjänsteutlåtande från miljö- och byggenheten i Markaryds kommun, daterad 
2020-07-29. 

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslut daterat, 2020-08-17. 
 

Yrkande 

Kent Danielsson (C) och Henrik Pettersson (SD) yrkar på arbetsutskottets samt 
miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds förslag till beslut men med tillägg att 
även startbesked ska meddelas i bygglovet. 
 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enlighet med sitt och Henrik 
Petterssons (SD) yrkande och finner det så. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Motivering 

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 30 PBL. 
 
Åtgärden uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet och 
användbarhet.  
 
Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 16 juni 2020 och beslut fattades 
den 9 september 2020, handläggningstiden har förlängts med ytterligare högst 
10 veckor vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.  

 

Upplysningar 

Om åtgärderna börjar användas innan nämnden meddelat ett slutbesked kommer 
en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.  
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. 
 
Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet. 
www.poit.se 
 
Åtgärderna får påbörjas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- 
och Inrikes Tidningar. 
 
Faktura i ärendet skickas separat.  

 

Skickas till 

Sökande samt fastighetsägare till Bronssvärdet 5, 7, Bronsyxan 1, 14, Bågen 3, 
4, 6, Ljungby 7:139 och Skölden 1. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 118  2020-1143    

 

Hångers 3:9, förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

 
Fastighet: Hångers 3:9 

 
Sökande: XXX. 
 
Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden meddelar ett positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus. 
2. Avgiften för förhandsbeskedet är 6 884 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, 9 kapitlet §§ 39, 40a, 12 kapitlet § 8a 
plan- och bygglagen (PBL) samt 3 kapitlet miljöbalken.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Platsen ligger strax öster om Ljungby stad, cirka 500 meter sydöst om 
Hångersrondellen. 
 
Förslaget innebär förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i två 
våniningar med en byggnadsarea på cirka 170 kvadratmeter samt intilliggande 
komplementbyggnad. Bostadshuset placeras på en oetablerad fastighet utanför 
detaljplanelagt område. 
 
Fastighetsägare till Hjälmaryd 4:4 har inkommit med synpunkten att 
infiltrationen ligger för nära deras fastighetsgräns. 
 
Fastighetsägare till Hjälmaryd 4:30 inkom först med ett yttrande daterat 20 
augusti 2020 där hastigheten på väg 124 samt lämpligheten för en ytterligare 
utfart ifrågasätts. Fastighetsägaren har sedan meddelat i skrivelse att han drar 
tillbaka sitt tidigare yttrande samt bekräftar att han inte har några synpunkter 
mot ärendet.  
 
Fastighetsägare till Hångers 3:10 har inga synpunkter på förslaget.  
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 
Fastighetsägare till Hångers 3:9 och 3:11 har fått möjlighet att lämna synpunkter 
men inte svarat.  
 
Kommunekologen påpekar i sitt yttrande daterat 18 augusti 2020 att hänsyn bör 
tas till omgivande naturområde avseende storleken på avstyckningen samt 
placeringen i nära anslutning till Ljungby stad. I övrigt har kommunekologen 
inga synpunkter mot förslaget. 
 
Sökande har kommit in med en skrivelse daterat 25 augusti 2020 där relevansen 
av observationerna i kommunekologens yttrande ifrågasätts av sökande. 
 
Miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning bedömer att avloppsfrågan går att 
lösa inom tomten som är redovisad i ansökan.  
 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att meddela ett 
positivt förhandsbesked. 
 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förhandsbesked kan meddelas. 
 

Yrkanden 
Henrik Pettersson (SD) yrkar att ett positivt förhandsbesked meddelas. 
 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Henrik Petterssons 
(SD) yrkande och finner det så. 
 

Motivering 
Nämnden bedömer att platsen uppfyller kraven på de allmänna intressen som 
ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse, enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen 
(PBL) och 3 kapitlets bestämmelser i miljöbalken (MB). 
 
Nämnden får enligt 9 kapitlet 39 § punkt 3 plan- och bygglagen villkora ett 
förhandsbesked med de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara 
förenligt med de förutsättningar som gäller för kommande bygglovsprövning. 
 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att trots synpunkter från olika aktörer i 
ärendet så ser förvaltningen inga hinder för att ett förhandsbesked ska kunna 
medges. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 7 juli 2020 och beslut fattades 
den 9 september 2020, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning 
har hållits.  

 

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. 
 
Tillstånd och dispens kan krävas från länsstyrelsen angående markavvattning 
samt påkoppling av ny utfart till allmän väg.  
 
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. 
 

Skickas till 
Sökande samt fastighetsägare till Hjälmaryd 4:1, 4:4, 4:30, Hångers 3:6, 3:8, 
3:10, 3:11, 3:17 samt 3:22. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 119  2020-912    

 

Björklunden 10, tillbyggnad av befintlig carport 

Fastighet: Björklunden 10 

 
Sökande: XXX. 
 
Kontroll- 
ansvarig: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av carport. 
2. Startbesked meddelas nu för att påbörja åtgärden. 
3. Kontrollplanen som inkom den 30 april 2020 fastställs. 
4. Kontrollansvarig krävs. 
5. Tekniskt samråd krävs inte. 
6. Tillbyggnaden får inte tas i bruk innan nämnden har lämnat slutbesked.  
7. Följande dokument/intyg ska lämnas in för att slutbesked ska skrivs ut: 
- signerad kontrollplan för slutbesked 
8. Avgiften för bygglovet är 4 973 kronor 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 §(§) 31b, 40a, 10 kapitlet §§ 4, 9, 14, 23-
24 samt 12 kapitlet § 8a plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Ljungby centrum.  
 
Förslaget innebär att befintlig carport på fastighetens innegård byggs till med 31 
kvadratmeter byggnadsarea. Tillbyggnad placeras i fastighetsgränsen mot 
Björklunden 3 samt 4,5 meter väster om fastighetsgränsen mot Björklunden 13. 
 
Förslaget avviker från gällande detaljplan – P 03/9.  
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Enligt detaljplanen får området på fastigheten bebyggas med en byggnadsarea 
på max 100 kvadratmeter, efter förslaget kommer området att vara bebyggd med 
en byggnadsarea på 203 kvadratmeter. 
Enligt detaljplanen får byggnaden inte placeras närmare fastighetsgräns än en 
meter, enligt förslag kommer byggnaden placeras i fastighetsgränsen mot 
Björklunden 3. 
 
Fastighetsägare till Björklunden 2, 3 och 7 har godkänt förslaget. 
 
Fastighetsägare till Ljungby 7:125 och 7:184 har godkänt förslaget men lämnat 
upplysningar om att det inne på fastigheten finns många elledningar och att 
kontakt med Ljungby Energi bör tas i god tid innan arbetet påbörjas.  

Fastighetsägare till Björklunden 4 har godkänt förslaget med förutsättningar att 
allmänna brandskyddskrav uppfylls.  

Fastighetsägare till Björklunden 9 och 13 har fått tillfälle att lämna synpunkter 
men inte svarat. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att avslå ansökan om 
bygglov. 

Förslag till beslut har kommunicerats med sökande. 

Sökande har den 8 september 2020 inkommit med en skrivelse om att avsikten 
med byggnationen är att komplettera tidigare utförd montering av solceller på 
den befintliga carporten. Tillbyggnaden planeras att användas till laddning av 
bilar samt för fastighetens drift. Sökanden ser det som angeläget att kunna 
fullfölja detta montage med solceller för att förbättra miljön och en hållbar 
byggnation och att det ingår i deras miljöpolicy. 
 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Bygglov bör inte meddelas. 
 

Yrkande 

Ordförande, Henrik Pettersson (SD), Peter Berg (M) och Frederik Svärd (M) 
yrkar att bygglov beviljas för utbyggnad av befintlig carport. 
 
Caroline Holmqvist (S) yrkar att ansökan om bygglov avslås. 
 

Beslutsordning 
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med sitt, Henrik Petterssons (SD), Peter Bergs (M) och Frederik Svärds 
(M) yrkande. 
 

Motivering 

Bygglov ska ges för en åtgärd som överensstämmer med detaljplanen enligt 9 
kapitlet 30 § PBL.  

Trots 9 kapitlet 30 § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en 
detaljplan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är 
liten enligt 9 kapitlet 31b § PBL.  

Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att 
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet § 31b PBL. 
 
Tillbyggnaden uppfyller krav på utformning, placering, tillgänglighet och 
användbarhet.  
 
Nämnden bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte.  
 
Avvikelsen anses liten då platsen redan idag är ianspråktagen som parkering, att 
parkeringen förses med tak utgör ingen skillnad på användningen av marken. 
 
Att fastighetsägaren vill främja användandet av solceller bedömer nämnden som 
positivt.   
 
Tidsfristen för aktuellt ärende började löpa den 25 maj 2020 och beslut fattades 
den 9 september 2020 handläggningstiden hade förlängts med ytterligare max 
10 veckor, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits.  

 

Upplysningar 

Om tillbyggnaden börjar användas innan nämnden meddelat ett slutbesked 
kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut.  
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. 

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

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Åtgärderna får påbörjas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- 
och Inrikes Tidningar. 
 
Faktura i ärendet skickas separat. 
 

Skickas till 

Sökande 

Fastighetsägare till Björklunden 2, 3, 4, 7, 9 och 13 samt Ljungby 7:125 och 
7:184. 
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Justerandes sign   

 

 

MBN § 120  2020-1325    

 

Balder 3, fasadändring på enbostadshus 

 

Fastighet: Balder 3 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

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

2. Avgiften för avslag är 2 081 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 § 6, 9 kapitlet §§ 30, 40a samt 12 kapitlet 
§ 8a plan- och bygglagen (PBL). 
 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten ligger i Replösa bostadsområde.  
 
Förslaget innebär att bostadshusets fasad ut mot gatan samt gavlarna kläs med 
en puts i vit kulör. Byggnaden är idag försedd med ett rött tegel med undantag 
för fasaden in mot trädgården. En tillbyggnad har där tidigare beviljats och är 
klädd med vit puts.  
 
Byggnaden är uppförd under 1960-talet och är idag till större delen väl bevarad 
med de arkitektoniska uttryck som speglar ett bostadshus från den tiden.  
 
Fastigheten ligger inom detaljplan – E71. Gällande detaljplan saknar 
bestämmelser om kultur- och miljömässigt värde. En bebyggelseinventering 
gjordes i området år 2014 och området beskrevs då som ett ”område med 
tidstypiska villor uppförda under 1960-talet beklädda med tegel i röd kulör och 
med sadeltak belagda med rött tegel i betong. Byggnadernas fönster är 
enluftsfönster med vädringsfönster, symmetriskt placerade på fasaden. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-09 
 

31(50) 

   
Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

Stadsarkitekten meddelar i yttrande den 14 augusti 2020 att han inte ser att en 
ändring av fasaden mot gatan och gavelfasaderna från befintligt tegel till ljus 
puts bör tillåtas. Huset ligger i ett sammanhållet område där bebyggelsen från 
60-talet har en enhetlig karaktär vad gäller utformning och fasadmaterial. En 
putsad fasad skulle påtagligt ändra husets karaktär och stadsbilden i det aktuella 
sammanhanget, vilket skulle medföra en sämre helhetsverkan. Dock 
kompliceras frågan av att det tidigare beviljats bygglov för en tillbyggnad med 
putsad fasad. Även om bygglov för tillbyggnad beviljats utifrån den hänsyn att 
det med en putsad fasad på ett tilltalande sätt synliggörs som ett senare bygge, är 
det förståeligt att fastighetsägaren nu önskar putsa övriga tegelfasader. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att avslå ansökan om 
bygglov för fasadändring på enbostadshus. 

Förslag till beslut har kommunicerats med sökande. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan om fasadändring på 
enbostadshus. Bygglov bör inte beviljas eftersom förslaget har för stor inverkan 
i byggnadens samt områdets karaktär på ett negativt sätt.  

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets och 
förvaltningens förslag till beslut och finner det så. 
 

Motivering 

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 de karaktärsdrag som de röda 
tegelfasaderna längs med gatan utgör för byggnaderna. 
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På grund av Dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, 
adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om 
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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 gjort 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 6 juli 2020 och beslut fattades 
den 9 september 2020, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning 
har hållits.  

 

Upplysningar 

Faktura i ärendet skickas separat.  

 

Skickas till 

Sökande med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
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MBN § 121  2020-662    

 

Södra Ljungkullen 6, tillstånd för tobaksförsäljning i 
detaljhandel 

Fastighet: Södra Ljungkullen 6 

 
Verksamhet: XXX. 
 
Juridisk person: XXX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå XXX ansökan om tobaksförsäljning 
i detaljhandel på fastigheten Södra Ljungkullen 6 med adress Storgatan 9,  
341 34 Ljungby.  

 
2. Beslutet gäller från delgivningsdatumet och tills vidare.  
 
Beslutet är fattat med stöd av 5 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ lag om tobak och liknade 
produkter (2018:2088). 
 

Sammanfattning av ärendet 

XXX med organisationsnummer XXX har den 26 mars 2020 ansökt om tillstånd 
för försäljning av tobaksvaror i detaljhandel på fastigheten Södra Ljungkullen 6, 
adress Storgatan 9, 341 43 Ljungby. Verksamheten bedriver dagligvaruhandel på 
samma adress.  
 
Verksamheten ansökte om tobakstillstånd för samma försäljningsställe 2019 men 
fick då avslag på grund av att personer med betydande inflytande (PBI) inte 
bedömdes uppfylla kraven på personlig lämplighet. Samtliga PBI (två stycken) 
hade uppgifter i Polismyndighetens belastningsregister. Inför ansökan som 
ärendet avser har verksamheten bytt ut en PBI mot annan person som tidigare inte 
har haft uppdrag i styrelsen. 
 
Sökande har informerats om att ansökan kommer granskas och utredas på samma 
sätt som vid föregående ansökan. Sökande har angett att verksamheten 
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ekonomiskt är beroende av tobaksförsäljning och därför har han valt att ansöka 
om försäljningstillstånd på nytt. 
 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att avslå ansökan om 
tobaksförsäljning i detaljhandel. 
 
Förslag till beslut har kommunicerats med sökande. 

 

Utredning 
Ansökan har granskats genom att uppgifter om ägarförhållanden, arbetsgivar-
förhållanden och ekonomisk balans har inhämtats av kreditupplysningsföretaget 
Bisnode Business Check. Förvaltningen har också utrett personlig lämplighet och 
granskat verksamhetens egenkontrollprogram. 
Verksamheten registrerades som aktiebolag 2019-03-29 (bolaget bildades 2019-
03-19). Det finns inga betalningsanmärkningar men det saknas bokslut på grund 
av att bolaget är yngre än 18 månader. Verksamheten har lämnat in ett komplett 
egenkontrollprogram som visar hur verksamheten planerar att följa lagstiftningens 
krav. 
 
Personlig lämplighet 
XXX med personnummer XXX och XXX med personnummer XXX bedöms båda 
vara PBI för verksamheten. De har därför lämplighetsprövats genom utdrag ur 
belastningsregistret hos Polismyndigheten. Utdragen visar att XXX förekommer i 
belastningsregistret med punkter som avser ringa narkotikabrott 2018-12-06, 
rattfylleri 2018-12-06 samt olovlig körning 2018-07-02 och 2018-12-06. XXXX 
är verksamhetens innehavare och företrädare. Polismyndigheten fått möjlighet att 
yttra sig avseende sökandes personliga och allmänna lämplighet och har inkommit 
med yttrande där det framgår att XXX inte är känd för något ofördelaktigt utöver 
de punkter som finns i belastningsregistret. 
 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

För att beviljas tillstånd ska sökande visa att denne är lämplig genom både 
ekonomiska och personliga förhållanden. XXX punkter i belastningsregistret har 
skett i relativ närtid och punkterna är av sådan karaktär som i huvudsak innebär 
otillbörlig hantering av produkter där införseln, innehavet eller försäljningen 
reglerats i lag. Tobak är en sådan produkt som reglerats både i fråga om införsel 
och handel och som regelmässigt är föremålet för samma typ av brottslighet.  
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Även om aktuell tobakslag inte var gällande under 2018 eller om XXX inte 
hanterade tobak vid brottstillfällena så är den aktuella brottsligheten av sådan art 
att den typiskt bör anses påverka den personliga lämpligheten vid en ansökan om 
tillstånd till tobaksförsäljning. Att XXX är verksamhetens företrädare och PBI 
stärker motiveringen.  
 
Förvaltningen bedömer att den sökandes personliga lämplighet är otillräcklig 
enligt lagstiftningens krav och att vidare utredning om ekonomisk lämplighet eller 
inhämtande av ytterligare information från andra myndigheter därför inte är 
aktuell. Förvaltningen anser därför att nämnden avslår ansökan om 
tobaksförsäljning i detaljhandel. 
 

Yrkanden 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), Christina Bertilfelt (S), Tomas Nielsen (S) 
och Jimmy Stansert (S) yrkar att tillstånd för tobaksförsäljning avslås. 
 

Beslutsordning 

Ordförande frågan om nämnden kan besluta i enlighet med Caroline Holmqvist 
Henryssons (S), Christina Bertilfelts (S), Tomas Nielsens (S) och Jimmy 
Stanserts (S) yrkande och finner det så. 
 

Lagstiftning 

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter anges här efter som LTLP. 
 
Enligt 5 kap. 1 § LTLP får endast den som har tillstånd bedriva detalj- eller 
partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett tillstånd krävs enligt 5 kap. 2 § att 
sökanden visar att denna med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 
förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten 
samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i 
lagen. 
 
Enligt 5 kap. 2 § LTLP får ett tillstånd endast beviljas om den som visar att han 
eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att 
verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna 
lag. 
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Enligt 5 kap. 4 § LTLP får kommunen vid prövningen av en ansökan om tillstånd 
inhämta ett yttrande från Polismyndigheten. En ansökan om tillstånd för 
partihandel får inte bifallas utan att Polismyndighetens och Tullverkets yttranden 
har inhämtats.  
 
Myndigheterna ska yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten 
och ska i sina yttranden redovisa de omständigheter som ligger till grund för deras 
bedömning i det enskilda fallet. 
 
Enligt 5 kap. 6 § LTLP ska den som bedriver tillståndspliktig försäljning av 
tobaksvaror eller gränsöverskridande distansförsäljning ska utöva särskild kontroll 
(egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för 
verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. 

Skickas till 

Sökande med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
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MBN § 122  2019-499    

 

Domaryd 2:6, föreläggande med vite om uppstädning av 
nedskräpad tomt 

 
Fastighet: Domaryd 2:6 

 
Fastighets- 
ägare:  XXX. 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden förelägger XXX med personnummer XXX vid vite 
om 7 500 kronor och XXX med person-nummer XXX vid vite om 7 500 kronor, 
att senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft genomföra följande på 
fastigheten Domaryd 2:6: 
 
1. Avlägsna avställda motorfordon och fordonsdelar som finns uppställda 

utomhus på fastigheten genom att göra något eller några av följande 
alternativ: 
a) lämna till auktoriserad bilskrotningsfirma,  
b) sälja, 
c) förvara väderskyddat och insynsskyddat. 

2. Lämna plast- metall-, trä- och övrigt avfall som finns på fastigheten till 
återvinningscentral. 

3. Att genom dokumentation styrka att punkterna 1 och 2 uppfyllts. 
Dokumentationen kan bestå av inlämningskvitto eller kvitton på försäljning. 
Dokumentationen ska vara miljöavdelningen tillhanda senast 14 dagar efter 
att de tre månaderna passerat. 

 
Beslutet är fattat med stöd av 15 kapitlet 26 § och 26 kapitlet 9, 14 och 21 §§. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Klagomål inkom under början av 2019 till miljö- och byggförvaltningen om 
nedskräpning på fastigheten Domaryd 2:6. Den klagande återkom sedan januari 
2020 och uppgav att det fanns miljöfarligt avfall.  
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Miljö- och byggförvaltningen gjorde platsbesök på fastigheten den 28 februari 
2020. Uppskattningsvis fanns det 15 fordon på fastigheten, varav tre är 
tvåhjuliga. Fastigheten bedömdes vara nedskräpad med avställda motorfordon, 
bildäck, oljefat, kemikalieförpack-ningar, metallavfall och annat avfall.  

Den 2 april 2020 var miljö- och byggförvaltningen i kontakt med en av 
fastighetsägarna som uppgav att de avser att omhänderta avfallet på fastigheten 
genom att låta skrota fyra till fem fordon och sälja eller ställa in resterande 
fordon. Fordon som inte används är tömda på miljöfarliga kemikalier.  

Den 8 april 2020 meddelas fastighetsägarna ett delegationsbeslut med 
föreläggande om uppstädning att till den 26 juni 2020 genomföra åtgärder på 
fastigheten. 

Den 16 juli 2020 görs ett uppföljande besök på fastigheten. Då noteras att arbete 
med uppstädning har påbörjats men ålagda åtgärder ej är utförda till fullo. Flera 
av fordonen finns fortfarande kvar och det finns även plast- metall- och träavfall 
på fastigheten. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att förelägga 
fastighetsägarna med vite om totalt 15 000 kronor för uppstädning av 
nedskräpad tomt. 

Förslag till beslut har kommunicerats med sökande. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2020-08-19. 

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets och 
förvaltningens förslag till beslut och finner det så. 
 

Motivering 

Enligt miljöbalken 15 kapitel 26 § får ingen skräpa ned utomhus på en plats som 
allmänheten har tillträde eller insyn till. Med skräp menas bland annat alla 
föremål som inte är naturligt förekommande i den miljö de finns i. Det kan vara 
fullt användbart gods som ligger och misspryder på ett obefogat och planlöst 
sätt. Vid platsbesöket noterades föremål som klassas som avfall och utgör 
nedskräpning. Uttjänta fordon är avfall och ska omhändertas på ett ur 
miljösynpunkt godtagbart vis. Är fordonen inte tömda på miljöfarliga kemikalier 
och batterier är fordonen dessutom att klassa som farligt avfall och riskerar att 
läcka och förorena miljön.  
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En tillsynsmyndighet får enligt miljöbalken 26 kapitel 9 § i det enskilda fallet 
besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt 
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska 
följas. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att fastigheten är nedskräpad.  

Enligt 14 § får om förelägganden förenas med vite. Enligt 21 § får 
tillsynsmyndighet förelägga den som vidtar en åtgärd som det finns 
bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av 
balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen. 

 

Skickas till 

Fastighetsägarna med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
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MBN § 123  2017-193    

 

Husaby 2:6, upphävande av förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 

 
Fastighet: Husaby 2:6 

 
Fastighets- 
ägare:  XXX. 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 4 september 2019, § 131, 
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren meddelades i en skrivelse i mars 2017 att befintlig 
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. 
 
Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 4 september 2019, § 130, 
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat 
med vite. 
 
Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och 
entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till 
förvaltningen den 1 juni 2020. Enligt de inkomna handlingarna har 
anläggningen utförts enligt beslutet. 
 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare 
beslut om förbud. 
 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig 
anläggning kan upphävas. 
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Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets och 
förvaltningens förslag till beslut och finner det så. 
 

Skickas till 

Fastighetsägarna samt Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för borttagning av 
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
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MBN § 124  2016-192    

 

Extorp 1:20, upphävande av förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 

 
Fastighet: Extorp 1:20 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 
 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 5 september 2018, § 124, 
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren meddelades i en skrivelse i mars 2016 att befintlig 
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.  
 
Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 5 september 2018, § 124, 
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning förenat 
med vite. 
 
Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och 
entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till 
förvaltningen den 6 juli 2020. Enligt de inkomna handlingarna har anläggningen 
utförts enligt beslutet. 
 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare 
beslut om förbud. 
 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig 
anläggning kan upphävas. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets och 
förvaltningens förslag till beslut och finner det så. 
 

Skickas till 

Fastighetsägare samt Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för borttagning av 
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 125  2015-0511    

 

Mårarp 2:14, upphävande av förbud mot utsläpp av 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 

 
Fastighet: Mårarp 2:14 

 
Fastighets- 
ägare: XXX. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden upphäver beslut daterat den 27 november 2019, § 189, 
om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren meddelades i en skrivelse i mars 2015 att befintlig 
avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. Ett beslut 
om förbud vilket träder i kraft efter 48 månader skrevs i augusti 2015. 
 
Miljö- och byggnämnden förelade fastighetsägare den 27 november 2019, § 
189, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning 
förenat med vite. 
 
Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har därefter beviljats och 
entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till 
förvaltningen den 17 juni 2020. Enligt de inkomna handlingarna har 
anläggningen utförts enligt beslutet. 
 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare 
beslut om förbud. 
 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Avloppsanläggningen har åtgärdats. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig 
anläggning kan upphävas. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets och 
förvaltningens förslag till beslut och finner det så. 
 

Skickas till 

Fastighetsägarna samt Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för borttagning av 
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 126  2014-186    

 

Vrå 1:11, ansökan om utdömande av vite samt nytt 
föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i 
befintlig avloppsanläggning 

 
Fastighet: Vrå 1:11 

 
Sökande: XXX. 
 

Beslut 

Miljö-och byggnämnden återremitterar ärendet med anledning av att 
fastighetsägaren inkommit med en anmälan om installation av mulltoa. 
 

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten finns enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter en 
avloppsanläggning bestående av en tvåkammarbrunn med efterföljande 
stenkista. Uppgifter om avloppet har lämnats av fastighetsägaren i samband med 
inventering som genomfördes 1983. I oktober 2016 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 21 november 2016. Beslutet om 
förbud har vunnit laga kraft den 24 april 2017 och började gälla efter 24 
månader.  
 
Den 4 september 2019 fattades beslut av miljö- och byggnämnden om förbud att 
släppa ut avloppsvatten med vite. Beslutet vann laga kraft 19 december 2019.  
 
Miljöavdelningen gjorde en inspektion av avloppsanläggningen den 18 augusti 
2020. Det finns en tvåkammarbrunn på fastigheten. Fastighetsägaren 
medverkade vid inspektionen och påpekade att det inte finns någon stenkista. 
Fastighetsägaren vet inte vilken typ av efterföljande rening som finns.  
 
Miljöavdelningen gör bedömningen att avloppsanläggningen saknar tillräcklig 
rening och att avloppsvatten fortfarande släpps ut. Fastighetsägaren går därmed 
emot förbudet. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

Någon ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inte inkommit.  
 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om att 
ansöka hos Mark- och miljödomstolen i Växjö om utdömande av vite på 60 000 
kronor, enligt nämndens beslut daterat den 4 september 2019 §126. Samt att  
nämnden förbjuder fastighetsägaren med vite om 100 000 kronor att släppa ut 
avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten Vrå 1:11. 
 
Förslag till beslut har kommunicerats med sökande. 

Den 26 augusti 2020 inkom fastighetsägare med en förklaring varför 
föreläggandet inte har följts och vill nu installera en mulltoa på fastigheten inom 
en till två månader. Fastighetsägaren har därefter inkommit med en anmälan om 
installation av mulltoa. 
 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett 
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om 
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. 
Förbudet bör förenas med vite. Då tidigare beslut om förbud inte följs bör även 
en ansökan om utdömande av vitet ske. 
 
Då en anmälan om installation av mulltoa inkommit anser förvaltningen att 
ärendet bör återremitteras och tas upp på nästa nämnd. Detta för att ärendet ska 
hinna handläggas innan nämndbeslut. 

 

Yrkanden 

Kent Danielsson (C) yrkar att ärendet återremitteras med anledning av att en 
anmälan om installation av mulltoa inkommit men ännu inte handlagts. 
 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
nämnden beslutar att ärendet ska återremitteras. 
 

Skickas till 

Fastighetsägaren. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

 

MBN § 127  2017-1254    

 

Angelstads-Kärragården 1:70, upphävande av tidigare 
beslut med vitesföreläggande samt nytt föreläggande med 
vite om förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig 
avloppsanläggning 

 

Fastighet: Angelstads-Kärragården 1:70 

 
Fastighets- 
ägare: XX. 
 

Beslut 

1. Miljö- och byggnämnden upphäver tidigare beslut från den 5 februari 2020, 
MBN § 20. 
 

2. Nämnden förbjuder XXX, personnummer XXX, med vite om 60 000 kronor 
att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning på fastigheten 
Angelstads-Kärragården 1:70. 

 
3. Förbudet börjar gälla 24 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 

I juni 2017 gjordes en inspektion av avloppsanläggningen på fastigheten. 
Inspektionen visade på att det finns en slamavskiljare i betong med tre kamrar. 
T-rör av plast finns i slamavskiljaren. Från slamavskiljaren leds avloppsvattnet 
ut i två stycken cirka 15 meter långa spridarledningar som avslutas med luftning. 
Fördelningsbrunn saknas. Vid inspektionen kunde endast en av de två 
luftningsrören öppnas och inspekteras. Inspektion av slamavskiljaren visade på 
att det har varit slam ovanför kammarväggarna. Även i T-röret fanns det slam.  
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

I det luftningsrör som kunde inspekteras fanns det 10-15 cm slam i botten. Till 
anläggningen är tre stycken bostadshus och en verkstad anslutna. Tre personer 
är folkbokförda på fastigheten. På fastigheten bedrivs dessutom caféverksamhet 
med lagad mat, vilket också medför att belastningen på avloppsanläggningen 
ökar. Hela området där infiltrationen är placerad var övervuxet med nässlor.  
 
Observationerna ovan tyder på att avloppsanläggningen är underdimensionerad 
och att reningen av avloppsvattnet inte sker på ett tillfredställande sätt.  
 
Den 5 februari 2020 fattades beslut med vite av miljö- och byggnämnden om 
förbud att släppa ut avloppsvatten. Beslutet vann laga kraft 12 mars 2020.  
 
 
Miljöavdelningen gjorde en inspektion av avloppsanläggningen den 18 augusti 
2020 och gjorde bedömningen att avloppsvatten fortfarande släpps ut och att 
fastighetsägaren därför går emot förbudet.  
 
Fastighetsägare inkom den 19 augusti 2020 med en skrivelse och begär förlängd 
tid för att åtgärda avloppsanläggningen. 
 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att upphäva tidigare 
tagna beslut om förbud och besluta om ett nytt förbud om utsläpp med vite om 
60 000 kronor som börjar gälla 24 månader efter beslutet delgivits. 

Förslag till beslut har kommunicerats med sökande. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett 
sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Ett beslut om 
förbud mot utsläpp av avloppsvatten i befintlig anläggning bör därför fattas. 
Förbudet bör förenas med vite. Förvaltningen anser att under rådande 
omständigheter kan en förlängd åtgärdstid beslutas. 
 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets och 
förvaltningens förslag till beslut och finner det så. 
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Miljö- och byggnämnden 

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

myndighetsutövning. 

Justerandes sign   

 

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 Angelstads-Kärragården 1:70 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 §. 
 
Ett beslut får förenas med vite enligt MB 26 kapitlet 14 §. 
 
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 ska vägas 
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB.  

Upplysningar 

Om fastigheten byter ägare eller om belastningen på avloppsanläggningen på 
annat sätt förändras ska miljö- och byggförvaltningen informeras. 
 

Skickas till 

Fastighetsägaren med mottagningsbevis och information hur man överklagar. 
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning för borttagning av upphävt beslut samt för 
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av nytt beslut. 


